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1089
UCHWA£A Nr III/14/02 RADY MIEJSKIEJ W Z£OTOWIE
z dnia 5 grudnia 2002 r.
w sprawie ustalenia dziennych stawek op³aty targowej oraz sposobu jej poboru
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 i art. 40 ust. 1 ustawy
z dnia 8 marca 1990 roku o samorz¹dzie gminnym (j.t. w Dz.U.
z 2001 r. Nr 142 poz. 1591, zm. w Dz.U. z 2002 Nr 23 poz. 220,
Dz.U. Nr 62 poz. 558 i Nr 113 poz. 984) oraz art. 19 pkt 1
lit. a ustawy z dnia 12 stycznia 1991 roku o podatkach
i op³atach lokalnych (j.t. w Dz.U. z 2002 roku Nr 9 poz. 84 ze
zm.) Rada Miejska uchwala, co nastêpuje:
§1. Ustala siê nastêpuj¹ce dzienne stawki op³aty targowej
na terenie miasta Z³otowa:
1. za zajêcie miejsca oznaczonego na placu targowym
w zwi¹zku z prowadzeniem sprzeda¿y
-

o powierzchni 9 m2 -

17,00 z³.

2. za zajêcie miejsca oznaczonego na placu targowym
w zwi¹zku z prowadzeniem sprzeda¿y
-

o powierzchni 3 m2 -

-

przy sprzeda¿y obnonej z koszyka, z rêki -

-

zwalnia siê od op³aty targowej przy sprzeda¿y obnonej z koszyka, z rêki p³odów rolno-spo¿ywczych i runa
lenego.

13,00 z³,
5,00 z³,

3. op³ata targowa za prowadzenie sprzeda¿y w innych miejscach na targowisku, ni¿ oznaczone
-

do 3 m2 pow. -

10,00 z³,

-

powy¿ej 3 m2 do 9 m2 pow. -

15,00 z³,

4. op³ata targowa za prowadzenie sprzeda¿y poza wyznaczonymi targowiskami
-

do 9 m2 pow. -

54,00 z³.

§2. 1. Inkasentem okrela siê Urz¹d Miejski.
2. Wysokoæ wynagrodzenia za dokonywanie inkasa ustala
siê na 10% pobranych op³at.
3. Inkaso dokonywane jest codziennie.
§3. Wykonanie uchwa³y powierza siê Burmistrzowi
Miasta.
§4. Traci moc uchwa³a Nr XXX/206/2001 Rady Miejskiej
w Z³otowie z dnia 25 stycznia 2001 roku w sprawie ustalenia
dziennych stawek op³aty targowej oraz sposobu jej poboru.
§5. Uchwa³a podlega og³oszeniu w Dzienniku
Urzêdowym Województwa Wielkopolskiego oraz na tablicach
og³oszeñ w miecie i w Urzêdzie Miejskim w Z³otowie.
§6. Uchwa³a wchodzi w ¿ycie z up³ywem 14dni od daty
og³oszenia w Dzienniku Urzêdowym Województwa
Wielkopolskiego moc¹ od 1 stycznia 2003 roku.
Przewodnicz¹cy
Rady Miejskiej
() in¿. Leszek Kurcin
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1090
UCHWA£A Nr IV/31/2002 RADY MIEJSKIEJ W KRZY¯U WLKP.
z dnia 28 grudnia 2002 r.
w sprawie op³aty administracyjnej, terminów p³atnoci oraz sposobu jej poboru
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 ustawy z dnia 8 marca
1990 r. o samorz¹dzie gminnym (Dz.U. z 2001 r. Nr 142,
poz. 1591, Dz.U. z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Dz.U. z 2002 r.
Nr 62 poz. 558, Dz.U. z 2002 r. Nr 113 poz. 984), art. 18,
art. 19 pkt 1 lit. d ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach
i op³atach lokalnych, (Dz.U. Nr 9, poz. 84, Dz.U. z 2002 r.
Nr 200, poz. 1683) Rada Miejska w Krzy¿u Wlkp. uchwala,
co nastêpuje:
§1. Ustala siê op³atê administracyjn¹ za czynnoci
urzêdowe, które nie podlegaj¹ przepisom ustawy o op³acie
skarbowej, jak ni¿ej:
1) za sporz¹dzenie wypisu z planu zagospodarowania
przestrzennego 10,00 z³,

Spó³dzielczym w Krzy¿u Wlkp. BS Drezdenko O/ Krzy¿ Wlkp.
Nr 83621044-361-36000-10/0 przed dokonaniem czynnoci
okrelonych w §1.
§3. Wykonanie uchwa³y powierza siê Burmistrzowi
Krzy¿a Wlkp.
§4. Uchyla siê Uchwa³ê Nr III/19/2002 Rady Miejskiej
w Krzy¿u Wlkp. z dnia 10 grudnia 2002 r., w sprawie op³aty
administracyjnej, terminów p³atnoci oraz sposobu jej
poboru.
§5. Uchwa³a wchodzi w ¿ycie po up³ywie 14 dni od dnia
og³oszenia w Dzienniku Urzêdowym Województwa
Wielkopolskiego.

2) za sporz¹dzenie wyrysu z planu zagospodarowania
przestrzennego 15,00 z³.

Przewodnicz¹ca
Rady Miejskiej
() Jolanta Korbik

§2. Op³atê nale¿y uiszczaæ w kasie Urzêdu Miejskiego
w Krzy¿u Wlkp. lub na rachunek bankowy Urzêdu w Banku

1091
UCHWA£A Nr V/34/03 RADY MIASTA CZARNKÓW
z dnia 30 stycznia 2003 r.
w sprawie zmiany uchwa³y w sprawie ustalenia wysokoci op³at targowych
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 i art. 40 ust. 1 oraz
art. 42 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorz¹dzie
gminnym (Dz.U. z 2001 roku Nr 142, poz. 1591, z 2002 roku
Nr 23 poz. 220 Nr 62, poz. 558 Nr 113 poz. 984) oraz art. 19
ustawy z dnia 12 stycznia 1991 roku o podatkach i op³atach
lokalnych (Dz.U. z 2002 r. Nr 9 poz. 84 Nr 200, poz. 1683) Rada
Miasta Czarnków uchwala co nastêpuje:
§1. Wprowadza siê nastêpuj¹ce zmiany w Uchwale Nr
XXXVIII/340/01 Rady Miasta Czarnków z dnia 27 sierpnia 2001
roku w sprawie ustalenia wysokoci op³at targowych: Paragraf 2 otrzymuje brzmienie:
§1.1 Pobór
op³aty
targowej
powierza
siê
Wielkopolskiemu Stowarzyszeniu Kupców z siedziba w Poznaniu ul. Matejki 56.

2. Zainkasowan¹ op³atê administrator targowisk odprowadza w 100% do bud¿etu miasta w terminach do 10 i 25 go dnia ka¿dego miesi¹ca.
3. Koszty zwi¹zane z utrzymaniem targowiska w pe³nej
wysokoci ponosi Gmina Miasta Czarnków wg zawartej
umowy.
4. Wynagrodzenie za inkaso op³aty targowej wynosi 7%
od zainkasowanej kwoty.
§2. Wykonanie uchwa³y powierza siê Burmistrzowi
Miasta.
§3. Uchwa³a wchodzi w ¿ycie po up³ywie 14 dni od dnia
og³oszenia.
Przewodnicz¹cy Rady
() Zdzis³aw Chwarcianek
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1092
UCHWA£A Nr V/48/2003 RADY MIEJSKIEJ W NOWYM TOMYLU
z dnia 28 lutego 2003 r.
w sprawie zasad zwrotu, w czêci lub w ca³oci wydatków poniesionych na przyznany posi³ek, w przypadku
gdy dochód na osobê w rodzinie ucznia przekracza kryterium dochodowe uprawniaj¹ce do korzystania
z bezp³atnych posi³ków
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 i art. 40 ust. 1 ustawy
z dnia 8 marca 1990 r. o samorz¹dzie gminnym (tekst
jednolity: 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) oraz art. 34 ust. 5 ustawy z dnia 29 listopada
1990 r. o pomocy spo³ecznej (Dz.U. z 1998 r. Nr 64, poz. 414,
Nr 106, poz. 668, Nr 117, poz. 756 i Nr 162, poz. 1118 i 1126,
z 1999 r. Nr 20, poz. 170, Nr 79, poz. 885 i Nr 90, poz. 1001,
z 2000 r. Nr 12, poz. 136 i Nr 19, poz. 238, z 2001 r. Nr 72,
poz. 748, Nr 88, poz. 961, Nr 89, poz. 973, Nr 111, poz. 1194,
Nr 122, poz. 1349 i Nr 154, poz. 1792 oraz z 2003 r. Nr 7,
poz. 79) w zwi¹zku z §2 ust. 3 Rozporz¹dzenia Rady Ministrów
z dnia 14 stycznia 2003 r. w sprawie szczegó³owych zasad

Dochód na osobê w rodzinie
Do 200% dochodu
powy¿ej 200-220
powy¿ej 220-240
powy¿ej 240 - 250
powy¿ej 250

i trybu udzielania pomocy w do¿ywianiu uczniów w 2003 r.
(Dz.U. Nr 13, poz. 133) Rada Miejska w Nowym Tomylu,
uchwala co nastêpuje:
§1. Wydatki poniesione na posi³ek przyznany na podstawie Rozporz¹dzenia Rady Ministrów z dnia 14 stycznia
2003 r. w sprawie szczegó³owych zasad i trybu udzielania
pomocy w do¿ywianiu uczniów w 2003 r. (Dz.U. Nr 13,
poz. 133) podlegaj¹ zwrotowi w czêci lub ca³oci w przypadku gdy dochód na osobê w rodzinie ucznia przekracza 200%
dochodu, o którym mowa w art. 4 ust. 1 ustawy z dnia 29
listopada 1990 r. o pomocy spo³ecznej, zgodnie z tabel¹.

Wysokoæ odp³atnoci w % ustalona od ceny jednego posi³ku
Osoby samotnie wychowuj¹ce dzieci
Pozosta³e rodziny
0
0
20
30
50
60
80
90
100
100

§2. Wykonanie Uchwa³y powierza siê Burmistrzowi
Nowego Tomyla.

§3. Uchwa³a wchodzi w ¿ycie po up³ywie 14 dni od dnia
jej og³oszenia w Dzienniku Urzêdowym Województwa
Wielkopolskiego.
Przewodnicz¹ca
Rady Miejskiej
() in¿. Eleonora cieszka
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1093
UCHWA£A Nr V/49/2003 RADY MIEJSKIEJ W NOWYM TOMYLU
z dnia 28 lutego 2003 r.
w sprawie ustalenia wysokoci stawki procentowej op³aty adiacenckiej z tytu³u wzrostu wartoci
nieruchomoci spowodowanego budow¹ urz¹dzeñ infrastruktury technicznej
Na podstawie art. 146 ust. 2 ustawy z dnia 21 sierpnia
1997 r. o gospodarce nieruchomociami (tekst jednolity:
Dz.U. z 2000 r. Nr 46, poz. 543; z 2001 r. Nr 129 poz. 1447;
Nr 154, poz. 1800; z 2002 r. Nr 25, poz. 253; Nr 74, poz. 676;
Nr 113, poz. 984; Nr 126, poz. 1070; Nr 130, poz. 1112; Nr 153,
poz. 1271; Nr 200, poz. 1682), Rada Miejska w Nowym
Tomylu uchwala, co nastêpuje;
§1. Ustala siê stawkê procentow¹ op³aty adiacenckiej
z tytu³u wzrostu wartoci nieruchomoci, spowodowanego
budow¹ urz¹dzeñ infrastruktury technicznej, w wysokoci
50% ró¿nicy miêdzy wartoci¹, jak¹ nieruchomoæ mia³a

przed wybudowaniem urz¹dzeñ infrastruktury technicznej,
a wartoci¹, jak¹ nieruchomoæ ma po ich wybudowaniu.
§2. Wykonanie uchwa³y powierza siê Burmistrzowi
Nowego Tomyla.
§3. Uchwa³a wchodzi w¿ycie po up³ywie 14 dni od dnia
jej og³oszenia w Dzienniku Urzêdowym Województwa
Wielkopolskiego.
Przewodnicz¹ca
Rady Miejskiej
() in¿. Eleonora cieszka

1094
UCHWA£A Nr V/50/2003 RADY MIEJSKIEJ W NOWYM TOMYLU
z dnia 28 lutego 2003 r.
w sprawie ustalenia wysokoci stawki procentowej op³aty adiacenckiej
z tytu³u wzrostu wartoci nieruchomoci w wyniku jej podzia³u
Na podstawie art. 98 ust. 4 ustawy z dnia 21 sierpnia
1997 r. o gospodarce nieruchomociami (tekst jednolity Dz.U.
z 2000 r. Nr 46, poz. 543 ; z 2001 Nr 154, poz. 1800;
z 2002 r. Nr25, poz. 253; Nr 74, poz. 676; Nr 113, poz. 984;
Nr 126, poz. 1070; Nr 130, poz. 1112; Nr 153, poz. 1271
i Nr 200, poz. 1682) Rada Miejska w Nowym Tomylu uchwala
co nastêpuje:
§1. Ustala siê stawkê procentow¹ op³aty adiacenckiej
z tytu³u wzrostu wartoci nieruchomoci w wyniku jej podzia³u, w wysokoci 50% ró¿nicy pomiêdzy wartoci¹ nierucho-

moci przed jej podzia³em, a wartoci¹ nieruchomoci po jej
podziale.
§2. Wykonanie uchwa³y powierza siê Burmistrzowi
Nowego Tomyla.
§3. Uchwa³a wchodzi w ¿ycie po up³ywie 14 dni od dnia
jej og³oszenia w Dzienniku Urzêdowym Województwa
Wielkopolskiego.
Przewodnicz¹ca
Rady Miejskiej
() in¿. Eleonora cieszka
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1095
UCHWA£A Nr V/53/2003 RADY MIEJSKIEJ W NOWYM TOMYLU
z dnia 28 lutego 2003 r.
w sprawie statutu gminy Nowy Tomyl
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;
z 2002 roku Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 55; Nr 113, poz. 98;
Nr 153, poz. 1271 i Nr 214, poz. 1806) Rada Miejska w Nowym
Tomylu:

§3. Traci moc: Uchwa³a Nr XXXII/229/2001 Rady Miejskiej
w Nowym Tomylu z dnia 5 padziernika 2001 roku w sprawie
Statutu Gminy Nowy Tomyl (Dziennik Urzêdowy Województwa Wielkopolskiego z 2001 roku Nr 142, poz. 2885).
§4. Uchwa³a wchodzi w ¿ycie po up³ywie 14 dni od dnia
og³oszenia w Dzienniku Urzêdowym Województwa
Wielkopolskiego.

§1. Uchwala Statut Gminy Nowy Tomyl stanowi¹cy za³¹cznik do niniejszej uchwa³y.

Przewodnicz¹ca
Rady Miejskiej
() in¿. Eleonora cieszka

§2. Wykonanie uchwa³y powierza siê Burmistrzowi Nowego Tomyla.

Za³¹cznik
do Uchwa³y Nr V/53/2003
Rady Miejskiej w Nowym Tomylu
z dnia 28 lutego 2003r.

STATUT GMINY NOWY TOMYL
ROZDZIA£ I
Postanowienia ogólne
§1. Uchwa³a okrela:
1) ustrój Gminy Nowy Tomyl,
2) zasady tworzenia, ³¹czenia, podzia³u i znoszenia jednostek
pomocniczych Gminy oraz udzia³u przewodnicz¹cych tych
jednostek w pracach Rady Miejskiej,
3) organizacjê wewnêtrzn¹ oraz tryb pracy Rady Miejskiej
oraz komisji Rady Miejskiej,
4) tryb pracy Burmistrza Nowego Tomyla,
5) zasady tworzenia klubów radnych Rady Miejskiej,
6) zasady: dostêpu obywateli do dokumentów Rady, jej
komisji i Burmistrza Nowego Tomyla oraz korzystania
z nich.
§2. Ilekroæ w niniejszej uchwale jest mowa o:
1) Gminie (Miecie i Gminie)  nale¿y przez to rozumieæ
Gminê Nowy Tomyl,
2) Radzie  nale¿y przez to rozumieæ Radê Miejsk¹ w Nowym
Tomylu,
3) komisji  nale¿y przez to rozumieæ komisje Rady Miejskiej
w Nowym Tomylu,

4) Komisji Rewizyjnej  nale¿y przez to rozumieæ Komisjê
Rewizyjn¹ Rady Miejskiej w Nowym Tomylu,
5) Burmistrzu  nale¿y przez to rozumieæ Burmistrza Nowego
Tomyla,
6) Statucie  nale¿y przez to rozumieæ Statut Gminy Nowy
Tomyl,
7) Przewodnicz¹cym organu wykonawczego jednostki
pomocniczej  nale¿y przez to rozumieæ So³tysa,
a w przypadku wyodrêbnienia jednostki pomocniczej na
terenie miasta Nowego Tomyla  przewodnicz¹cego tej
jednostki,
8) Jednostce pomocniczej  nale¿y przez to rozumieæ So³ectwo, a w przypadku wyodrêbnienia takiej jednostki na
terenie miasta Nowego Tomyla  dzielnicê lub osiedle,
9) Organach Gminy  nale¿y przez to rozumieæ Radê Miejsk¹
w Nowym Tomylu oraz Burmistrza Nowego Tomyla,
9) Urzêdzie Miejskim  nale¿y przez to rozumieæ Urz¹d
Miejski w Nowym Tomylu,
10) Ustawie  nale¿y przez to rozumieæ ustawê 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 i Nr 214, poz. 1806).
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ROZDZIA£ II
Gmina
§3. 1. Gmina Nowy Tomyl jest podstawow¹ jednostk¹
lokalnego samorz¹du terytorialnego, powo³an¹ dla organizacji ¿ycia publicznego na swoim terytorium.
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 swe
organy.
§4. 1. Gmina po³o¿ona jest w Powiecie Nowotomyskim,
w Województwie Wielkopolskim i obejmuje obszar
185,9 km2.
2. Granice terytorialne Gminy okrela mapa w skali
1:75.000, stanowi¹ca za³¹cznik nr 1 do Statutu (pomniejszona
kserograficznie do formatu A-4).
3. W Gminie mog¹ byæ tworzone jednostki pomocnicze:
so³ectwa, dzielnice i osiedla oraz  stosownie do potrzeb lub
tradycji  inne jednostki pomocnicze.
4. Wykaz jednostek pomocniczych Gminy, stanowi
za³¹cznik nr 2 do Statutu.
§5. 1. W celu wykonywania swych zadañ Gmina tworzy
jednostki organizacyjne.
2. Wykaz jednostek organizacyjnych Gminy, stanowi
za³¹cznik nr 3 do Statutu.
§6. 1. Herbem Gminy jest herb miasta Nowego Tomyla,
którego wizerunkiem jest z³ota ³odzia. Barwy herbu, to:
z³ota ³odzia na czerwonym tle. Wzór herbu okrela za³¹cznik
nr 4 do Statutu.
2. Zasady u¿ywania herbu Gminy okrela odrêbna
uchwa³a Rady.
§7. Siedzib¹ organów Gminy jest miasto Nowy Tomyl.
§8. 1. Dzia³alnoæ organów gminy jest jawna. Ograniczenia
jawnoci mog¹ wynikaæ wy³¹cznie z ustaw.
2. Ka¿dy obywatel ma prawo do uzyskiwania informacji,
wstêpu na sesjê Rady, posiedzenia Komisji Rady, a tak¿e
dostêpu do dokumentów wynikaj¹cych z wykonywania zadañ
publicznych, w tym, protoko³ów posiedzeñ organów Gminy
i komisji Rady.
ROZDZIA£ III
Jednostki pomocnicze Gminy
§9. 1. O utworzeniu, po³¹czeniu i podziale jednostki pomocniczej Gminy a tak¿e zmianie jej granic rozstrzyga Rada
w drodze uchwa³y, z uwzglêdnieniem nastêpuj¹cych zasad:
1) inicjatorem utworzenia, po³¹czenia, podzia³u lub zniesienia jednostki pomocniczej mog¹ byæ mieszkañcy obszaru,
który ta jednostka obejmuje lub ma obejmowaæ, albo
organy Gminy,
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2) utworzenie, po³¹czenie, podzia³ lub zniesienie jednostki
pomocniczej musi zostaæ poprzedzone konsultacjami,
których tryb okrela Rada odrêbn¹ uchwa³¹,
3) projekt granic jednostki pomocniczej sporz¹dza Burmistrz
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.
§10. Uchwa³y, o jakich mowa w §9 ust. 1 powinny okrelaæ w szczególnoci:
1) obszar,
2) granice,
3) siedzibê w³adz,
4) nazwê jednostki pomocniczej.
§11. 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. Rada uchwala corocznie za³¹cznik do uchwa³y bud¿etowej, okrelaj¹cy 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.
5. Jednostki pomocnicze mog¹ podejmowaæ decyzje
o wydatkowaniu rodków bud¿etowych w ramach przyznanych kwot.
6. Decyzje, o jakich mowa w ust. 2 - 5, s¹ wi¹¿¹ce dla
osób sk³adaj¹cych owiadczenia woli w zakresie zarz¹du
mieniem Gminy.
7. Finansowanie zadañ jednostek pomocniczych gminy,
okrelonych w ust. 2, odbywa siê bezporednio z bud¿etu
Gminy.
§12. 1. Kontrolê gospodarki finansowej jednostek pomocniczych sprawuje Skarbnik Gminy i przedk³ada informacje w tym zakresie Burmistrzowi.
2. Jednostki pomocnicze podlegaj¹ nadzorowi organów
Gminy na zasadach okrelonych w statutach tych jednostek.
§13. 1. Przewodnicz¹cy organu wykonawczego jednostki
pomocniczej mo¿e uczestniczyæ w pracach Rady Miejskiej.
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.
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ROZDZIA£ IV
Organizacja wewnêtrzna Rady
*§14.1. Rada jest organem stanowi¹cym i kontrolnym
w Gminie.
2. Ustawowy sk³ad Rady wynosi 21 radnych.
§15. 1. Rada dzia³a na sesjach, poprzez swoje komisje
oraz przez Burmistrza w zakresie, w jakim wykonuje on
uchwa³y Rady.
2. Burmistrz i komisje Rady pozostaj¹ pod kontrol¹ Rady,
której sk³adaj¹ sprawozdania ze swojej dzia³alnoci.
§16. Do wewnêtrznych organów Rady nale¿¹:
1) Przewodnicz¹cy,
2) dwóch Wiceprzewodnicz¹cych,
3) Komisja Rewizyjna,
4) komisje sta³e, powo³ane przez Radê,
5) dorane komisje do okrelonych zadañ.
§17. 1. Rada powo³uje ze swojego grona Komisjê Rewizyjn¹ oraz inne komisje w drodze odrêbnej uchwa³y.
2. Radny mo¿e byæ cz³onkiem najwy¿ej dwóch komisji
sta³ych.
3. W czasie trwania kadencji Rada mo¿e powo³aæ dorane
komisje do wykonywania okrelonych zadañ, okrelaj¹c ich
sk³ad i zakres dzia³ania.
§18. 1. Przewodnicz¹cy Rady organizuje pracê Rady i
prowadzi jej obrady.
2. Wyboru Przewodnicz¹cego i Wiceprzewodnicz¹cych
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,

5) zarz¹dza i przeprowadza g³osowanie nad projektami
uchwa³,
6) podpisuje uchwa³y Rady,
7) czuwa nad zapewnieniem warunków niezbêdnych do
wykonywania przez radnych ich mandatu.
§20. W przypadku odwo³ania z funkcji b¹d wyganiêcia
mandatu Przewodnicz¹cego lub jednego z Wiceprzewodnicz¹cych Rady przed up³ywem kadencji, Rada na swej najbli¿szej sesji dokona wyboru na wakuj¹ce stanowisko.
*§21.1. Przewodnicz¹cy, oprócz uprawnieñ przewidzianych w §18 Statutu, jest upowa¿niony do reprezentowania
Rady na zewn¹trz.
2. Rada, na wniosek Przewodnicz¹cego, mo¿e upowa¿niæ
w drodze uchwa³y inn¹, ni¿ Przewodnicz¹cy, osobê do reprezentowania jej na zewn¹trz.
3. W zakresie, o jakim mowa w ust. 1, Przewodnicz¹cy
mo¿e dzia³aæ przez pe³nomocnika, którym mo¿e byæ wy³¹cznie radny.
§22. Do obowi¹zków Wiceprzewodnicz¹cych nale¿y wykonywanie zadañ zastrze¿onych przez ustawê lub Statut dla
Przewodnicz¹cego w razie wakatu na stanowisku Przewodnicz¹cego.
§23. Pod nieobecnoæ Przewodnicz¹cego jego zadania
wykonuje wyznaczony przez niego Wiceprzewodnicz¹cy.
§24. W razie jednoczesnego wakatu na stanowiskach
Przewodnicz¹cego oraz Wiceprzewodnicz¹cego Rady okrelonego w §19, drugi Wiceprzewodnicz¹cy dzia³a stosownie
do postanowieñ §22.
§25. 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.
§26. Obs³ugê Rady i jej organów zapewniaj¹ pracownicy
Urzêdu Miejskiego, zatrudnieni na stanowiskach do spraw
obs³ugi Rady.

2) przygotowanie projektu porz¹dku obrad,
ROZDZIA£ V

3) dokonanie otwarcia sesji,
4) powierzenie przewodnictwa obrad najstarszemu wiekiem
sporód radnych obecnych na sesji.
4. Projekt porz¹dku obrad, o jakim mowa w ust. 3 pkt 2
powinien obejmowaæ sprawozdanie Burmistrza poprzedniej
kadencji o stanie Gminy.
§19. Przewodnicz¹cy Rady, a w przypadku jego nieobecnoci wskazany przez Przewodnicz¹cego Wiceprzewodnicz¹cy, w szczególnoci:
1) zwo³uje sesje Rady,

Tryb pracy Rady
1. Sesje Rady
§27. 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:

2) przewodniczy obradom,

1) postanowienia proceduralne,

3) czuwa nad sprawnym przebiegiem obrad,

2) deklaracje  zawieraj¹ce samo zobowi¹zanie siê do okrelonego postêpowania,

4) kieruje obs³ug¹ kancelaryjn¹ posiedzeñ Rady,

3) owiadczenia  zawieraj¹ce stanowisko w okrelonej
sprawie,
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4) apele  zawieraj¹ce formalnie niewi¹¿¹ce wezwania adresatów zewnêtrznych do okrelonego postêpowania, podjêcia inicjatywy czy zadania,
5) opinie  zawieraj¹ce owiadczenia wiedzy oraz oceny.
3. Do postanowieñ, deklaracji, owiadczeñ, apeli i opinii
ma zastosowania przewidziany w Statucie tryb zg³aszania
inicjatywy uchwa³odawczej i podejmowania uchwa³.
§28. 1. Rada dzia³a zgodnie z rocznym planem pracy
uchwalonym:
1) w pierwszym roku kadencji  w ci¹gu 3 miesiêcy od jej
rozpoczêcia,
2) w latach nastêpnych  na ostatniej sesji w roku poprzedzaj¹cym rok objêty planem.
2. Rada mo¿e na bie¿¹co dokonywaæ zmian i uzupe³nieñ
w planie pracy.
§29. 1. Rada odbywa sesje zwyczajne z czêstotliwoci¹
potrzebn¹ do wykonania zadañ Rady, nie rzadziej jednak ni¿
raz na kwarta³.
2. Sesjami zwyczajnymi s¹ sesje przewidziane w planie
pracy Rady.

7. Zawiadomienie o terminie, miejscu i przedmiocie obrad Rady powinno byæ podane do publicznej wiadomoci
najpóniej na 4 dni przed terminem obrad, w szczególnoci
poprzez wywieszenie informacji na tablicy og³oszeñ w Urzêdzie i tablicach og³oszeñ so³ectw oraz w innych miejscach
publicznych.
§31. 1. Przed ka¿d¹ sesj¹ Przewodnicz¹cy Rady, po zasiêgniêciu opinii Burmistrza ustala listê osób zaproszonych na
sesjê.
2. W sesjach Rady uczestnicz¹  z g³osem doradczym 
Burmistrz oraz Sekretarz i Skarbnik Gminy.
3. Do udzia³u w sesjach Rady mog¹ zostaæ zobowi¹zani
kierownicy gminnych jednostek organizacyjnych podlegaj¹cych kontroli Rady.
4. W czasie obrad sesji  do dyspozycji Rady pozostaj¹
wyznaczeni przez Burmistrza pracownicy Urzêdu Miejskiego,
którzy w razie potrzeby przedstawiaj¹ Radzie sprawê bêd¹c¹
przedmiotem obrad.
3. Przebieg sesji

3. Sesjami zwyczajnymi s¹ tak¿e sesje nie przewidziane
w planie, ale zwo³ane w zwyk³ym trybie.

§32. Burmistrz obowi¹zany jest udzieliæ Radzie wszelkiej
pomocy technicznej i organizacyjnej w przygotowaniu i odbyciu sesji.

4. Sesje nadzwyczajne s¹ zwo³ywane w przypadkach
przewidzianych w ustawie.

§33. Publicznoæ obserwuj¹ca przebieg sesji zajmuje wyznaczone dla niej miejsca.

2. Przygotowanie sesji

§34. Wy³¹czenie jawnoci sesji jest dopuszczalne jedynie
w przypadkach przewidzianych w przepisach ustaw.

§30. 1. Sesje przygotowuje Przewodnicz¹cy wspólnie
z Wiceprzewodnicz¹cymi.
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.
3. Sesje zwo³uje Przewodnicz¹cy Rady lub z jego upowa¿nienia - jeden z Wiceprzewodnicz¹cych.
4. O terminie, miejscu i proponowanym porz¹dku obrad
sesyjnych powiadamia siê radnych najpóniej na 4 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 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.

§35.1. 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 protokole.
§36. 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 §29 ust. 4.
§37. 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.
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§38. 1. Sesjê otwiera, prowadzi i zamyka Przewodnicz¹cy Rady.
2. W razie nieobecnoci Przewodnicz¹cego czynnoci okrelone w ust. 1 wykonuje jeden z Wiceprzewodnicz¹cych Rady,
upowa¿niony przez Przewodnicz¹cego.
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.
§39. 1. Otwarcie sesji nastêpuje po wypowiedzeniu przez
Przewodnicz¹cego Rady formu³y: Otwieram
sesjê Rady
Miejskiej w Nowym Tomylu.
2. Po otwarciu sesji Przewodnicz¹cy Rady stwierdza na
podstawie listy obecnoci zdolnoæ Rady do rozpoczêcia
obrad na podstawie §37 ust. 1 Statutu oraz do podejmowania
uchwa³, stosownie do postanowieñ art. 14 ustawy.
§40. Po otwarciu sesji Przewodnicz¹cy Rady stawia pytanie o ewentualny wniosek w sprawie zmiany porz¹dku obrad.
§41. Porz¹dek obrad obejmuje w szczególnoci:
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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.
§44. 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 43 ust. 5, 6 i 7 stosuje siê odpowiednio.
§45. 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.

1) przyjêcie protoko³u z obrad poprzedniej sesji,

3. Radnemu nie wolno zabieraæ g³osu bez zezwolenia
Przewodnicz¹cego Rady.

2) informacje Przewodnicz¹cego Rady o dzia³aniach podejmowanych w okresie miêdzysesyjnym,

4. Przewodnicz¹cy Rady mo¿e zabieraæ g³os w ka¿dym
momencie obrad.

3) sprawozdanie z dzia³alnoci Burmistrza w okresie miêdzysesyjnym, zw³aszcza z wykonania uchwa³ Rady,

5. Przewodnicz¹cy Rady mo¿e udzieliæ g³osu osobie nie
bêd¹cej radnym.

4) rozpatrzenie projektów uchwa³ lub zajêcie stanowiska,

§46. 1. Przewodnicz¹cy Rady czuwa nad sprawnym przebiegiem obrad, a zw³aszcza nad zwiêz³oci¹ wyst¹pieñ radnych oraz innych osób uczestnicz¹cych w sesji.

5) interpelacje i zapytania radnych,
6) odpowiedzi na interpelacje zg³oszone na poprzednich
sesjach,
7) wolne wnioski i informacje.
§42. 1. Sprawozdanie o jakim mowa w §41 pkt 3 sk³ada
Burmistrz lub z jego upowa¿nienia Zastêpca Burmistrza.

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.

§43. 1. Interpelacje i zapytania s¹ kierowane do Burmistrza.

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.

2. Interpelacje dotycz¹ spraw gminnej wspólnoty o zasadniczym charakterze.

4. Postanowienia ust. 2 i 3 stosuje siê odpowiednio do
osób spoza Rady zaproszonych na sesjê i do publicznoci.

3. Interpelacja powinna zawieraæ krótkie przedstawienie
stanu faktycznego, bêd¹cego jej przedmiotem oraz wynikaj¹ce zeñ pytania.

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. W celu wyegzekwowania wydanego nakazu, Przewodnicz¹cy Rady mo¿e
zwróciæ siê o pomoc do Stra¿y Miejskiej.

2. Sprawozdania komisji Rady sk³adaj¹ przewodnicz¹cy
komisji lub sprawozdawcy wyznaczeni przez komisje.

4. Interpelacjê sk³ada siê ustnie lub w formie pisemnej na
rêce Przewodnicz¹cego Rady; Przewodnicz¹cy niezw³ocznie
przekazuje interpelacjê adresatowi.
5. Odpowied na interpelacjê 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.

§47. Na wniosek radnego, Przewodnicz¹cy Rady przyjmuje do protokó³u sesji wyst¹pienie radnego zg³oszone na
pimie, lecz nie wyg³oszone w toku obrad, informuj¹c o tym
Radê.
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§48. 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,
- sposobu lub porz¹dku g³osowania,
- 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.
§49. 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.
§50. 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.
§51. 1. Po wyczerpaniu porz¹dku obrad Przewodnicz¹cy
Rady koñczy sesjê, wypowiadaj¹c formu³ê Zamykam
sesjê Rady Miejskiej w Nowym Tomylu.
2. Czas od otwarcia sesji do jej zamkniêcia uwa¿a siê za
czas trwania sesji.
3. Postanowienie ust. 2 dotyczy tak¿e sesji, która objê³a
wiêcej ni¿ jedno posiedzenie.
§52. 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.
§53. Do wszystkich osób przyby³ych na miejsce obrad
przed otwarciem sesji oraz pozostaj¹cych w miejscu obrad po

zakoñczeniu sesji lub posiedzenia maj¹ zastosowanie ogólne
przepisy porz¹dkowe w³aciwe dla miejsca, w którym sesja
siê odbywa.
§54. 1. Pracownik Urzêdu Miejskiego, wyznaczony przez
Burmistrza w uzgodnieniu z Przewodnicz¹cym Rady, sporz¹dza z ka¿dej sesji protokó³.
2. Przebieg sesji nagrywa siê na tamê magnetofonow¹,
któr¹ przechowuje siê do czasu przyjêcia protoko³u z obrad
poprzedniej sesji.
§55. 1. Protokó³ z sesji musi wiernie odzwierciedlaæ jej
przebieg.
2. Protokó³ z 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 zdolnoci Rady do rozpoczêcia obrad na
podstawie §37 ust. 1 Statutu oraz do podejmowania
uchwa³ stosownie do postanowieñ art. 14 ustawy,
c) imiona i nazwiska nieobecnych cz³onków Rady z ewentualnym podaniem przyczyn nieobecnoci,
d) odnotowanie przyjêcia protokó³u z poprzedniej sesji,
e) ustalony porz¹dek obrad,
f) przebieg obrad, a w szczególnoci treæ wyst¹pieñ albo
ich streszczenie, teksty zg³oszonych, jak równie¿ uchwalonych wniosków, a nadto odnotowanie faktów zg³oszenia
pisemnych wyst¹pieñ,
g) przebieg g³osowania z wyszczególnieniem liczby g³osów:
za, przeciw i wstrzymuj¹cych oraz g³osów niewa¿nych,
h) wskazanie wniesienia przez radnego zdania odrêbnego do
treci uchwa³y,
i) podpis Przewodnicz¹cego obrad i osoby sporz¹dzaj¹cej
protokó³.
§56. 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.
§57. 1. Do protoko³u do³¹cza siê listê obecnoci radnych
oraz odrêbn¹ listê zaproszonych goci, teksty przyjêtych przez
Radê uchwa³, usprawiedliwienia osób nieobecnych, wyst¹pienia radnych, o których mowa w §47 Statutu, owiadczenia
i inne dokumenty z³o¿one na rêce Przewodnicz¹cego Rady.
2. Uchwa³y Przewodnicz¹cy Rady dorêcza Burmistrzowi
najpóniej w ci¹gu 4 dni od dnia zakoñczenia sesji.
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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.
§58. 1. Obs³ugê biurow¹ sesji (wysy³anie zawiadomieñ,
wyci¹gów z protoko³ów, kserokopie uchwa³, itp.) sprawuj¹
pracownicy Urzêdu Miejskiego zatrudnieni na stanowiskach
do spraw obs³ugi rady w uzgodnieniu z Przewodnicz¹cym
Rady.
2. Pracownicy, o których mowa w ust. 1 podlegaj¹
w sprawach merytorycznych Przewodnicz¹cemu Rady.
4. Uchwa³y
§59. 1. Uchwa³y, o jakich mowa w §27 ust. 1, a tak¿e
deklaracje, owiadczenia apele i opinie, o jakich mowa w §27
ust. 2 s¹ sporz¹dzone w formie odrêbnych dokumentów.
2. Przepis ust. 1 nie dotyczy postanowieñ proceduralnych.
§60. 1. Inicjatywê uchwa³odawcz¹ posiada ka¿dy z radnych oraz Burmistrz, 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 Urzêdu Miejskiego albo
przez inn¹ osobê upowa¿nion¹ do obs³ugi prawnej Gminy.
§61. 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.
§62. 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 Burmistrza.

§63. 1. Uchwa³y Rady podpisuje Przewodnicz¹cy Rady,
o ile ustawy nie stanowi¹ inaczej.
2. Przepis ust. 1 stosuje siê odpowiednio do Wiceprzewodnicz¹cego prowadz¹cego obrady.
3. Uchwa³y numeruje siê uwzglêdniaj¹c numer sesji (cyframi rzymskimi), kolejny numer uchwa³y (cyframi arabskimi)
i rok podjêcia uchwa³y.
§64. 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.
5. Procedura g³osowania
§65. W g³osowaniu bior¹ udzia³ wy³¹cznie radni.
§66. 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.
§67. 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. Kart do g³osowania nie mo¿e byæ wiêcej ni¿ radnych
obecnych na sesji.
4. Po przeliczeniu g³osów Przewodnicz¹cy Komisji
Skrutacyjnej odczytuje protokó³, podaj¹c wynik g³osowania.
5. Karty z oddanymi g³osami i protokó³ g³osowania stanowi¹ za³¹cznik do protoko³u sesji.
§68. 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
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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.
§69. 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 §68 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.
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chodzi wniosek lub kandydatura, która uzyska³a liczbê ca³kowit¹ wa¿nych g³osów oddanych za wnioskiem lub kandydatem wiêksz¹ od liczby g³osów przeciwnych i wstrzymuj¹cych
siê, je¿eli w g³osowaniu bra³a udzia³ co najmniej po³owa
ustawowego sk³adu Rady.
4. Bezwzglêdna wiêkszoæ g³osów przy parzystej liczbie
g³osuj¹cych zachodzi wówczas, gdy za wnioskiem lub kandydatur¹ zosta³o oddanych 50% + 1 wa¿nie oddanych g³osów.
5. 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.
6. Komisje Rady
§72. 1. Sk³ad osobowy, przedmiot dzia³ania poszczególnych komisji sta³ych i zakres zadañ komisji doranych okrela
Rada w odrêbnych uchwa³ach.
2. Postanowienie ust. 1 nie dotyczy Komisji Rewizyjnej
Rady.
§73. 1. Komisje sta³e dzia³aj¹ zgodnie z rocznym planem
pracy przed³o¿onym Radzie.
2. Rada mo¿e nakazaæ komisjom dokonanie w planie
pracy stosownych zmian.
§74. 1. Komisje Rady mog¹ odbywaæ wspólne posiedzenia.

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.

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.

8. Postanowienia ust. 17 stosuje siê odpowiednio
w przypadku g³osowania nad zmian¹ uchwa³y.

3. Komisje uchwalaj¹ opinie oraz wnioski i przekazuj¹ je
Radzie.

§70. 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.

4. Na podstawie upowa¿nienia Rady, Przewodnicz¹cy lub
Wiceprzewodnicz¹cy Rady, koordynuj¹cy pracê komisji Rady
mog¹ zwo³aæ posiedzenie komisji i nakazaæ z³o¿enie Radzie
sprawozdania.

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
pozosta³e.
§71. 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. G³osowanie bezwzglêdn¹ wiêkszoci¹ w obecnoci co
najmniej po³owy ustawowego sk³adu Rady oznacza, ¿e prze-

§75. 1. Pracami komisji kieruje przewodnicz¹cy komisji
lub zastêpca przewodnicz¹cego komisji, wybrany przez cz³onków danej komisji.
2. Radny mo¿e byæ przewodnicz¹cym tylko jednej komisji
sta³ej.
§76. 1. Komisje pracuj¹ na posiedzeniach, w których dla
ich prawomocnoci winna uczestniczyæ co najmniej polowa
sk³adu komisji.
2. Do posiedzeñ komisji sta³ych stosuje siê odpowiednio
przepisy o posiedzeniach Komisji Rewizyjnej.
§77. 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 i zespo³ów powo³anych przez Radê.
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§78. 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.

7. Radni

§85. 1. Koszty wspólnej sesji ponosz¹ równomiernie zainteresowane jednostki samorz¹du terytorialnego, chyba ¿e
radni uczestnicz¹cy we wspólnej sesji postanowi¹ inaczej.

§79. 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.
§80. 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 Miejskiego w sprawach
dotycz¹cych Gminy i jej mieszkañców.
§81. 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.
§82. 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.
§83. 1. Burmistrz wystawia radnym dokument (legitymacjê) 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.
8. Wspólne sesje z radami innych jednostek samorz¹du
terytorialnego
§84. 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.

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
§86. 1. Komisja Rewizyjna sk³ada siê z Przewodnicz¹cego, Zastêpcy Przewodnicz¹cego oraz cz³onków. W sk³adzie
osobowym Komisji Rewizyjnej musi zostaæ zapewniona reprezentacja wszystkich klubów radnych.
2. Przewodnicz¹cego Komisji Rewizyjnej wybiera Rada.
3. Zastêpcê Przewodnicz¹cego Komisji Rewizyjnej
wybiera Komisja Rewizyjna na wniosek Przewodnicz¹cego
Komisji Rewizyjnej.
§87. Przewodnicz¹cy Komisji Rewizyjnej organizuje pracê
Komisji Rewizyjnej i prowadzi jej obrady. W przypadku nieobecnoci Przewodnicz¹cego lub niemo¿noci dzia³ania, jego
zadania wykonuje jego Zastêpca.
§88. 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 Zastêpcy Przewodnicz¹cego
Komisji Rewizyjnej oraz 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
§89. 1. Komisja Rewizyjna kontroluje dzia³alnoæ
Burmistrza, gminnych jednostek organizacyjnych i jednostek
pomocniczych Gminy pod wzglêdem:
- legalnoci,
- gospodarnoci,
- rzetelnoci,
- celowoci,
oraz zgodnoci dokumentacji ze stanem faktycznym.
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2. Komisja Rewizyjna bada w szczególnoci gospodarkê
finansow¹ kontrolowanych podmiotów, w tym wykonanie
bud¿etu Gminy.
§90. Komisja Rewizyjna wykonuje inne zadania kontrolne
na zlecenie Rady w zakresie i w formach wskazanych
w uchwa³ach Rady.
§91. 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.
§92. 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.
§93. Kontrola kompleksowa nie powinna trwaæ d³u¿ej ni¿
45 dni roboczych, a kontrole problemowa i sprawdzaj¹ca 
d³u¿ej ni¿ 10 dni roboczych.
§94. 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.
§95. 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 §89 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. Jako dowody mog¹ byæ wykorzystane w szczególnoci: dokumenty, wyniki oglêdzin, zeznania
wiadków, opinie bieg³ych oraz pisemne wyjanienia i owiadczenia kontrolowanych.
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3. Tryb kontroli
§96. 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 (z zastrze¿eniem ust. 6) 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 obowi¹zany zwróciæ siê 
w najkrótszym mo¿liwym terminie  do Przewodnicz¹cego
Komisji Rewizyjnej, o wyra¿enie zgody na ich kontynuowanie.
8. W przypadku nie zwrócenia 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.
§97. 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.
§98. 1. Kierownik kontrolowanego podmiotu obowi¹zany jest zapewniæ warunki i rodki dla prawid³owego
przeprowadzenia kontroli.
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.
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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.
§99. Czynnoci kontrolne wykonywane s¹ w miarê mo¿liwoci w dniach oraz godzinach pracy kontrolowanego
podmiotu.
4. Protoko³y kontroli
§100. 1. Kontroluj¹cy sporz¹dzaj¹ z przeprowadzonej
kontroli  w terminie14 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 z 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.
§101. 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.
§102. 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.
§103. 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
§104. 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 plan pracy Komisji Rewizyjnej
w ca³oci lub w czêci; przyst¹pienie do wykonywania kontroli
kompleksowych mo¿e nast¹piæ po zatwierdzeniu planu pracy
lub jego czêci.
§105. 1. Komisja Rewizyjna sk³ada Radzie  w terminie
do dnia 30 kwietnia 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
§106. 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¿ 5 radnych,
3) nie mniej ni¿ 2 cz³onków Komisji Rewizyjnej.
4. Przewodnicz¹cy Komisji Rewizyjnej mo¿e zaprosiæ na
jej posiedzenia:
1) radnych nie bêd¹cych cz³onkami Komisji Rewizyjnej,
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2) osoby zaanga¿owane na wniosek Komisji Rewizyjnej
charakterze bieg³ych lub ekspertów.
5. Z posiedzenia Komisji Rewizyjnej nale¿y sporz¹dzaæ
protokó³, który winien byæ podpisany przez wszystkich cz³onków komisji uczestnicz¹cych w posiedzeniu.
§107. Uchwa³y Komisji Rewizyjnej zapadaj¹ zwyk³¹ wiêkszoci¹ g³osów w obecnoci co najmniej po³owy sk³adu
Komisji w g³osowaniu jawnym.
§108. Obs³ugê administracyjno - biurow¹ Komisji Rewizyjnej zapewnia Burmistrz.
§109. 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.
§110. 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.

2. Powstanie klubu musi zostaæ niezw³ocznie zg³oszone
Przewodnicz¹cemu Rady.
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.
§114. 1. Kluby dzia³aj¹ wy³¹cznie w ramach Rady.
2. Przewodnicz¹cy Rady prowadzi rejestr klubów.
§115. 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 3.
§116. Prace klubów organizuj¹ przewodnicz¹cy klubów,
wybierani przez cz³onków klubu.
§117. 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.
§118. 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.
§119. Na wniosek przewodnicz¹cych klubów Burmistrz
obowi¹zany jest zapewniæ klubom organizacyjne warunki
w zakresie niezbêdnym do ich funkcjonowania.

§111. 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.
ROZDZIA£ VII
Zasady dzia³ania klubów radnych

ROZDZIA£ VIII
Tryb pracy Burmistrza
§120. Burmistrz wykonuje:
1) uchwa³y Rady,
2) przypisane mu zadania i kompetencje,

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

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

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

4) inne zadania okrelone ustawami i niniejszym Statutem.
§121. Burmistrz uczestniczy w sesjach Rady.
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§122. Komisje Rady mog¹ ¿¹daæ przybycia Burmistrza na
ich posiedzenie.
§123. Zastêpca Burmistrza przejmuje wykonywanie zadañ i kompetencji okrelonych w §120 - §122 w przypadku
uzyskania upowa¿nienia od Burmistrza.
ROZDZIA£ IX
Zasady dostêpu i korzystania przez obywateli
z dokumentów Rady, Komisji i Burmistrza
§124. Obywatelom udostêpnia siê dokumenty dotycz¹ce
funkcjonowania Gminy i jej organów na zasadach okrelonych w przepisach ustawy z dnia 6 wrzenia 2001 r. o dostêpie
do informacji publicznej (Dz.U. Nr 112, poz. 1198).
§125. Protoko³y z posiedzeñ Rady i Komisji oraz innych
kolegialnych gremiów Gminy podlegaj¹ udostêpnieniu po ich
formalnym przyjêciu  zgodnie z obowi¹zuj¹cymi przepisami
prawa oraz Statutem.
§126. 1. Dokumenty z zakresu dzia³ania Rady, Komisji
i Burmistrza udostêpnia siê w pokoju 27 - Biurze, zajmuj¹cej
siê obs³ug¹ Rady, w dniach pracy Urzêdu Miejskiego,
w godzinach przyjmowania interesantów.
§127. Realizacja uprawnieñ okrelonych w §124 i 126
mo¿e siê odbywaæ wy³¹cznie w Urzêdzie Miejskim i w asycie
pracownika Urzêdu Miejskiego.
§128. Uprawnienia okrelone w §124 i 126 nie znajduj¹
zastosowania:
1) gdy informacje publiczne stanowi¹ prawem chronione
tajemnice,
2) w odniesieniu do spraw indywidualnych z zakresu administracji publicznej, o ile ustawa nie stanowi inaczej, ni¿
art. 73 Kodeksu postêpowania administracyjnego.

ROZDZIA£ X
Pracownicy samorz¹dowi
§129. Pracownikiem samorz¹dowym zatrudnionym na
podstawie wyboru jest burmistrz.
§130. W Urzêdzie Miejskim na podstawie mianowania
zatrudnia siê pracowników na stanowiskach kierowników
wydzia³ów.
§131. 1. Powo³anie jako forma nawi¹zania stosunku pracy z pracownikami Urzêdu jest stosowane wobec Zastêpcy
Burmistrza, Sekretarza, Skarbnika i Kierownika Urzêdu Stanu
Cywilnego.
2. Powo³ania Zastêpcy Burmistrza dokonuje Burmistrz
w drodze zarz¹dzenia.
3. Powo³ania Sekretarza, Skarbnika oraz Kierownika Urzêdu Stanu Cywilnego i jego zastêpcê (zastêpców) dokonuje
Rada.
4. Uchwa³y w sprawie odwo³ania osób okrelonych
w ust. 3 nie mog¹ byæ podjête na sesji, na której zosta³
zg³oszony wniosek o ich odwo³anie.
5. Przed podjêcie uchwa³y o odwo³aniu, Rada jest obowi¹zana wys³uchaæ wyjanieñ osoby, której dotyczy wniosek
o odwo³anie.
6. Postanowieñ ust. 4 i 5 nie stosuje siê w razie odwo³ania
równoznacznego z rozwi¹zaniem stosunku pracy bez wypowiedzenia.
§132. Inne ni¿ wymienione w §129  131 osoby, zatrudnia
siê w Urzêdzie na podstawie umowy o pracê.
* Rozstrzygniêcie nadzorcze nr PN  II  0911/127/2003
Wojewody Wielkopolskiego z dnia 1.04.2003 r. orzekaj¹ce
niewa¿noæ Uchwa³y Nr V/53/2003 Rady Miejskiej w Nowym
Tomylu z dnia 28 lutego 2003 roku w sprawie Statutu Gminy
Nowy Tomyl w czêci dotycz¹cej treci przepisu §14 ust. 1
i §21 stanowi¹cego za³¹cznik do ww. uchwa³y  ze wzglêdu
na istotne naruszenie prawa.
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Za³¹cznik Nr 2
do Statutu Gminy
Nowy Tomyl

WYKAZ JEDNOSTEK POMOCNICZYCH GMINY NOWY TOMYL
1. So³ectwo Boruja Kocielna

10. So³ectwo Nowa Ró¿a

2. So³ectwo Bukowiec

11. So³ectwo Paproæ

3. So³ectwo Chojniki

12. So³ectwo Przy³êk

4. So³ectwo Cicha Góra

13. So³ectwo Ró¿a

5. So³ectwo Glinno

14. So³ectwo S¹topy

6. So³ectwo Grubsko

15. So³ectwo Sêkowo

7. So³ectwo Jastrzêbsko Stare

16. So³ectwo Stary Tomyl

8. So³ectwo Kozie Laski

17. So³ectwo Szarki

9. So³ectwo Nowa Boruja

18. So³ectwo Wytomyl

Za³¹cznik Nr 3
do Statutu Gminy
Nowy Tomyl

WYKAZ JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH GMINY NOWY TOMYL:
1. Gimnazjum w Borui Kocielnej.

12. Przedszkole Nr 5  S³oneczko w Nowym Tomylu.

2. Gimnazjum w Nowym Tomylu.

13. Szko³a Podstawowa im. Marii Konopnickiej w Borui
Kocielnej.

3. Miejska i Powiatowa Biblioteka Publiczna w Nowym Tomylu.

14. Szko³a Podstawowa w Bukowcu.

4. Nowotomyski Orodek Kultury w Nowym Tomylu.

15. Szko³a Podstawowa w Jastrzêbsku Starym.

5. Orodek Owiaty i Sportu w Nowym Tomylu.

16. Szko³a Podstawowa Nr 1 im. Tadeusza Kociuszki
w Nowym Tomylu.

6. Orodek Pomocy Spo³ecznej w Nowym Tomylu.
7. Park Miejski w Nowym Tomylu.
8. Przedszkole Nr 1 Misia Uszatka w Nowym Tomylu
wraz z Fili¹ w Starym Tomylu.
9. Przedszkole Nr 2 Plastusiowe Osiedle w Nowym
Tomylu.
10. Przedszkole Nr 3  Bajkowe Zacisze w Nowym Tomylu.
11. Przedszkole Nr 4  Bolka i Lolka w Nowym Tomylu wraz
z Fili¹ w Borui Kocielnej.

17. Szko³a Podstawowa Nr 2 im. Marii Curie-Sk³odowskiej
w Nowym Tomylu.
18. Szko³a Podstawowa im. Leonarda liwiñskiego w S¹topach.
19. Szko³a Podstawowa w Wytomylu.
20. Zak³ad Gospodarki Mieszkaniowej w Nowym Tomylu.
21. ¯³obek Z³oty Promyk w Nowym Tomylu.
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1096
UCHWA£A Nr V/54/2003 RADY MIEJSKIEJ W NOWYM TOMYLU
z dnia 28 lutego 2003 r.
w sprawie przyjêcia statutów so³ectw
Na podstawie art. 35 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990
roku o samorz¹dzie gminnym (Dz.U. z 2001 roku Nr 142, poz.
1591, z 2002 roku Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558 i Nr 113,
poz. 984, Nr 153, poz. 1271 i Nr 214, poz. 1806)) Rada Miejska
w Nowym Tomylu, po przeprowadzeniu konsultacji z mieszkañcami poszczególnych so³ectw, uchwala, co nastêpuje:
§1. Przyjmuje siê statuty so³ectw gminy Nowy Tomyl,
stanowi¹ce za³¹czniki od 1-18 niniejszej uchwa³y.
§2. Trac¹ moc:
1. Uchwa³a Nr XIX/94/95 Rady Miejskiej w Nowym Tomylu
z dnia 30 listopada 1995 roku w sprawie: przyjêcia statutów so³ectw.
2. Uchwa³a Nr XXIX/147/96 Rady Miejskiej w Nowym Tomylu z dnia 29 listopada 1996 roku w sprawie: zmiany treci
statutów so³ectw gminy Nowy Tomyl przyjêtych uchwa³¹

Nr XIX/94/95 Rady Miejskiej w Nowym Tomylu z dnia 30
listopada 1995 roku
3. Uchwa³a Nr XI/69/99 Rady Miejskiej w Nowym Tomylu
z dnia 23 lipca 1999 roku w sprawie: zmiany treci statutów so³ectw Gminy Nowy Tomyl przyjêtych Uchwa³¹ Nr
XIX/94/95 Rady Miejskiej w Nowym Tomylu z dnia 30
listopada 1995 r.
§3. Wykonanie uchwa³y powierza siê Burmistrzowi
Nowego Tomyla.
§4. Uchwa³a wchodzi w ¿ycie po up³ywie 14 dni od dnia
jej og³oszenia w Dzienniku Urzêdowym Województwa
Wielkopolskiego.
Przewodnicz¹ca
Rady Miejskiej
() in¿. Eleonora cieszka

Za³¹cznik Nr 1
do Uchwa³y Nr V/54/2003
Rady Miejskiej w Nowym Tomylu
z dnia 28 lutego 2003 r.

Na wniosek mieszkañców wsi Boruja Kocielna w celu
pe³niejszego zaspokojenia ich potrzeb lokalnych i wszechstronnego wykorzystania inicjatyw tej spo³ecznoci - Rada
Miejska w Nowym Tomylu dzia³aj¹c na podstawie art. 35
ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorz¹dzie gminnym
(Dz.U. z 2001 roku Nr 142, poz. 1591; z 2002 roku Nr 23, poz.
220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271 i Nr
214, poz. 1806) ustala nastêpuj¹c¹ treæ Statutu So³ectwa
Boruja Kocielna, zwanego dalej so³ectwem
ROZDZIA£ I
Postanowienia ogólne
§1. Uchwa³a okrela:

5) tryb wyboru So³tysa i Rady So³eckiej.
§2. Ilekroæ w niniejszej uchwale jest mowa o:
1) Gminie - nale¿y przez to rozumieæ Gminê Nowy Tomyl,
2) Radzie Miejskiej - nale¿y przez to rozumieæ Radê Miejsk¹
w Nowym Tomylu,
3) Burmistrzu - nale¿y przez to rozumieæ Burmistrza Nowego
Tomyla,
4) Urzêdzie - nale¿y rozumieæ Urz¹d Miejski w Nowym
Tomylu,
5) So³ectwie - nale¿y rozumieæ So³ectwo Boruja Kocielna,
6) Samorz¹dzie Mieszkañców Wsi - nale¿y rozumieæ Samorz¹d Mieszkañców Wsi Boruja kocielna,

1) teren dzia³ania so³ectwa,

7) So³tysie - nale¿y rozumieæ So³tysa Borui Kocielnej,

2) organizacjê wewnêtrzn¹ so³ectwa,

8) Radzie So³eckiej - nale¿y rozumieæ Radê So³eck¹ w Borui
Kocielnej.

3) tryb pracy So³tysa i Rady So³eckiej,
4) zasady i tryb zwo³ywania zebrañ wiejskich oraz warunki
wa¿noci podejmowanych uchwa³,
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ROZDZIA£ II
Nazwa i teren dzia³ania
§3. 1. Ogó³ mieszkañców so³ectwa Boruja Kocielna stanowi Samorz¹d Mieszkañców Wsi.
2. Nazwa Samorz¹du Mieszkañców Wsi brzmi: So³ectwo
Boruja Kocielna.
§4. 1. So³ectwo jest jednostk¹ pomocnicz¹, której mieszkañcy wspólnie z innymi so³ectwami oraz mieszkañcami
miasta Nowego Tomyla tworz¹ wspólnotê samorz¹dow¹
Gminy Nowy Tomyl.

RADA SO£ECKA WSI
......................
GMINA NOWY TOMYL
b) podpisowe:
PRZEWODNICZ¥CY RADY SO£ECKIEJ
.................................. 
(imiê i nazwisko)

ROZDZIA£ III

2. Samorz¹d Mieszkañców Wsi, So³ectwa dzia³a na podstawie przepisów prawa, a w szczególnoci:
a) ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorz¹dzie gminnym,
b) uchwa³y Nr V/53/2003 Rady Miejskiej w Nowym Tomylu
z dnia 28 lutego 2003 r. w sprawie Statutu Gminy Nowy
Tomyl,
c) niniejszego statutu.
§5. Teren dzia³ania so³ectwa obejmuje wie Boruja
Kocielna.
§6. So³ectwo u¿ywa nastêpuj¹cych pieczêci:
1. W sprawach nale¿¹cych do kompetencji Zebrania Wiejskiego:
a) nag³ówkowe:
SAMORZ¥D MIESZKAÑCÓW
WSI.......................................
GMINA NOWY TOMYL
b) podpisowe:
SO£TYS
..............................
(imiê i nazwisko)
2. W sprawach nale¿¹cych do kompetencji So³tysa:
a) nag³ówkowe:
SO£ECTWO
............................
(nazwa wsi)
GMINA NOWY TOMYL
b) podpisowe:
SO£TYS
...........................
(imiê i nazwisko)
3. W sprawach nale¿¹cych do kompetencji Rady So³eckiej:
a) nag³ówkowe:

Organizacja i zakres dzia³ania
§7. 1. Organami so³ectwa s¹:
1) Zebranie Wiejskie,
2) So³tys,
3) Rada So³ecka.
2. Zebranie wiejskie mo¿e powo³ywaæ tak¿e inne sta³e lub
dorane organy samorz¹dowe so³ectwa, na przyk³ad komisje,
okrelaj¹c zakres ich dzia³ania.
3. Kadencja So³tysa, Rady So³eckiej i innych organów
powo³anych przez Zebranie Wiejskie trwa 4 lata i pokrywa siê
z kadencj¹ Rady Miejskiej. Nowe wybory odbywaj¹ siê nie
póniej ni¿ w ci¹gu 3 miesiêcy po rozpoczêciu siê nowej
kadencji Rady Miejskiej, przy czym do chwili ukonstytuowania
siê nowych organów, ich obowi¹zki pe³ni¹ organy dotychczasowe.
§8. 1. Zebranie Wiejskie jest organem uchwa³odawczym
w so³ectwie.
2. So³tys jest organem wykonawczym.
3. Rada So³ecka jest organem wspomagaj¹cym dzia³alnoæ So³tysa.
4. Zebranie Wiejskie ustala liczbê osób wybieranych do
Rady So³eckiej, z zastrze¿eniem §18 ust. 2.
5. So³tys wchodzi w sk³ad Rady So³eckiej.
6. Przewodnicz¹cego Rady So³eckiej wybiera Rada So³ecka sporód swoich cz³onków.
§9. 1. Do zadañ Samorz¹du Mieszkañców Wsi, So³ectwa
nale¿y:
1) udzia³ w rozpatrywaniu spraw socjalno - bytowych, opieki
zdrowotnej, kulturalnych, sportu, wypoczynku i innych
zwi¹zanych z miejscem zamieszkania,
2) kszta³towanie zasad wspó³¿ycia spo³ecznego,
3) organizowanie wspólnych prac na rzecz miejsca zamieszkania,
4) tworzenie pomocy s¹siedzkiej,
5) sprawowanie kontroli spo³ecznej nad dzia³alnoci¹ jednostek organizacyjnych zwi¹zanych z warunkami ¿ycia na
wsi,
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6) organizowanie przedsiêwziêæ maj¹cych na celu zapewnienie porz¹dku na terenie so³ectwa.
2. Samorz¹dowi Mieszkañców Wsi So³ectwa przys³uguje
prawo zarz¹dzania i korzystania z mienia komunalnego bêd¹cego w jego zarz¹dzie,
3. Rada Miejska mo¿e powierzyæ Samorz¹dowi Mieszkañców wsi zarz¹dzanie i korzystanie z innych sk³adników
mienia komunalnego ni¿ okrelone w ust. 2.
4. Realizuj¹c zadania, o którym stanowi¹ ust. 2 i 3, organy
Samorz¹du Mieszkañców Wsi rozporz¹dzaj¹ dochodami
z tego ród³a.
§10. Zadania okrelone w §9 Samorz¹d Mieszkañców Wsi
realizuje w szczególnoci poprzez:
1) podejmowanie uchwa³ w sprawach so³ectwa w ramach
przyznanych kompetencji,
2) opiniowanie spraw nale¿¹cych do zakresu dzia³ania Samorz¹du Mieszkañców,
3) wspó³uczestnictwo w organizowaniu i przeprowadzeniu
przez Radê Miejsk¹ konsultacji spo³ecznych projektów
uchwa³ Rady Miejskiej w sprawach o podstawowym znaczeniu dla mieszkañców so³ectwa,
4) wystêpowanie z wnioskami do Rady Miejskiej 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 oraz kierowanie do
nich wniosków dotycz¹cych so³ectwa,
6) ustalenie zadañ do realizacji dla so³tysa w okresie miêdzy
zebraniami wiejskimi.
§11. Zebranie Wiejskie mo¿e opiniowaæ w czêci dotycz¹cej so³ectwa, przedstawione przez Radê Miejsk¹ do konsultacji projekty uchwa³ w sprawach:
1) planu zagospodarowania przestrzennego,
2) planu bud¿etu na dany rok,
3) przepisów prawa miejscowego,
4) innych uchwa³ Rady Miejskiej.
§12. 1. Uchwa³y i opinie Zebrania Wiejskiego So³tys przekazuje Burmistrzowi.
2. Burmistrz w zale¿noci od charakteru sprawy, za³atwia
j¹ we w³asnym zakresie lub przekazuje do rozpatrzenia Radzie
Miejskiej.
3. O sposobie za³atwienia sprawy informuje siê Zebranie
Wiejskie lub So³tysa.
§13. 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 z ¿¹daniem 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.

§14. Dla realizacji wspólnych przedsiêwziêæ Samorz¹d
Mieszkañców Wsi nawi¹zuje wspó³pracê z samorz¹dami mieszkañców s¹siednich so³ectw, zawiera porozumienia okrelaj¹ce zakres i sposób wykonywania wspólnych zadañ, mo¿e
podejmowaæ wspólne uchwa³y.
ROZDZIA£ IV
So³tys i Rada So³ecka
§15. 1. W celu rozwijania aktywnoci spo³ecznej i gospodarczej w so³ectwie oraz zapewnienia sta³ej ³¹cznoci miêdzy
so³ectwem a Rad¹ Miejsk¹ i Burmistrzem, mieszkañcy so³ectwa wybieraj¹ ze swojego grona So³tysa i Radê So³eck¹.
2. Wybór na now¹ kadencjê odbywa siê na zebraniu
wiejskim zwo³ywanym przez Burmistrza, w g³osowaniu tajnym, bezporednim, sporód nieograniczonej liczby kandydatów.
3. Czynne i bierne prawo wyborcze przys³uguje osobom
bêd¹cym sta³ymi mieszkañcami so³ectwa uprawnionymi do
g³osowania. Termin stali mieszkañcy so³ectwa oznacza
osoby przebywaj¹ce i mieszkaj¹ce na terenie so³ectwa
z zamiarem sta³ego pobytu i wpisanie do obowi¹zuj¹cego na
terenie so³ectwa sta³ego spisu wyborców.
4. Pe³nienie funkcji So³tysa ma charakter spo³eczny.
5. Przepisy szczególne mog¹ przewidywaæ dla so³tysów
pieniê¿n¹ rekompensatê za wykonywanie innych czynnoci
urzêdowych, m.in. (inkaso podatków i op³at, wydawanie
wiadectw pochodzenia zwierz¹t, itp.).
6. Rada Miejska w odrêbnej uchwale okrela zasady na
jakich So³tysowi bêdzie przys³ugiwa³a dieta oraz zwrot kosztów podró¿y s³u¿bowej.
§16. 1. Do obowi¹zków So³tysa nale¿y w szczególnoci:
1) zwo³ywanie zebrañ wiejskich,
2) zwo³ywanie posiedzeñ Rady So³eckiej z w³asnej inicjatywy
lub inicjatywy Przewodnicz¹cego Rady So³eckiej,
3) dzia³anie stosownie do wskazañ Zebrania Wiejskiego,
Rady Miejskiej i Burmistrza,
4) wp³ywanie na wykorzystanie aktywnoci mieszkañców
s³u¿¹cej poprawie gospodarki i warunków ¿ycia w so³ectwie,
5) reprezentowanie mieszkañców so³ectwa wobec Rady
Miejskiej i Burmistrza,
6) uczestniczenie w naradach so³tysów, zwo³ywanych okresowo przez Burmistrza,
7) pe³nienie roli mê¿a zaufania w miejscowym rodowisku,
8) wykonywanie powierzonych mu przepisami prawa zadañ
z zakresu administracji publicznej.
2. Na zebraniach wiejskich So³tys przedk³ada informacjê
o swojej dzia³alnoci.
3. So³tys korzysta z ochrony prawnej przys³uguj¹cej funkcjonariuszom publicznym.
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Rada So³ecka sk³ada siê od 3-7 osób, w tym So³tysa.

3. Do obowi¹zków Rady So³eckiej nale¿y wspomaganie
dzia³alnoci So³tysa. Rada So³ecka ma charakter opiniodawczy i doradczy.
4. Posiedzenia Rady So³eckiej odbywaj¹ siê w miarê
istniej¹cych potrzeb, jednak nie rzadziej ni¿ raz na kwarta³.
5. Rada So³ecka w szczególnoci:
1) opracowuje i przedk³ada Zebraniu Wiejskiemu projekty
uchwa³ w sprawach bêd¹cych przedmiotem rozpatrywania przez Zebranie Wiejskie,
2) opracowuje i przedk³ada Zebraniu Wiejskiemu projekty
programów pracy samorz¹du,
3) wystêpuje wobec Zebrania Wiejskiego z inicjatywami
dotycz¹cymi udzia³u mieszkañców w rozwi¹zywaniu problemów so³ectwa i realizacji zadañ samorz¹du,
4) organizuje wykonanie uchwa³ Zebrania Wiejskiego oraz
kontroluje ich realizacjê,
5) decyduje w sprawach udzia³u samorz¹du mieszkañców
wsi w postêpowaniu administracyjnym,
6) wspó³dzia³a z w³aciwymi organizacjami spo³ecznymi
w celu wspólnej realizacji zadañ.
6. Na Zebraniach Wiejskich So³tys lub upowa¿niona przez
niego osoba, sk³ada informacjê o dzia³alnoci Rady So³eckiej.
§19. 1. So³tys i cz³onkowie Rady So³eckiej s¹ bezporednio odpowiedzialni przed Zebraniem Wiejskim i mog¹ byæ
odwo³ani przez zebranie przed up³ywem kadencji, je¿eli nie
wykonuj¹ swoich obowi¹zków, naruszaj¹c postanowienia
statutu i uchwa³ Zebrañ Wiejskich lub dopucili siê czynu
dyskwalifikuj¹cego ich w opinii rodowiska.
2. Rada Miejska mo¿e wyst¹piæ do Zebrania Wiejskiego
z wnioskiem o odwo³anie So³tysa, który nie wywi¹zuje siê ze
swoich obowi¹zków lub dopuci³ siê czynu dyskwalifikuj¹cego go w opinii rodowiska, albo dopuci³ siê przestêpstwa
stwierdzonego prawomocnym wyrokiem karnym. Do czasu
odwo³ania przez Zebranie Wiejskie, Rada Miejska zawiesi
so³tysa w wykonywaniu powierzonych mu przez Gminê obowi¹zków inkasenta nale¿noci publiczno - prawnych.
3. Uchwa³a o odwo³aniu So³tysa podejmowana jest po
wys³uchaniu zainteresowanego, jeli przyby³ on na Zebranie
Wiejskie, w tym samym trybie, w jakim dokonano jego
wyboru.

4. Wybory uzupe³niaj¹ce odbywaj¹ siê w terminie ustalonym przez Burmistrza wg zasad okrelonych w §26-31
niniejszego Statutu.
5. W przypadkach okrelonych w niniejszym paragrafie,
nowo wybrany So³tys lub cz³onek Rady So³eckiej dzia³aj¹ do
koñca rozpoczêtej przez poprzedników kadencji.
ROZDZIA£ V
Zasady i tryb zwo³ywania zebrañ wiejskich
oraz warunki wa¿noci podejmowanych uchwa³
§20. Prawo do udzia³u w Zebraniu Wiejskim maj¹ wszyscy mieszkañcy So³ectwa, posiadaj¹cy czynne prawo wyborcze do Rady Miejskiej.
§21. Zebranie Wiejskie zwo³uje So³tys:
1) z w³asnej inicjatywy,
2) na ¿¹danie co najmniej 1/5 mieszkañców uprawnionych
do udzia³u w zebraniu,
3) na polecenie Rady Miejskiej lub Burmistrza.
§22. 1. Zebranie Wiejskie odbywa siê w miarê istniej¹cych potrzeb, jednak nie rzadziej ni¿ dwa razy w roku.
2. Termin Zebrania Wiejskiego So³tys podaje do wiadomoci publicznej w sposób przyjêty w So³ectwie.
3. Zebranie Wiejskie zwo³ywane na wniosek mieszkañców, Rady Miejskiej lub Burmistrza winno odbywaæ siê
w terminie 7 dni, chyba, ¿e wnioskodawca proponuje termin
póniejszy.
§23. 1. Zebranie Wiejskie jest wa¿ne, gdy mieszkañcy
So³ectwa zostali o nim prawid³owo zawiadomieni, zgodnie
w wymogami Statutu.
2. Zebranie Wiejskie otwiera So³tys i przewodniczy jego
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. Sprawy proponowane do rozpatrzenia na zebraniu
winny byæ nale¿ycie przygotowane.
6. Obowi¹zkiem So³tysa jest zapewnienie referentów
przedstawiaj¹cych problemy rozpatrywane na zebraniu.
W przypadku powstania trudnoci winien on zwróciæ siê do
Przewodnicz¹cego Rady Miejskiej lub Burmistrza o pomoc,
którzy wyznaczaj¹ w tym celu odpowiednich radnych lub
pracowników Urzêdu.
§24. W celu udzielenia So³tysowi sta³ej pomocy w przygotowywaniu materia³ów i w organizacji zebrañ Burmistrz
wyznacza pracowników Urzêdu do kontaktów z So³ectwem.
§25. 1. Uchwa³y Zebrania Wiejskiego zapadaj¹ zwyk³¹
wiêkszoci¹ g³osów, tzn. liczba g³osów za musi byæ wiêksza
od liczby g³osów przeciw. W przypadku równej liczby
g³osów przeprowadza siê g³osowanie ponowne.
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2. Z zastrze¿eniem §31, g³osowanie odbywa siê w sposób
jawny. Zebranie mo¿e postanowiæ o przeprowadzeniu tajnego g³osowania nad konkretn¹ spraw¹.

2. Do zadañ komisji nale¿y:
- przyjêcie zg³oszeñ kandydatów,
- przeprowadzenie g³osowania,

ROZDZIA£ VI
Tryb wyboru So³tysa i Rady So³eckiej
§26. 1. Zebranie Wiejskie, na którym ma byæ dokonany
wybór So³tysa i cz³onków Rady So³eckiej zwo³uje Burmistrz.
W tym celu okrela on miejsce, dzieñ i godzinê zebrania
wiejskiego oraz wyznacza przewodnicz¹cego zebrania sporód pracowników Urzêdu. Za akceptacj¹ Przewodnicz¹cego
Rady Miejskiej, Burmistrz mo¿e powierzyæ przewodniczenie
takiemu zebraniu przez radnego Rady Miejskiej.
2. Zarz¹dzenie Burmistrza o zwo³aniu Zebrania Wiejskiego dla wyboru So³tysa i Rady So³eckiej podaje siê do wiadomoci mieszkañców so³ectwa co najmniej na 7 dni przed
wyznaczon¹ dat¹ zebrania.
§27. 1. Dla dokonania wa¿nego wyboru So³tysa i Rady
So³eckiej na Zebraniu Wiejskim wymagana jest osobista
obecnoæ co najmniej 1/5 uprawnionych do g³osowania mieszkañców so³ectwa.
2. O ile w wyznaczonym terminie nie uzyskano obecnoci
wymaganej liczby mieszkañców, wybory mog¹ byæ przeprowadzone po up³ywie 1 godziny 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.
4. Czynne i bierne prawo wyborcze przys³uguje osobom
wymienionym w §15 ust. 3.

- ustalenie wyników wyborów,
- og³oszenie wyników wyborów,
- sporz¹dzenie protoko³u o wynikach wyborów.
3. Protokó³ podpisuj¹ cz³onkowie komisji oraz przewodnicz¹cy zebrania.
§29. 1. Wybory odbywaj¹ siê przy nieograniczonej liczbie kandydatów, zg³oszonych bezporednio przez uprawnionych do g³osowania uczestników zebrania.
2. W pierwszej kolejnoci nale¿y przeprowadziæ zg³oszenie kandydatów i g³osowanie dla dokonania wyboru So³tysa.
W drugiej kolejnoci przeprowadza siê wybory cz³onków
Rady So³eckiej.
§30. 1. Za wybranego na funkcjê So³tysa uwa¿a siê kandydata, który uzyska³ najwiêksz¹ liczbê g³osów.
2. Za wybranych do Rady So³eckiej uwa¿a siê kandydatów, którzy uzyskali najwiêksz¹ liczbê g³osów.
§31. Wyboru So³tysa i cz³onków Rady So³eckiej dokonuje
siê w g³osowaniu tajnym.
ROZDZIA£ VI
Postanowienia koñcowe
§32. Zmiany Statutu dokonuje Rada Miejska.
§33. W przypadkach spornych, postanowienia Statutu
interpretuje wi¹¿¹co Rada Miejska.

§28. 1. Wybory przeprowadza komisja w sk³adzie co najmniej 3 osób, wybranych sporód uprawnionych do
g³osowania uczestników zebrania. Cz³onkiem komisji nie mo¿e
byæ osoba kandyduj¹ca na So³tysa lub cz³onka Rady So³eckiej.

Za³¹cznik Nr 2
do Uchwa³y Nr V/54/2003
Rady Miejskiej w Nowym Tomylu
z dnia 28 lutego 2003 r.

Na wniosek mieszkañców wsi Bukowiec w celu pe³niejszego zaspokojenia ich potrzeb lokalnych i wszechstronnego
wykorzystania inicjatyw tej spo³ecznoci - Rada Miejska
w Nowym Tomylu dzia³aj¹c na podstawie art. 35 ustawy
z dnia 8 marca 1990 roku o samorz¹dzie gminnym (Dz.U.
z 2001 roku Nr 142, poz. 1591; z 2002 roku Nr 23, poz. 220,
Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271 i Nr 214,
poz. 1806) ustala nastêpuj¹c¹ treæ Statutu So³ectwa Bukowiec, zwanego dalej so³ectwem

ROZDZIA£ I
Postanowienia ogólne
§1. Uchwa³a okrela:
1) teren dzia³ania so³ectwa,
2) organizacjê wewnêtrzn¹ so³ectwa,
3) tryb pracy So³tysa i Rady So³eckiej,
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4) zasady i tryb zwo³ywania zebrañ wiejskich oraz warunki
wa¿noci podejmowanych uchwa³,
5) tryb wyboru So³tysa i Rady So³eckiej.
§2. Ilekroæ w niniejszej uchwale jest mowa o:
1) Gminie - nale¿y przez to rozumieæ Gminê Nowy Tomyl,
2) Radzie Miejskiej - nale¿y przez to rozumieæ Radê Miejsk¹
w Nowym Tomylu,
3) Burmistrzu - nale¿y przez to rozumieæ Burmistrza Nowego
Tomyla,
4) Urzêdzie - nale¿y rozumieæ Urz¹d Miejski w Nowym
Tomylu,
5) So³ectwie - nale¿y rozumieæ So³ectwo Bukowiec,
6) Samorz¹dzie Mieszkañców Wsi - nale¿y rozumieæ Samorz¹d Mieszkañców Wsi Bukowiec,
7) So³tysie - nale¿y rozumieæ So³tysa Bukowca,
8) Radzie So³eckiej - nale¿y rozumieæ Radê So³eck¹
w Bukowcu.

SO£TYS
..............................
(imiê i nazwisko)
2. W sprawach nale¿¹cych do kompetencji So³tysa:
a) nag³ówkowe:
SO£ECTWO
............................
(nazwa wsi)
GMINA NOWY TOMYL
b) podpisowe:
SO£TYS
...........................
(imiê i nazwisko)
3. W sprawach nale¿¹cych do kompetencji Rady So³eckiej:
a) nag³ówkowe:
RADA SO£ECKA

ROZDZIA£ II
Nazwa i teren dzia³ania
§3. 1. Ogó³ mieszkañców so³ectwa Bukowiec stanowi
Samorz¹d Mieszkañców Wsi.
2. Nazwa Samorz¹du Mieszkañców Wsi brzmi: So³ectwo
Bukowiec.
§4. 1. So³ectwo jest jednostk¹ pomocnicz¹, której mieszkañcy wspólnie z innymi so³ectwami oraz mieszkañcami
miasta Nowego Tomyla tworz¹ wspólnotê samorz¹dow¹
Gminy Nowy Tomyl.

WSI......................
GMINA NOWY TOMYL
b) podpisowe:
PRZEWODNICZ¥CY RADY SO£ECKIEJ
.................................. 
(imiê i nazwisko)

ROZDZIA£ III

2. Samorz¹d Mieszkañców Wsi, So³ectwa dzia³a na podstawie przepisów prawa, a w szczególnoci:
a) ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorz¹dzie gminnym,
b) uchwa³y Nr V/53/2003 Rady Miejskiej w Nowym Tomylu
z dnia 28 lutego 2003 r. w sprawie Statutu Gminy Nowy
Tomyl,
c) niniejszego statutu.
§5. Teren dzia³ania so³ectwa obejmuje wie Bukowiec.
§6. So³ectwo u¿ywa nastêpuj¹cych pieczêci:
1. W sprawach nale¿¹cych do kompetencji Zebrania Wiejskiego:
a) nag³ówkowe:
SAMORZ¥D MIESZKAÑCÓW
WSI.......................................
GMINA NOWY TOMYL
b) podpisowe:

Organizacja i zakres dzia³ania
§7. 1. Organami so³ectwa s¹:
1) Zebranie Wiejskie,
2) So³tys,
3) Rada So³ecka.
2. Zebranie wiejskie mo¿e powo³ywaæ tak¿e inne sta³e
lub dorane organy samorz¹dowe so³ectwa, na przyk³ad
komisje, okrelaj¹c zakres ich dzia³ania.
3. Kadencja So³tysa, Rady So³eckiej i innych organów
powo³anych przez Zebranie Wiejskie trwa 4 lata i pokrywa siê
z kadencj¹ Rady Miejskiej. Nowe wybory odbywaj¹ siê nie
póniej ni¿ w ci¹gu 3 miesiêcy po rozpoczêciu siê nowej
kadencji Rady Miejskiej, przy czym do chwili ukonstytuowania
siê nowych organów, ich obowi¹zki pe³ni¹ organy dotychczasowe.
§8. 1. Zebranie Wiejskie jest organem uchwa³odawczym
w so³ectwie.
2. So³tys jest organem wykonawczym.
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3. Rada So³ecka jest organem wspomagaj¹cym dzia³alnoæ So³tysa.
4. Zebranie Wiejskie ustala liczbê osób wybieranych do
Rady So³eckiej, z zastrze¿eniem §18 ust. 2.
5. So³tys wchodzi w sk³ad Rady So³eckiej.
6. Przewodnicz¹cego Rady So³eckiej wybiera Rada So³ecka sporód swoich cz³onków.
§9. 1. Do zadañ Samorz¹du Mieszkañców Wsi, So³ectwa
nale¿y:
1) udzia³ w rozpatrywaniu spraw socjalno - bytowych, opieki
zdrowotnej, kulturalnych, sportu, wypoczynku i innych
zwi¹zanych z miejscem zamieszkania,
2) kszta³towanie zasad wspó³¿ycia spo³ecznego,
3) organizowanie wspólnych prac na rzecz miejsca zamieszkania,
4) tworzenie pomocy s¹siedzkiej,
5) sprawowanie kontroli spo³ecznej nad dzia³alnoci¹ jednostek organizacyjnych zwi¹zanych z warunkami ¿ycia na wsi,
6) organizowanie przedsiêwziêæ maj¹cych na celu zapewnienie porz¹dku na terenie so³ectwa.
2. Samorz¹dowi Mieszkañców Wsi So³ectwa przys³uguje
prawo zarz¹dzania i korzystania z mienia komunalnego bêd¹cego w jego zarz¹dzie,
3. Rada Miejska mo¿e powierzyæ Samorz¹dowi Mieszkañców wsi zarz¹dzanie i korzystanie z innych sk³adników
mienia komunalnego ni¿ okrelone w ust. 2.
4. Realizuj¹c zadania, o którym stanowi¹ ust. 2 i 3, organy
Samorz¹du Mieszkañców Wsi rozporz¹dzaj¹ dochodami
z tego ród³a.
§10. Zadania okrelone w §9 Samorz¹d Mieszkañców Wsi
realizuje w szczególnoci poprzez:
1) podejmowanie uchwa³ w sprawach so³ectwa w ramach
przyznanych kompetencji,
2) opiniowanie spraw nale¿¹cych do zakresu dzia³ania
Samorz¹du Mieszkañców,
3) wspó³uczestnictwo w organizowaniu i przeprowadzeniu
przez Radê Miejsk¹ konsultacji spo³ecznych projektów
uchwa³ Rady Miejskiej w sprawach o podstawowym znaczeniu dla mieszkañców so³ectwa,
4) wystêpowanie z wnioskami do Rady Miejskiej 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 oraz kierowanie do
nich wniosków dotycz¹cych so³ectwa,
6) ustalenie zadañ do realizacji dla so³tysa w okresie miêdzy
zebraniami wiejskimi.
§11. Zebranie Wiejskie mo¿e opiniowaæ w czêci dotycz¹cej so³ectwa, przedstawione przez Radê Miejsk¹ do konsultacji projekty uchwa³ w sprawach:

1) planu zagospodarowania przestrzennego,
2) planu bud¿etu na dany rok,
3) przepisów prawa miejscowego,
4) innych uchwa³ Rady Miejskiej.
§12. 1. Uchwa³y i opinie Zebrania Wiejskiego So³tys przekazuje Burmistrzowi.
2. Burmistrz w zale¿noci od charakteru sprawy, za³atwia
j¹ we w³asnym zakresie lub przekazuje do rozpatrzenia Radzie
Miejskiej.
3. O sposobie za³atwienia sprawy informuje siê Zebranie
Wiejskie lub So³tysa.
§13. 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 z ¿¹daniem 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.
§14. Dla realizacji wspólnych przedsiêwziêæ Samorz¹d
Mieszkañców Wsi nawi¹zuje wspó³pracê z samorz¹dami mieszkañców s¹siednich so³ectw, zawiera porozumienia okrelaj¹ce zakres i sposób wykonywania wspólnych zadañ, mo¿e
podejmowaæ wspólne uchwa³y.
ROZDZIA£ IV
So³tys i Rada So³ecka
§15. 1. W celu rozwijania aktywnoci spo³ecznej i gospodarczej w so³ectwie oraz zapewnienia sta³ej ³¹cznoci miêdzy
so³ectwem a Rad¹ Miejsk¹ i Burmistrzem, mieszkañcy so³ectwa wybieraj¹ ze swojego grona So³tysa i Radê So³eck¹.
2. Wybór na now¹ kadencjê odbywa siê na zebraniu
wiejskim zwo³ywanym przez Burmistrza, w g³osowaniu
tajnym, bezporednim, sporód nieograniczonej liczby kandydatów.
3. Czynne i bierne prawo wyborcze przys³uguje osobom
bêd¹cym sta³ymi mieszkañcami so³ectwa uprawnionymi do
g³osowania. Termin stali mieszkañcy so³ectwa oznacza
osoby przebywaj¹ce i mieszkaj¹ce na terenie so³ectwa
z zamiarem sta³ego pobytu i wpisanie do obowi¹zuj¹cego na
terenie so³ectwa sta³ego spisu wyborców.
4. Pe³nienie funkcji So³tysa ma charakter spo³eczny.
5. Przepisy szczególne mog¹ przewidywaæ dla so³tysów
pieniê¿n¹ rekompensatê za wykonywanie innych czynnoci
urzêdowych, m.in. (inkaso podatków i op³at, wydawanie
wiadectw pochodzenia zwierz¹t, itp.).
6. Rada Miejska w odrêbnej uchwale okrela zasady na
jakich So³tysowi bêdzie przys³ugiwa³a dieta oraz zwrot kosztów podró¿y s³u¿bowej.
§16. 1. Do obowi¹zków So³tysa nale¿y w szczególnoci:
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1) zwo³ywanie zebrañ wiejskich,
2) zwo³ywanie posiedzeñ Rady So³eckiej z w³asnej inicjatywy
lub inicjatywy Przewodnicz¹cego Rady So³eckiej,
3) dzia³anie stosownie do wskazañ Zebrania Wiejskiego,
Rady Miejskiej i Burmistrza,
4) wp³ywanie na wykorzystanie aktywnoci mieszkañców
s³u¿¹cej poprawie gospodarki i warunków ¿ycia w so³ectwie,
5) reprezentowanie mieszkañców so³ectwa wobec Rady
Miejskiej i Burmistrza,
6) uczestniczenie w naradach so³tysów, zwo³ywanych okresowo przez Burmistrza,
7) pe³nienie roli mê¿a zaufania w miejscowym rodowisku,
8) wykonywanie powierzonych mu przepisami prawa zadañ
z zakresu administracji publicznej.
2. Na zebraniach wiejskich So³tys przedk³ada informacjê
o swojej dzia³alnoci.
3. So³tys korzysta z ochrony prawnej przys³uguj¹cej funkcjonariuszom publicznym.
4. W razie d³u¿szej nieobecnoci So³tysa lub wynikaj¹cego z innych przyczyn braku mo¿liwoci dzia³ania, So³tys
wyznacza sporód Rady So³eckiej - pe³nomocnika do za³atwiania spraw nie cierpi¹cych zw³oki, zawiadamiaj¹c o tym
niezw³ocznie Burmistrza.
§17. So³tys nie bêd¹cy radnym mo¿e uczestniczyæ
w pracach Rady Miejskiej, lub jej Komisji bez prawa udzia³u
w g³osowaniu.
§18. 1. Przy wykonywaniu swoich zadañ So³tys trwale
wspó³dzia³a z Rad¹ So³eck¹.
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Rada So³ecka sk³ada siê od 3 - 7 osób, w tym So³tysa.

3. Do obowi¹zków Rady So³eckiej nale¿y wspomaganie
dzia³alnoci So³tysa. Rada So³ecka ma charakter opiniodawczy i doradczy.
4. Posiedzenia Rady So³eckiej odbywaj¹ siê w miarê
istniej¹cych potrzeb, jednak nie rzadziej ni¿ raz na kwarta³.
5. Rada So³ecka w szczególnoci:

6. Na Zebraniach Wiejskich So³tys lub upowa¿niona przez
niego osoba, sk³ada informacjê o dzia³alnoci Rady So³eckiej.
§19. 1. So³tys i cz³onkowie Rady So³eckiej s¹ bezporednio odpowiedzialni przed Zebraniem Wiejskim i mog¹ byæ
odwo³ani przez zebranie przed up³ywem kadencji, je¿eli nie
wykonuj¹ swoich obowi¹zków, naruszaj¹c postanowienia
statutu i uchwa³ Zebrañ Wiejskich lub dopucili siê czynu
dyskwalifikuj¹cego ich w opinii rodowiska.
2. Rada Miejska mo¿e wyst¹piæ do Zebrania Wiejskiego
z wnioskiem o odwo³anie So³tysa, który nie wywi¹zuje siê ze
swoich obowi¹zków lub dopuci³ siê czynu dyskwalifikuj¹cego go w opinii rodowiska, albo dopuci³ siê przestêpstwa
stwierdzonego prawomocnym wyrokiem karnym. Do czasu
odwo³ania przez Zebranie Wiejskie, Rada Miejska zawiesi
so³tysa w wykonywaniu powierzonych mu przez Gminê obowi¹zków inkasenta nale¿noci publiczno - prawnych.
3. Uchwa³a o odwo³aniu So³tysa podejmowana jest po
wys³uchaniu zainteresowanego, jeli przyby³ on na Zebranie
Wiejskie, w tym samym trybie, w jakim dokonano jego
wyboru.
4. Wybory uzupe³niaj¹ce odbywaj¹ siê w terminie ustalonym przez Burmistrza wg zasad okrelonych w §26-31
niniejszego Statutu.
5. W przypadkach okrelonych w niniejszym paragrafie,
nowo wybrany So³tys lub cz³onek Rady So³eckiej dzia³aj¹ do
koñca rozpoczêtej przez poprzedników kadencji.
ROZDZIA£ V
Zasady i tryb zwo³ywania zebrañ wiejskich
oraz warunki wa¿noci podejmowanych uchwa³
§20. Prawo do udzia³u w Zebraniu Wiejskim maj¹ wszyscy mieszkañcy So³ectwa, posiadaj¹cy czynne prawo wyborcze do Rady Miejskiej.
§21. Zebranie Wiejskie zwo³uje So³tys:
1) z w³asnej inicjatywy,
2) na ¿¹danie co najmniej 1/5 mieszkañców uprawnionych
do udzia³u w zebraniu,
3) na polecenie Rady Miejskiej lub Burmistrza.

1) opracowuje i przedk³ada Zebraniu Wiejskiemu projekty
uchwa³ w sprawach bêd¹cych przedmiotem rozpatrywania przez Zebranie Wiejskie,

§22. 1. Zebranie Wiejskie odbywa siê w miarê istniej¹cych potrzeb, jednak nie rzadziej ni¿ dwa razy w roku.

2) opracowuje i przedk³ada Zebraniu Wiejskiemu projekty
programów pracy samorz¹du,

2. Termin Zebrania Wiejskiego So³tys podaje do wiadomoci publicznej w sposób przyjêty w So³ectwie.

3) wystêpuje wobec Zebrania Wiejskiego z inicjatywami dotycz¹cymi udzia³u mieszkañców w rozwi¹zywaniu problemów so³ectwa i realizacji zadañ samorz¹du,

3. Zebranie Wiejskie zwo³ywane na wniosek mieszkañców, Rady Miejskiej lub Burmistrza winno odbywaæ siê
w terminie 7 dni, chyba, ¿e wnioskodawca proponuje termin
póniejszy.

4) organizuje wykonanie uchwa³ Zebrania Wiejskiego oraz
kontroluje ich realizacjê,
5) decyduje w sprawach udzia³u samorz¹du mieszkañców
wsi w postêpowaniu administracyjnym,
6) wspó³dzia³a z w³aciwymi organizacjami spo³ecznymi
w celu wspólnej realizacji zadañ.

§23. 1. Zebranie Wiejskie jest wa¿ne, gdy mieszkañcy
So³ectwa zostali o nim prawid³owo zawiadomieni, zgodnie
w wymogami Statutu.
2. Zebranie Wiejskie otwiera So³tys i przewodniczy jego
obradom.
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3. Porz¹dek obrad ustala Zebranie Wiejskie na podstawie
projektu przed³o¿onego przez So³tysa.
4. Projekt porz¹dku obrad winien byæ skonsultowany
z Rad¹ So³eck¹.
5. Sprawy proponowane do rozpatrzenia na zebraniu
winny byæ nale¿ycie przygotowane.
6. Obowi¹zkiem So³tysa jest zapewnienie referentów
przedstawiaj¹cych problemy rozpatrywane na zebraniu.
W przypadku powstania trudnoci winien on zwróciæ siê do
Przewodnicz¹cego Rady Miejskiej lub Burmistrza o pomoc,
którzy wyznaczaj¹ w tym celu odpowiednich radnych lub
pracowników Urzêdu.
§24. W celu udzielenia So³tysowi sta³ej pomocy w przygotowywaniu materia³ów i w organizacji zebrañ Burmistrz
wyznacza pracowników Urzêdu do kontaktów z So³ectwem.
§25. 1. Uchwa³y Zebrania Wiejskiego zapadaj¹ zwyk³¹
wiêkszoci¹ g³osów, tzn. liczba g³osów za musi byæ wiêksza
od liczby g³osów przeciw. W przypadku równej liczby
g³osów przeprowadza siê g³osowanie ponowne.
2. Z zastrze¿eniem §31, g³osowanie odbywa siê w sposób
jawny. Zebranie mo¿e postanowiæ o przeprowadzeniu tajnego g³osowania nad konkretn¹ spraw¹.
ROZDZIA£ VI
Tryb wyboru So³tysa i Rady So³eckiej
§26. 1. Zebranie Wiejskie, na którym ma byæ dokonany
wybór So³tysa i cz³onków Rady So³eckiej zwo³uje Burmistrz.
W tym celu okrela on miejsce, dzieñ i godzinê zebrania
wiejskiego oraz wyznacza przewodnicz¹cego zebrania sporód pracowników Urzêdu. Za akceptacj¹ Przewodnicz¹cego
Rady Miejskiej, Burmistrz mo¿e powierzyæ przewodniczenie
takiemu zebraniu przez radnego Rady Miejskiej.
2. Zarz¹dzenie Burmistrza o zwo³aniu Zebrania Wiejskiego dla wyboru So³tysa i Rady So³eckiej podaje siê do wiadomoci mieszkañców so³ectwa co najmniej na 7 dni przed
wyznaczon¹ dat¹ zebrania.
§27. 1. Dla dokonania wa¿nego wyboru So³tysa i Rady
So³eckiej na Zebraniu Wiejskim wymagana jest osobista
obecnoæ co najmniej 1/5 uprawnionych do g³osowania mieszkañców so³ectwa.
2. O ile w wyznaczonym terminie nie uzyskano obecnoci
wymaganej liczby mieszkañców, wybory mog¹ byæ przeprowadzone po up³ywie 1 godziny 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.
4. Czynne i bierne prawo wyborcze przys³uguje osobom
wymienionym w §15 ust. 3.
§28. 1. Wybory przeprowadza komisja w sk³adzie co
najmniej 3 osób, wybranych sporód uprawnionych do
g³osowania uczestników zebrania. Cz³onkiem komisji nie mo¿e
byæ osoba kandyduj¹ca na So³tysa lub cz³onka Rady So³eckiej.
2. Do zadañ komisji nale¿y:
- przyjêcie zg³oszeñ kandydatów,
- przeprowadzenie g³osowania,
- ustalenie wyników wyborów,
- og³oszenie wyników wyborów,
- sporz¹dzenie protoko³u o wynikach wyborów.
3. Protokó³ podpisuj¹ cz³onkowie komisji oraz przewodnicz¹cy zebrania.
§29. 1. Wybory odbywaj¹ siê przy nieograniczonej liczbie kandydatów, zg³oszonych bezporednio przez uprawnionych do g³osowania uczestników zebrania.
2. W pierwszej kolejnoci nale¿y przeprowadziæ zg³oszenie kandydatów i g³osowanie dla dokonania wyboru So³tysa.
W drugiej kolejnoci przeprowadza siê wybory cz³onków
Rady So³eckiej.
§30. 1. Za wybranego na funkcjê So³tysa uwa¿a siê kandydata, który uzyska³ najwiêksz¹ liczbê g³osów.
2. Za wybranych do Rady So³eckiej uwa¿a siê kandydatów, którzy uzyskali najwiêksz¹ liczbê g³osów.
§31. Wyboru So³tysa i cz³onków Rady So³eckiej dokonuje
siê w g³osowaniu tajnym.
ROZDZIA£ VI
Postanowienia koñcowe
§32. Zmiany Statutu dokonuje Rada Miejska.
§33. W przypadkach spornych, postanowienia Statutu
interpretuje wi¹¿¹co Rada Miejska.
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Za³¹cznik Nr 3
do Uchwa³y Nr V/54/2003
Rady Miejskiej w Nowym Tomylu
z dnia 28 lutego 2003 r.

Na wniosek mieszkañców wsi Chojniki w celu pe³niejszego zaspokojenia ich potrzeb lokalnych i wszechstronnego
wykorzystania inicjatyw tej spo³ecznoci - Rada Miejska
w Nowym Tomylu dzia³aj¹c na podstawie art. 35 ustawy
z dnia 8 marca 1990 roku o samorz¹dzie gminnym (Dz.U.
z 2001 roku Nr 142, poz. 1591; z 2002 roku Nr 23, poz. 220,
Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271 i Nr 214,
poz. 1806) ustala nastêpuj¹c¹ treæ Statutu So³ectwa Chojniki,
zwanego dalej so³ectwem
ROZDZIA£ I
Postanowienia ogólne
§1. Uchwa³a okrela:

2. Samorz¹d Mieszkañców Wsi, So³ectwa dzia³a na podstawie przepisów prawa, a w szczególnoci:
a) ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorz¹dzie gminnym,
b) uchwa³y Nr V/53/2003 Rady Miejskiej w Nowym Tomylu
z dnia 28 lutego 2003 r. w sprawie Statutu Gminy Nowy
Tomyl,
c) niniejszego statutu.
§5. Teren dzia³ania so³ectwa obejmuje wie Chojniki.
§6. So³ectwo u¿ywa nastêpuj¹cych pieczêci:
1. W sprawach nale¿¹cych do kompetencji Zebrania Wiejskiego:
a) nag³ówkowe:

1) teren dzia³ania so³ectwa,

SAMORZ¥D MIESZKAÑCÓW

2) organizacjê wewnêtrzn¹ so³ectwa,

WSI.......................................

3) tryb pracy So³tysa i Rady So³eckiej,

GMINA NOWY TOMYL

4) zasady i tryb zwo³ywania zebrañ wiejskich oraz warunki
wa¿noci podejmowanych uchwa³,
5) tryb wyboru So³tysa i Rady So³eckiej.
§2. Ilekroæ w niniejszej uchwale jest mowa o:
1) Gminie - nale¿y przez to rozumieæ Gminê Nowy Tomyl,
2) Radzie Miejskiej - nale¿y przez to rozumieæ Radê Miejsk¹
w Nowym Tomylu,
3) Burmistrzu - nale¿y przez to rozumieæ Burmistrza Nowego
Tomyla,
4) Urzêdzie - nale¿y rozumieæ Urz¹d Miejski w Nowym
Tomylu,
5) So³ectwie - nale¿y rozumieæ So³ectwo Chojniki,
6) Samorz¹dzie Mieszkañców Wsi - nale¿y rozumieæ Samorz¹d Mieszkañców Wsi Chojniki,
7) So³tysie - nale¿y rozumieæ So³tysa Chojnik,
8) Radzie So³eckiej - nale¿y rozumieæ Radê So³eck¹ w Chojnikach.
ROZDZIA£ II
Nazwa i teren dzia³ania
§3. 1. Ogó³ mieszkañców so³ectwa Chojniki stanowi
Samorz¹d Mieszkañców Wsi.
2. Nazwa Samorz¹du Mieszkañców Wsi brzmi: So³ectwo
Chojniki.
§4. 1. So³ectwo jest jednostk¹ pomocnicz¹, której mieszkañcy wspólnie z innymi so³ectwami oraz mieszkañcami
miasta Nowego Tomyla tworz¹ wspólnotê samorz¹dow¹
Gminy Nowy Tomyl.

b) podpisowe:
SO£TYS
..............................
(imiê i nazwisko)
2. W sprawach nale¿¹cych do kompetencji So³tysa:
a) nag³ówkowe:
SO£ECTWO
............................
(nazwa wsi)
GMINA NOWY TOMYL
b) podpisowe:
SO£TYS
...........................
(imiê i nazwisko)
3. W sprawach nale¿¹cych do kompetencji Rady So³eckiej:
a) nag³ówkowe:
RADA SO£ECKA WSI
......................
GMINA NOWY TOMYL
b) podpisowe:
PRZEWODNICZ¥CY RADY SO£ECKIEJ
.................................. 
(imiê i nazwisko)
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ROZDZIA£ III
Organizacja i zakres dzia³ania
§7. 1. Organami so³ectwa s¹:
1) Zebranie Wiejskie,
2) So³tys,
3) Rada So³ecka.
2. Zebranie wiejskie mo¿e powo³ywaæ tak¿e inne sta³e lub
dorane organy samorz¹dowe so³ectwa, na przyk³ad komisje,
okrelaj¹c zakres ich dzia³ania.
3. Kadencja So³tysa, Rady So³eckiej i innych organów
powo³anych przez Zebranie Wiejskie trwa 4 lata i pokrywa siê
z kadencj¹ Rady Miejskiej. Nowe wybory odbywaj¹ siê nie
póniej ni¿ w ci¹gu 3 miesiêcy po rozpoczêciu siê nowej
kadencji Rady Miejskiej, przy czym do chwili ukonstytuowania
siê nowych organów, ich obowi¹zki pe³ni¹ organy dotychczasowe.
§8. 1. Zebranie Wiejskie jest organem uchwa³odawczym
w so³ectwie.
2. So³tys jest organem wykonawczym.
3. Rada So³ecka jest organem wspomagaj¹cym dzia³alnoæ So³tysa.
4. Zebranie Wiejskie ustala liczbê osób wybieranych do
Rady So³eckiej, z zastrze¿eniem §18 ust. 2.
5. So³tys wchodzi w sk³ad Rady So³eckiej.
6. Przewodnicz¹cego Rady So³eckiej wybiera Rada So³ecka sporód swoich cz³onków.
§9. 1. Do zadañ Samorz¹du Mieszkañców Wsi, So³ectwa
nale¿y:
1) udzia³ w rozpatrywaniu spraw socjalno - bytowych, opieki
zdrowotnej, kulturalnych, sportu, wypoczynku i innych
zwi¹zanych z miejscem zamieszkania,
2) kszta³towanie zasad wspó³¿ycia spo³ecznego,
3) organizowanie wspólnych prac na rzecz miejsca zamieszkania,
4) tworzenie pomocy s¹siedzkiej,
5) sprawowanie kontroli spo³ecznej nad dzia³alnoci¹ jednostek organizacyjnych zwi¹zanych z warunkami ¿ycia na
wsi,
6) organizowanie przedsiêwziêæ maj¹cych na celu zapewnienie porz¹dku na terenie so³ectwa.
2. Samorz¹dowi Mieszkañców Wsi So³ectwa przys³uguje
prawo zarz¹dzania i korzystania z mienia komunalnego bêd¹cego w jego zarz¹dzie,
3. Rada Miejska mo¿e powierzyæ Samorz¹dowi Mieszkañców wsi zarz¹dzanie i korzystanie z innych sk³adników
mienia komunalnego ni¿ okrelone w ust. 2.

Poz. 1096

4. Realizuj¹c zadania, o którym stanowi¹ ust. 2 i 3, organy
Samorz¹du Mieszkañców Wsi rozporz¹dzaj¹ dochodami
z tego ród³a.
§10. Zadania okrelone w §9 Samorz¹d Mieszkañców Wsi
realizuje w szczególnoci poprzez:
1) podejmowanie uchwa³ w sprawach so³ectwa w ramach
przyznanych kompetencji,
2) opiniowanie spraw nale¿¹cych do zakresu dzia³ania
Samorz¹du Mieszkañców,
3) wspó³uczestnictwo w organizowaniu i przeprowadzeniu
przez Radê Miejsk¹ konsultacji spo³ecznych projektów
uchwa³ Rady Miejskiej w sprawach o podstawowym znaczeniu dla mieszkañców so³ectwa,
4) wystêpowanie z wnioskami do Rady Miejskiej 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 oraz kierowanie do
nich wniosków dotycz¹cych so³ectwa,
6) ustalenie zadañ do realizacji dla so³tysa w okresie miêdzy
zebraniami wiejskimi.
§11. Zebranie Wiejskie mo¿e opiniowaæ w czêci dotycz¹cej so³ectwa, przedstawione przez Radê Miejsk¹ do konsultacji projekty uchwa³ w sprawach:
1) planu zagospodarowania przestrzennego,
2) planu bud¿etu na dany rok,
3) przepisów prawa miejscowego,
4) innych uchwa³ Rady Miejskiej.
§12. 1. Uchwa³y i opinie Zebrania Wiejskiego So³tys przekazuje Burmistrzowi.
2. Burmistrz w zale¿noci od charakteru sprawy, za³atwia
j¹ we w³asnym zakresie lub przekazuje do rozpatrzenia Radzie
Miejskiej.
3. O sposobie za³atwienia sprawy informuje siê Zebranie
Wiejskie lub So³tysa.
§13. 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 z ¿¹daniem 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.
§14. Dla realizacji wspólnych przedsiêwziêæ Samorz¹d
Mieszkañców Wsi nawi¹zuje wspó³pracê z samorz¹dami mieszkañców s¹siednich so³ectw, zawiera porozumienia okrelaj¹ce zakres i sposób wykonywania wspólnych zadañ, mo¿e
podejmowaæ wspólne uchwa³y.
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ROZDZIA£ IV
So³tys i Rada So³ecka
§15. 1. W celu rozwijania aktywnoci spo³ecznej i gospodarczej w so³ectwie oraz zapewnienia sta³ej ³¹cznoci miêdzy
so³ectwem a Rad¹ Miejsk¹ i Burmistrzem, mieszkañcy so³ectwa wybieraj¹ ze swojego grona So³tysa i Radê So³eck¹.
2. Wybór na now¹ kadencjê odbywa siê na zebraniu
wiejskim zwo³ywanym przez Burmistrza, w g³osowaniu tajnym, bezporednim, sporód nieograniczonej liczby kandydatów.
3. Czynne i bierne prawo wyborcze przys³uguje osobom
bêd¹cym sta³ymi mieszkañcami so³ectwa uprawnionymi do
g³osowania. Termin stali mieszkañcy so³ectwa oznacza
osoby przebywaj¹ce i mieszkaj¹ce na terenie so³ectwa z
zamiarem sta³ego pobytu i wpisanie do obowi¹zuj¹cego na
terenie so³ectwa sta³ego spisu wyborców.
4. Pe³nienie funkcji So³tysa ma charakter spo³eczny.
5. Przepisy szczególne mog¹ przewidywaæ dla so³tysów
pieniê¿n¹ rekompensatê za wykonywanie innych czynnoci
urzêdowych, m.in. (inkaso podatków i op³at, wydawanie
wiadectw pochodzenia zwierz¹t, itp.).
6. Rada Miejska w odrêbnej uchwale okrela zasady na
jakich So³tysowi bêdzie przys³ugiwa³a dieta oraz zwrot kosztów podró¿y s³u¿bowej.
§16. 1. Do obowi¹zków So³tysa nale¿y w szczególnoci:
1) zwo³ywanie zebrañ wiejskich,

§17. So³tys nie bêd¹cy radnym mo¿e uczestniczyæ
w pracach Rady Miejskiej, lub jej Komisji bez prawa udzia³u
w g³osowaniu.
§18. 1. Przy wykonywaniu swoich zadañ So³tys trwale
wspó³dzia³a z Rad¹ So³eck¹.
2

Rada So³ecka sk³ada siê od 3-7 osób, w tym So³tysa.

3. Do obowi¹zków Rady So³eckiej nale¿y wspomaganie
dzia³alnoci So³tysa. Rada So³ecka ma charakter opiniodawczy i doradczy.
4. Posiedzenia Rady So³eckiej odbywaj¹ siê w miarê
istniej¹cych potrzeb, jednak nie rzadziej ni¿ raz na kwarta³.
5. Rada So³ecka w szczególnoci:
1) opracowuje i przedk³ada Zebraniu Wiejskiemu projekty
uchwa³ w sprawach bêd¹cych przedmiotem rozpatrywania przez Zebranie Wiejskie,
2) opracowuje i przedk³ada Zebraniu Wiejskiemu projekty
programów pracy samorz¹du,
3) wystêpuje wobec Zebrania Wiejskiego z inicjatywami
dotycz¹cymi udzia³u mieszkañców w rozwi¹zywaniu problemów so³ectwa i realizacji zadañ samorz¹du,
4) organizuje wykonanie uchwa³ Zebrania Wiejskiego oraz
kontroluje ich realizacjê,
5) decyduje w sprawach udzia³u samorz¹du mieszkañców
wsi w postêpowaniu administracyjnym,
6) wspó³dzia³a z w³aciwymi organizacjami spo³ecznymi
w celu wspólnej realizacji zadañ.

2) zwo³ywanie posiedzeñ Rady So³eckiej z w³asnej inicjatywy
lub inicjatywy Przewodnicz¹cego Rady So³eckiej,

6. Na Zebraniach Wiejskich So³tys lub upowa¿niona przez
niego osoba, sk³ada informacjê o dzia³alnoci Rady So³eckiej.

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

§19. 1. So³tys i cz³onkowie Rady So³eckiej s¹ bezporednio odpowiedzialni przed Zebraniem Wiejskim i mog¹ byæ
odwo³ani przez zebranie przed up³ywem kadencji, je¿eli nie
wykonuj¹ swoich obowi¹zków, naruszaj¹c postanowienia
statutu i uchwa³ Zebrañ Wiejskich lub dopucili siê czynu
dyskwalifikuj¹cego ich w opinii rodowiska.

4) wp³ywanie na wykorzystanie aktywnoci mieszkañców
s³u¿¹cej poprawie gospodarki i warunków ¿ycia w so³ectwie,
5) reprezentowanie mieszkañców so³ectwa wobec Rady Miejskiej i Burmistrza,
6) uczestniczenie w naradach so³tysów, zwo³ywanych okresowo przez Burmistrza,
7) pe³nienie roli mê¿a zaufania w miejscowym rodowisku,
8) wykonywanie powierzonych mu przepisami prawa zadañ
z zakresu administracji publicznej.
2. Na zebraniach wiejskich So³tys przedk³ada informacjê
o swojej dzia³alnoci.
3. So³tys korzysta z ochrony prawnej przys³uguj¹cej funkcjonariuszom publicznym.
4. W razie d³u¿szej nieobecnoci So³tysa lub wynikaj¹cego z innych przyczyn braku mo¿liwoci dzia³ania, So³tys
wyznacza sporód Rady So³eckiej - pe³nomocnika do za³atwiania spraw nie cierpi¹cych zw³oki, zawiadamiaj¹c o tym
niezw³ocznie Burmistrza.

2. Rada Miejska mo¿e wyst¹piæ do Zebrania Wiejskiego
z wnioskiem o odwo³anie So³tysa, który nie wywi¹zuje siê ze
swoich obowi¹zków lub dopuci³ siê czynu dyskwalifikuj¹cego go w opinii rodowiska, albo dopuci³ siê przestêpstwa
stwierdzonego prawomocnym wyrokiem karnym. Do czasu
odwo³ania przez Zebranie Wiejskie, Rada Miejska zawiesi
so³tysa w wykonywaniu powierzonych mu przez Gminê obowi¹zków inkasenta nale¿noci publiczno - prawnych.
3. Uchwa³a o odwo³aniu So³tysa podejmowana jest po
wys³uchaniu zainteresowanego, jeli przyby³ on na Zebranie
Wiejskie, w tym samym trybie, w jakim dokonano jego
wyboru.
4. Wybory uzupe³niaj¹ce odbywaj¹ siê w terminie ustalonym przez Burmistrza wg zasad okrelonych w §26-31
niniejszego Statutu.
5. W przypadkach okrelonych w niniejszym paragrafie,
nowo wybrany So³tys lub cz³onek Rady So³eckiej dzia³aj¹ do
koñca rozpoczêtej przez poprzedników kadencji.
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ROZDZIA£ V

ROZDZIA£ VI

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

Tryb wyboru So³tysa i Rady So³eckiej

§20. Prawo do udzia³u w Zebraniu Wiejskim maj¹ wszyscy mieszkañcy So³ectwa, posiadaj¹cy czynne prawo wyborcze do Rady Miejskiej.
§21. Zebranie Wiejskie zwo³uje So³tys:
1) z w³asnej inicjatywy,
2) na ¿¹danie co najmniej 1/5 mieszkañców uprawnionych
do udzia³u w zebraniu,
3) na polecenie Rady Miejskiej lub Burmistrza.
§22. 1. Zebranie Wiejskie odbywa siê w miarê istniej¹cych potrzeb, jednak nie rzadziej ni¿ dwa razy w roku.

§26. 1. Zebranie Wiejskie, na którym ma byæ dokonany
wybór So³tysa i cz³onków Rady So³eckiej zwo³uje Burmistrz.
W tym celu okrela on miejsce, dzieñ i godzinê zebrania
wiejskiego oraz wyznacza przewodnicz¹cego zebrania sporód pracowników Urzêdu. Za akceptacj¹ Przewodnicz¹cego
Rady Miejskiej, Burmistrz mo¿e powierzyæ przewodniczenie
takiemu zebraniu przez radnego Rady Miejskiej.
2. Zarz¹dzenie Burmistrza o zwo³aniu Zebrania Wiejskiego dla wyboru So³tysa i Rady So³eckiej podaje siê do wiadomoci mieszkañców so³ectwa co najmniej na 7 dni przed
wyznaczon¹ dat¹ zebrania.

2. Termin Zebrania Wiejskiego So³tys podaje do wiadomoci publicznej w sposób przyjêty w So³ectwie.

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

3. Zebranie Wiejskie zwo³ywane na wniosek mieszkañców, Rady Miejskiej lub Burmistrza winno odbywaæ siê
w terminie 7 dni, chyba, ¿e wnioskodawca proponuje termin
póniejszy.

2. O ile w wyznaczonym terminie nie uzyskano obecnoci
wymaganej liczby mieszkañców, wybory mog¹ byæ przeprowadzone po up³ywie 1 godziny bez wzglêdu na liczbê obecnych na zebraniu.

§23. 1. Zebranie Wiejskie jest wa¿ne, gdy mieszkañcy
So³ectwa zostali o nim prawid³owo zawiadomieni, zgodnie
w wymogami Statutu.

3. Zebranie Wiejskie, na którym przeprowadza siê wybory, mo¿e postanowiæ o obowi¹zku podpisania listy obecnoci
przez uczestników zebrania uprawnionych do g³osowania.

2. Zebranie Wiejskie otwiera So³tys i przewodniczy jego
obradom.

4. Czynne i bierne prawo wyborcze przys³uguje osobom
wymienionym w §15 ust. 3.

3. Porz¹dek obrad ustala Zebranie Wiejskie na podstawie
projektu przed³o¿onego przez So³tysa.

§28. 1. Wybory przeprowadza komisja w sk³adzie co najmniej 3 osób, wybranych sporód uprawnionych do
g³osowania uczestników zebrania. Cz³onkiem komisji nie mo¿e
byæ osoba kandyduj¹ca na So³tysa lub cz³onka Rady So³eckiej.

4. Projekt porz¹dku obrad winien byæ skonsultowany
z Rad¹ So³eck¹.
5. Sprawy proponowane do rozpatrzenia na zebraniu
winny byæ nale¿ycie przygotowane.
6. Obowi¹zkiem So³tysa jest zapewnienie referentów
przedstawiaj¹cych problemy rozpatrywane na zebraniu.
W przypadku powstania trudnoci winien on zwróciæ siê do
Przewodnicz¹cego Rady Miejskiej lub Burmistrza o pomoc,
którzy wyznaczaj¹ w tym celu odpowiednich radnych lub
pracowników Urzêdu.
§24. W celu udzielenia So³tysowi sta³ej pomocy w przygotowywaniu materia³ów i w organizacji zebrañ Burmistrz
wyznacza pracowników Urzêdu do kontaktów z So³ectwem.
§25. 1. Uchwa³y Zebrania Wiejskiego zapadaj¹ zwyk³¹
wiêkszoci¹ g³osów, tzn. liczba g³osów za musi byæ wiêksza
od liczby g³osów przeciw. W przypadku równej liczby
g³osów przeprowadza siê g³osowanie ponowne.
2. Z zastrze¿eniem §31, g³osowanie odbywa siê w sposób
jawny. Zebranie mo¿e postanowiæ o przeprowadzeniu tajnego g³osowania nad konkretn¹ spraw¹.

2. 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.
§29. 1. Wybory odbywaj¹ siê przy nieograniczonej liczbie kandydatów, zg³oszonych bezporednio przez uprawnionych do g³osowania uczestników zebrania.
2. W pierwszej kolejnoci nale¿y przeprowadziæ zg³oszenie kandydatów i g³osowanie dla dokonania wyboru So³tysa.
W drugiej kolejnoci przeprowadza siê wybory cz³onków
Rady So³eckiej.
§30. 1. Za wybranego na funkcjê So³tysa uwa¿a siê kandydata, który uzyska³ najwiêksz¹ liczbê g³osów.
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2. Za wybranych do Rady So³eckiej uwa¿a siê kandydatów, którzy uzyskali najwiêksz¹ liczbê g³osów.
§31. Wyboru So³tysa i cz³onków Rady So³eckiej dokonuje
siê w g³osowaniu tajnym.

ROZDZIA£ VI
Postanowienia koñcowe
§32. Zmiany Statutu dokonuje Rada Miejska.
§33. W przypadkach spornych, postanowienia Statutu
interpretuje wi¹¿¹co Rada Miejska.

Za³¹cznik Nr 4
do Uchwa³y Nr V/54/2003
Rady Miejskiej w Nowym Tomylu
z dnia 28 lutego 2003 r.

Na wniosek mieszkañców wsi Cicha Góra w celu pe³niejszego zaspokojenia ich potrzeb lokalnych i wszechstronnego
wykorzystania inicjatyw tej spo³ecznoci - Rada Miejska
w Nowym Tomylu dzia³aj¹c na podstawie art. 35 ustawy
z dnia 8 marca 1990 roku o samorz¹dzie gminnym (Dz.U.
z 2001 roku Nr 142, poz. 1591; z 2002 roku Nr 23, poz. 220,
Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271 i Nr 214,
poz. 1806) ustala nastêpuj¹c¹ treæ Statutu So³ectwa Cicha
Góra, zwanego dalej so³ectwem
ROZDZIA£ I
Postanowienia ogólne

ROZDZIA£ II
Nazwa i teren dzia³ania
§3. 1. Ogó³ mieszkañców so³ectwa Cicha Góra stanowi
Samorz¹d Mieszkañców Wsi.
2. Nazwa Samorz¹du Mieszkañców Wsi brzmi: So³ectwo
Cicha Góra.
§4. So³ectwo jest jednostk¹ pomocnicz¹, której mieszkañcy wspólnie z innymi so³ectwami oraz mieszkañcami miasta
Nowego Tomyla tworz¹ wspólnotê samorz¹dow¹ Gminy
Nowy Tomyl.

§1. Uchwa³a okrela:

2. Samorz¹d Mieszkañców Wsi, So³ectwa dzia³a na podstawie przepisów prawa, a w szczególnoci:

1) teren dzia³ania so³ectwa,

1) ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorz¹dzie gminnym,

2) organizacjê wewnêtrzn¹ so³ectwa,

2) uchwa³y Nr V/53/2003 Rady Miejskiej w Nowym Tomylu
z dnia 28 lutego 2003 r. w sprawie Statutu Gminy Nowy
Tomyl,

3) tryb pracy So³tysa i Rady So³eckiej,
4) zasady i tryb zwo³ywania zebrañ wiejskich oraz warunki
wa¿noci podejmowanych uchwa³,
5) tryb wyboru So³tysa i Rady So³eckiej.
§2. Ilekroæ w niniejszej uchwale jest mowa o:
1) Gminie - nale¿y przez to rozumieæ Gminê Nowy Tomyl,
2) Radzie Miejskiej - nale¿y przez to rozumieæ Radê Miejsk¹
w Nowym Tomylu,
3) Burmistrzu - nale¿y przez to rozumieæ Burmistrza Nowego
Tomyla,
4) Urzêdzie - nale¿y rozumieæ Urz¹d Miejski w Nowym
Tomylu,
5) So³ectwie - nale¿y rozumieæ So³ectwo Cicha Góra,
6) Samorz¹dzie Mieszkañców Wsi - nale¿y rozumieæ Samorz¹d Mieszkañców Wsi Cicha Góra,
7) So³tysie - nale¿y rozumieæ So³tysa Cichej Góry,
8) Radzie So³eckiej - nale¿y rozumieæ Radê So³eck¹ w Cichej
Górze.

3) niniejszego statutu.
§5. Teren dzia³ania so³ectwa obejmuje wie Cicha Góra.
§6. So³ectwo u¿ywa nastêpuj¹cych pieczêci:
1. W sprawach nale¿¹cych do kompetencji Zebrania Wiejskiego:
a) nag³ówkowe:
SAMORZ¥D MIESZKAÑCÓW
WSI.......................................
GMINA NOWY TOMYL
b) podpisowe:
SO£TYS
..............................
(imiê i nazwisko)
2. W sprawach nale¿¹cych do kompetencji So³tysa:
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a) nag³ówkowe:
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6. Przewodnicz¹cego Rady So³eckiej wybiera Rada So³ecka sporód swoich cz³onków.

SO£ECTWO

§9. 1. Do zadañ Samorz¹du Mieszkañców Wsi, So³ectwa
nale¿y:

............................
(nazwa wsi)
GMINA NOWY TOMYL
b) podpisowe:

1) udzia³ w rozpatrywaniu spraw socjalno - bytowych, opieki
zdrowotnej, kulturalnych, sportu, wypoczynku i innych
zwi¹zanych z miejscem zamieszkania,
2) kszta³towanie zasad wspó³¿ycia spo³ecznego,

SO£TYS
...........................
(imiê i nazwisko)
3. W sprawach nale¿¹cych do kompetencji Rady So³eckiej:
a) nag³ówkowe:
RADA SO£ECKA WSI
......................
GMINA NOWY TOMYL
b) podpisowe:
PRZEWODNICZ¥CY RADY SO£ECKIEJ
.................................. 
(imiê i nazwisko)

ROZDZIA£ III
Organizacja i zakres dzia³ania
§7. 1. Organami so³ectwa s¹:
1) Zebranie Wiejskie,
2) So³tys,
3) Rada So³ecka.
2. Zebranie wiejskie mo¿e powo³ywaæ tak¿e inne sta³e lub
dorane organy samorz¹dowe so³ectwa, na przyk³ad komisje,
okrelaj¹c zakres ich dzia³ania.
3. Kadencja So³tysa, Rady So³eckiej i innych organów
powo³anych przez Zebranie Wiejskie trwa 4 lata i pokrywa siê
z kadencj¹ Rady Miejskiej. Nowe wybory odbywaj¹ siê nie
póniej ni¿ w ci¹gu 3 miesiêcy po rozpoczêciu siê nowej
kadencji Rady Miejskiej, przy czym do chwili ukonstytuowania
siê nowych organów, ich obowi¹zki pe³ni¹ organy dotychczasowe.
§8. 1. Zebranie Wiejskie jest organem uchwa³odawczym
w so³ectwie.
2. So³tys jest organem wykonawczym.
3. Rada So³ecka jest organem wspomagaj¹cym dzia³alnoæ So³tysa.
4. Zebranie Wiejskie ustala liczbê osób wybieranych do
Rady So³eckiej, z zastrze¿eniem §18 ust. 2.
5. So³tys wchodzi w sk³ad Rady So³eckiej.

3) organizowanie wspólnych prac na rzecz miejsca zamieszkania,
4) tworzenie pomocy s¹siedzkiej,
5) sprawowanie kontroli spo³ecznej nad dzia³alnoci¹ jednostek organizacyjnych zwi¹zanych z warunkami ¿ycia na
wsi,
6) organizowanie przedsiêwziêæ maj¹cych na celu zapewnienie porz¹dku na terenie so³ectwa.
2. Samorz¹dowi Mieszkañców Wsi So³ectwa przys³uguje
prawo zarz¹dzania i korzystania z mienia komunalnego bêd¹cego w jego zarz¹dzie,
3. Rada Miejska mo¿e powierzyæ Samorz¹dowi Mieszkañców wsi zarz¹dzanie i korzystanie z innych sk³adników
mienia komunalnego ni¿ okrelone w ust. 2.
4. Realizuj¹c zadania, o którym stanowi¹ ust. 2 i 3, organy
Samorz¹du Mieszkañców Wsi rozporz¹dzaj¹ dochodami
z tego ród³a.
§10. Zadania okrelone w §9 Samorz¹d Mieszkañców Wsi
realizuje w szczególnoci poprzez:
1) podejmowanie uchwa³ w sprawach so³ectwa w ramach
przyznanych kompetencji,
2) opiniowanie spraw nale¿¹cych do zakresu dzia³ania Samorz¹du Mieszkañców,
3) wspó³uczestnictwo w organizowaniu i przeprowadzeniu
przez Radê Miejsk¹ konsultacji spo³ecznych projektów
uchwa³ Rady Miejskiej w sprawach o podstawowym znaczeniu dla mieszkañców so³ectwa,
4) wystêpowanie z wnioskami do Rady Miejskiej 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 oraz kierowanie do
nich wniosków dotycz¹cych so³ectwa,
6) ustalenie zadañ do realizacji dla so³tysa w okresie miêdzy
zebraniami wiejskimi.
§11. Zebranie Wiejskie mo¿e opiniowaæ w czêci dotycz¹cej so³ectwa, przedstawione przez Radê Miejsk¹ do konsultacji projekty uchwa³ w sprawach:
1) planu zagospodarowania przestrzennego,
2) planu bud¿etu na dany rok,
3) przepisów prawa miejscowego,
4) innych uchwa³ Rady Miejskiej.

Dziennik Urzêdowy
Województwa Wielkopolskiego Nr 59

Poz. 1096

 5671 

§12. 1. Uchwa³y i opinie Zebrania Wiejskiego So³tys przekazuje Burmistrzowi.
2. Burmistrz w zale¿noci od charakteru sprawy, za³atwia
j¹ we w³asnym zakresie lub przekazuje do rozpatrzenia Radzie
Miejskiej.

4) wp³ywanie na wykorzystanie aktywnoci mieszkañców
s³u¿¹cej poprawie gospodarki i warunków ¿ycia w so³ectwie,
5) reprezentowanie mieszkañców so³ectwa wobec Rady
Miejskiej i Burmistrza,

3. O sposobie za³atwienia sprawy informuje siê Zebranie
Wiejskie lub So³tysa.

6) uczestniczenie w naradach so³tysów, zwo³ywanych okresowo przez Burmistrza,

§13. 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 z ¿¹daniem 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.

7) pe³nienie roli mê¿a zaufania w miejscowym rodowisku,

§14. Dla realizacji wspólnych przedsiêwziêæ Samorz¹d
Mieszkañców Wsi nawi¹zuje wspó³pracê z samorz¹dami mieszkañców s¹siednich so³ectw, zawiera porozumienia okrelaj¹ce zakres i sposób wykonywania wspólnych zadañ, mo¿e
podejmowaæ wspólne uchwa³y.
ROZDZIA£ IV
So³tys i Rada So³ecka
§15. 1. W celu rozwijania aktywnoci spo³ecznej i gospodarczej w so³ectwie oraz zapewnienia sta³ej ³¹cznoci miêdzy
so³ectwem a Rad¹ Miejsk¹ i Burmistrzem, mieszkañcy so³ectwa wybieraj¹ ze swojego grona So³tysa i Radê So³eck¹.
2. Wybór na now¹ kadencjê odbywa siê na zebraniu
wiejskim zwo³ywanym przez Burmistrza, w g³osowaniu tajnym, bezporednim, sporód nieograniczonej liczby kandydatów.
3. Czynne i bierne prawo wyborcze przys³uguje osobom
bêd¹cym sta³ymi mieszkañcami so³ectwa uprawnionymi do
g³osowania. Termin stali mieszkañcy so³ectwa oznacza
osoby przebywaj¹ce i mieszkaj¹ce na terenie so³ectwa
z zamiarem sta³ego pobytu i wpisanie do obowi¹zuj¹cego na
terenie so³ectwa sta³ego spisu wyborców.
4. Pe³nienie funkcji So³tysa ma charakter spo³eczny.
5. Przepisy szczególne mog¹ przewidywaæ dla so³tysów
pieniê¿n¹ rekompensatê za wykonywanie innych czynnoci
urzêdowych, m.in. (inkaso podatków i op³at, wydawanie
wiadectw pochodzenia zwierz¹t, itp.).
6. Rada Miejska w odrêbnej uchwale okrela zasady na
jakich So³tysowi bêdzie przys³ugiwa³a dieta oraz zwrot kosztów podró¿y s³u¿bowej.
§16. 1. Do obowi¹zków So³tysa nale¿y w szczególnoci:
1) zwo³ywanie zebrañ wiejskich,
2) zwo³ywanie posiedzeñ Rady So³eckiej z w³asnej inicjatywy
lub inicjatywy Przewodnicz¹cego Rady So³eckiej,
3) dzia³anie stosownie do wskazañ Zebrania Wiejskiego,
Rady Miejskiej i Burmistrza,

8) wykonywanie powierzonych mu przepisami prawa zadañ
z zakresu administracji publicznej.
2. Na zebraniach wiejskich So³tys przedk³ada informacjê
o swojej dzia³alnoci.
3. So³tys korzysta z ochrony prawnej przys³uguj¹cej funkcjonariuszom publicznym.
4. W razie d³u¿szej nieobecnoci So³tysa lub wynikaj¹cego z innych przyczyn braku mo¿liwoci dzia³ania, So³tys
wyznacza sporód Rady So³eckiej - pe³nomocnika do za³atwiania spraw nie cierpi¹cych zw³oki, zawiadamiaj¹c o tym
niezw³ocznie Burmistrza.
§17. So³tys nie bêd¹cy radnym mo¿e uczestniczyæ
w pracach Rady Miejskiej, lub jej Komisji bez prawa udzia³u
w g³osowaniu.
§18. 1. Przy wykonywaniu swoich zadañ So³tys trwale
wspó³dzia³a z Rad¹ So³eck¹.
2

Rada So³ecka sk³ada siê od 3-7 osób, w tym So³tysa.

3. Do obowi¹zków Rady So³eckiej nale¿y wspomaganie
dzia³alnoci So³tysa. Rada So³ecka ma charakter opiniodawczy i doradczy.
4. Posiedzenia Rady So³eckiej odbywaj¹ siê w miarê
istniej¹cych potrzeb, jednak nie rzadziej ni¿ raz na kwarta³.
5. Rada So³ecka w szczególnoci:
1) opracowuje i przedk³ada Zebraniu Wiejskiemu projekty
uchwa³ w sprawach bêd¹cych przedmiotem rozpatrywania przez Zebranie Wiejskie,
2) opracowuje i przedk³ada Zebraniu Wiejskiemu projekty
programów pracy samorz¹du,
3) wystêpuje wobec Zebrania Wiejskiego z inicjatywami
dotycz¹cymi udzia³u mieszkañców w rozwi¹zywaniu problemów so³ectwa i realizacji zadañ samorz¹du,
4) organizuje wykonanie uchwa³ Zebrania Wiejskiego oraz
kontroluje ich realizacjê,
5) decyduje w sprawach udzia³u samorz¹du mieszkañców
wsi w postêpowaniu administracyjnym,
6) wspó³dzia³a z w³aciwymi organizacjami spo³ecznymi
w celu wspólnej realizacji zadañ.
6. Na Zebraniach Wiejskich So³tys lub upowa¿niona przez
niego osoba, sk³ada informacjê o dzia³alnoci Rady So³eckiej.
§19. 1. So³tys i cz³onkowie Rady So³eckiej s¹ bezporednio odpowiedzialni przed Zebraniem Wiejskim i mog¹ byæ
odwo³ani przez zebranie przed up³ywem kadencji, je¿eli nie
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wykonuj¹ swoich obowi¹zków, naruszaj¹c postanowienia
statutu i uchwa³ Zebrañ Wiejskich lub dopucili siê czynu
dyskwalifikuj¹cego ich w opinii rodowiska.
2. Rada Miejska mo¿e wyst¹piæ do Zebrania Wiejskiego
z wnioskiem o odwo³anie So³tysa, który nie wywi¹zuje siê ze
swoich obowi¹zków lub dopuci³ siê czynu dyskwalifikuj¹cego go w opinii rodowiska, albo dopuci³ siê przestêpstwa
stwierdzonego prawomocnym wyrokiem karnym. Do czasu
odwo³ania przez Zebranie Wiejskie, Rada Miejska zawiesi
so³tysa w wykonywaniu powierzonych mu przez Gminê obowi¹zków inkasenta nale¿noci publiczno - prawnych.
3. Uchwa³a o odwo³aniu So³tysa podejmowana jest po
wys³uchaniu zainteresowanego, jeli przyby³ on na Zebranie
Wiejskie, w tym samym trybie, w jakim dokonano jego
wyboru.
4. Wybory uzupe³niaj¹ce odbywaj¹ siê w terminie ustalonym przez Burmistrza wg zasad okrelonych w §26-31
niniejszego Statutu.
5. W przypadkach okrelonych w niniejszym paragrafie,
nowo wybrany So³tys lub cz³onek Rady So³eckiej dzia³aj¹ do
koñca rozpoczêtej przez poprzedników kadencji.
ROZDZIA£ V
Zasady i tryb zwo³ywania zebrañ wiejskich
oraz warunki wa¿noci podejmowanych uchwa³
§20. Prawo do udzia³u w Zebraniu Wiejskim maj¹ wszyscy mieszkañcy So³ectwa, posiadaj¹cy czynne prawo wyborcze do Rady Miejskiej.
§21. Zebranie Wiejskie zwo³uje So³tys:
1) z w³asnej inicjatywy,
2) na ¿¹danie co najmniej 1/5 mieszkañców uprawnionych
do udzia³u w zebraniu,
3) na polecenie Rady Miejskiej lub Burmistrza.
§22. 1. Zebranie Wiejskie odbywa siê w miarê istniej¹cych potrzeb, jednak nie rzadziej ni¿ dwa razy w roku.
2. Termin Zebrania Wiejskiego So³tys podaje do wiadomoci publicznej w sposób przyjêty w So³ectwie.
3. Zebranie Wiejskie zwo³ywane na wniosek mieszkañców, Rady Miejskiej lub Burmistrza winno odbywaæ siê
w terminie 7 dni, chyba, ¿e wnioskodawca proponuje termin
póniejszy.
§23. 1. Zebranie Wiejskie jest wa¿ne, gdy mieszkañcy
So³ectwa zostali o nim prawid³owo zawiadomieni, zgodnie
w wymogami Statutu.
2. Zebranie Wiejskie otwiera So³tys i przewodniczy jego
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. Sprawy proponowane do rozpatrzenia na zebraniu
winny byæ nale¿ycie przygotowane.
6. Obowi¹zkiem So³tysa jest zapewnienie referentów
przedstawiaj¹cych problemy rozpatrywane na zebraniu.
W przypadku powstania trudnoci winien on zwróciæ siê do
Przewodnicz¹cego Rady Miejskiej lub Burmistrza o pomoc,
którzy wyznaczaj¹ w tym celu odpowiednich radnych lub
pracowników Urzêdu.
§24. W celu udzielenia So³tysowi sta³ej pomocy w przygotowywaniu materia³ów i w organizacji zebrañ Burmistrz
wyznacza pracowników Urzêdu do kontaktów z So³ectwem.
§25. 1. Uchwa³y Zebrania Wiejskiego zapadaj¹ zwyk³¹
wiêkszoci¹ g³osów, tzn. liczba g³osów za musi byæ wiêksza
od liczby g³osów przeciw. W przypadku równej liczby
g³osów przeprowadza siê g³osowanie ponowne.
2. Z zastrze¿eniem §31, g³osowanie odbywa siê w sposób
jawny. Zebranie mo¿e postanowiæ o przeprowadzeniu tajnego g³osowania nad konkretn¹ spraw¹.
ROZDZIA£ VI
Tryb wyboru So³tysa i Rady So³eckiej
§26. 1. Zebranie Wiejskie, na którym ma byæ dokonany
wybór So³tysa i cz³onków Rady So³eckiej zwo³uje Burmistrz.
W tym celu okrela on miejsce, dzieñ i godzinê zebrania
wiejskiego oraz wyznacza przewodnicz¹cego zebrania sporód pracowników Urzêdu. Za akceptacj¹ Przewodnicz¹cego
Rady Miejskiej, Burmistrz mo¿e powierzyæ przewodniczenie
takiemu zebraniu przez radnego Rady Miejskiej.
2. Zarz¹dzenie Burmistrza o zwo³aniu Zebrania Wiejskiego dla wyboru So³tysa i Rady So³eckiej podaje siê do wiadomoci mieszkañców so³ectwa co najmniej na 7 dni przed
wyznaczon¹ dat¹ zebrania.
§27. 1. Dla dokonania wa¿nego wyboru So³tysa i Rady
So³eckiej na Zebraniu Wiejskim wymagana jest osobista
obecnoæ co najmniej 1/5 uprawnionych do g³osowania mieszkañców so³ectwa.
2. O ile w wyznaczonym terminie nie uzyskano obecnoci
wymaganej liczby mieszkañców, wybory mog¹ byæ przeprowadzone po up³ywie 1 godziny 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.
4. Czynne i bierne prawo wyborcze przys³uguje osobom
wymienionym w §15 ust. 3.
§28. 1. Wybory przeprowadza komisja w sk³adzie co najmniej 3 osób, wybranych sporód uprawnionych do
g³osowania uczestników zebrania. Cz³onkiem komisji nie mo¿e
byæ osoba kandyduj¹ca na So³tysa lub cz³onka Rady So³eckiej.
2. Do zadañ komisji nale¿y:
- przyjêcie zg³oszeñ kandydatów,
- przeprowadzenie g³osowania,
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- ustalenie wyników wyborów,
- og³oszenie wyników wyborów,
- sporz¹dzenie protoko³u o wynikach wyborów.
3. Protokó³ podpisuj¹ cz³onkowie komisji oraz przewodnicz¹cy zebrania.
§29. 1. Wybory odbywaj¹ siê przy nieograniczonej liczbie kandydatów, zg³oszonych bezporednio przez uprawnionych do g³osowania uczestników zebrania.
2. W pierwszej kolejnoci nale¿y przeprowadziæ zg³oszenie kandydatów i g³osowanie dla dokonania wyboru So³tysa.
W drugiej kolejnoci przeprowadza siê wybory cz³onków
Rady So³eckiej.

2. Za wybranych do Rady So³eckiej uwa¿a siê kandydatów, którzy uzyskali najwiêksz¹ liczbê g³osów.
§31. Wyboru So³tysa i cz³onków Rady So³eckiej dokonuje
siê w g³osowaniu tajnym.
ROZDZIA£ VI
Postanowienia koñcowe
§32. Zmiany Statutu dokonuje Rada Miejska.
§33. W przypadkach spornych, postanowienia Statutu
interpretuje wi¹¿¹co Rada Miejska.

§30. 1. Za wybranego na funkcjê So³tysa uwa¿a siê kandydata, który uzyska³ najwiêksz¹ liczbê g³osów.

Za³¹cznik Nr 5
do Uchwa³y Nr V/54/2003
Rady Miejskiej w Nowym Tomylu
z dnia 28 lutego 2003 r.

Na wniosek mieszkañców wsi Glinno w celu pe³niejszego
zaspokojenia ich potrzeb lokalnych i wszechstronnego wykorzystania inicjatyw tej spo³ecznoci - Rada Miejska w Nowym
Tomylu dzia³aj¹c na podstawie art. 35 ustawy z dnia 8 marca
1990 roku o samorz¹dzie gminnym (Dz.U. z 2001 roku Nr 142,
poz. 1591; z 2002 roku Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113,
poz. 984, Nr 153, poz. 1271 i Nr 214, poz. 1806) ustala
nastêpuj¹c¹ treæ Statutu So³ectwa Glinno, zwanego dalej
so³ectwem
ROZDZIA£ I
Postanowienia ogólne
§1. Uchwa³a okrela:
1) teren dzia³ania so³ectwa,
2) organizacjê wewnêtrzn¹ so³ectwa,
3) tryb pracy So³tysa i Rady So³eckiej,
4) zasady i tryb zwo³ywania zebrañ wiejskich oraz warunki
wa¿noci podejmowanych uchwa³,
5) tryb wyboru So³tysa i Rady So³eckiej.
§2. Ilekroæ w niniejszej uchwale jest mowa o:
1) Gminie - nale¿y przez to rozumieæ Gminê Nowy Tomyl,
2) Radzie Miejskiej - nale¿y przez to rozumieæ Radê Miejsk¹
w Nowym Tomylu,
3) Burmistrzu - nale¿y przez to rozumieæ Burmistrza Nowego
Tomyla,
4) Urzêdzie - nale¿y rozumieæ Urz¹d Miejski w Nowym
Tomylu,

5) So³ectwie - nale¿y rozumieæ So³ectwo Glinno,
6) Samorz¹dzie Mieszkañców Wsi - nale¿y rozumieæ
Samorz¹d Mieszkañców Wsi Glinno,
7) So³tysie - nale¿y rozumieæ So³tysa Glinna,
8) Radzie So³eckiej - nale¿y rozumieæ Radê So³eck¹
w Glinnie.
ROZDZIA£ II
Nazwa i teren dzia³ania
§3. 1. Ogó³ mieszkañców so³ectwa Glinno stanowi Samorz¹d Mieszkañców Wsi.
2. Nazwa Samorz¹du Mieszkañców Wsi brzmi: So³ectwo
Glinno.
§4. So³ectwo jest jednostk¹ pomocnicz¹, której mieszkañcy wspólnie z innymi so³ectwami oraz mieszkañcami miasta
Nowego Tomyla tworz¹ wspólnotê samorz¹dow¹ Gminy
Nowy Tomyl.
2. Samorz¹d Mieszkañców Wsi, So³ectwa dzia³a na podstawie przepisów prawa, a w szczególnoci:
a) ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorz¹dzie gminnym,
b) uchwa³y Nr V/53/2003 Rady Miejskiej w Nowym Tomylu
z dnia 28 lutego 2003 r. w sprawie Statutu Gminy Nowy
Tomyl,
c) niniejszego statutu.
§5. Teren dzia³ania so³ectwa obejmuje wie Glinno.
§6. So³ectwo u¿ywa nastêpuj¹cych pieczêci:
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1. W sprawach nale¿¹cych do kompetencji Zebrania Wiejskiego:
a) nag³ówkowe:
SAMORZ¥D MIESZKAÑCÓW
WSI.......................................
GMINA NOWY TOMYL

z kadencj¹ Rady Miejskiej. Nowe wybory odbywaj¹ siê nie
póniej ni¿ w ci¹gu 3 miesiêcy po rozpoczêciu siê nowej
kadencji Rady Miejskiej, przy czym do chwili ukonstytuowania
siê nowych organów, ich obowi¹zki pe³ni¹ organy dotychczasowe.
§8. 1. Zebranie Wiejskie jest organem uchwa³odawczym
w so³ectwie.
2. So³tys jest organem wykonawczym.

b) podpisowe:

3. Rada So³ecka jest organem wspomagaj¹cym dzia³alnoæ So³tysa.

SO£TYS
..............................
(imiê i nazwisko)
2. W sprawach nale¿¹cych do kompetencji So³tysa:
a) nag³ówkowe:

4. Zebranie Wiejskie ustala liczbê osób wybieranych do
Rady So³eckiej, z zastrze¿eniem §18 ust. 2.
5. So³tys wchodzi w sk³ad Rady So³eckiej.
6. Przewodnicz¹cego Rady So³eckiej wybiera Rada So³ecka sporód swoich cz³onków.

SO£ECTWO

§9. 1. Do zadañ Samorz¹du Mieszkañców Wsi, So³ectwa
nale¿y:

............................
(nazwa wsi)
GMINA NOWY TOMYL
b) podpisowe:

1) udzia³ w rozpatrywaniu spraw socjalno - bytowych, opieki
zdrowotnej, kulturalnych, sportu, wypoczynku i innych
zwi¹zanych z miejscem zamieszkania,
2) kszta³towanie zasad wspó³¿ycia spo³ecznego,

SO£TYS
...........................
(imiê i nazwisko)
3. W sprawach nale¿¹cych do kompetencji Rady So³eckiej:
a) nag³ówkowe:
RADA SO£ECKA WSI
......................
GMINA NOWY TOMYL
b) podpisowe:
PRZEWODNICZ¥CY RADY SO£ECKIEJ
.................................. 
(imiê i nazwisko)

ROZDZIA£ III
Organizacja i zakres dzia³ania
§7. 1. Organami so³ectwa s¹:
1) Zebranie Wiejskie,
2) So³tys,
3) Rada So³ecka.
2. Zebranie wiejskie mo¿e powo³ywaæ tak¿e inne sta³e lub
dorane organy samorz¹dowe so³ectwa, na przyk³ad komisje,
okrelaj¹c zakres ich dzia³ania.
3. Kadencja So³tysa, Rady So³eckiej i innych organów
powo³anych przez Zebranie Wiejskie trwa 4 lata i pokrywa siê

3) organizowanie wspólnych prac na rzecz miejsca zamieszkania,
4) tworzenie pomocy s¹siedzkiej,
5) sprawowanie kontroli spo³ecznej nad dzia³alnoci¹ jednostek organizacyjnych zwi¹zanych z warunkami ¿ycia na wsi,
6) organizowanie przedsiêwziêæ maj¹cych na celu zapewnienie porz¹dku na terenie so³ectwa.
2. Samorz¹dowi Mieszkañców Wsi So³ectwa przys³uguje
prawo zarz¹dzania i korzystania z mienia komunalnego bêd¹cego w jego zarz¹dzie,
3. Rada Miejska mo¿e powierzyæ Samorz¹dowi Mieszkañców wsi zarz¹dzanie i korzystanie z innych sk³adników
mienia komunalnego ni¿ okrelone w ust. 2.
4. Realizuj¹c zadania, o którym stanowi¹ ust. 2 i 3, organy
Samorz¹du Mieszkañców Wsi rozporz¹dzaj¹ dochodami
z tego ród³a.
§10. Zadania okrelone w §9 Samorz¹d Mieszkañców Wsi
realizuje w szczególnoci poprzez:
1) podejmowanie uchwa³ w sprawach so³ectwa w ramach
przyznanych kompetencji,
2) opiniowanie spraw nale¿¹cych do zakresu dzia³ania
Samorz¹du Mieszkañców,
3) wspó³uczestnictwo w organizowaniu i przeprowadzeniu
przez Radê Miejsk¹ konsultacji spo³ecznych projektów
uchwa³ Rady Miejskiej w sprawach o podstawowym znaczeniu dla mieszkañców so³ectwa,
4) wystêpowanie z wnioskami do Rady Miejskiej o rozpatrzenie spraw, których za³atwienie wykracza poza mo¿liwoci
mieszkañców so³ectwa,
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5) wspó³pracê z radnymi z terenu So³ectwa w zakresie organizacji spotkañ z wyborcami, dy¿urów oraz kierowanie do
nich wniosków dotycz¹cych so³ectwa,
6) ustalenie zadañ do realizacji dla so³tysa w okresie miêdzy
zebraniami wiejskimi.
§11. Zebranie Wiejskie mo¿e opiniowaæ w czêci dotycz¹cej so³ectwa, przedstawione przez Radê Miejsk¹ do konsultacji projekty uchwa³ w sprawach:

5. Przepisy szczególne mog¹ przewidywaæ dla so³tysów
pieniê¿n¹ rekompensatê za wykonywanie innych czynnoci
urzêdowych, m.in. (inkaso podatków i op³at, wydawanie
wiadectw pochodzenia zwierz¹t, itp.).
6. Rada Miejska w odrêbnej uchwale okrela zasady na
jakich So³tysowi bêdzie przys³ugiwa³a dieta oraz zwrot kosztów podró¿y s³u¿bowej.
§16. 1. Do obowi¹zków So³tysa nale¿y w szczególnoci:

1) planu zagospodarowania przestrzennego,

1) zwo³ywanie zebrañ wiejskich,

2) planu bud¿etu na dany rok,

2) zwo³ywanie posiedzeñ Rady So³eckiej z w³asnej inicjatywy
lub inicjatywy Przewodnicz¹cego Rady So³eckiej,

3) przepisów prawa miejscowego,
4) innych uchwa³ Rady Miejskiej.
§12. 1. Uchwa³y i opinie Zebrania Wiejskiego So³tys przekazuje Burmistrzowi.
2. Burmistrz w zale¿noci od charakteru sprawy, za³atwia
j¹ we w³asnym zakresie lub przekazuje do rozpatrzenia Radzie
Miejskiej.
3. O sposobie za³atwienia sprawy informuje siê Zebranie
Wiejskie lub So³tysa.
§13. 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 z ¿¹daniem 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.

3) dzia³anie stosownie do wskazañ Zebrania Wiejskiego,
Rady Miejskiej i Burmistrza,
4) wp³ywanie na wykorzystanie aktywnoci mieszkañców
s³u¿¹cej poprawie gospodarki i warunków ¿ycia w so³ectwie,
5) reprezentowanie mieszkañców so³ectwa wobec Rady
Miejskiej i Burmistrza,
6) uczestniczenie w naradach so³tysów, zwo³ywanych okresowo przez Burmistrza,
7) pe³nienie roli mê¿a zaufania w miejscowym rodowisku,
8) wykonywanie powierzonych mu przepisami prawa zadañ
z zakresu administracji publicznej.
2. Na zebraniach wiejskich So³tys przedk³ada informacjê
o swojej dzia³alnoci.
3. So³tys korzysta z ochrony prawnej przys³uguj¹cej funkcjonariuszom publicznym.

§14. Dla realizacji wspólnych przedsiêwziêæ Samorz¹d
Mieszkañców Wsi nawi¹zuje wspó³pracê z samorz¹dami mieszkañców s¹siednich so³ectw, zawiera porozumienia okrelaj¹ce zakres i sposób wykonywania wspólnych zadañ, mo¿e
podejmowaæ wspólne uchwa³y.

4. W razie d³u¿szej nieobecnoci So³tysa lub wynikaj¹cego z innych przyczyn braku mo¿liwoci dzia³ania, So³tys
wyznacza sporód Rady So³eckiej - pe³nomocnika do za³atwiania spraw nie cierpi¹cych zw³oki, zawiadamiaj¹c o tym
niezw³ocznie Burmistrza.

ROZDZIA£ IV

§17. So³tys nie bêd¹cy radnym mo¿e uczestniczyæ
w pracach Rady Miejskiej, lub jej Komisji bez prawa udzia³u
w g³osowaniu.

So³tys i Rada So³ecka
§15. 1. W celu rozwijania aktywnoci spo³ecznej i gospodarczej w so³ectwie oraz zapewnienia sta³ej ³¹cznoci miêdzy
so³ectwem a Rad¹ Miejsk¹ i Burmistrzem, mieszkañcy so³ectwa wybieraj¹ ze swojego grona So³tysa i Radê So³eck¹.
2. Wybór na now¹ kadencjê odbywa siê na zebraniu
wiejskim zwo³ywanym przez Burmistrza, w g³osowaniu tajnym, bezporednim, sporód nieograniczonej liczby kandydatów.
3. Czynne i bierne prawo wyborcze przys³uguje osobom
bêd¹cym sta³ymi mieszkañcami so³ectwa uprawnionymi do
g³osowania. Termin stali mieszkañcy so³ectwa oznacza
osoby przebywaj¹ce i mieszkaj¹ce na terenie so³ectwa z
zamiarem sta³ego pobytu i wpisanie do obowi¹zuj¹cego na
terenie so³ectwa sta³ego spisu wyborców.
4. Pe³nienie funkcji So³tysa ma charakter spo³eczny.

§18. 1. Przy wykonywaniu swoich zadañ So³tys trwale
wspó³dzia³a z Rad¹ So³eck¹.
2

Rada So³ecka sk³ada siê od 3-7 osób, w tym So³tysa.

3. Do obowi¹zków Rady So³eckiej nale¿y wspomaganie
dzia³alnoci So³tysa. Rada So³ecka ma charakter opiniodawczy i doradczy.
4. Posiedzenia Rady So³eckiej odbywaj¹ siê w miarê
istniej¹cych potrzeb, jednak nie rzadziej ni¿ raz na kwarta³.
5. Rada So³ecka w szczególnoci:
1) opracowuje i przedk³ada Zebraniu Wiejskiemu projekty
uchwa³ w sprawach bêd¹cych przedmiotem rozpatrywania przez Zebranie Wiejskie,
2) opracowuje i przedk³ada Zebraniu Wiejskiemu projekty
programów pracy samorz¹du,
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3) wystêpuje wobec Zebrania Wiejskiego z inicjatywami
dotycz¹cymi udzia³u mieszkañców w rozwi¹zywaniu problemów so³ectwa i realizacji zadañ samorz¹du,
4) organizuje wykonanie uchwa³ Zebrania Wiejskiego oraz
kontroluje ich realizacjê,
5) decyduje w sprawach udzia³u samorz¹du mieszkañców
wsi w postêpowaniu administracyjnym,
6) wspó³dzia³a z w³aciwymi organizacjami spo³ecznymi
w celu wspólnej realizacji zadañ.
6. Na Zebraniach Wiejskich So³tys lub upowa¿niona przez
niego osoba, sk³ada informacjê o dzia³alnoci Rady So³eckiej.
§19. 1. So³tys i cz³onkowie Rady So³eckiej s¹ bezporednio odpowiedzialni przed Zebraniem Wiejskim i mog¹ byæ
odwo³ani przez zebranie przed up³ywem kadencji, je¿eli nie
wykonuj¹ swoich obowi¹zków, naruszaj¹c postanowienia
statutu i uchwa³ Zebrañ Wiejskich lub dopucili siê czynu
dyskwalifikuj¹cego ich w opinii rodowiska.
2. Rada Miejska mo¿e wyst¹piæ do Zebrania Wiejskiego
z wnioskiem o odwo³anie So³tysa, który nie wywi¹zuje siê ze
swoich obowi¹zków lub dopuci³ siê czynu dyskwalifikuj¹cego go w opinii rodowiska, albo dopuci³ siê przestêpstwa
stwierdzonego prawomocnym wyrokiem karnym. Do czasu
odwo³ania przez Zebranie Wiejskie, Rada Miejska zawiesi
so³tysa w wykonywaniu powierzonych mu przez Gminê obowi¹zków inkasenta nale¿noci publiczno - prawnych.
3. Uchwa³a o odwo³aniu So³tysa podejmowana jest po
wys³uchaniu zainteresowanego, jeli przyby³ on na Zebranie
Wiejskie, w tym samym trybie, w jakim dokonano jego
wyboru.
4. Wybory uzupe³niaj¹ce odbywaj¹ siê w terminie ustalonym przez Burmistrza wg zasad okrelonych w §26-31
niniejszego Statutu.
5. W przypadkach okrelonych w niniejszym paragrafie,
nowo wybrany So³tys lub cz³onek Rady So³eckiej dzia³aj¹ do
koñca rozpoczêtej przez poprzedników kadencji.
ROZDZIA£ V
Zasady i tryb zwo³ywania zebrañ wiejskich
oraz warunki wa¿noci podejmowanych uchwa³
§20. Prawo do udzia³u w Zebraniu Wiejskim maj¹ wszyscy mieszkañcy So³ectwa, posiadaj¹cy czynne prawo wyborcze do Rady Miejskiej.
§21. Zebranie Wiejskie zwo³uje So³tys:
1) z w³asnej inicjatywy,
2) na ¿¹danie co najmniej 1/5 mieszkañców uprawnionych
do udzia³u w zebraniu,
3) na polecenie Rady Miejskiej lub Burmistrza.
§22. 1. Zebranie Wiejskie odbywa siê w miarê istniej¹cych potrzeb, jednak nie rzadziej ni¿ dwa razy w roku.
2. Termin Zebrania Wiejskiego So³tys podaje do wiadomoci publicznej w sposób przyjêty w So³ectwie.

3. Zebranie Wiejskie zwo³ywane na wniosek mieszkañców, Rady Miejskiej lub Burmistrza winno odbywaæ siê
w terminie 7 dni, chyba, ¿e wnioskodawca proponuje termin
póniejszy.
§23. 1. Zebranie Wiejskie jest wa¿ne, gdy mieszkañcy
So³ectwa zostali o nim prawid³owo zawiadomieni, zgodnie
w wymogami Statutu.
2. Zebranie Wiejskie otwiera So³tys i przewodniczy jego
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. Sprawy proponowane do rozpatrzenia na zebraniu
winny byæ nale¿ycie przygotowane.
6. Obowi¹zkiem So³tysa jest zapewnienie referentów
przedstawiaj¹cych problemy rozpatrywane na zebraniu.
W przypadku powstania trudnoci winien on zwróciæ siê do
Przewodnicz¹cego Rady Miejskiej lub Burmistrza o pomoc,
którzy wyznaczaj¹ w tym celu odpowiednich radnych lub
pracowników Urzêdu.
§24. W celu udzielenia So³tysowi sta³ej pomocy w przygotowywaniu materia³ów i w organizacji zebrañ Burmistrz
wyznacza pracowników Urzêdu do kontaktów z So³ectwem.
§25. 1. Uchwa³y Zebrania Wiejskiego zapadaj¹ zwyk³¹
wiêkszoci¹ g³osów, tzn. liczba g³osów za musi byæ wiêksza
od liczby g³osów przeciw. W przypadku równej liczby
g³osów przeprowadza siê g³osowanie ponowne.
2. Z zastrze¿eniem §31, g³osowanie odbywa siê w sposób
jawny. Zebranie mo¿e postanowiæ o przeprowadzeniu tajnego g³osowania nad konkretn¹ spraw¹.
ROZDZIA£ VI
Tryb wyboru So³tysa i Rady So³eckiej
§26. 1. Zebranie Wiejskie, na którym ma byæ dokonany
wybór So³tysa i cz³onków Rady So³eckiej zwo³uje Burmistrz.
W tym celu okrela on miejsce, dzieñ i godzinê zebrania
wiejskiego oraz wyznacza przewodnicz¹cego zebrania sporód pracowników Urzêdu. Za akceptacj¹ Przewodnicz¹cego
Rady Miejskiej, Burmistrz mo¿e powierzyæ przewodniczenie
takiemu zebraniu przez radnego Rady Miejskiej.
2. Zarz¹dzenie Burmistrza o zwo³aniu Zebrania Wiejskiego dla wyboru So³tysa i Rady So³eckiej podaje siê do wiadomoci mieszkañców so³ectwa co najmniej na 7 dni przed
wyznaczon¹ dat¹ zebrania.
§27. 1. Dla dokonania wa¿nego wyboru So³tysa i Rady
So³eckiej na Zebraniu Wiejskim wymagana jest osobista
obecnoæ co najmniej 1/5 uprawnionych do g³osowania mieszkañców so³ectwa.
2. O ile w wyznaczonym terminie nie uzyskano obecnoci
wymaganej liczby mieszkañców, wybory mog¹ byæ przeprowadzone po up³ywie 1 godziny bez wzglêdu na liczbê obecnych na zebraniu.
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3. Zebranie Wiejskie, na którym przeprowadza siê wybory, mo¿e postanowiæ o obowi¹zku podpisania listy obecnoci
przez uczestników zebrania uprawnionych do g³osowania.
4. Czynne i bierne prawo wyborcze przys³uguje osobom
wymienionym w §15 ust. 3.
§28. 1. Wybory przeprowadza komisja w sk³adzie co najmniej 3 osób, wybranych sporód uprawnionych do
g³osowania uczestników zebrania. Cz³onkiem komisji nie mo¿e
byæ osoba kandyduj¹ca na So³tysa lub cz³onka Rady So³eckiej.
2. Do zadañ komisji nale¿y:

2. W pierwszej kolejnoci nale¿y przeprowadziæ zg³oszenie kandydatów i g³osowanie dla dokonania wyboru So³tysa.
W drugiej kolejnoci przeprowadza siê wybory cz³onków
Rady So³eckiej.
§30. 1. Za wybranego na funkcjê So³tysa uwa¿a siê kandydata, który uzyska³ najwiêksz¹ liczbê g³osów.
2. Za wybranych do Rady So³eckiej uwa¿a siê kandydatów, którzy uzyskali najwiêksz¹ liczbê g³osów.
§31. Wyboru So³tysa i cz³onków Rady So³eckiej dokonuje
siê w g³osowaniu tajnym.

- przyjêcie zg³oszeñ kandydatów,
- przeprowadzenie g³osowania,
- ustalenie wyników wyborów,
- og³oszenie wyników wyborów,
- sporz¹dzenie protoko³u o wynikach wyborów.
3. Protokó³ podpisuj¹ cz³onkowie komisji oraz przewodnicz¹cy zebrania.

ROZDZIA£ VI
Postanowienia koñcowe
§32. Zmiany Statutu dokonuje Rada Miejska.
§33. W przypadkach spornych, postanowienia Statutu
interpretuje wi¹¿¹co Rada Miejska.

§29. 1. Wybory odbywaj¹ siê przy nieograniczonej liczbie kandydatów, zg³oszonych bezporednio przez uprawnionych do g³osowania uczestników zebrania.

Za³¹cznik Nr 6
do Uchwa³y Nr V/54/2003
Rady Miejskiej w Nowym Tomylu
z dnia 28 lutego 2003 r.

Na wniosek mieszkañców wsi Grubsko w celu pe³niejszego zaspokojenia ich potrzeb lokalnych i wszechstronnego
wykorzystania inicjatyw tej spo³ecznoci - Rada Miejska
w Nowym Tomylu dzia³aj¹c na podstawie art. 35 ustawy
z dnia 8 marca 1990 roku o samorz¹dzie gminnym (Dz.U.
z 2001 roku Nr 142, poz. 1591; z 2002 roku Nr 23, poz. 220,
Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271 i Nr 214,
poz. 1806) ustala nastêpuj¹c¹ treæ Statutu So³ectwa Grubsko, zwanego dalej so³ectwem

1) Gminie - nale¿y przez to rozumieæ Gminê Nowy Tomyl,

ROZDZIA£ I

6) Samorz¹dzie Mieszkañców Wsi - nale¿y rozumieæ Samorz¹d Mieszkañców Wsi Grubsko,

Postanowienia ogólne
§1. Uchwa³a okrela:
1) teren dzia³ania so³ectwa,
2) organizacjê wewnêtrzn¹ so³ectwa,
3) tryb pracy So³tysa i Rady So³eckiej,
4) zasady i tryb zwo³ywania zebrañ wiejskich oraz warunki
wa¿noci podejmowanych uchwa³,
5) tryb wyboru So³tysa i Rady So³eckiej.
§2. Ilekroæ w niniejszej uchwale jest mowa o:

2) Radzie Miejskiej - nale¿y przez to rozumieæ Radê Miejsk¹
w Nowym Tomylu,
3) Burmistrzu - nale¿y przez to rozumieæ Burmistrza Nowego
Tomyla,
4) Urzêdzie - nale¿y rozumieæ Urz¹d Miejski w Nowym
Tomylu,
5) So³ectwie - nale¿y rozumieæ So³ectwo Grubsko,

7) So³tysie - nale¿y rozumieæ So³tysa Grubska,
8) Radzie So³eckiej - nale¿y rozumieæ Radê So³eck¹ w Grubsku.
ROZDZIA£ II
Nazwa i teren dzia³ania
§3. 1. Ogó³ mieszkañców so³ectwa Grubsko stanowi
Samorz¹d Mieszkañców Wsi.
2.Nazwa Samorz¹du Mieszkañców Wsi brzmi: So³ectwo
Grubsko.
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§4. So³ectwo jest jednostk¹ pomocnicz¹, której mieszkañcy wspólnie z innymi so³ectwami oraz mieszkañcami miasta
Nowego Tomyla tworz¹ wspólnotê samorz¹dow¹ Gminy
Nowy Tomyl.
2. Samorz¹d Mieszkañców Wsi, So³ectwa dzia³a na podstawie przepisów prawa, a w szczególnoci:

ROZDZIA£ III
Organizacja i zakres dzia³ania
§7. 1. Organami so³ectwa s¹:
1) Zebranie Wiejskie,

a) ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorz¹dzie gminnym,

2) So³tys,

b) uchwa³y Nr V/53/2003 Rady Miejskiej w Nowym Tomylu
z dnia 28 lutego 2003 r.,

3) Rada So³ecka.

w sprawie Statutu Gminy Nowy Tomyl,
c) niniejszego statutu.
§5. Teren dzia³ania so³ectwa obejmuje wie Grubsko.
§6. So³ectwo u¿ywa nastêpuj¹cych pieczêci:
1. W sprawach nale¿¹cych do kompetencji Zebrania Wiejskiego:
a) nag³ówkowe:
SAMORZ¥D MIESZKAÑCÓW
WSI.......................................
GMINA NOWY TOMYL
b) podpisowe:
SO£TYS
..............................
(imiê i nazwisko)
2. W sprawach nale¿¹cych do kompetencji So³tysa:
a) nag³ówkowe:
SO£ECTWO
............................
(nazwa wsi)
GMINA NOWY TOMYL
b) podpisowe:
SO£TYS
...........................
(imiê i nazwisko)
3. W sprawach nale¿¹cych do kompetencji Rady So³eckiej:
a) nag³ówkowe:
RADA SO£ECKA WSI
......................
GMINA NOWY TOMYL
b) podpisowe:
PRZEWODNICZ¥CY RADY SO£ECKIEJ
.................................. 
(imiê i nazwisko)

2. Zebranie wiejskie mo¿e powo³ywaæ tak¿e inne sta³e lub
dorane organy samorz¹dowe so³ectwa, na przyk³ad komisje,
okrelaj¹c zakres ich dzia³ania.
3. Kadencja So³tysa, Rady So³eckiej i innych organów
powo³anych przez Zebranie Wiejskie trwa 4 lata i pokrywa siê
z kadencj¹ Rady Miejskiej. Nowe wybory odbywaj¹ siê nie
póniej ni¿ w ci¹gu 3 miesiêcy po rozpoczêciu siê nowej
kadencji Rady Miejskiej, przy czym do chwili ukonstytuowania
siê nowych organów, ich obowi¹zki pe³ni¹ organy dotychczasowe.
§8. 1. Zebranie Wiejskie jest organem uchwa³odawczym
w so³ectwie.
2. So³tys jest organem wykonawczym.
3. Rada So³ecka jest organem wspomagaj¹cym dzia³alnoæ So³tysa.
4. Zebranie Wiejskie ustala liczbê osób wybieranych do
Rady So³eckiej, z zastrze¿eniem §18 ust. 2.
5. So³tys wchodzi w sk³ad Rady So³eckiej.
6. Przewodnicz¹cego Rady So³eckiej wybiera Rada So³ecka sporód swoich cz³onków.
§9. 1. Do zadañ Samorz¹du Mieszkañców Wsi, So³ectwa
nale¿y:
1) udzia³ w rozpatrywaniu spraw socjalno - bytowych, opieki
zdrowotnej, kulturalnych, sportu, wypoczynku i innych
zwi¹zanych z miejscem zamieszkania,
2) kszta³towanie zasad wspó³¿ycia spo³ecznego,
3) organizowanie wspólnych prac na rzecz miejsca zamieszkania,
4) tworzenie pomocy s¹siedzkiej,
5) sprawowanie kontroli spo³ecznej nad dzia³alnoci¹ jednostek organizacyjnych zwi¹zanych z warunkami ¿ycia na wsi,
6) organizowanie przedsiêwziêæ maj¹cych na celu zapewnienie porz¹dku na terenie so³ectwa.
2. Samorz¹dowi Mieszkañców Wsi So³ectwa przys³uguje
prawo zarz¹dzania i korzystania z mienia komunalnego bêd¹cego w jego zarz¹dzie,
3. Rada Miejska mo¿e powierzyæ Samorz¹dowi Mieszkañców wsi zarz¹dzanie i korzystanie z innych sk³adników
mienia komunalnego ni¿ okrelone w ust. 2.
4. Realizuj¹c zadania, o którym stanowi¹ ust. 2 i 3, organy
Samorz¹du Mieszkañców Wsi rozporz¹dzaj¹ dochodami
z tego ród³a.
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§10. Zadania okrelone w §9 Samorz¹d Mieszkañców Wsi
realizuje w szczególnoci poprzez:
1) podejmowanie uchwa³ w sprawach so³ectwa w ramach
przyznanych kompetencji,
2) opiniowanie spraw nale¿¹cych do zakresu dzia³ania Samorz¹du Mieszkañców,
3) wspó³uczestnictwo w organizowaniu i przeprowadzeniu
przez Radê Miejsk¹ konsultacji spo³ecznych projektów
uchwa³ Rady Miejskiej w sprawach o podstawowym znaczeniu dla mieszkañców so³ectwa,
4) wystêpowanie z wnioskami do Rady Miejskiej 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 oraz kierowanie do
nich wniosków dotycz¹cych so³ectwa,
6) ustalenie zadañ do realizacji dla so³tysa w okresie miêdzy
zebraniami wiejskimi.
§11. Zebranie Wiejskie mo¿e opiniowaæ w czêci dotycz¹cej so³ectwa, przedstawione przez Radê Miejsk¹ do konsultacji projekty uchwa³ w sprawach:
1) planu zagospodarowania przestrzennego,
2) planu bud¿etu na dany rok,
3) przepisów prawa miejscowego,
4) innych uchwa³ Rady Miejskiej.
§12. 1. Uchwa³y i opinie Zebrania Wiejskiego So³tys przekazuje Burmistrzowi.
2. Burmistrz w zale¿noci od charakteru sprawy, za³atwia
j¹ we w³asnym zakresie lub przekazuje do rozpatrzenia Radzie
Miejskiej.
3. O sposobie za³atwienia sprawy informuje siê Zebranie
Wiejskie lub So³tysa.
§13. 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 z ¿¹daniem 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.
§14. Dla realizacji wspólnych przedsiêwziêæ Samorz¹d
Mieszkañców Wsi nawi¹zuje wspó³pracê z samorz¹dami mieszkañców s¹siednich so³ectw, zawiera porozumienia okrelaj¹ce zakres i sposób wykonywania wspólnych zadañ, mo¿e
podejmowaæ wspólne uchwa³y.

ROZDZIA£ IV
So³tys i Rada So³ecka
§15. 1. W celu rozwijania aktywnoci spo³ecznej i gospodarczej w so³ectwie oraz zapewnienia sta³ej ³¹cznoci miêdzy
so³ectwem a Rad¹ Miejsk¹ i Burmistrzem, mieszkañcy so³ectwa wybieraj¹ ze swojego grona So³tysa i Radê So³eck¹.
2. Wybór na now¹ kadencjê odbywa siê na zebraniu
wiejskim zwo³ywanym przez Burmistrza, w g³osowaniu tajnym, bezporednim, sporód nieograniczonej liczby kandydatów.
3. Czynne i bierne prawo wyborcze przys³uguje osobom
bêd¹cym sta³ymi mieszkañcami so³ectwa uprawnionymi do
g³osowania. Termin stali mieszkañcy so³ectwa oznacza
osoby przebywaj¹ce i mieszkaj¹ce na terenie so³ectwa z
zamiarem sta³ego pobytu i wpisanie do obowi¹zuj¹cego na
terenie so³ectwa sta³ego spisu wyborców.
4. Pe³nienie funkcji So³tysa ma charakter spo³eczny.
5. Przepisy szczególne mog¹ przewidywaæ dla so³tysów
pieniê¿n¹ rekompensatê za wykonywanie innych czynnoci
urzêdowych, m.in. (inkaso podatków i op³at, wydawanie
wiadectw pochodzenia zwierz¹t, itp.).
6. Rada Miejska w odrêbnej uchwale okrela zasady na
jakich So³tysowi bêdzie przys³ugiwa³a dieta oraz zwrot kosztów podró¿y s³u¿bowej.
§16. 1. Do obowi¹zków So³tysa nale¿y w szczególnoci:
1) zwo³ywanie zebrañ wiejskich,
2) zwo³ywanie posiedzeñ Rady So³eckiej z w³asnej inicjatywy
lub inicjatywy Przewodnicz¹cego Rady So³eckiej,
3) dzia³anie stosownie do wskazañ Zebrania Wiejskiego,
Rady Miejskiej i Burmistrza,
4) wp³ywanie na wykorzystanie aktywnoci mieszkañców
s³u¿¹cej poprawie gospodarki i warunków ¿ycia w so³ectwie,
5) reprezentowanie mieszkañców so³ectwa wobec Rady Miejskiej i Burmistrza,
6) uczestniczenie w naradach so³tysów, zwo³ywanych okresowo przez Burmistrza,
7) pe³nienie roli mê¿a zaufania w miejscowym rodowisku,
8) wykonywanie powierzonych mu przepisami prawa zadañ
z zakresu administracji publicznej.
2. Na zebraniach wiejskich So³tys przedk³ada informacjê
o swojej dzia³alnoci.
3. So³tys korzysta z ochrony prawnej przys³uguj¹cej funkcjonariuszom publicznym.
4. W razie d³u¿szej nieobecnoci So³tysa lub wynikaj¹cego z innych przyczyn braku mo¿liwoci dzia³ania, So³tys
wyznacza sporód Rady So³eckiej - pe³nomocnika do za³atwiania spraw nie cierpi¹cych zw³oki, zawiadamiaj¹c o tym
niezw³ocznie Burmistrza.
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Rada So³ecka sk³ada siê od 3-7 osób, w tym So³tysa.

3. Do obowi¹zków Rady So³eckiej nale¿y wspomaganie
dzia³alnoci So³tysa. Rada So³ecka ma charakter opiniodawczy i doradczy.
4. Posiedzenia Rady So³eckiej odbywaj¹ siê w miarê
istniej¹cych potrzeb, jednak nie rzadziej ni¿ raz na kwarta³.
5. Rada So³ecka w szczególnoci:
1) opracowuje i przedk³ada Zebraniu Wiejskiemu projekty
uchwa³ w sprawach bêd¹cych przedmiotem rozpatrywania przez Zebranie Wiejskie,
2) opracowuje i przedk³ada Zebraniu Wiejskiemu projekty
programów pracy samorz¹du,
3) wystêpuje wobec Zebrania Wiejskiego z inicjatywami
dotycz¹cymi udzia³u mieszkañców w rozwi¹zywaniu problemów so³ectwa i realizacji zadañ samorz¹du,
4) organizuje wykonanie uchwa³ Zebrania Wiejskiego oraz
kontroluje ich realizacjê,
5) decyduje w sprawach udzia³u samorz¹du mieszkañców
wsi w postêpowaniu administracyjnym,
6) wspó³dzia³a z w³aciwymi organizacjami spo³ecznymi
w celu wspólnej realizacji zadañ.
6. Na Zebraniach Wiejskich So³tys lub upowa¿niona przez
niego osoba, sk³ada informacjê o dzia³alnoci Rady So³eckiej.
§19. 1. So³tys i cz³onkowie Rady So³eckiej s¹ bezporednio odpowiedzialni przed Zebraniem Wiejskim i mog¹ byæ
odwo³ani przez zebranie przed up³ywem kadencji, je¿eli nie
wykonuj¹ swoich obowi¹zków, naruszaj¹c postanowienia
statutu i uchwa³ Zebrañ Wiejskich lub dopucili siê czynu
dyskwalifikuj¹cego ich w opinii rodowiska.
2. Rada Miejska mo¿e wyst¹piæ do Zebrania Wiejskiego
z wnioskiem o odwo³anie So³tysa, który nie wywi¹zuje siê ze
swoich obowi¹zków lub dopuci³ siê czynu dyskwalifikuj¹cego go w opinii rodowiska, albo dopuci³ siê przestêpstwa
stwierdzonego prawomocnym wyrokiem karnym. Do czasu
odwo³ania przez Zebranie Wiejskie, Rada Miejska zawiesi
so³tysa w wykonywaniu powierzonych mu przez Gminê obowi¹zków inkasenta nale¿noci publiczno - prawnych.
3. Uchwa³a o odwo³aniu So³tysa podejmowana jest po
wys³uchaniu zainteresowanego, jeli przyby³ on na Zebranie
Wiejskie, w tym samym trybie, w jakim dokonano jego
wyboru.
4. Wybory uzupe³niaj¹ce odbywaj¹ siê w terminie ustalonym przez Burmistrza wg zasad okrelonych w §26-31
niniejszego Statutu.
5. W przypadkach okrelonych w niniejszym paragrafie,
nowo wybrany So³tys lub cz³onek Rady So³eckiej dzia³aj¹ do
koñca rozpoczêtej przez poprzedników kadencji.

ROZDZIA£ V
Zasady i tryb zwo³ywania zebrañ wiejskich
oraz warunki wa¿noci podejmowanych uchwa³
§20. Prawo do udzia³u w Zebraniu Wiejskim maj¹ wszyscy mieszkañcy So³ectwa, posiadaj¹cy czynne prawo wyborcze do Rady Miejskiej.
§21. Zebranie Wiejskie zwo³uje So³tys:
1) z w³asnej inicjatywy,
2) na ¿¹danie co najmniej 1/5 mieszkañców uprawnionych
do udzia³u w zebraniu,
3) na polecenie Rady Miejskiej lub Burmistrza.
§22. 1. Zebranie Wiejskie odbywa siê w miarê istniej¹cych potrzeb, jednak nie rzadziej ni¿ dwa razy w roku.
2. Termin Zebrania Wiejskiego So³tys podaje do wiadomoci publicznej w sposób przyjêty w So³ectwie.
3. Zebranie Wiejskie zwo³ywane na wniosek mieszkañców, Rady Miejskiej lub Burmistrza winno odbywaæ siê
w terminie 7 dni, chyba, ¿e wnioskodawca proponuje termin
póniejszy.
§23. 1. Zebranie Wiejskie jest wa¿ne, gdy mieszkañcy
So³ectwa zostali o nim prawid³owo zawiadomieni, zgodnie
w wymogami Statutu.
2. Zebranie Wiejskie otwiera So³tys i przewodniczy jego
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. Sprawy proponowane do rozpatrzenia na zebraniu
winny byæ nale¿ycie przygotowane.
6. Obowi¹zkiem So³tysa jest zapewnienie referentów
przedstawiaj¹cych problemy rozpatrywane na zebraniu.
W przypadku powstania trudnoci winien on zwróciæ siê do
Przewodnicz¹cego Rady Miejskiej lub Burmistrza o pomoc,
którzy wyznaczaj¹ w tym celu odpowiednich radnych lub
pracowników Urzêdu.
§24. W celu udzielenia So³tysowi sta³ej pomocy w przygotowywaniu materia³ów i w organizacji zebrañ Burmistrz
wyznacza pracowników Urzêdu do kontaktów z So³ectwem.
§25. 1. Uchwa³y Zebrania Wiejskiego zapadaj¹ zwyk³¹
wiêkszoci¹ g³osów, tzn. liczba g³osów za musi byæ wiêksza
od liczby g³osów przeciw. W przypadku równej liczby
g³osów przeprowadza siê g³osowanie ponowne.
2. Z zastrze¿eniem §31, g³osowanie odbywa siê w sposób
jawny. Zebranie mo¿e postanowiæ o przeprowadzeniu tajnego g³osowania nad konkretn¹ spraw¹.
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ROZDZIA£ VI
Tryb wyboru So³tysa i Rady So³eckiej
§26. 1. Zebranie Wiejskie, na którym ma byæ dokonany
wybór So³tysa i cz³onków Rady So³eckiej zwo³uje Burmistrz.
W tym celu okrela on miejsce, dzieñ i godzinê zebrania
wiejskiego oraz wyznacza przewodnicz¹cego zebrania sporód pracowników Urzêdu. Za akceptacj¹ Przewodnicz¹cego
Rady Miejskiej, Burmistrz mo¿e powierzyæ przewodniczenie
takiemu zebraniu przez radnego Rady Miejskiej.
2. Zarz¹dzenie Burmistrza o zwo³aniu Zebrania Wiejskiego dla wyboru So³tysa i Rady So³eckiej podaje siê do wiadomoci mieszkañców so³ectwa co najmniej na 7 dni przed
wyznaczon¹ dat¹ zebrania.
§27. 1. Dla dokonania wa¿nego wyboru So³tysa i Rady
So³eckiej na Zebraniu Wiejskim wymagana jest osobista
obecnoæ co najmniej 1/5 uprawnionych do g³osowania mieszkañców so³ectwa.
2. O ile w wyznaczonym terminie nie uzyskano obecnoci
wymaganej liczby mieszkañców, wybory mog¹ byæ przeprowadzone po up³ywie 1 godziny 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.
4. Czynne i bierne prawo wyborcze przys³uguje osobom
wymienionym w §15 ust. 3.
§28. 1. Wybory przeprowadza komisja w sk³adzie co najmniej 3 osób, wybranych sporód uprawnionych do
g³osowania uczestników zebrania. Cz³onkiem komisji nie mo¿e
byæ osoba kandyduj¹ca na So³tysa lub cz³onka Rady So³eckiej.

2. Do zadañ komisji nale¿y:
- przyjêcie zg³oszeñ kandydatów,
- przeprowadzenie g³osowania,
- ustalenie wyników wyborów,
- og³oszenie wyników wyborów,
- sporz¹dzenie protoko³u o wynikach wyborów.
3. Protokó³ podpisuj¹ cz³onkowie komisji oraz przewodnicz¹cy zebrania.
§29. 1. Wybory odbywaj¹ siê przy nieograniczonej liczbie kandydatów, zg³oszonych bezporednio przez uprawnionych do g³osowania uczestników zebrania.
2. W pierwszej kolejnoci nale¿y przeprowadziæ zg³oszenie kandydatów i g³osowanie dla dokonania wyboru So³tysa.
W drugiej kolejnoci przeprowadza siê wybory cz³onków
Rady So³eckiej.
§30. 1. Za wybranego na funkcjê So³tysa uwa¿a siê kandydata, który uzyska³ najwiêksz¹ liczbê g³osów.
2. Za wybranych do Rady So³eckiej uwa¿a siê kandydatów, którzy uzyskali najwiêksz¹ liczbê g³osów.
§31. Wyboru So³tysa i cz³onków Rady So³eckiej dokonuje
siê w g³osowaniu tajnym.
ROZDZIA£ VI
Postanowienia koñcowe
§32. Zmiany Statutu dokonuje Rada Miejska.
§33. W przypadkach spornych, postanowienia Statutu
interpretuje wi¹¿¹co Rada Miejska.

Za³¹cznik Nr 7
do Uchwa³y Nr V/54/2003
Rady Miejskiej w Nowym Tomylu
z dnia 28 lutego 2003 r.

Na wniosek mieszkañców wsi Jastrzêbsko Stare w celu
pe³niejszego zaspokojenia ich potrzeb lokalnych i wszechstronnego wykorzystania inicjatyw tej spo³ecznoci - Rada
Miejska w Nowym Tomylu dzia³aj¹c na podstawie art. 35
ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorz¹dzie gminnym
(Dz.U. z 2001 roku Nr 142, poz. 1591; z 2002 roku Nr 23, poz.
220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271 i Nr
214, poz. 1806) ustala nastêpuj¹c¹ treæ Statutu So³ectwa
Jastrzêbsko Stare, zwanego dalej so³ectwem

ROZDZIA£ I
Postanowienia ogólne
§1. Uchwa³a okrela:
1) teren dzia³ania so³ectwa,
2) organizacjê wewnêtrzn¹ so³ectwa,
3) tryb pracy So³tysa i Rady So³eckiej,
4) zasady i tryb zwo³ywania zebrañ wiejskich oraz warunki
wa¿noci podejmowanych uchwa³,
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5) tryb wyboru So³tysa i Rady So³eckiej.
§2. Ilekroæ w niniejszej uchwale jest mowa o:

2. W sprawach nale¿¹cych do kompetencji So³tysa:
a) nag³ówkowe:

1) Gminie - nale¿y przez to rozumieæ Gminê Nowy Tomyl,

SO£ECTWO

2) Radzie Miejskiej - nale¿y przez to rozumieæ Radê Miejsk¹
w Nowym Tomylu,

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

3) Burmistrzu - nale¿y przez to rozumieæ Burmistrza Nowego
Tomyla,
4) Urzêdzie - nale¿y rozumieæ Urz¹d Miejski w Nowym
Tomylu,

(nazwa wsi)
GMINA NOWY TOMYL
b) podpisowe:
SO£TYS

5) So³ectwie - nale¿y rozumieæ So³ectwo Jastrzêbsko Stare,

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

6) Samorz¹dzie Mieszkañców Wsi - nale¿y rozumieæ Samorz¹d Mieszkañców Wsi Jastrzêbsko Stare,

(imiê i nazwisko)

7) So³tysie - nale¿y rozumieæ So³tysa Jastrzêbska Starego,
8) Radzie So³eckiej - nale¿y rozumieæ Radê So³eck¹
w Jastrzêbsku Starym.

3. W sprawach nale¿¹cych do kompetencji Rady So³eckiej:
a) nag³ówkowe:
RADA SO£ECKA WSI
......................

ROZDZIA£ II
Nazwa i teren dzia³ania
§3. 1. Ogó³ mieszkañców so³ectwa Jastrzêbsko Stare
stanowi Samorz¹d Mieszkañców Wsi.
2. Nazwa Samorz¹du Mieszkañców Wsi brzmi: So³ectwo
Jastrzêbsko Stare.

GMINA NOWY TOMYL
b) podpisowe:
PRZEWODNICZ¥CY RADY SO£ECKIEJ
.................................. 
(imiê i nazwisko)

§4. 1. So³ectwo jest jednostk¹ pomocnicz¹, której mieszkañcy wspólnie z innymi so³ectwami oraz mieszkañcami
miasta Nowego Tomyla tworz¹ wspólnotê samorz¹dow¹
Gminy Nowy Tomyl.
2. Samorz¹d Mieszkañców Wsi, So³ectwa dzia³a na podstawie przepisów prawa, a w szczególnoci:
1) ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorz¹dzie gminnym,
2) uchwa³y Nr V/53/2003 Rady Miejskiej w Nowym Tomylu
z dnia 28 lutego 2003 r. w sprawie Statutu Gminy Nowy
Tomyl,
3) niniejszego statutu.
§5. Teren dzia³ania so³ectwa obejmuje wie Jastrzêbsko
Stare.
§6. So³ectwo u¿ywa nastêpuj¹cych pieczêci:
1. W sprawach nale¿¹cych do kompetencji Zebrania Wiejskiego:
a) nag³ówkowe:
SAMORZ¥D MIESZKAÑCÓW
WSI.......................................
GMINA NOWY TOMYL
b) podpisowe:
SO£TYS
..............................
(imiê i nazwisko)

ROZDZIA£ III
Organizacja i zakres dzia³ania
§7. 1. Organami so³ectwa s¹:
1) Zebranie Wiejskie,
2) So³tys,
3) Rada So³ecka.
2. Zebranie wiejskie mo¿e powo³ywaæ tak¿e inne sta³e lub
dorane organy samorz¹dowe so³ectwa, na przyk³ad komisje,
okrelaj¹c zakres ich dzia³ania.
3. Kadencja So³tysa, Rady So³eckiej i innych organów
powo³anych przez Zebranie Wiejskie trwa 4 lata i pokrywa siê
z kadencj¹ Rady Miejskiej. Nowe wybory odbywaj¹ siê nie
póniej ni¿ w ci¹gu 3 miesiêcy po rozpoczêciu siê nowej
kadencji Rady Miejskiej, przy czym do chwili ukonstytuowania
siê nowych organów, ich obowi¹zki pe³ni¹ organy dotychczasowe.
§8. 1. Zebranie Wiejskie jest organem uchwa³odawczym
w so³ectwie.
2. So³tys jest organem wykonawczym.
3. Rada So³ecka jest organem wspomagaj¹cym dzia³alnoæ So³tysa.
4. Zebranie Wiejskie ustala liczbê osób wybieranych do
Rady So³eckiej, z zastrze¿eniem §18 ust. 2.
5. So³tys wchodzi w sk³ad Rady So³eckiej.
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6. Przewodnicz¹cego Rady So³eckiej wybiera Rada So³ecka sporód swoich cz³onków.

§12. 1. Uchwa³y i opinie Zebrania Wiejskiego So³tys przekazuje Burmistrzowi.

§9. 1. Do zadañ Samorz¹du Mieszkañców Wsi, So³ectwa
nale¿y:

2. Burmistrz w zale¿noci od charakteru sprawy, za³atwia
j¹ we w³asnym zakresie lub przekazuje do rozpatrzenia Radzie
Miejskiej.

1) udzia³ w rozpatrywaniu spraw socjalno - bytowych, opieki
zdrowotnej, kulturalnych, sportu, wypoczynku i innych
zwi¹zanych z miejscem zamieszkania,
2) kszta³towanie zasad wspó³¿ycia spo³ecznego,
3) organizowanie wspólnych prac na rzecz miejsca zamieszkania,
4) tworzenie pomocy s¹siedzkiej,
5) sprawowanie kontroli spo³ecznej nad dzia³alnoci¹ jednostek organizacyjnych zwi¹zanych z warunkami ¿ycia na
wsi,
6) organizowanie przedsiêwziêæ maj¹cych na celu zapewnienie porz¹dku na terenie so³ectwa.
2. Samorz¹dowi Mieszkañców Wsi So³ectwa przys³uguje
prawo zarz¹dzania i korzystania z mienia komunalnego bêd¹cego w jego zarz¹dzie,
3. Rada Miejska mo¿e powierzyæ Samorz¹dowi Mieszkañców wsi zarz¹dzanie i korzystanie z innych sk³adników
mienia komunalnego ni¿ okrelone w ust. 2.
4. Realizuj¹c zadania, o którym stanowi¹ ust. 2 i 3, organy
Samorz¹du Mieszkañców Wsi rozporz¹dzaj¹ dochodami
z tego ród³a.
§10. Zadania okrelone w §9 Samorz¹d Mieszkañców Wsi
realizuje w szczególnoci poprzez:
1) podejmowanie uchwa³ w sprawach so³ectwa w ramach
przyznanych kompetencji,
2) opiniowanie spraw nale¿¹cych do zakresu dzia³ania Samorz¹du Mieszkañców,
3) wspó³uczestnictwo w organizowaniu i przeprowadzeniu
przez Radê Miejsk¹ konsultacji spo³ecznych projektów
uchwa³ Rady Miejskiej w sprawach o podstawowym znaczeniu dla mieszkañców so³ectwa,
4) wystêpowanie z wnioskami do Rady Miejskiej 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 oraz kierowanie do
nich wniosków dotycz¹cych so³ectwa,
6) ustalenie zadañ do realizacji dla so³tysa w okresie miêdzy
zebraniami wiejskimi.
§11. Zebranie Wiejskie mo¿e opiniowaæ w czêci dotycz¹cej so³ectwa, przedstawione przez Radê Miejsk¹ do konsultacji projekty uchwa³ w sprawach:
1) planu zagospodarowania przestrzennego,
2) planu bud¿etu na dany rok,
3) przepisów prawa miejscowego,
4) innych uchwa³ Rady Miejskiej.

3. O sposobie za³atwienia sprawy informuje siê Zebranie
Wiejskie lub So³tysa.
§13. 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 z ¿¹daniem 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.
§14. Dla realizacji wspólnych przedsiêwziêæ Samorz¹d
Mieszkañców Wsi nawi¹zuje wspó³pracê z samorz¹dami mieszkañców s¹siednich so³ectw, zawiera porozumienia okrelaj¹ce zakres i sposób wykonywania wspólnych zadañ, mo¿e
podejmowaæ wspólne uchwa³y.
ROZDZIA£ IV
So³tys i Rada So³ecka
§15. 1. W celu rozwijania aktywnoci spo³ecznej i gospodarczej w so³ectwie oraz zapewnienia sta³ej ³¹cznoci miêdzy
so³ectwem a Rad¹ Miejsk¹ i Burmistrzem, mieszkañcy so³ectwa wybieraj¹ ze swojego grona So³tysa i Radê So³eck¹.
2. Wybór na now¹ kadencjê odbywa siê na zebraniu
wiejskim zwo³ywanym przez Burmistrza, w g³osowaniu tajnym, bezporednim, sporód nieograniczonej liczby kandydatów.
3. Czynne i bierne prawo wyborcze przys³uguje osobom
bêd¹cym sta³ymi mieszkañcami so³ectwa uprawnionymi do
g³osowania. Termin stali mieszkañcy so³ectwa oznacza
osoby przebywaj¹ce i mieszkaj¹ce na terenie so³ectwa z
zamiarem sta³ego pobytu i wpisanie do obowi¹zuj¹cego na
terenie so³ectwa sta³ego spisu wyborców.
4. Pe³nienie funkcji So³tysa ma charakter spo³eczny.
5. Przepisy szczególne mog¹ przewidywaæ dla so³tysów
pieniê¿n¹ rekompensatê za wykonywanie innych czynnoci
urzêdowych, m.in. (inkaso podatków i op³at, wydawanie
wiadectw pochodzenia zwierz¹t, itp.).
6. Rada Miejska w odrêbnej uchwale okrela zasady na
jakich So³tysowi bêdzie przys³ugiwa³a dieta oraz zwrot kosztów podró¿y s³u¿bowej.
§16. 1. Do obowi¹zków So³tysa nale¿y w szczególnoci:
1) zwo³ywanie zebrañ wiejskich,
2) zwo³ywanie posiedzeñ Rady So³eckiej z w³asnej inicjatywy
lub inicjatywy Przewodnicz¹cego Rady So³eckiej,
3) dzia³anie stosownie do wskazañ Zebrania Wiejskiego,
Rady Miejskiej i Burmistrza,
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4) wp³ywanie na wykorzystanie aktywnoci mieszkañców
s³u¿¹cej poprawie gospodarki i warunków ¿ycia w so³ectwie,

wykonuj¹ swoich obowi¹zków, naruszaj¹c postanowienia
statutu i uchwa³ Zebrañ Wiejskich lub dopucili siê czynu
dyskwalifikuj¹cego ich w opinii rodowiska.

5) reprezentowanie mieszkañców so³ectwa wobec Rady
Miejskiej i Burmistrza,

2. Rada Miejska mo¿e wyst¹piæ do Zebrania Wiejskiego
z wnioskiem o odwo³anie So³tysa, który nie wywi¹zuje siê ze
swoich obowi¹zków lub dopuci³ siê czynu dyskwalifikuj¹cego go w opinii rodowiska, albo dopuci³ siê przestêpstwa
stwierdzonego prawomocnym wyrokiem karnym. Do czasu
odwo³ania przez Zebranie Wiejskie, Rada Miejska zawiesi
so³tysa w wykonywaniu powierzonych mu przez Gminê obowi¹zków inkasenta nale¿noci publiczno - prawnych.

6) uczestniczenie w naradach so³tysów, zwo³ywanych okresowo przez Burmistrza,
7) pe³nienie roli mê¿a zaufania w miejscowym rodowisku,
8) wykonywanie powierzonych mu przepisami prawa zadañ
z zakresu administracji publicznej.
2. Na zebraniach wiejskich So³tys przedk³ada informacjê
o swojej dzia³alnoci.
3. So³tys korzysta z ochrony prawnej przys³uguj¹cej funkcjonariuszom publicznym.
4. W razie d³u¿szej nieobecnoci So³tysa lub wynikaj¹cego z innych przyczyn braku mo¿liwoci dzia³ania, So³tys
wyznacza sporód Rady So³eckiej - pe³nomocnika do za³atwiania spraw nie cierpi¹cych zw³oki, zawiadamiaj¹c o tym
niezw³ocznie Burmistrza.
§17. So³tys nie bêd¹cy radnym mo¿e uczestniczyæ
w pracach Rady Miejskiej, lub jej Komisji bez prawa udzia³u
w g³osowaniu.
§18. 1. Przy wykonywaniu swoich zadañ So³tys trwale
wspó³dzia³a z Rad¹ So³eck¹.
2

Rada So³ecka sk³ada siê od 3-7 osób, w tym So³tysa.

3. Do obowi¹zków Rady So³eckiej nale¿y wspomaganie
dzia³alnoci So³tysa. Rada So³ecka ma charakter opiniodawczy i doradczy.
4. Posiedzenia Rady So³eckiej odbywaj¹ siê w miarê
istniej¹cych potrzeb, jednak nie rzadziej ni¿ raz na kwarta³.
5. Rada So³ecka w szczególnoci:
1) opracowuje i przedk³ada Zebraniu Wiejskiemu projekty
uchwa³ w sprawach bêd¹cych przedmiotem rozpatrywania przez Zebranie Wiejskie,
2) opracowuje i przedk³ada Zebraniu Wiejskiemu projekty
programów pracy samorz¹du,
3) wystêpuje wobec Zebrania Wiejskiego z inicjatywami
dotycz¹cymi udzia³u mieszkañców w rozwi¹zywaniu problemów so³ectwa i realizacji zadañ samorz¹du,
4) organizuje wykonanie uchwa³ Zebrania Wiejskiego oraz
kontroluje ich realizacjê,
5) decyduje w sprawach udzia³u samorz¹du mieszkañców
wsi w postêpowaniu administracyjnym,
6) wspó³dzia³a z w³aciwymi organizacjami spo³ecznymi
w celu wspólnej realizacji zadañ.
6. Na Zebraniach Wiejskich So³tys lub upowa¿niona przez
niego osoba, sk³ada informacjê o dzia³alnoci Rady So³eckiej.
§19. 1. So³tys i cz³onkowie Rady So³eckiej s¹ bezporednio odpowiedzialni przed Zebraniem Wiejskim i mog¹ byæ
odwo³ani przez zebranie przed up³ywem kadencji, je¿eli nie

3. Uchwa³a o odwo³aniu So³tysa podejmowana jest po
wys³uchaniu zainteresowanego, jeli przyby³ on na Zebranie
Wiejskie, w tym samym trybie, w jakim dokonano jego
wyboru.
4. Wybory uzupe³niaj¹ce odbywaj¹ siê w terminie ustalonym przez Burmistrza wg zasad okrelonych w §26-31
niniejszego Statutu.
5. W przypadkach okrelonych w niniejszym paragrafie,
nowo wybrany So³tys lub cz³onek Rady So³eckiej dzia³aj¹ do
koñca rozpoczêtej przez poprzedników kadencji.
ROZDZIA£ V
Zasady i tryb zwo³ywania zebrañ wiejskich
oraz warunki wa¿noci podejmowanych uchwa³
§20. Prawo do udzia³u w Zebraniu Wiejskim maj¹ wszyscy mieszkañcy So³ectwa, posiadaj¹cy czynne prawo wyborcze do Rady Miejskiej.
§21. Zebranie Wiejskie zwo³uje So³tys:
1) z w³asnej inicjatywy,
2) na ¿¹danie co najmniej 1/5 mieszkañców uprawnionych
do udzia³u w zebraniu,
3) na polecenie Rady Miejskiej lub Burmistrza.
§22. 1. Zebranie Wiejskie odbywa siê w miarê istniej¹cych potrzeb, jednak nie rzadziej ni¿ dwa razy w roku.
2. Termin Zebrania Wiejskiego So³tys podaje do wiadomoci publicznej w sposób przyjêty w So³ectwie.
3. Zebranie Wiejskie zwo³ywane na wniosek mieszkañców, Rady Miejskiej lub Burmistrza winno odbywaæ siê
w terminie 7 dni, chyba, ¿e wnioskodawca proponuje termin
póniejszy.
§23. 1. Zebranie Wiejskie jest wa¿ne, gdy mieszkañcy
So³ectwa zostali o nim prawid³owo zawiadomieni, zgodnie
w wymogami Statutu.
2. Zebranie Wiejskie otwiera So³tys i przewodniczy jego
obradom.
3. Porz¹dek obrad ustala Zebranie Wiejskie na podstawie
projektu przed³o¿onego przez So³tysa.
4. Projekt porz¹dku obrad winien byæ skonsultowany
z Rad¹ So³eck¹.
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5. Sprawy proponowane do rozpatrzenia na zebraniu
winny byæ nale¿ycie przygotowane.
6. Obowi¹zkiem So³tysa jest zapewnienie referentów
przedstawiaj¹cych problemy rozpatrywane na zebraniu.
W przypadku powstania trudnoci winien on zwróciæ siê do
Przewodnicz¹cego Rady Miejskiej lub Burmistrza o pomoc,
którzy wyznaczaj¹ w tym celu odpowiednich radnych lub
pracowników Urzêdu.
§24. W celu udzielenia So³tysowi sta³ej pomocy w przygotowywaniu materia³ów i w organizacji zebrañ Burmistrz
wyznacza pracowników Urzêdu do kontaktów z So³ectwem.
§25. 1. Uchwa³y Zebrania Wiejskiego zapadaj¹ zwyk³¹
wiêkszoci¹ g³osów, tzn. liczba g³osów za musi byæ wiêksza
od liczby g³osów przeciw. W przypadku równej liczby
g³osów przeprowadza siê g³osowanie ponowne.
2. Z zastrze¿eniem §31, g³osowanie odbywa siê w sposób
jawny. Zebranie mo¿e postanowiæ o przeprowadzeniu tajnego g³osowania nad konkretn¹ spraw¹.
ROZDZIA£ VI
Tryb wyboru So³tysa i Rady So³eckiej
§26. 1. Zebranie Wiejskie, na którym ma byæ dokonany
wybór So³tysa i cz³onków Rady So³eckiej zwo³uje Burmistrz.
W tym celu okrela on miejsce, dzieñ i godzinê zebrania
wiejskiego oraz wyznacza przewodnicz¹cego zebrania sporód pracowników Urzêdu. Za akceptacj¹ Przewodnicz¹cego
Rady Miejskiej, Burmistrz mo¿e powierzyæ przewodniczenie
takiemu zebraniu przez radnego Rady Miejskiej.
2. Zarz¹dzenie Burmistrza o zwo³aniu Zebrania Wiejskiego dla wyboru So³tysa i Rady So³eckiej podaje siê do wiadomoci mieszkañców so³ectwa co najmniej na 7 dni przed
wyznaczon¹ dat¹ zebrania.
§27. 1. Dla dokonania wa¿nego wyboru So³tysa i Rady
So³eckiej na Zebraniu Wiejskim wymagana jest osobista
obecnoæ co najmniej 1/5 uprawnionych do g³osowania mieszkañców so³ectwa.
2. O ile w wyznaczonym terminie nie uzyskano obecnoci
wymaganej liczby mieszkañców, wybory mog¹ byæ przeprowadzone po up³ywie 1 godziny 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.
4. Czynne i bierne prawo wyborcze przys³uguje osobom
wymienionym w §15 ust. 3.
§28. 1. Wybory przeprowadza komisja w sk³adzie co najmniej 3 osób, wybranych sporód uprawnionych do
g³osowania uczestników zebrania. Cz³onkiem komisji nie mo¿e
byæ osoba kandyduj¹ca na So³tysa lub cz³onka Rady So³eckiej.
2. Do zadañ komisji nale¿y:
- przyjêcie zg³oszeñ kandydatów,
- przeprowadzenie g³osowania,
- ustalenie wyników wyborów,
- og³oszenie wyników wyborów,
- sporz¹dzenie protoko³u o wynikach wyborów.
3. Protokó³ podpisuj¹ cz³onkowie komisji oraz przewodnicz¹cy zebrania.
§29. 1. Wybory odbywaj¹ siê przy nieograniczonej liczbie kandydatów, zg³oszonych bezporednio przez uprawnionych do g³osowania uczestników zebrania.
2. W pierwszej kolejnoci nale¿y przeprowadziæ zg³oszenie kandydatów i g³osowanie dla dokonania wyboru So³tysa.
W drugiej kolejnoci przeprowadza siê wybory cz³onków
Rady So³eckiej.
§30. 1. Za wybranego na funkcjê So³tysa uwa¿a siê kandydata, który uzyska³ najwiêksz¹ liczbê g³osów.
2. Za wybranych do Rady So³eckiej uwa¿a siê kandydatów, którzy uzyskali najwiêksz¹ liczbê g³osów.
§31. Wyboru So³tysa i cz³onków Rady So³eckiej dokonuje
siê w g³osowaniu tajnym.
ROZDZIA£ VI
Postanowienia koñcowe
§32. Zmiany Statutu dokonuje Rada Miejska.
§33. W przypadkach spornych, postanowienia Statutu
interpretuje wi¹¿¹co Rada Miejska.
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Za³¹cznik Nr 8
do Uchwa³y Nr V/54/2003
Rady Miejskiej w Nowym Tomylu
z dnia 28 lutego 2003 r.

Na wniosek mieszkañców wsi Kozie Laski w celu pe³niejszego zaspokojenia ich potrzeb lokalnych i wszechstronnego
wykorzystania inicjatyw tej spo³ecznoci - Rada Miejska
w Nowym Tomylu dzia³aj¹c na podstawie art. 35 ustawy
z dnia 8 marca 1990 roku o samorz¹dzie gminnym (Dz.U.
z 2001 roku Nr 142, poz. 1591; z 2002 roku Nr 23, poz. 220,
Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271 i Nr 214,
poz. 1806) ustala nastêpuj¹c¹ treæ Statutu So³ectwa Kozie
Laski, zwanego dalej so³ectwem
ROZDZIA£ I
Postanowienia ogólne
§1. Uchwa³a okrela:
1) teren dzia³ania so³ectwa,
2) organizacjê wewnêtrzn¹ so³ectwa,
3) tryb pracy So³tysa i Rady So³eckiej,
4) zasady i tryb zwo³ywania zebrañ wiejskich oraz warunki
wa¿noci podejmowanych uchwa³,
5) tryb wyboru So³tysa i Rady So³eckiej.
§2. Ilekroæ w niniejszej uchwale jest mowa o:
1) Gminie - nale¿y przez to rozumieæ Gminê Nowy Tomyl,
2) Radzie Miejskiej - nale¿y przez to rozumieæ Radê Miejsk¹
w Nowym Tomylu,
3) Burmistrzu - nale¿y przez to rozumieæ Burmistrza Nowego
Tomyla,
4) Urzêdzie - nale¿y rozumieæ Urz¹d Miejski w Nowym
Tomylu,
5) So³ectwie - nale¿y rozumieæ So³ectwo Kozie Laski,
6) Samorz¹dzie Mieszkañców Wsi - nale¿y rozumieæ Samorz¹d Mieszkañców Wsi Kozie Laski,
7) So³tysie - nale¿y rozumieæ So³tysa Kozich Lasek,
8) Radzie So³eckiej - nale¿y rozumieæ Radê So³eck¹ w Kozich
Laskach.

§4. 1. So³ectwo jest jednostk¹ pomocnicz¹, której mieszkañcy wspólnie z innymi so³ectwami oraz mieszkañcami
miasta Nowego Tomyla tworz¹ wspólnotê samorz¹dow¹
Gminy Nowy Tomyl.
2. Samorz¹d Mieszkañców Wsi, So³ectwa dzia³a na podstawie przepisów prawa, a w szczególnoci:
1) ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorz¹dzie gminnym,
2) uchwa³y Nr V/53/2003 Rady Miejskiej w Nowym Tomylu
z dnia 28 lutego 2003 r. w sprawie Statutu Gminy Nowy
Tomyl,
3) niniejszego statutu.
§5. Teren dzia³ania so³ectwa obejmuje wie Kozie Laski.
§6. So³ectwo u¿ywa nastêpuj¹cych pieczêci:
1. W sprawach nale¿¹cych do kompetencji Zebrania Wiejskiego:
a) nag³ówkowe:
SAMORZ¥D MIESZKAÑCÓW
WSI.......................................
GMINA NOWY TOMYL
b) podpisowe:
SO£TYS
..............................
(imiê i nazwisko)
2. W sprawach nale¿¹cych do kompetencji So³tysa:
a) nag³ówkowe:
SO£ECTWO
............................
(nazwa wsi)
GMINA NOWY TOMYL
b) podpisowe:
SO£TYS
...........................

ROZDZIA£ II
Nazwa i teren dzia³ania
§3. 1. Ogó³ mieszkañców so³ectwa Kozie Laski stanowi
Samorz¹d Mieszkañców Wsi.
2. Nazwa Samorz¹du Mieszkañców Wsi brzmi: So³ectwo
Kozie Laski.

(imiê i nazwisko)
3. W sprawach nale¿¹cych do kompetencji Rady So³eckiej:
a) nag³ówkowe:
RADA SO£ECKA WSI
......................
GMINA NOWY TOMYL
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b) podpisowe:
PRZEWODNICZ¥CY RADY SO£ECKIEJ
.................................. 
(imiê i nazwisko)

ROZDZIA£ III
Organizacja i zakres dzia³ania
§7. 1. Organami so³ectwa s¹:
1) Zebranie Wiejskie,
2) So³tys,
3) Rada So³ecka.
2. Zebranie wiejskie mo¿e powo³ywaæ tak¿e inne sta³e lub
dorane organy samorz¹dowe so³ectwa, na przyk³ad komisje,
okrelaj¹c zakres ich dzia³ania.
3. Kadencja So³tysa, Rady So³eckiej i innych organów
powo³anych przez Zebranie Wiejskie trwa 4 lata i pokrywa siê
z kadencj¹ Rady Miejskiej. Nowe wybory odbywaj¹ siê nie
póniej ni¿ w ci¹gu 3 miesiêcy po rozpoczêciu siê nowej
kadencji Rady Miejskiej, przy czym do chwili ukonstytuowania
siê nowych organów, ich obowi¹zki pe³ni¹ organy dotychczasowe.
§8. 1. Zebranie Wiejskie jest organem uchwa³odawczym
w so³ectwie.
2. So³tys jest organem wykonawczym.
3. Rada So³ecka jest organem wspomagaj¹cym dzia³alnoæ So³tysa.
4. Zebranie Wiejskie ustala liczbê osób wybieranych do
Rady So³eckiej, z zastrze¿eniem §18 ust. 2.
5. So³tys wchodzi w sk³ad Rady So³eckiej.
6. Przewodnicz¹cego Rady So³eckiej wybiera Rada So³ecka sporód swoich cz³onków.
§9. 1. Do zadañ Samorz¹du Mieszkañców Wsi, So³ectwa
nale¿y:
1) udzia³ w rozpatrywaniu spraw socjalno - bytowych, opieki
zdrowotnej, kulturalnych, sportu, wypoczynku i innych
zwi¹zanych z miejscem zamieszkania,
2) kszta³towanie zasad wspó³¿ycia spo³ecznego,
3) organizowanie wspólnych prac na rzecz miejsca zamieszkania,
4) tworzenie pomocy s¹siedzkiej,
5) sprawowanie kontroli spo³ecznej nad dzia³alnoci¹ jednostek organizacyjnych zwi¹zanych z warunkami ¿ycia na
wsi,
6) organizowanie przedsiêwziêæ maj¹cych na celu zapewnienie porz¹dku na terenie so³ectwa.

Poz. 1096

2. Samorz¹dowi Mieszkañców Wsi So³ectwa przys³uguje
prawo zarz¹dzania i korzystania z mienia komunalnego bêd¹cego w jego zarz¹dzie,
3. Rada Miejska mo¿e powierzyæ Samorz¹dowi Mieszkañców wsi zarz¹dzanie i korzystanie z innych sk³adników
mienia komunalnego ni¿ okrelone w ust. 2.
4. Realizuj¹c zadania, o którym stanowi¹ ust. 2 i 3, organy
Samorz¹du Mieszkañców Wsi rozporz¹dzaj¹ dochodami
z tego ród³a.
§10. Zadania okrelone w §9 Samorz¹d Mieszkañców Wsi
realizuje w szczególnoci poprzez:
1) podejmowanie uchwa³ w sprawach so³ectwa w ramach
przyznanych kompetencji,
2) opiniowanie spraw nale¿¹cych do zakresu dzia³ania Samorz¹du Mieszkañców,
3) wspó³uczestnictwo w organizowaniu i przeprowadzeniu
przez Radê Miejsk¹ konsultacji spo³ecznych projektów
uchwa³ Rady Miejskiej w sprawach o podstawowym znaczeniu dla mieszkañców so³ectwa,
4) wystêpowanie z wnioskami do Rady Miejskiej 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 oraz kierowanie do
nich wniosków dotycz¹cych so³ectwa,
6) ustalenie zadañ do realizacji dla so³tysa w okresie miêdzy
zebraniami wiejskimi.
§11. Zebranie Wiejskie mo¿e opiniowaæ w czêci dotycz¹cej so³ectwa, przedstawione przez Radê Miejsk¹ do konsultacji projekty uchwa³ w sprawach:
1) planu zagospodarowania przestrzennego,
2) planu bud¿etu na dany rok,
3) przepisów prawa miejscowego,
4) innych uchwa³ Rady Miejskiej.
§12. 1. Uchwa³y i opinie Zebrania Wiejskiego So³tys przekazuje Burmistrzowi.
2. Burmistrz w zale¿noci od charakteru sprawy, za³atwia
j¹ we w³asnym zakresie lub przekazuje do rozpatrzenia Radzie
Miejskiej.
3. O sposobie za³atwienia sprawy informuje siê Zebranie
Wiejskie lub So³tysa.
§13. 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 z ¿¹daniem 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.
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§14. Dla realizacji wspólnych przedsiêwziêæ Samorz¹d
Mieszkañców Wsi nawi¹zuje wspó³pracê z samorz¹dami mieszkañców s¹siednich so³ectw, zawiera porozumienia okrelaj¹ce zakres i sposób wykonywania wspólnych zadañ, mo¿e
podejmowaæ wspólne uchwa³y.

4. W razie d³u¿szej nieobecnoci So³tysa lub wynikaj¹cego z innych przyczyn braku mo¿liwoci dzia³ania, So³tys
wyznacza sporód Rady So³eckiej - pe³nomocnika do za³atwiania spraw nie cierpi¹cych zw³oki, zawiadamiaj¹c o tym
niezw³ocznie Burmistrza.

ROZDZIA£ IV

§17. So³tys nie bêd¹cy radnym mo¿e uczestniczyæ
w pracach Rady Miejskiej, lub jej Komisji bez prawa udzia³u
w g³osowaniu.

So³tys i Rada So³ecka
§15. 1. W celu rozwijania aktywnoci spo³ecznej i gospodarczej w so³ectwie oraz zapewnienia sta³ej ³¹cznoci miêdzy
so³ectwem a Rad¹ Miejsk¹ i Burmistrzem, mieszkañcy so³ectwa wybieraj¹ ze swojego grona So³tysa i Radê So³eck¹.
2. Wybór na now¹ kadencjê odbywa siê na zebraniu
wiejskim zwo³ywanym przez Burmistrza, w g³osowaniu tajnym, bezporednim, sporód nieograniczonej liczby kandydatów.
3. Czynne i bierne prawo wyborcze przys³uguje osobom
bêd¹cym sta³ymi mieszkañcami so³ectwa uprawnionymi do
g³osowania. Termin stali mieszkañcy so³ectwa oznacza
osoby przebywaj¹ce i mieszkaj¹ce na terenie so³ectwa
z zamiarem sta³ego pobytu i wpisanie do obowi¹zuj¹cego na
terenie so³ectwa sta³ego spisu wyborców.
4. Pe³nienie funkcji So³tysa ma charakter spo³eczny.
5. Przepisy szczególne mog¹ przewidywaæ dla so³tysów
pieniê¿n¹ rekompensatê za wykonywanie innych czynnoci
urzêdowych, m.in. (inkaso podatków i op³at, wydawanie
wiadectw pochodzenia zwierz¹t, itp.).
6. Rada Miejska w odrêbnej uchwale okrela zasady na
jakich So³tysowi bêdzie przys³ugiwa³a dieta oraz zwrot kosztów podró¿y s³u¿bowej.
§16. 1. Do obowi¹zków So³tysa nale¿y w szczególnoci:
1) zwo³ywanie zebrañ wiejskich,
2) zwo³ywanie posiedzeñ Rady So³eckiej z w³asnej inicjatywy
lub inicjatywy Przewodnicz¹cego Rady So³eckiej,
3) dzia³anie stosownie do wskazañ Zebrania Wiejskiego,
Rady Miejskiej i Burmistrza,
4) wp³ywanie na wykorzystanie aktywnoci mieszkañców
s³u¿¹cej poprawie gospodarki i warunków ¿ycia w so³ectwie,
5) reprezentowanie mieszkañców so³ectwa wobec Rady
Miejskiej i Burmistrza,
6) uczestniczenie w naradach so³tysów, zwo³ywanych okresowo przez Burmistrza,
7) pe³nienie roli mê¿a zaufania w miejscowym rodowisku,
8) wykonywanie powierzonych mu przepisami prawa zadañ
z zakresu administracji publicznej.
2. Na zebraniach wiejskich So³tys przedk³ada informacjê
o swojej dzia³alnoci.
3. So³tys korzysta z ochrony prawnej przys³uguj¹cej funkcjonariuszom publicznym.

§18. 1. Przy wykonywaniu swoich zadañ So³tys trwale
wspó³dzia³a z Rad¹ So³eck¹.
2

Rada So³ecka sk³ada siê od 3-7 osób, w tym So³tysa.

3. Do obowi¹zków Rady So³eckiej nale¿y wspomaganie
dzia³alnoci So³tysa. Rada So³ecka ma charakter opiniodawczy i doradczy.
4. Posiedzenia Rady So³eckiej odbywaj¹ siê w miarê
istniej¹cych potrzeb, jednak nie rzadziej ni¿ raz na kwarta³.
5. Rada So³ecka w szczególnoci:
1) opracowuje i przedk³ada Zebraniu Wiejskiemu projekty
uchwa³ w sprawach bêd¹cych przedmiotem rozpatrywania przez Zebranie Wiejskie,
2) opracowuje i przedk³ada Zebraniu Wiejskiemu projekty
programów pracy samorz¹du,
3) wystêpuje wobec Zebrania Wiejskiego z inicjatywami
dotycz¹cymi udzia³u mieszkañców w rozwi¹zywaniu problemów so³ectwa i realizacji zadañ samorz¹du,
4) organizuje wykonanie uchwa³ Zebrania Wiejskiego oraz
kontroluje ich realizacjê,
5) decyduje w sprawach udzia³u samorz¹du mieszkañców
wsi w postêpowaniu administracyjnym,
6) wspó³dzia³a z w³aciwymi organizacjami spo³ecznymi
w celu wspólnej realizacji zadañ.
6. Na Zebraniach Wiejskich So³tys lub upowa¿niona przez
niego osoba, sk³ada informacjê o dzia³alnoci Rady So³eckiej.
§19. 1. So³tys i cz³onkowie Rady So³eckiej s¹ bezporednio odpowiedzialni przed Zebraniem Wiejskim i mog¹ byæ
odwo³ani przez zebranie przed up³ywem kadencji, je¿eli nie
wykonuj¹ swoich obowi¹zków, naruszaj¹c postanowienia
statutu i uchwa³ Zebrañ Wiejskich lub dopucili siê czynu
dyskwalifikuj¹cego ich w opinii rodowiska.
2. Rada Miejska mo¿e wyst¹piæ do Zebrania Wiejskiego
z wnioskiem o odwo³anie So³tysa, który nie wywi¹zuje siê ze
swoich obowi¹zków lub dopuci³ siê czynu dyskwalifikuj¹cego go w opinii rodowiska, albo dopuci³ siê przestêpstwa
stwierdzonego prawomocnym wyrokiem karnym. Do czasu
odwo³ania przez Zebranie Wiejskie, Rada Miejska zawiesi
so³tysa w wykonywaniu powierzonych mu przez Gminê obowi¹zków inkasenta nale¿noci publiczno - prawnych.
3. Uchwa³a o odwo³aniu So³tysa podejmowana jest po
wys³uchaniu zainteresowanego, jeli przyby³ on na Zebranie
Wiejskie, w tym samym trybie, w jakim dokonano jego
wyboru.
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4. Wybory uzupe³niaj¹ce odbywaj¹ siê w terminie ustalonym przez Burmistrza wg zasad okrelonych w §26-31
niniejszego Statutu.

2. Z zastrze¿eniem §31, g³osowanie odbywa siê w sposób
jawny. Zebranie mo¿e postanowiæ o przeprowadzeniu tajnego g³osowania nad konkretn¹ spraw¹.

5. W przypadkach okrelonych w niniejszym paragrafie,
nowo wybrany So³tys lub cz³onek Rady So³eckiej dzia³aj¹ do
koñca rozpoczêtej przez poprzedników kadencji.

ROZDZIA£ VI
Tryb wyboru So³tysa i Rady So³eckiej

ROZDZIA£ V
Zasady i tryb zwo³ywania zebrañ wiejskich
oraz warunki wa¿noci podejmowanych uchwa³
§20. Prawo do udzia³u w Zebraniu Wiejskim maj¹ wszyscy mieszkañcy So³ectwa, posiadaj¹cy czynne prawo wyborcze do Rady Miejskiej.
§21. Zebranie Wiejskie zwo³uje So³tys:
1) z w³asnej inicjatywy,
2) na ¿¹danie co najmniej 1/5 mieszkañców uprawnionych
do udzia³u w zebraniu,
3) na polecenie Rady Miejskiej lub Burmistrza.
§22. 1. Zebranie Wiejskie odbywa siê w miarê istniej¹cych potrzeb, jednak nie rzadziej ni¿ dwa razy w roku.
2. Termin Zebrania Wiejskiego So³tys podaje do wiadomoci publicznej w sposób przyjêty w So³ectwie.
3. Zebranie Wiejskie zwo³ywane na wniosek mieszkañców, Rady Miejskiej lub Burmistrza winno odbywaæ siê
w terminie 7 dni, chyba, ¿e wnioskodawca proponuje termin
póniejszy.
§23. 1. Zebranie Wiejskie jest wa¿ne, gdy mieszkañcy
So³ectwa zostali o nim prawid³owo zawiadomieni, zgodnie
w wymogami Statutu.
2. Zebranie Wiejskie otwiera So³tys i przewodniczy jego
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. Sprawy proponowane do rozpatrzenia na zebraniu
winny byæ nale¿ycie przygotowane.
6. Obowi¹zkiem So³tysa jest zapewnienie referentów
przedstawiaj¹cych problemy rozpatrywane na zebraniu.
W przypadku powstania trudnoci winien on zwróciæ siê do
Przewodnicz¹cego Rady Miejskiej lub Burmistrza o pomoc,
którzy wyznaczaj¹ w tym celu odpowiednich radnych lub
pracowników Urzêdu.
§24. W celu udzielenia So³tysowi sta³ej pomocy w przygotowywaniu materia³ów i w organizacji zebrañ Burmistrz
wyznacza pracowników Urzêdu do kontaktów z So³ectwem.
§25. 1. Uchwa³y Zebrania Wiejskiego zapadaj¹ zwyk³¹
wiêkszoci¹ g³osów, tzn. liczba g³osów za musi byæ wiêksza
od liczby g³osów przeciw. W przypadku równej liczby
g³osów przeprowadza siê g³osowanie ponowne.

§26. 1. Zebranie Wiejskie, na którym ma byæ dokonany
wybór So³tysa i cz³onków Rady So³eckiej zwo³uje Burmistrz.
W tym celu okrela on miejsce, dzieñ i godzinê zebrania
wiejskiego oraz wyznacza przewodnicz¹cego zebrania sporód pracowników Urzêdu. Za akceptacj¹ Przewodnicz¹cego
Rady Miejskiej, Burmistrz mo¿e powierzyæ przewodniczenie
takiemu zebraniu przez radnego Rady Miejskiej.
2. Zarz¹dzenie Burmistrza o zwo³aniu Zebrania Wiejskiego dla wyboru So³tysa i Rady So³eckiej podaje siê do wiadomoci mieszkañców so³ectwa co najmniej na 7 dni przed
wyznaczon¹ dat¹ zebrania.
§27. 1. Dla dokonania wa¿nego wyboru So³tysa i Rady
So³eckiej na Zebraniu Wiejskim wymagana jest osobista
obecnoæ co najmniej 1/5 uprawnionych do g³osowania mieszkañców so³ectwa.
2. O ile w wyznaczonym terminie nie uzyskano obecnoci
wymaganej liczby mieszkañców, wybory mog¹ byæ przeprowadzone po up³ywie 1 godziny 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.
4. Czynne i bierne prawo wyborcze przys³uguje osobom
wymienionym w §15 ust. 3.
§28. 1. Wybory przeprowadza komisja w sk³adzie co najmniej 3 osób, wybranych sporód uprawnionych do
g³osowania uczestników zebrania. Cz³onkiem komisji nie mo¿e
byæ osoba kandyduj¹ca na So³tysa lub cz³onka Rady So³eckiej.
2. Do zadañ komisji nale¿y:
- przyjêcie zg³oszeñ kandydatów,
- przeprowadzenie g³osowania,
- ustalenie wyników wyborów,
- og³oszenie wyników wyborów,
- sporz¹dzenie protoko³u o wynikach wyborów.
3. Protokó³ podpisuj¹ cz³onkowie komisji oraz przewodnicz¹cy zebrania.
§29. 1. Wybory odbywaj¹ siê przy nieograniczonej liczbie kandydatów, zg³oszonych bezporednio przez uprawnionych do g³osowania uczestników zebrania.
2. W pierwszej kolejnoci nale¿y przeprowadziæ zg³oszenie kandydatów i g³osowanie dla dokonania wyboru So³tysa.
W drugiej kolejnoci przeprowadza siê wybory cz³onków
Rady So³eckiej.
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§30. 1. Za wybranego na funkcjê So³tysa uwa¿a siê kandydata, który uzyska³ najwiêksz¹ liczbê g³osów.
2. Za wybranych do Rady So³eckiej uwa¿a siê kandydatów, którzy uzyskali najwiêksz¹ liczbê g³osów.
§31. Wyboru So³tysa i cz³onków Rady So³eckiej dokonuje
siê w g³osowaniu tajnym.

ROZDZIA£ VI
Postanowienia koñcowe
§32. Zmiany Statutu dokonuje Rada Miejska.
§33. W przypadkach spornych, postanowienia Statutu
interpretuje wi¹¿¹co Rada Miejska.

Za³¹cznik Nr 9
do Uchwa³y Nr V/54/2003
Rady Miejskiej w Nowym Tomylu
z dnia 28 lutego 2003 r.

Na wniosek mieszkañców wsi Nowa Boruja w celu pe³niejszego zaspokojenia ich potrzeb lokalnych i wszechstronnego
wykorzystania inicjatyw tej spo³ecznoci - Rada Miejska
w Nowym Tomylu dzia³aj¹c na podstawie art. 35 ustawy
z dnia 8 marca 1990 roku o samorz¹dzie gminnym (Dz.U.
z 2001 roku Nr 142, poz. 1591; z 2002 roku Nr 23, poz. 220,
Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271 i Nr 214,
poz. 1806) ustala nastêpuj¹c¹ treæ Statutu So³ectwa Nowa
Boruja, zwanego dalej so³ectwem
ROZDZIA£ I
Postanowienia ogólne

ROZDZIA£ II
Nazwa i teren dzia³ania
§3. 1. Ogó³ mieszkañców so³ectwa Nowa Boruja stanowi
Samorz¹d Mieszkañców Wsi.
2. Nazwa Samorz¹du Mieszkañców Wsi brzmi: So³ectwo
Nowa Boruja.
§4. 1. So³ectwo jest jednostk¹ pomocnicz¹, której mieszkañcy wspólnie z innymi so³ectwami oraz mieszkañcami
miasta Nowego Tomyla tworz¹ wspólnotê samorz¹dow¹
Gminy Nowy Tomyl.

§1. Uchwa³a okrela:

2. Samorz¹d Mieszkañców Wsi, So³ectwa dzia³a na podstawie przepisów prawa, a w szczególnoci:

1) teren dzia³ania so³ectwa,

a) ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorz¹dzie gminnym,

2) organizacjê wewnêtrzn¹ so³ectwa,

b) uchwa³y Nr V/53/2003 Rady Miejskiej w Nowym Tomylu
z dnia 28 lutego 2003 r. w sprawie Statutu Gminy Nowy
Tomyl,

3) tryb pracy So³tysa i Rady So³eckiej,
4) zasady i tryb zwo³ywania zebrañ wiejskich oraz warunki
wa¿noci podejmowanych uchwa³,
5) tryb wyboru So³tysa i Rady So³eckiej.
§2. Ilekroæ w niniejszej uchwale jest mowa o:
1) Gminie - nale¿y przez to rozumieæ Gminê Nowy Tomyl,
2) Radzie Miejskiej - nale¿y przez to rozumieæ Radê Miejsk¹
w Nowym Tomylu,
3) Burmistrzu - nale¿y przez to rozumieæ Burmistrza Nowego
Tomyla,
4) Urzêdzie - nale¿y rozumieæ Urz¹d Miejski w Nowym
Tomylu,
5) So³ectwie - nale¿y rozumieæ So³ectwo Nowa Boruja,
6) Samorz¹dzie Mieszkañców Wsi - nale¿y rozumieæ Samorz¹d Mieszkañców Wsi Nowa Boruja,
7) So³tysie - nale¿y rozumieæ So³tysa Nowa Boruja,
8) Radzie So³eckiej - nale¿y rozumieæ Radê So³eck¹ w Nowej
Borui.

c) niniejszego statutu.
§5. Teren dzia³ania so³ectwa obejmuje wie Nowa Boruja.
§6. So³ectwo u¿ywa nastêpuj¹cych pieczêci:
1. W sprawach nale¿¹cych do kompetencji Zebrania Wiejskiego:
a) nag³ówkowe:
SAMORZ¥D MIESZKAÑCÓW
WSI.......................................
GMINA NOWY TOMYL
b) podpisowe:
SO£TYS
..............................
(imiê i nazwisko)
2. W sprawach nale¿¹cych do kompetencji So³tysa:
a) nag³ówkowe:
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§9. 1. Do zadañ Samorz¹du Mieszkañców Wsi, So³ectwa
nale¿y:

............................
(nazwa wsi)
GMINA NOWY TOMYL
b) podpisowe:

1) udzia³ w rozpatrywaniu spraw socjalno - bytowych, opieki
zdrowotnej, kulturalnych, sportu, wypoczynku i innych
zwi¹zanych z miejscem zamieszkania,
2) kszta³towanie zasad wspó³¿ycia spo³ecznego,

SO£TYS

3) organizowanie wspólnych prac na rzecz miejsca zamieszkania,

...........................
(imiê i nazwisko)
3. W sprawach nale¿¹cych do kompetencji Rady So³eckiej:
a) nag³ówkowe:
RADA SO£ECKA WSI
......................
GMINA NOWY TOMYL
b) podpisowe:
PRZEWODNICZ¥CY RADY SO£ECKIEJ
.................................. 
(imiê i nazwisko)

ROZDZIA£ III
Organizacja i zakres dzia³ania
§7. 1. Organami so³ectwa s¹:
1) Zebranie Wiejskie,
2) So³tys,
3) Rada So³ecka.
2. Zebranie wiejskie mo¿e powo³ywaæ tak¿e inne sta³e lub
dorane organy samorz¹dowe so³ectwa, na przyk³ad komisje,
okrelaj¹c zakres ich dzia³ania.
3. Kadencja So³tysa, Rady So³eckiej i innych organów
powo³anych przez Zebranie Wiejskie trwa 4 lata i pokrywa siê
z kadencj¹ Rady Miejskiej. Nowe wybory odbywaj¹ siê nie
póniej ni¿ w ci¹gu 3 miesiêcy po rozpoczêciu siê nowej
kadencji Rady Miejskiej, przy czym do chwili ukonstytuowania
siê nowych organów, ich obowi¹zki pe³ni¹ organy dotychczasowe.
§8. 1. Zebranie Wiejskie jest organem uchwa³odawczym
w so³ectwie.
2. So³tys jest organem wykonawczym.
3. Rada So³ecka jest organem wspomagaj¹cym dzia³alnoæ So³tysa.
4. Zebranie Wiejskie ustala liczbê osób wybieranych do
Rady So³eckiej, z zastrze¿eniem §18 ust. 2.
5. So³tys wchodzi w sk³ad Rady So³eckiej.
6. Przewodnicz¹cego Rady So³eckiej wybiera Rada So³ecka sporód swoich cz³onków.

4) tworzenie pomocy s¹siedzkiej,
5) sprawowanie kontroli spo³ecznej nad dzia³alnoci¹ jednostek organizacyjnych zwi¹zanych z warunkami ¿ycia na
wsi,
6) organizowanie przedsiêwziêæ maj¹cych na celu zapewnienie porz¹dku na terenie so³ectwa.
2. Samorz¹dowi Mieszkañców Wsi So³ectwa przys³uguje
prawo zarz¹dzania i korzystania z mienia komunalnego bêd¹cego w jego zarz¹dzie,
3. Rada Miejska mo¿e powierzyæ Samorz¹dowi Mieszkañców wsi zarz¹dzanie i korzystanie z innych sk³adników
mienia komunalnego ni¿ okrelone w ust. 2.
4. Realizuj¹c zadania, o którym stanowi¹ ust. 2 i 3, organy
Samorz¹du Mieszkañców Wsi rozporz¹dzaj¹ dochodami
z tego ród³a.
§10. Zadania okrelone w §9 Samorz¹d Mieszkañców Wsi
realizuje w szczególnoci poprzez:
1) podejmowanie uchwa³ w sprawach so³ectwa w ramach
przyznanych kompetencji,
2) opiniowanie spraw nale¿¹cych do zakresu dzia³ania
Samorz¹du Mieszkañców,
3) wspó³uczestnictwo w organizowaniu i przeprowadzeniu
przez Radê Miejsk¹ konsultacji spo³ecznych projektów
uchwa³ Rady Miejskiej w sprawach o podstawowym znaczeniu dla mieszkañców so³ectwa,
4) wystêpowanie z wnioskami do Rady Miejskiej 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 oraz kierowanie do
nich wniosków dotycz¹cych so³ectwa,
6) ustalenie zadañ do realizacji dla so³tysa w okresie miêdzy
zebraniami wiejskimi.
§11. Zebranie Wiejskie mo¿e opiniowaæ w czêci dotycz¹cej so³ectwa, przedstawione przez Radê Miejsk¹ do konsultacji projekty uchwa³ w sprawach:
1) planu zagospodarowania przestrzennego,
2) planu bud¿etu na dany rok,
3) przepisów prawa miejscowego,
4) innych uchwa³ Rady Miejskiej.
§12. 1. Uchwa³y i opinie Zebrania Wiejskiego So³tys przekazuje Burmistrzowi.
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2. Burmistrz w zale¿noci od charakteru sprawy, za³atwia
j¹ we w³asnym zakresie lub przekazuje do rozpatrzenia Radzie
Miejskiej.
3. O sposobie za³atwienia sprawy informuje siê Zebranie
Wiejskie lub So³tysa.
§13. 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 z ¿¹daniem 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.
§14. Dla realizacji wspólnych przedsiêwziêæ Samorz¹d
Mieszkañców Wsi nawi¹zuje wspó³pracê z samorz¹dami mieszkañców s¹siednich so³ectw, zawiera porozumienia okrelaj¹ce zakres i sposób wykonywania wspólnych zadañ, mo¿e
podejmowaæ wspólne uchwa³y.
ROZDZIA£ IV
So³tys i Rada So³ecka
§15. 1. W celu rozwijania aktywnoci spo³ecznej i gospodarczej w so³ectwie oraz zapewnienia sta³ej ³¹cznoci miêdzy
so³ectwem a Rad¹ Miejsk¹ i Burmistrzem, mieszkañcy so³ectwa wybieraj¹ ze swojego grona So³tysa i Radê So³eck¹.
2. Wybór na now¹ kadencjê odbywa siê na zebraniu
wiejskim zwo³ywanym przez Burmistrza, w g³osowaniu tajnym, bezporednim, sporód nieograniczonej liczby kandydatów.
3. Czynne i bierne prawo wyborcze przys³uguje osobom
bêd¹cym sta³ymi mieszkañcami so³ectwa uprawnionymi do
g³osowania. Termin stali mieszkañcy so³ectwa oznacza
osoby przebywaj¹ce i mieszkaj¹ce na terenie so³ectwa
z zamiarem sta³ego pobytu i wpisanie do obowi¹zuj¹cego na
terenie so³ectwa sta³ego spisu wyborców.
4. Pe³nienie funkcji So³tysa ma charakter spo³eczny.
5. Przepisy szczególne mog¹ przewidywaæ dla so³tysów
pieniê¿n¹ rekompensatê za wykonywanie innych czynnoci
urzêdowych, m.in. (inkaso podatków i op³at, wydawanie
wiadectw pochodzenia zwierz¹t, itp.).
6. Rada Miejska w odrêbnej uchwale okrela zasady na
jakich So³tysowi bêdzie przys³ugiwa³a dieta oraz zwrot kosztów podró¿y s³u¿bowej.
§16. 1. Do obowi¹zków So³tysa nale¿y w szczególnoci:
1) zwo³ywanie zebrañ wiejskich,
2) zwo³ywanie posiedzeñ Rady So³eckiej z w³asnej inicjatywy
lub inicjatywy Przewodnicz¹cego Rady So³eckiej,
3) dzia³anie stosownie do wskazañ Zebrania Wiejskiego,
Rady Miejskiej i Burmistrza,
4) wp³ywanie na wykorzystanie aktywnoci mieszkañców s³u¿¹cej poprawie gospodarki i warunków ¿ycia w so³ectwie,

5) reprezentowanie mieszkañców so³ectwa wobec Rady
Miejskiej i Burmistrza,
6) uczestniczenie w naradach so³tysów, zwo³ywanych okresowo przez Burmistrza,
7) pe³nienie roli mê¿a zaufania w miejscowym rodowisku,
8) wykonywanie powierzonych mu przepisami prawa zadañ
z zakresu administracji publicznej.
2. Na zebraniach wiejskich So³tys przedk³ada informacjê
o swojej dzia³alnoci.
3. So³tys korzysta z ochrony prawnej przys³uguj¹cej funkcjonariuszom publicznym.
4. W razie d³u¿szej nieobecnoci So³tysa lub wynikaj¹cego z innych przyczyn braku mo¿liwoci dzia³ania, So³tys
wyznacza sporód Rady So³eckiej - pe³nomocnika do za³atwiania spraw nie cierpi¹cych zw³oki, zawiadamiaj¹c o tym
niezw³ocznie Burmistrza.
§17. So³tys nie bêd¹cy radnym mo¿e uczestniczyæ
w pracach Rady Miejskiej, lub jej Komisji bez prawa udzia³u
w g³osowaniu.
§18. 1. Przy wykonywaniu swoich zadañ So³tys trwale
wspó³dzia³a z Rad¹ So³eck¹.
2

Rada So³ecka sk³ada siê od 3-7 osób, w tym So³tysa.

3. Do obowi¹zków Rady So³eckiej nale¿y wspomaganie
dzia³alnoci So³tysa. Rada So³ecka ma charakter opiniodawczy i doradczy.
4. Posiedzenia Rady So³eckiej odbywaj¹ siê w miarê
istniej¹cych potrzeb, jednak nie rzadziej ni¿ raz na kwarta³.
5. Rada So³ecka w szczególnoci:
1) opracowuje i przedk³ada Zebraniu Wiejskiemu projekty
uchwa³ w sprawach bêd¹cych przedmiotem rozpatrywania przez Zebranie Wiejskie,
2) opracowuje i przedk³ada Zebraniu Wiejskiemu projekty
programów pracy samorz¹du,
3) wystêpuje wobec Zebrania Wiejskiego z inicjatywami
dotycz¹cymi udzia³u mieszkañców w rozwi¹zywaniu problemów so³ectwa i realizacji zadañ samorz¹du,
4) organizuje wykonanie uchwa³ Zebrania Wiejskiego oraz
kontroluje ich realizacjê,
5) decyduje w sprawach udzia³u samorz¹du mieszkañców
wsi w postêpowaniu administracyjnym,
6) wspó³dzia³a z w³aciwymi organizacjami spo³ecznymi
w celu wspólnej realizacji zadañ.
6. Na Zebraniach Wiejskich So³tys lub upowa¿niona przez
niego osoba, sk³ada informacjê o dzia³alnoci Rady So³eckiej.
§19. 1. So³tys i cz³onkowie Rady So³eckiej s¹ bezporednio odpowiedzialni przed Zebraniem Wiejskim i mog¹ byæ
odwo³ani przez zebranie przed up³ywem kadencji, je¿eli nie
wykonuj¹ swoich obowi¹zków, naruszaj¹c postanowienia
statutu i uchwa³ Zebrañ Wiejskich lub dopucili siê czynu
dyskwalifikuj¹cego ich w opinii rodowiska.
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2. Rada Miejska mo¿e wyst¹piæ do Zebrania Wiejskiego
z wnioskiem o odwo³anie So³tysa, który nie wywi¹zuje siê ze
swoich obowi¹zków lub dopuci³ siê czynu dyskwalifikuj¹cego go w opinii rodowiska, albo dopuci³ siê przestêpstwa
stwierdzonego prawomocnym wyrokiem karnym. Do czasu
odwo³ania przez Zebranie Wiejskie, Rada Miejska zawiesi
so³tysa w wykonywaniu powierzonych mu przez Gminê obowi¹zków inkasenta nale¿noci publiczno - prawnych.
3. Uchwa³a o odwo³aniu So³tysa podejmowana jest po
wys³uchaniu zainteresowanego, jeli przyby³ on na Zebranie
Wiejskie, w tym samym trybie, w jakim dokonano jego
wyboru.
4. Wybory uzupe³niaj¹ce odbywaj¹ siê w terminie ustalonym przez Burmistrza wg zasad okrelonych w §26-31
niniejszego Statutu.
5. W przypadkach okrelonych w niniejszym paragrafie,
nowo wybrany So³tys lub cz³onek Rady So³eckiej dzia³aj¹ do
koñca rozpoczêtej przez poprzedników kadencji.

6. Obowi¹zkiem So³tysa jest zapewnienie referentów
przedstawiaj¹cych problemy rozpatrywane na zebraniu.
W przypadku powstania trudnoci winien on zwróciæ siê do
Przewodnicz¹cego Rady Miejskiej lub Burmistrza o pomoc,
którzy wyznaczaj¹ w tym celu odpowiednich radnych lub
pracowników Urzêdu.
§24. W celu udzielenia So³tysowi sta³ej pomocy w przygotowywaniu materia³ów i w organizacji zebrañ Burmistrz
wyznacza pracowników Urzêdu do kontaktów z So³ectwem.
§25. 1. Uchwa³y Zebrania Wiejskiego zapadaj¹ zwyk³¹
wiêkszoci¹ g³osów, tzn. liczba g³osów za musi byæ wiêksza
od liczby g³osów przeciw. W przypadku równej liczby
g³osów przeprowadza siê g³osowanie ponowne.
2. Z zastrze¿eniem §31, g³osowanie odbywa siê w sposób
jawny. Zebranie mo¿e postanowiæ o przeprowadzeniu tajnego g³osowania nad konkretn¹ spraw¹.
ROZDZIA£ VI

ROZDZIA£ V

Tryb wyboru So³tysa i Rady So³eckiej

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

§26. 1. Zebranie Wiejskie, na którym ma byæ dokonany
wybór So³tysa i cz³onków Rady So³eckiej zwo³uje Burmistrz.
W tym celu okrela on miejsce, dzieñ i godzinê zebrania
wiejskiego oraz wyznacza przewodnicz¹cego zebrania sporód pracowników Urzêdu. Za akceptacj¹ Przewodnicz¹cego
Rady Miejskiej, Burmistrz mo¿e powierzyæ przewodniczenie
takiemu zebraniu przez radnego Rady Miejskiej.

§20. Prawo do udzia³u w Zebraniu Wiejskim maj¹ wszyscy mieszkañcy So³ectwa, posiadaj¹cy czynne prawo wyborcze do Rady Miejskiej.
§21. Zebranie Wiejskie zwo³uje So³tys:
1) z w³asnej inicjatywy,
2) na ¿¹danie co najmniej 1/5 mieszkañców uprawnionych
do udzia³u w zebraniu,
3) na polecenie Rady Miejskiej lub Burmistrza.
§22. 1. Zebranie Wiejskie odbywa siê w miarê istniej¹cych potrzeb, jednak nie rzadziej ni¿ dwa razy w roku.
2. Termin Zebrania Wiejskiego So³tys podaje do wiadomoci publicznej w sposób przyjêty w So³ectwie.
3. Zebranie Wiejskie zwo³ywane na wniosek mieszkañców, Rady Miejskiej lub Burmistrza winno odbywaæ siê
w terminie 7 dni, chyba, ¿e wnioskodawca proponuje termin
póniejszy.
§23. 1. Zebranie Wiejskie jest wa¿ne, gdy mieszkañcy
So³ectwa zostali o nim prawid³owo zawiadomieni, zgodnie
w wymogami Statutu.
2. Zebranie Wiejskie otwiera So³tys i przewodniczy jego
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. Sprawy proponowane do rozpatrzenia na zebraniu
winny byæ nale¿ycie przygotowane.

2. Zarz¹dzenie Burmistrza o zwo³aniu Zebrania Wiejskiego dla wyboru So³tysa i Rady So³eckiej podaje siê do wiadomoci mieszkañców so³ectwa co najmniej na 7 dni przed
wyznaczon¹ dat¹ zebrania.
§27. 1. Dla dokonania wa¿nego wyboru So³tysa i Rady
So³eckiej na Zebraniu Wiejskim wymagana jest osobista
obecnoæ co najmniej 1/5 uprawnionych do g³osowania mieszkañców so³ectwa.
2. O ile w wyznaczonym terminie nie uzyskano obecnoci
wymaganej liczby mieszkañców, wybory mog¹ byæ przeprowadzone po up³ywie 1 godziny 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.
4. Czynne i bierne prawo wyborcze przys³uguje osobom
wymienionym w §15 ust. 3.
§28. 1. Wybory przeprowadza komisja w sk³adzie co najmniej 3 osób, wybranych sporód uprawnionych do
g³osowania uczestników zebrania. Cz³onkiem komisji nie mo¿e
byæ osoba kandyduj¹ca na So³tysa lub cz³onka Rady So³eckiej.
2. Do zadañ komisji nale¿y:
- przyjêcie zg³oszeñ kandydatów,
- przeprowadzenie g³osowania,
- ustalenie wyników wyborów,
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- og³oszenie wyników wyborów,
- sporz¹dzenie protoko³u o wynikach wyborów.
3. Protokó³ podpisuj¹ cz³onkowie komisji oraz przewodnicz¹cy zebrania.
§29. 1. Wybory odbywaj¹ siê przy nieograniczonej liczbie kandydatów, zg³oszonych bezporednio przez uprawnionych do g³osowania uczestników zebrania.
2. W pierwszej kolejnoci nale¿y przeprowadziæ zg³oszenie kandydatów i g³osowanie dla dokonania wyboru So³tysa.
W drugiej kolejnoci przeprowadza siê wybory cz³onków
Rady So³eckiej.
§30. 1. Za wybranego na funkcjê So³tysa uwa¿a siê kandydata, który uzyska³ najwiêksz¹ liczbê g³osów.

2. Za wybranych do Rady So³eckiej uwa¿a siê kandydatów, którzy uzyskali najwiêksz¹ liczbê g³osów.
§31. Wyboru So³tysa i cz³onków Rady So³eckiej dokonuje
siê w g³osowaniu tajnym.
ROZDZIA£ VI
Postanowienia koñcowe
§32. Zmiany Statutu dokonuje Rada Miejska.
§33. W przypadkach spornych, postanowienia Statutu
interpretuje wi¹¿¹co Rada Miejska.

Za³¹cznik Nr 10
do Uchwa³y Nr V/54/2003
Rady Miejskiej w Nowym Tomylu
z dnia 28 lutego 2003 r.

Na wniosek mieszkañców wsi Nowa Ró¿a w celu pe³niejszego zaspokojenia ich potrzeb lokalnych i wszechstronnego
wykorzystania inicjatyw tej spo³ecznoci - Rada Miejska
w Nowym Tomylu dzia³aj¹c na podstawie art. 35 ustawy
z dnia 8 marca 1990 roku o samorz¹dzie gminnym (Dz.U.
z 2001 roku Nr 142, poz. 1591; z 2002 roku Nr 23, poz. 220,
Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271 i Nr 214,
poz. 1806) ustala nastêpuj¹c¹ treæ Statutu So³ectwa Nowa
Ró¿a, zwanego dalej so³ectwem
ROZDZIA£ I
Postanowienia ogólne
§1. Uchwa³a okrela:
1) teren dzia³ania so³ectwa,
2) organizacjê wewnêtrzn¹ so³ectwa,
3) tryb pracy So³tysa i Rady So³eckiej,
4) zasady i tryb zwo³ywania zebrañ wiejskich oraz warunki
wa¿noci podejmowanych uchwa³,
5) tryb wyboru So³tysa i Rady So³eckiej.
§2. Ilekroæ w niniejszej uchwale jest mowa o:
1) Gminie - nale¿y przez to rozumieæ Gminê Nowy Tomyl,
2) Radzie Miejskiej - nale¿y przez to rozumieæ Radê Miejsk¹
w Nowym Tomylu,
3) Burmistrzu - nale¿y przez to rozumieæ Burmistrza Nowego
Tomyla,
4) Urzêdzie - nale¿y rozumieæ Urz¹d Miejski w Nowym
Tomylu,

5) So³ectwie - nale¿y rozumieæ So³ectwo Nowa Ró¿a,
6) Samorz¹dzie Mieszkañców Wsi - nale¿y rozumieæ Samorz¹d Mieszkañców Wsi Nowa Ró¿a,
7) So³tysie - nale¿y rozumieæ So³tysa Nowej Ró¿y,
8) Radzie So³eckiej - nale¿y rozumieæ Radê So³eck¹ w Nowej
Ró¿y.
ROZDZIA£ II
Nazwa i teren dzia³ania
§3. 1. Ogó³ mieszkañców so³ectwa Nowa Ró¿a stanowi
Samorz¹d Mieszkañców Wsi.
2. Nazwa Samorz¹du Mieszkañców Wsi brzmi: So³ectwo
Nowa Ró¿a.
§4. 1. So³ectwo jest jednostk¹ pomocnicz¹, której mieszkañcy wspólnie z innymi so³ectwami oraz mieszkañcami
miasta Nowego Tomyla tworz¹ wspólnotê samorz¹dow¹
Gminy Nowy Tomyl.
2. Samorz¹d Mieszkañców Wsi, So³ectwa dzia³a na podstawie przepisów prawa, a w szczególnoci:
a) ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorz¹dzie gminnym,
b) uchwa³y Nr V/53/2003 Rady Miejskiej w Nowym Tomylu
z dnia 28 lutego 2003 r. w sprawie Statutu Gminy Nowy
Tomyl,
c) niniejszego statutu.
§5. Teren dzia³ania so³ectwa obejmuje wie Nowa Ró¿a.
§6. So³ectwo u¿ywa nastêpuj¹cych pieczêci:
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1. W sprawach nale¿¹cych do kompetencji Zebrania Wiejskiego:
a) nag³ówkowe:
SAMORZ¥D MIESZKAÑCÓW
WSI.......................................
GMINA NOWY TOMYL

z kadencj¹ Rady Miejskiej. Nowe wybory odbywaj¹ siê nie
póniej ni¿ w ci¹gu 3 miesiêcy po rozpoczêciu siê nowej
kadencji Rady Miejskiej, przy czym do chwili ukonstytuowania
siê nowych organów, ich obowi¹zki pe³ni¹ organy dotychczasowe.
§8. 1. Zebranie Wiejskie jest organem uchwa³odawczym
w so³ectwie.
2. So³tys jest organem wykonawczym.

b) podpisowe:

3. Rada So³ecka jest organem wspomagaj¹cym dzia³alnoæ So³tysa.

SO£TYS
..............................
(imiê i nazwisko)
2. W sprawach nale¿¹cych do kompetencji So³tysa:
a) nag³ówkowe:

4. Zebranie Wiejskie ustala liczbê osób wybieranych do
Rady So³eckiej, z zastrze¿eniem §18 ust. 2.
5. So³tys wchodzi w sk³ad Rady So³eckiej.
6. Przewodnicz¹cego Rady So³eckiej wybiera Rada So³ecka sporód swoich cz³onków.

SO£ECTWO

§9. 1. Do zadañ Samorz¹du Mieszkañców Wsi, So³ectwa
nale¿y:

............................
(nazwa wsi)
GMINA NOWY TOMYL
b) podpisowe:

1) udzia³ w rozpatrywaniu spraw socjalno - bytowych, opieki
zdrowotnej, kulturalnych, sportu, wypoczynku i innych
zwi¹zanych z miejscem zamieszkania,
2) kszta³towanie zasad wspó³¿ycia spo³ecznego,

SO£TYS
...........................
(imiê i nazwisko)
3. W sprawach nale¿¹cych do kompetencji Rady So³eckiej:
a) nag³ówkowe:
RADA SO£ECKA WSI
......................
GMINA NOWY TOMYL
b) podpisowe:
PRZEWODNICZ¥CY RADY SO£ECKIEJ
.................................. 
(imiê i nazwisko)

ROZDZIA£ III
Organizacja i zakres dzia³ania
§7. 1. Organami so³ectwa s¹:
1) Zebranie Wiejskie,
2) So³tys,
3) Rada So³ecka.
2. Zebranie wiejskie mo¿e powo³ywaæ tak¿e inne sta³e lub
dorane organy samorz¹dowe so³ectwa, na przyk³ad komisje,
okrelaj¹c zakres ich dzia³ania.
3. Kadencja So³tysa, Rady So³eckiej i innych organów
powo³anych przez Zebranie Wiejskie trwa 4 lata i pokrywa siê

3) organizowanie wspólnych prac na rzecz miejsca zamieszkania,
4) tworzenie pomocy s¹siedzkiej,
5) sprawowanie kontroli spo³ecznej nad dzia³alnoci¹ jednostek organizacyjnych zwi¹zanych z warunkami ¿ycia na wsi,
6) organizowanie przedsiêwziêæ maj¹cych na celu zapewnienie porz¹dku na terenie so³ectwa.
2. Samorz¹dowi Mieszkañców Wsi So³ectwa przys³uguje
prawo zarz¹dzania i korzystania z mienia komunalnego bêd¹cego w jego zarz¹dzie,
3. Rada Miejska mo¿e powierzyæ Samorz¹dowi Mieszkañców wsi zarz¹dzanie i korzystanie z innych sk³adników
mienia komunalnego ni¿ okrelone w ust. 2.
4. Realizuj¹c zadania, o którym stanowi¹ ust. 2 i 3, organy
Samorz¹du Mieszkañców Wsi rozporz¹dzaj¹ dochodami
z tego ród³a.
§10. Zadania okrelone w §9 Samorz¹d Mieszkañców Wsi
realizuje w szczególnoci poprzez:
1) podejmowanie uchwa³ w sprawach so³ectwa w ramach
przyznanych kompetencji,
2) opiniowanie spraw nale¿¹cych do zakresu dzia³ania Samorz¹du Mieszkañców,
3) wspó³uczestnictwo w organizowaniu i przeprowadzeniu
przez Radê Miejsk¹ konsultacji spo³ecznych projektów
uchwa³ Rady Miejskiej w sprawach o podstawowym znaczeniu dla mieszkañców so³ectwa,
4) wystêpowanie z wnioskami do Rady Miejskiej o rozpatrzenie spraw, których za³atwienie wykracza poza mo¿liwoci
mieszkañców so³ectwa,
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5) wspó³pracê z radnymi z terenu So³ectwa w zakresie organizacji spotkañ z wyborcami, dy¿urów oraz kierowanie do
nich wniosków dotycz¹cych so³ectwa,
6) ustalenie zadañ do realizacji dla so³tysa w okresie miêdzy
zebraniami wiejskimi.
§11. Zebranie Wiejskie mo¿e opiniowaæ w czêci dotycz¹cej so³ectwa, przedstawione przez Radê Miejsk¹ do konsultacji projekty uchwa³ w sprawach:

5. Przepisy szczególne mog¹ przewidywaæ dla so³tysów
pieniê¿n¹ rekompensatê za wykonywanie innych czynnoci
urzêdowych, m.in. (inkaso podatków i op³at, wydawanie
wiadectw pochodzenia zwierz¹t, itp.).
6. Rada Miejska w odrêbnej uchwale okrela zasady na
jakich So³tysowi bêdzie przys³ugiwa³a dieta oraz zwrot kosztów podró¿y s³u¿bowej.
§16. 1. Do obowi¹zków So³tysa nale¿y w szczególnoci:

1) planu zagospodarowania przestrzennego,

1) zwo³ywanie zebrañ wiejskich,

2) planu bud¿etu na dany rok,

2) zwo³ywanie posiedzeñ Rady So³eckiej z w³asnej inicjatywy
lub inicjatywy Przewodnicz¹cego Rady So³eckiej,

3) przepisów prawa miejscowego,
4) innych uchwa³ Rady Miejskiej.
§12. 1. Uchwa³y i opinie Zebrania Wiejskiego So³tys przekazuje Burmistrzowi.
2. Burmistrz w zale¿noci od charakteru sprawy, za³atwia
j¹ we w³asnym zakresie lub przekazuje do rozpatrzenia Radzie
Miejskiej.
3. O sposobie za³atwienia sprawy informuje siê Zebranie
Wiejskie lub So³tysa.
§13. 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 z ¿¹daniem 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.

3) dzia³anie stosownie do wskazañ Zebrania Wiejskiego,
Rady Miejskiej i Burmistrza,
4) wp³ywanie na wykorzystanie aktywnoci mieszkañców
s³u¿¹cej poprawie gospodarki i warunków ¿ycia w so³ectwie,
5) reprezentowanie mieszkañców so³ectwa wobec Rady
Miejskiej i Burmistrza,
6) uczestniczenie w naradach so³tysów, zwo³ywanych okresowo przez Burmistrza,
7) pe³nienie roli mê¿a zaufania w miejscowym rodowisku,
8) wykonywanie powierzonych mu przepisami prawa zadañ
z zakresu administracji publicznej.
2. Na zebraniach wiejskich So³tys przedk³ada informacjê
o swojej dzia³alnoci.
3. So³tys korzysta z ochrony prawnej przys³uguj¹cej funkcjonariuszom publicznym.

§14. Dla realizacji wspólnych przedsiêwziêæ Samorz¹d
Mieszkañców Wsi nawi¹zuje wspó³pracê z samorz¹dami mieszkañców s¹siednich so³ectw, zawiera porozumienia okrelaj¹ce zakres i sposób wykonywania wspólnych zadañ, mo¿e
podejmowaæ wspólne uchwa³y.

4. W razie d³u¿szej nieobecnoci So³tysa lub wynikaj¹cego z innych przyczyn braku mo¿liwoci dzia³ania, So³tys
wyznacza sporód Rady So³eckiej - pe³nomocnika do za³atwiania spraw nie cierpi¹cych zw³oki, zawiadamiaj¹c o tym
niezw³ocznie Burmistrza.

ROZDZIA£ IV

§17. So³tys nie bêd¹cy radnym mo¿e uczestniczyæ
w pracach Rady Miejskiej, lub jej Komisji bez prawa udzia³u
w g³osowaniu.

So³tys i Rada So³ecka
§15. 1. W celu rozwijania aktywnoci spo³ecznej i gospodarczej w so³ectwie oraz zapewnienia sta³ej ³¹cznoci miêdzy
so³ectwem a Rad¹ Miejsk¹ i Burmistrzem, mieszkañcy so³ectwa wybieraj¹ ze swojego grona So³tysa i Radê So³eck¹.
2. Wybór na now¹ kadencjê odbywa siê na zebraniu
wiejskim zwo³ywanym przez Burmistrza, w g³osowaniu tajnym, bezporednim, sporód nieograniczonej liczby kandydatów.
3. Czynne i bierne prawo wyborcze przys³uguje osobom
bêd¹cym sta³ymi mieszkañcami so³ectwa uprawnionymi do
g³osowania. Termin stali mieszkañcy so³ectwa oznacza
osoby przebywaj¹ce i mieszkaj¹ce na terenie so³ectwa
z zamiarem sta³ego pobytu i wpisanie do obowi¹zuj¹cego na
terenie so³ectwa sta³ego spisu wyborców.
4. Pe³nienie funkcji So³tysa ma charakter spo³eczny.

§18. 1. Przy wykonywaniu swoich zadañ So³tys trwale
wspó³dzia³a z Rad¹ So³eck¹.
2

Rada So³ecka sk³ada siê od 3-7 osób, w tym So³tysa.

3. Do obowi¹zków Rady So³eckiej nale¿y wspomaganie
dzia³alnoci So³tysa. Rada So³ecka ma charakter opiniodawczy i doradczy.
4. Posiedzenia Rady So³eckiej odbywaj¹ siê w miarê
istniej¹cych potrzeb, jednak nie rzadziej ni¿ raz na kwarta³.
5. Rada So³ecka w szczególnoci:
1) opracowuje i przedk³ada Zebraniu Wiejskiemu projekty
uchwa³ w sprawach bêd¹cych przedmiotem rozpatrywania przez Zebranie Wiejskie,
2) opracowuje i przedk³ada Zebraniu Wiejskiemu projekty
programów pracy samorz¹du,
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3) wystêpuje wobec Zebrania Wiejskiego z inicjatywami
dotycz¹cymi udzia³u mieszkañców w rozwi¹zywaniu problemów so³ectwa i realizacji zadañ samorz¹du,
4) organizuje wykonanie uchwa³ Zebrania Wiejskiego oraz
kontroluje ich realizacjê,
5) decyduje w sprawach udzia³u samorz¹du mieszkañców
wsi w postêpowaniu administracyjnym,
6) wspó³dzia³a z w³aciwymi organizacjami spo³ecznymi
w celu wspólnej realizacji zadañ.
6. Na Zebraniach Wiejskich So³tys lub upowa¿niona przez
niego osoba, sk³ada informacjê o dzia³alnoci Rady So³eckiej.
§19. 1. So³tys i cz³onkowie Rady So³eckiej s¹ bezporednio odpowiedzialni przed Zebraniem Wiejskim i mog¹ byæ
odwo³ani przez zebranie przed up³ywem kadencji, je¿eli nie
wykonuj¹ swoich obowi¹zków, naruszaj¹c postanowienia
statutu i uchwa³ Zebrañ Wiejskich lub dopucili siê czynu
dyskwalifikuj¹cego ich w opinii rodowiska.
2. Rada Miejska mo¿e wyst¹piæ do Zebrania Wiejskiego
z wnioskiem o odwo³anie So³tysa, który nie wywi¹zuje siê ze
swoich obowi¹zków lub dopuci³ siê czynu dyskwalifikuj¹cego go w opinii rodowiska, albo dopuci³ siê przestêpstwa
stwierdzonego prawomocnym wyrokiem karnym. Do czasu
odwo³ania przez Zebranie Wiejskie, Rada Miejska zawiesi
so³tysa w wykonywaniu powierzonych mu przez Gminê obowi¹zków inkasenta nale¿noci publiczno - prawnych.
3. Uchwa³a o odwo³aniu So³tysa podejmowana jest po
wys³uchaniu zainteresowanego, jeli przyby³ on na Zebranie
Wiejskie, w tym samym trybie, w jakim dokonano jego
wyboru.
4. Wybory uzupe³niaj¹ce odbywaj¹ siê w terminie ustalonym przez Burmistrza wg zasad okrelonych w §26-31
niniejszego Statutu.
5. W przypadkach okrelonych w niniejszym paragrafie,
nowo wybrany So³tys lub cz³onek Rady So³eckiej dzia³aj¹ do
koñca rozpoczêtej przez poprzedników kadencji.
ROZDZIA£ V
Zasady i tryb zwo³ywania zebrañ wiejskich
oraz warunki wa¿noci podejmowanych uchwa³
§20. Prawo do udzia³u w Zebraniu Wiejskim maj¹ wszyscy mieszkañcy So³ectwa, posiadaj¹cy czynne prawo wyborcze do Rady Miejskiej.
§21. Zebranie Wiejskie zwo³uje So³tys:
1) z w³asnej inicjatywy,
2) na ¿¹danie co najmniej 1/5 mieszkañców uprawnionych
do udzia³u w zebraniu,
3) na polecenie Rady Miejskiej lub Burmistrza.
§22. 1. Zebranie Wiejskie odbywa siê w miarê istniej¹cych potrzeb, jednak nie rzadziej ni¿ dwa razy w roku.
2. Termin Zebrania Wiejskiego So³tys podaje do wiadomoci publicznej w sposób przyjêty w So³ectwie.

3. Zebranie Wiejskie zwo³ywane na wniosek mieszkañców, Rady Miejskiej lub Burmistrza winno odbywaæ siê
w terminie 7 dni, chyba, ¿e wnioskodawca proponuje termin
póniejszy.
§23. 1. Zebranie Wiejskie jest wa¿ne, gdy mieszkañcy
So³ectwa zostali o nim prawid³owo zawiadomieni, zgodnie
w wymogami Statutu.
2. Zebranie Wiejskie otwiera So³tys i przewodniczy jego
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. Sprawy proponowane do rozpatrzenia na zebraniu
winny byæ nale¿ycie przygotowane.
6. Obowi¹zkiem So³tysa jest zapewnienie referentów
przedstawiaj¹cych problemy rozpatrywane na zebraniu.
W przypadku powstania trudnoci winien on zwróciæ siê do
Przewodnicz¹cego Rady Miejskiej lub Burmistrza o pomoc,
którzy wyznaczaj¹ w tym celu odpowiednich radnych lub
pracowników Urzêdu.
§24. W celu udzielenia So³tysowi sta³ej pomocy w przygotowywaniu materia³ów i w organizacji zebrañ Burmistrz
wyznacza pracowników Urzêdu do kontaktów z So³ectwem.
§25. 1. Uchwa³y Zebrania Wiejskiego zapadaj¹ zwyk³¹
wiêkszoci¹ g³osów, tzn. liczba g³osów za musi byæ wiêksza
od liczby g³osów przeciw. W przypadku równej liczby
g³osów przeprowadza siê g³osowanie ponowne.
2. Z zastrze¿eniem §31, g³osowanie odbywa siê w sposób
jawny. Zebranie mo¿e postanowiæ o przeprowadzeniu tajnego g³osowania nad konkretn¹ spraw¹.
ROZDZIA£ VI
Tryb wyboru So³tysa i Rady So³eckiej
§26. 1. Zebranie Wiejskie, na którym ma byæ dokonany
wybór So³tysa i cz³onków Rady So³eckiej zwo³uje Burmistrz.
W tym celu okrela on miejsce, dzieñ i godzinê zebrania
wiejskiego oraz wyznacza przewodnicz¹cego zebrania sporód pracowników Urzêdu. Za akceptacj¹ Przewodnicz¹cego
Rady Miejskiej, Burmistrz mo¿e powierzyæ przewodniczenie
takiemu zebraniu przez radnego Rady Miejskiej.
2. Zarz¹dzenie Burmistrza o zwo³aniu Zebrania Wiejskiego dla wyboru So³tysa i Rady So³eckiej podaje siê do wiadomoci mieszkañców so³ectwa co najmniej na 7 dni przed
wyznaczon¹ dat¹ zebrania.
§27. 1. Dla dokonania wa¿nego wyboru So³tysa i Rady
So³eckiej na Zebraniu Wiejskim wymagana jest osobista
obecnoæ co najmniej 1/5 uprawnionych do g³osowania mieszkañców so³ectwa.
2. O ile w wyznaczonym terminie nie uzyskano obecnoci
wymaganej liczby mieszkañców, wybory mog¹ byæ przeprowadzone po up³ywie 1 godziny bez wzglêdu na liczbê obecnych na zebraniu.
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3. Zebranie Wiejskie, na którym przeprowadza siê wybory, mo¿e postanowiæ o obowi¹zku podpisania listy obecnoci
przez uczestników zebrania uprawnionych do g³osowania.
4. Czynne i bierne prawo wyborcze przys³uguje osobom
wymienionym w §15 ust. 3.
§28. 1. Wybory przeprowadza komisja w sk³adzie co najmniej 3 osób, wybranych sporód uprawnionych do
g³osowania uczestników zebrania. Cz³onkiem komisji nie mo¿e
byæ osoba kandyduj¹ca na So³tysa lub cz³onka Rady So³eckiej.
2. Do zadañ komisji nale¿y:

2. W pierwszej kolejnoci nale¿y przeprowadziæ zg³oszenie kandydatów i g³osowanie dla dokonania wyboru So³tysa.
W drugiej kolejnoci przeprowadza siê wybory cz³onków
Rady So³eckiej.
§30. 1. Za wybranego na funkcjê So³tysa uwa¿a siê kandydata, który uzyska³ najwiêksz¹ liczbê g³osów.
2. Za wybranych do Rady So³eckiej uwa¿a siê kandydatów, którzy uzyskali najwiêksz¹ liczbê g³osów.
§31. Wyboru So³tysa i cz³onków Rady So³eckiej dokonuje
siê w g³osowaniu tajnym.

- przyjêcie zg³oszeñ kandydatów,
- przeprowadzenie g³osowania,
- ustalenie wyników wyborów,
- og³oszenie wyników wyborów,
- sporz¹dzenie protoko³u o wynikach wyborów.
3. Protokó³ podpisuj¹ cz³onkowie komisji oraz przewodnicz¹cy zebrania.

ROZDZIA£ VI
Postanowienia koñcowe
§32. Zmiany Statutu dokonuje Rada Miejska.
§33. W przypadkach spornych, postanowienia Statutu
interpretuje wi¹¿¹co Rada Miejska.

§29. 1. Wybory odbywaj¹ siê przy nieograniczonej liczbie kandydatów, zg³oszonych bezporednio przez uprawnionych do g³osowania uczestników zebrania.

Za³¹cznik Nr 11
do Uchwa³y Nr V/54/2003
Rady Miejskiej w Nowym Tomylu
z dnia 28 lutego 2003 r.

Na wniosek mieszkañców wsi Paproæ w celu pe³niejszego
zaspokojenia ich potrzeb lokalnych i wszechstronnego wykorzystania inicjatyw tej spo³ecznoci - Rada Miejska w Nowym
Tomylu dzia³aj¹c na podstawie art. 35 ustawy z dnia 8 marca
1990 roku o samorz¹dzie gminnym (Dz.U. z 2001 roku Nr 142,
poz. 1591; z 2002 roku Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113,
poz. 984, Nr 153, poz. 1271 i Nr 214, poz. 1806) ustala
nastêpuj¹c¹ treæ Statutu So³ectwa Paproæ, zwanego dalej
so³ectwem
ROZDZIA£ I
Postanowienia ogólne
§1. Uchwa³a okrela:
1) teren dzia³ania so³ectwa,
2) organizacjê wewnêtrzn¹ so³ectwa,
3) tryb pracy So³tysa i Rady So³eckiej,
4) zasady i tryb zwo³ywania zebrañ wiejskich oraz warunki
wa¿noci podejmowanych uchwa³,
5) tryb wyboru So³tysa i Rady So³eckiej.

§2. Ilekroæ w niniejszej uchwale jest mowa o:
1) Gminie - nale¿y przez to rozumieæ Gminê Nowy Tomyl,
2) Radzie Miejskiej - nale¿y przez to rozumieæ Radê Miejsk¹
w Nowym Tomylu,
3) Burmistrzu - nale¿y przez to rozumieæ Burmistrza Nowego
Tomyla,
4) Urzêdzie - nale¿y rozumieæ Urz¹d Miejski w Nowym
Tomylu,
5) So³ectwie - nale¿y rozumieæ So³ectwo Paproæ,
6) Samorz¹dzie Mieszkañców Wsi - nale¿y rozumieæ Samorz¹d Mieszkañców Wsi Paproæ,
7) So³tysie - nale¿y rozumieæ So³tysa Paproci,
8) Radzie So³eckiej - nale¿y rozumieæ Radê So³eck¹ w Paproci.
ROZDZIA£ II
Nazwa i teren dzia³ania
§3. 1. Ogó³ mieszkañców so³ectwa Paproæ stanowi Samorz¹d Mieszkañców Wsi.
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2. Nazwa Samorz¹du Mieszkañców Wsi brzmi: So³ectwo
Paproæ.
§4. 1. So³ectwo jest jednostk¹ pomocnicz¹, której mieszkañcy wspólnie z innymi so³ectwami oraz mieszkañcami
miasta Nowego Tomyla tworz¹ wspólnotê samorz¹dow¹
Gminy Nowy Tomyl.
2. Samorz¹d Mieszkañców Wsi, So³ectwa dzia³a na podstawie przepisów prawa, a w szczególnoci:
a) ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorz¹dzie gminnym,
b) uchwa³y Nr V/53/2003 Rady Miejskiej w Nowym Tomylu
z dnia 28 lutego 2003 r. w sprawie Statutu Gminy Nowy
Tomyl,
c) niniejszego statutu.
§5. Teren dzia³ania so³ectwa obejmuje wie Paproæ.
§6. So³ectwo u¿ywa nastêpuj¹cych pieczêci:
1. W sprawach nale¿¹cych do kompetencji Zebrania Wiejskiego:
a) nag³ówkowe:
SAMORZ¥D MIESZKAÑCÓW
WSI.......................................
GMINA NOWY TOMYL
b) podpisowe:
SO£TYS
..............................
(imiê i nazwisko)
2. W sprawach nale¿¹cych do kompetencji So³tysa:
a) nag³ówkowe:
SO£ECTWO
............................
(nazwa wsi)
GMINA NOWY TOMYL
b) podpisowe:

ROZDZIA£ III
Organizacja i zakres dzia³ania
§7. 1. Organami so³ectwa s¹:
1) Zebranie Wiejskie,
2) So³tys,
3) Rada So³ecka.
2. Zebranie wiejskie mo¿e powo³ywaæ tak¿e inne sta³e lub
dorane organy samorz¹dowe so³ectwa, na przyk³ad komisje,
okrelaj¹c zakres ich dzia³ania.
3. Kadencja So³tysa, Rady So³eckiej i innych organów
powo³anych przez Zebranie Wiejskie trwa 4 lata i pokrywa siê
z kadencj¹ Rady Miejskiej. Nowe wybory odbywaj¹ siê nie
póniej ni¿ w ci¹gu 3 miesiêcy po rozpoczêciu siê nowej
kadencji Rady Miejskiej, przy czym do chwili ukonstytuowania
siê nowych organów, ich obowi¹zki pe³ni¹ organy dotychczasowe.
§8. 1. Zebranie Wiejskie jest organem uchwa³odawczym
w so³ectwie.
2. So³tys jest organem wykonawczym.
3. Rada So³ecka jest organem wspomagaj¹cym dzia³alnoæ So³tysa.
4. Zebranie Wiejskie ustala liczbê osób wybieranych do
Rady So³eckiej, z zastrze¿eniem §18 ust. 2.
5. So³tys wchodzi w sk³ad Rady So³eckiej.
6. Przewodnicz¹cego Rady So³eckiej wybiera Rada So³ecka sporód swoich cz³onków.
§9. 1. Do zadañ Samorz¹du Mieszkañców Wsi, So³ectwa
nale¿y:
1) udzia³ w rozpatrywaniu spraw socjalno - bytowych, opieki
zdrowotnej, kulturalnych, sportu, wypoczynku i innych
zwi¹zanych z miejscem zamieszkania,
2) kszta³towanie zasad wspó³¿ycia spo³ecznego,
3) organizowanie wspólnych prac na rzecz miejsca zamieszkania,

SO£TYS

4) tworzenie pomocy s¹siedzkiej,

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

5) sprawowanie kontroli spo³ecznej nad dzia³alnoci¹ jednostek organizacyjnych zwi¹zanych z warunkami ¿ycia na
wsi,

(imiê i nazwisko)
3. W sprawach nale¿¹cych do kompetencji Rady So³eckiej:
a) nag³ówkowe:
RADA SO£ECKA WSI
......................
GMINA NOWY TOMYL
b) podpisowe:
PRZEWODNICZ¥CY RADY SO£ECKIEJ
.................................. 
(imiê i nazwisko)

6) organizowanie przedsiêwziêæ maj¹cych na celu zapewnienie porz¹dku na terenie so³ectwa.
2. Samorz¹dowi Mieszkañców Wsi So³ectwa przys³uguje
prawo zarz¹dzania i korzystania z mienia komunalnego bêd¹cego w jego zarz¹dzie,
3. Rada Miejska mo¿e powierzyæ Samorz¹dowi Mieszkañców wsi zarz¹dzanie i korzystanie z innych sk³adników
mienia komunalnego ni¿ okrelone w ust. 2.
4. Realizuj¹c zadania, o którym stanowi¹ ust. 2 i 3, organy
Samorz¹du Mieszkañców Wsi rozporz¹dzaj¹ dochodami
z tego ród³a.
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§10. Zadania okrelone w §9 Samorz¹d Mieszkañców Wsi
realizuje w szczególnoci poprzez:
1) podejmowanie uchwa³ w sprawach so³ectwa w ramach
przyznanych kompetencji,
2) opiniowanie spraw nale¿¹cych do zakresu dzia³ania Samorz¹du Mieszkañców,
3) wspó³uczestnictwo w organizowaniu i przeprowadzeniu
przez Radê Miejsk¹ konsultacji spo³ecznych projektów
uchwa³ Rady Miejskiej w sprawach o podstawowym znaczeniu dla mieszkañców so³ectwa,
4) wystêpowanie z wnioskami do Rady Miejskiej 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 oraz kierowanie do
nich wniosków dotycz¹cych so³ectwa,
6) ustalenie zadañ do realizacji dla so³tysa w okresie miêdzy
zebraniami wiejskimi.
§11. Zebranie Wiejskie mo¿e opiniowaæ w czêci dotycz¹cej so³ectwa, przedstawione przez Radê Miejsk¹ do konsultacji projekty uchwa³ w sprawach:
1) planu zagospodarowania przestrzennego,
2) planu bud¿etu na dany rok,
3) przepisów prawa miejscowego,
4) innych uchwa³ Rady Miejskiej.
§12. 1. Uchwa³y i opinie Zebrania Wiejskiego So³tys przekazuje Burmistrzowi.
2. Burmistrz w zale¿noci od charakteru sprawy, za³atwia
j¹ we w³asnym zakresie lub przekazuje do rozpatrzenia Radzie
Miejskiej.
3. O sposobie za³atwienia sprawy informuje siê Zebranie
Wiejskie lub So³tysa.
§13. 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 z ¿¹daniem 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.
§14. Dla realizacji wspólnych przedsiêwziêæ Samorz¹d
Mieszkañców Wsi nawi¹zuje wspó³pracê z samorz¹dami mieszkañców s¹siednich so³ectw, zawiera porozumienia okrelaj¹ce zakres i sposób wykonywania wspólnych zadañ, mo¿e
podejmowaæ wspólne uchwa³y.

ROZDZIA£ IV
So³tys i Rada So³ecka
§15. 1. W celu rozwijania aktywnoci spo³ecznej i gospodarczej w so³ectwie oraz zapewnienia sta³ej ³¹cznoci miêdzy
so³ectwem a Rad¹ Miejsk¹ i Burmistrzem, mieszkañcy so³ectwa wybieraj¹ ze swojego grona So³tysa i Radê So³eck¹.
2. Wybór na now¹ kadencjê odbywa siê na zebraniu
wiejskim zwo³ywanym przez Burmistrza, w g³osowaniu tajnym, bezporednim, sporód nieograniczonej liczby kandydatów.
3. Czynne i bierne prawo wyborcze przys³uguje osobom
bêd¹cym sta³ymi mieszkañcami so³ectwa uprawnionymi do
g³osowania. Termin stali mieszkañcy so³ectwa oznacza
osoby przebywaj¹ce i mieszkaj¹ce na terenie so³ectwa z
zamiarem sta³ego pobytu i wpisanie do obowi¹zuj¹cego na
terenie so³ectwa sta³ego spisu wyborców.
4. Pe³nienie funkcji So³tysa ma charakter spo³eczny.
5. Przepisy szczególne mog¹ przewidywaæ dla so³tysów
pieniê¿n¹ rekompensatê za wykonywanie innych czynnoci
urzêdowych, m.in. (inkaso podatków i op³at, wydawanie
wiadectw pochodzenia zwierz¹t, itp.).
6. Rada Miejska w odrêbnej uchwale okrela zasady na
jakich So³tysowi bêdzie przys³ugiwa³a dieta oraz zwrot kosztów podró¿y s³u¿bowej.
§16. 1. Do obowi¹zków So³tysa nale¿y w szczególnoci:
1) zwo³ywanie zebrañ wiejskich,
2) zwo³ywanie posiedzeñ Rady So³eckiej z w³asnej inicjatywy
lub inicjatywy Przewodnicz¹cego Rady So³eckiej,
3) dzia³anie stosownie do wskazañ Zebrania Wiejskiego,
Rady Miejskiej i Burmistrza,
4) wp³ywanie na wykorzystanie aktywnoci mieszkañców
s³u¿¹cej poprawie gospodarki i warunków ¿ycia w so³ectwie,
5) reprezentowanie mieszkañców so³ectwa wobec Rady Miejskiej i Burmistrza,
6) uczestniczenie w naradach so³tysów, zwo³ywanych okresowo przez Burmistrza,
7) pe³nienie roli mê¿a zaufania w miejscowym rodowisku,
8) wykonywanie powierzonych mu przepisami prawa zadañ
z zakresu administracji publicznej.
2. Na zebraniach wiejskich So³tys przedk³ada informacjê
o swojej dzia³alnoci.
3. So³tys korzysta z ochrony prawnej przys³uguj¹cej funkcjonariuszom publicznym.
4. W razie d³u¿szej nieobecnoci So³tysa lub wynikaj¹cego z innych przyczyn braku mo¿liwoci dzia³ania, So³tys
wyznacza sporód Rady So³eckiej - pe³nomocnika do za³atwiania spraw nie cierpi¹cych zw³oki, zawiadamiaj¹c o tym
niezw³ocznie Burmistrza.
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Rada So³ecka sk³ada siê od 3-7 osób, w tym So³tysa.

3. Do obowi¹zków Rady So³eckiej nale¿y wspomaganie
dzia³alnoci So³tysa. Rada So³ecka ma charakter opiniodawczy i doradczy.
4. Posiedzenia Rady So³eckiej odbywaj¹ siê w miarê
istniej¹cych potrzeb, jednak nie rzadziej ni¿ raz na kwarta³.
5. Rada So³ecka w szczególnoci:
1) opracowuje i przedk³ada Zebraniu Wiejskiemu projekty
uchwa³ w sprawach bêd¹cych przedmiotem rozpatrywania przez Zebranie Wiejskie,
2) opracowuje i przedk³ada Zebraniu Wiejskiemu projekty
programów pracy samorz¹du,
3) wystêpuje wobec Zebrania Wiejskiego z inicjatywami
dotycz¹cymi udzia³u mieszkañców w rozwi¹zywaniu problemów so³ectwa i realizacji zadañ samorz¹du,
4) organizuje wykonanie uchwa³ Zebrania Wiejskiego oraz
kontroluje ich realizacjê,
5) decyduje w sprawach udzia³u samorz¹du mieszkañców
wsi w postêpowaniu administracyjnym,
6) wspó³dzia³a z w³aciwymi organizacjami spo³ecznymi
w celu wspólnej realizacji zadañ.
6. Na Zebraniach Wiejskich So³tys lub upowa¿niona przez
niego osoba, sk³ada informacjê o dzia³alnoci Rady So³eckiej.
§19. 1. So³tys i cz³onkowie Rady So³eckiej s¹ bezporednio odpowiedzialni przed Zebraniem Wiejskim i mog¹ byæ
odwo³ani przez zebranie przed up³ywem kadencji, je¿eli nie
wykonuj¹ swoich obowi¹zków, naruszaj¹c postanowienia
statutu i uchwa³ Zebrañ Wiejskich lub dopucili siê czynu
dyskwalifikuj¹cego ich w opinii rodowiska.
2. Rada Miejska mo¿e wyst¹piæ do Zebrania Wiejskiego
z wnioskiem o odwo³anie So³tysa, który nie wywi¹zuje siê ze
swoich obowi¹zków lub dopuci³ siê czynu dyskwalifikuj¹cego go w opinii rodowiska, albo dopuci³ siê przestêpstwa
stwierdzonego prawomocnym wyrokiem karnym. Do czasu
odwo³ania przez Zebranie Wiejskie, Rada Miejska zawiesi
so³tysa w wykonywaniu powierzonych mu przez Gminê obowi¹zków inkasenta nale¿noci publiczno - prawnych.
3. Uchwa³a o odwo³aniu So³tysa podejmowana jest po
wys³uchaniu zainteresowanego, jeli przyby³ on na Zebranie
Wiejskie, w tym samym trybie, w jakim dokonano jego
wyboru.
4. Wybory uzupe³niaj¹ce odbywaj¹ siê w terminie ustalonym przez Burmistrza wg zasad okrelonych w §26-31
niniejszego Statutu.
5. W przypadkach okrelonych w niniejszym paragrafie,
nowo wybrany So³tys lub cz³onek Rady So³eckiej dzia³aj¹ do
koñca rozpoczêtej przez poprzedników kadencji.

ROZDZIA£ V
Zasady i tryb zwo³ywania zebrañ wiejskich
oraz warunki wa¿noci podejmowanych uchwa³
§20. Prawo do udzia³u w Zebraniu Wiejskim maj¹ wszyscy mieszkañcy So³ectwa, posiadaj¹cy czynne prawo wyborcze do Rady Miejskiej.
§21. Zebranie Wiejskie zwo³uje So³tys:
1) z w³asnej inicjatywy,
2) na ¿¹danie co najmniej 1/5 mieszkañców uprawnionych
do udzia³u w zebraniu,
3) na polecenie Rady Miejskiej lub Burmistrza.
§22. 1. Zebranie Wiejskie odbywa siê w miarê istniej¹cych potrzeb, jednak nie rzadziej ni¿ dwa razy w roku.
2. Termin Zebrania Wiejskiego So³tys podaje do wiadomoci publicznej w sposób przyjêty w So³ectwie.
3. Zebranie Wiejskie zwo³ywane na wniosek mieszkañców, Rady Miejskiej lub Burmistrza winno odbywaæ siê
w terminie 7 dni, chyba, ¿e wnioskodawca proponuje termin
póniejszy.
§23. 1. Zebranie Wiejskie jest wa¿ne, gdy mieszkañcy
So³ectwa zostali o nim prawid³owo zawiadomieni, zgodnie
w wymogami Statutu.
2. Zebranie Wiejskie otwiera So³tys i przewodniczy jego
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. Sprawy proponowane do rozpatrzenia na zebraniu
winny byæ nale¿ycie przygotowane.
6. Obowi¹zkiem So³tysa jest zapewnienie referentów
przedstawiaj¹cych problemy rozpatrywane na zebraniu.
W przypadku powstania trudnoci winien on zwróciæ siê do
Przewodnicz¹cego Rady Miejskiej lub Burmistrza o pomoc,
którzy wyznaczaj¹ w tym celu odpowiednich radnych lub
pracowników Urzêdu.
§24. W celu udzielenia So³tysowi sta³ej pomocy w przygotowywaniu materia³ów i w organizacji zebrañ Burmistrz
wyznacza pracowników Urzêdu do kontaktów z So³ectwem.
§25. 1. Uchwa³y Zebrania Wiejskiego zapadaj¹ zwyk³¹
wiêkszoci¹ g³osów, tzn. liczba g³osów za musi byæ wiêksza
od liczby g³osów przeciw. W przypadku równej liczby
g³osów przeprowadza siê g³osowanie ponowne.
2. Z zastrze¿eniem §31, g³osowanie odbywa siê w sposób
jawny. Zebranie mo¿e postanowiæ o przeprowadzeniu tajnego g³osowania nad konkretn¹ spraw¹.
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ROZDZIA£ VI
Tryb wyboru So³tysa i Rady So³eckiej
§26. 1. Zebranie Wiejskie, na którym ma byæ dokonany
wybór So³tysa i cz³onków Rady So³eckiej zwo³uje Burmistrz.
W tym celu okrela on miejsce, dzieñ i godzinê zebrania
wiejskiego oraz wyznacza przewodnicz¹cego zebrania sporód pracowników Urzêdu. Za akceptacj¹ Przewodnicz¹cego
Rady Miejskiej, Burmistrz mo¿e powierzyæ przewodniczenie
takiemu zebraniu przez radnego Rady Miejskiej.
2. Zarz¹dzenie Burmistrza o zwo³aniu Zebrania Wiejskiego dla wyboru So³tysa i Rady So³eckiej podaje siê do wiadomoci mieszkañców so³ectwa co najmniej na 7 dni przed
wyznaczon¹ dat¹ zebrania.
§27. 1. Dla dokonania wa¿nego wyboru So³tysa i Rady
So³eckiej na Zebraniu Wiejskim wymagana jest osobista
obecnoæ co najmniej 1/5 uprawnionych do g³osowania mieszkañców so³ectwa.
2. O ile w wyznaczonym terminie nie uzyskano obecnoci
wymaganej liczby mieszkañców, wybory mog¹ byæ przeprowadzone po up³ywie 1 godziny 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.
4. Czynne i bierne prawo wyborcze przys³uguje osobom
wymienionym w §15 ust. 3.
§28. 1. Wybory przeprowadza komisja w sk³adzie co najmniej 3 osób, wybranych sporód uprawnionych do
g³osowania uczestników zebrania. Cz³onkiem komisji nie mo¿e
byæ osoba kandyduj¹ca na So³tysa lub cz³onka Rady So³eckiej.

2. Do zadañ komisji nale¿y:
- przyjêcie zg³oszeñ kandydatów,
- przeprowadzenie g³osowania,
- ustalenie wyników wyborów,
- og³oszenie wyników wyborów,
- sporz¹dzenie protoko³u o wynikach wyborów.
3. Protokó³ podpisuj¹ cz³onkowie komisji oraz przewodnicz¹cy zebrania.
§29. 1. Wybory odbywaj¹ siê przy nieograniczonej liczbie kandydatów, zg³oszonych bezporednio przez uprawnionych do g³osowania uczestników zebrania.
2. W pierwszej kolejnoci nale¿y przeprowadziæ zg³oszenie kandydatów i g³osowanie dla dokonania wyboru So³tysa.
W drugiej kolejnoci przeprowadza siê wybory cz³onków
Rady So³eckiej.
§30. 1. Za wybranego na funkcjê So³tysa uwa¿a siê kandydata, który uzyska³ najwiêksz¹ liczbê g³osów.
2. Za wybranych do Rady So³eckiej uwa¿a siê kandydatów, którzy uzyskali najwiêksz¹ liczbê g³osów.
§31. Wyboru So³tysa i cz³onków Rady So³eckiej dokonuje
siê w g³osowaniu tajnym.
ROZDZIA£ VI
Postanowienia koñcowe
§32. Zmiany Statutu dokonuje Rada Miejska.
§33. W przypadkach spornych, postanowienia Statutu
interpretuje wi¹¿¹co Rada Miejska.

Za³¹cznik Nr 12
do Uchwa³y Nr V/54/2003
Rady Miejskiej w Nowym Tomylu
z dnia 28 lutego 2003 r.

Na wniosek mieszkañców wsi Przy³êk w celu pe³niejszego
zaspokojenia ich potrzeb lokalnych i wszechstronnego wykorzystania inicjatyw tej spo³ecznoci - Rada Miejska w Nowym
Tomylu dzia³aj¹c na podstawie art. 35 ustawy z dnia 8 marca
1990 roku o samorz¹dzie gminnym (Dz.U. z 2001 roku Nr 142,
poz. 1591; z 2002 roku Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113,
poz. 984, Nr 153, poz. 1271 i Nr 214, poz. 1806) ustala
nastêpuj¹c¹ treæ Statutu So³ectwa Przy³êk, zwanego dalej
so³ectwem

ROZDZIA£ I
Postanowienia ogólne
§1. Uchwa³a okrela:
1) teren dzia³ania so³ectwa,
2) organizacjê wewnêtrzn¹ so³ectwa,
3) tryb pracy So³tysa i Rady So³eckiej,
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4) zasady i tryb zwo³ywania zebrañ wiejskich oraz warunki
wa¿noci podejmowanych uchwa³,
5) tryb wyboru So³tysa i Rady So³eckiej.
§2. Ilekroæ w niniejszej uchwale jest mowa o:
1) Gminie - nale¿y przez to rozumieæ Gminê Nowy Tomyl,
2) Radzie Miejskiej - nale¿y przez to rozumieæ Radê Miejsk¹
w Nowym Tomylu,
3) Burmistrzu - nale¿y przez to rozumieæ Burmistrza Nowego
Tomyla,
4) Urzêdzie - nale¿y rozumieæ Urz¹d Miejski w Nowym
Tomylu,
5) So³ectwie - nale¿y rozumieæ So³ectwo Przy³êk,
6) Samorz¹dzie Mieszkañców Wsi - nale¿y rozumieæ Samorz¹d Mieszkañców Wsi Przy³ek,
7) So³tysie - nale¿y rozumieæ So³tysa Przy³êku,
8) Radzie So³eckiej - nale¿y rozumieæ Radê So³eck¹
w Przy³êku.

SO£TYS
..............................
(imiê i nazwisko)
2. W sprawach nale¿¹cych do kompetencji So³tysa:
a) nag³ówkowe:
SO£ECTWO
............................
(nazwa wsi)
GMINA NOWY TOMYL
b) podpisowe:
SO£TYS
...........................
(imiê i nazwisko)
3. W sprawach nale¿¹cych do kompetencji Rady So³eckiej:
a) nag³ówkowe:
RADA SO£ECKA WSI

ROZDZIA£ II
Nazwa i teren dzia³ania
§3. 1. Ogó³ mieszkañców so³ectwa Przy³êk stanowi
Samorz¹d Mieszkañców Wsi.
2. Nazwa Samorz¹du Mieszkañców Wsi brzmi: So³ectwo
Przy³êk.
§4. 1. So³ectwo jest jednostk¹ pomocnicz¹, której mieszkañcy wspólnie z innymi so³ectwami oraz mieszkañcami
miasta Nowego Tomyla tworz¹ wspólnotê samorz¹dow¹
Gminy Nowy Tomyl.

......................
GMINA NOWY TOMYL
b) podpisowe:
PRZEWODNICZ¥CY RADY SO£ECKIEJ
.................................. 
(imiê i nazwisko)

ROZDZIA£ III

2. Samorz¹d Mieszkañców Wsi, So³ectwa dzia³a na podstawie przepisów prawa, a w szczególnoci:
a) ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorz¹dzie gminnym,
b) uchwa³y Nr V/53/2003 Rady Miejskiej w Nowym Tomylu
z dnia 28 lutego 2003 r. w sprawie Statutu Gminy Nowy
Tomyl,
c) niniejszego statutu.
§5. Teren dzia³ania so³ectwa obejmuje wie Przy³êk.
§6. So³ectwo u¿ywa nastêpuj¹cych pieczêci:
1. W sprawach nale¿¹cych do kompetencji Zebrania Wiejskiego:
a) nag³ówkowe:
SAMORZ¥D MIESZKAÑCÓW
WSI.......................................
GMINA NOWY TOMYL
b) podpisowe:

Organizacja i zakres dzia³ania
§7. 1. Organami so³ectwa s¹:
1) Zebranie Wiejskie,
2) So³tys,
3) Rada So³ecka.
2. Zebranie wiejskie mo¿e powo³ywaæ tak¿e inne sta³e lub
dorane organy samorz¹dowe so³ectwa, na przyk³ad komisje,
okrelaj¹c zakres ich dzia³ania.
3. Kadencja So³tysa, Rady So³eckiej i innych organów
powo³anych przez Zebranie Wiejskie trwa 4 lata i pokrywa siê
z kadencj¹ Rady Miejskiej. Nowe wybory odbywaj¹ siê nie
póniej ni¿ w ci¹gu 3 miesiêcy po rozpoczêciu siê nowej
kadencji Rady Miejskiej, przy czym do chwili ukonstytuowania
siê nowych organów, ich obowi¹zki pe³ni¹ organy dotychczasowe.
§8. 1. Zebranie Wiejskie jest organem uchwa³odawczym
w so³ectwie.
2. So³tys jest organem wykonawczym.
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3. Rada So³ecka jest organem wspomagaj¹cym dzia³alnoæ So³tysa.
4. Zebranie Wiejskie ustala liczbê osób wybieranych do
Rady So³eckiej, z zastrze¿eniem §18 ust. 2.
5. So³tys wchodzi w sk³ad Rady So³eckiej.
6. Przewodnicz¹cego Rady So³eckiej wybiera Rada So³ecka sporód swoich cz³onków.
§9. 1. Do zadañ Samorz¹du Mieszkañców Wsi, So³ectwa
nale¿y:
1) udzia³ w rozpatrywaniu spraw socjalno - bytowych, opieki
zdrowotnej, kulturalnych, sportu, wypoczynku i innych
zwi¹zanych z miejscem zamieszkania,
2) kszta³towanie zasad wspó³¿ycia spo³ecznego,
3) organizowanie wspólnych prac na rzecz miejsca zamieszkania,
4) tworzenie pomocy s¹siedzkiej,
5) sprawowanie kontroli spo³ecznej nad dzia³alnoci¹ jednostek organizacyjnych zwi¹zanych z warunkami ¿ycia na wsi,
6) organizowanie przedsiêwziêæ maj¹cych na celu zapewnienie porz¹dku na terenie so³ectwa.
2. Samorz¹dowi Mieszkañców Wsi So³ectwa przys³uguje
prawo zarz¹dzania i korzystania z mienia komunalnego bêd¹cego w jego zarz¹dzie,
3. Rada Miejska mo¿e powierzyæ Samorz¹dowi Mieszkañców wsi zarz¹dzanie i korzystanie z innych sk³adników
mienia komunalnego ni¿ okrelone w ust. 2.
4. Realizuj¹c zadania, o którym stanowi¹ ust. 2 i 3, organy
Samorz¹du Mieszkañców Wsi rozporz¹dzaj¹ dochodami
z tego ród³a.
§10. Zadania okrelone w §9 Samorz¹d Mieszkañców Wsi
realizuje w szczególnoci poprzez:
1) podejmowanie uchwa³ w sprawach so³ectwa w ramach
przyznanych kompetencji,
2) opiniowanie spraw nale¿¹cych do zakresu dzia³ania Samorz¹du Mieszkañców,
3) wspó³uczestnictwo w organizowaniu i przeprowadzeniu
przez Radê Miejsk¹ konsultacji spo³ecznych projektów
uchwa³ Rady Miejskiej w sprawach o podstawowym znaczeniu dla mieszkañców so³ectwa,
4) wystêpowanie z wnioskami do Rady Miejskiej 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 oraz kierowanie do
nich wniosków dotycz¹cych so³ectwa,
6) ustalenie zadañ do realizacji dla so³tysa w okresie miêdzy
zebraniami wiejskimi.
§11. Zebranie Wiejskie mo¿e opiniowaæ w czêci dotycz¹cej so³ectwa, przedstawione przez Radê Miejsk¹ do konsultacji projekty uchwa³ w sprawach:

1) planu zagospodarowania przestrzennego,
2) planu bud¿etu na dany rok,
3) przepisów prawa miejscowego,
4) innych uchwa³ Rady Miejskiej.
§12. 1. Uchwa³y i opinie Zebrania Wiejskiego So³tys przekazuje Burmistrzowi.
2. Burmistrz w zale¿noci od charakteru sprawy, za³atwia
j¹ we w³asnym zakresie lub przekazuje do rozpatrzenia Radzie
Miejskiej.
3. O sposobie za³atwienia sprawy informuje siê Zebranie
Wiejskie lub So³tysa.
§13. 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 z ¿¹daniem 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.
§14. Dla realizacji wspólnych przedsiêwziêæ Samorz¹d
Mieszkañców Wsi nawi¹zuje wspó³pracê z samorz¹dami mieszkañców s¹siednich so³ectw, zawiera porozumienia okrelaj¹ce zakres i sposób wykonywania wspólnych zadañ, mo¿e
podejmowaæ wspólne uchwa³y.
ROZDZIA£ IV
So³tys i Rada So³ecka
§15. 1. W celu rozwijania aktywnoci spo³ecznej i gospodarczej w so³ectwie oraz zapewnienia sta³ej ³¹cznoci miêdzy
so³ectwem a Rad¹ Miejsk¹ i Burmistrzem, mieszkañcy so³ectwa wybieraj¹ ze swojego grona So³tysa i Radê So³eck¹.
2. Wybór na now¹ kadencjê odbywa siê na zebraniu
wiejskim zwo³ywanym przez Burmistrza, w g³osowaniu tajnym, bezporednim, sporód nieograniczonej liczby kandydatów.
3. Czynne i bierne prawo wyborcze przys³uguje osobom
bêd¹cym sta³ymi mieszkañcami so³ectwa uprawnionymi do
g³osowania. Termin stali mieszkañcy so³ectwa oznacza
osoby przebywaj¹ce i mieszkaj¹ce na terenie so³ectwa
z zamiarem sta³ego pobytu i wpisanie do obowi¹zuj¹cego na
terenie so³ectwa sta³ego spisu wyborców.
4. Pe³nienie funkcji So³tysa ma charakter spo³eczny.
5. Przepisy szczególne mog¹ przewidywaæ dla so³tysów
pieniê¿n¹ rekompensatê za wykonywanie innych czynnoci
urzêdowych, m.in. (inkaso podatków i op³at, wydawanie
wiadectw pochodzenia zwierz¹t, itp.).
6. Rada Miejska w odrêbnej uchwale okrela zasady na
jakich So³tysowi bêdzie przys³ugiwa³a dieta oraz zwrot kosztów podró¿y s³u¿bowej.
§16. 1. Do obowi¹zków So³tysa nale¿y w szczególnoci:
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1) zwo³ywanie zebrañ wiejskich,
2) zwo³ywanie posiedzeñ Rady So³eckiej z w³asnej inicjatywy
lub inicjatywy Przewodnicz¹cego Rady So³eckiej,
3) dzia³anie stosownie do wskazañ Zebrania Wiejskiego,
Rady Miejskiej i Burmistrza,
4) wp³ywanie na wykorzystanie aktywnoci mieszkañców
s³u¿¹cej poprawie gospodarki i warunków ¿ycia w so³ectwie,
5) reprezentowanie mieszkañców so³ectwa wobec Rady Miejskiej i Burmistrza,
6) uczestniczenie w naradach so³tysów, zwo³ywanych okresowo przez Burmistrza,
7) pe³nienie roli mê¿a zaufania w miejscowym rodowisku,
8) wykonywanie powierzonych mu przepisami prawa zadañ
z zakresu administracji publicznej.
2. Na zebraniach wiejskich So³tys przedk³ada informacjê
o swojej dzia³alnoci.
3. So³tys korzysta z ochrony prawnej przys³uguj¹cej funkcjonariuszom publicznym.
4. W razie d³u¿szej nieobecnoci So³tysa lub wynikaj¹cego z innych przyczyn braku mo¿liwoci dzia³ania, So³tys
wyznacza sporód Rady So³eckiej - pe³nomocnika do za³atwiania spraw nie cierpi¹cych zw³oki, zawiadamiaj¹c o tym
niezw³ocznie Burmistrza.
§17. So³tys nie bêd¹cy radnym mo¿e uczestniczyæ
w pracach Rady Miejskiej, lub jej Komisji bez prawa udzia³u
w g³osowaniu.
§18. 1. Przy wykonywaniu swoich zadañ So³tys trwale
wspó³dzia³a z Rad¹ So³eck¹.
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Rada So³ecka sk³ada siê od 3-7 osób, w tym So³tysa.

3. Do obowi¹zków Rady So³eckiej nale¿y wspomaganie
dzia³alnoci So³tysa. Rada So³ecka ma charakter opiniodawczy i doradczy.
4. Posiedzenia Rady So³eckiej odbywaj¹ siê w miarê
istniej¹cych potrzeb, jednak nie rzadziej ni¿ raz na kwarta³.
5. Rada So³ecka w szczególnoci:

6. Na Zebraniach Wiejskich So³tys lub upowa¿niona przez
niego osoba, sk³ada informacjê o dzia³alnoci Rady So³eckiej.
§19. 1. So³tys i cz³onkowie Rady So³eckiej s¹ bezporednio odpowiedzialni przed Zebraniem Wiejskim i mog¹ byæ
odwo³ani przez zebranie przed up³ywem kadencji, je¿eli nie
wykonuj¹ swoich obowi¹zków, naruszaj¹c postanowienia
statutu i uchwa³ Zebrañ Wiejskich lub dopucili siê czynu
dyskwalifikuj¹cego ich w opinii rodowiska.
2. Rada Miejska mo¿e wyst¹piæ do Zebrania Wiejskiego
z wnioskiem o odwo³anie So³tysa, który nie wywi¹zuje siê ze
swoich obowi¹zków lub dopuci³ siê czynu dyskwalifikuj¹cego go w opinii rodowiska, albo dopuci³ siê przestêpstwa
stwierdzonego prawomocnym wyrokiem karnym. Do czasu
odwo³ania przez Zebranie Wiejskie, Rada Miejska zawiesi
so³tysa w wykonywaniu powierzonych mu przez Gminê obowi¹zków inkasenta nale¿noci publiczno - prawnych.
3. Uchwa³a o odwo³aniu So³tysa podejmowana jest po
wys³uchaniu zainteresowanego, jeli przyby³ on na Zebranie
Wiejskie, w tym samym trybie, w jakim dokonano jego
wyboru.
4. Wybory uzupe³niaj¹ce odbywaj¹ siê w terminie ustalonym przez Burmistrza wg zasad okrelonych w §26-31
niniejszego Statutu.
5. W przypadkach okrelonych w niniejszym paragrafie,
nowo wybrany So³tys lub cz³onek Rady So³eckiej dzia³aj¹ do
koñca rozpoczêtej przez poprzedników kadencji.
ROZDZIA£ V
Zasady i tryb zwo³ywania zebrañ wiejskich
oraz warunki wa¿noci podejmowanych uchwa³
§20. Prawo do udzia³u w Zebraniu Wiejskim maj¹ wszyscy mieszkañcy So³ectwa, posiadaj¹cy czynne prawo wyborcze do Rady Miejskiej.
§21. Zebranie Wiejskie zwo³uje So³tys:
1) z w³asnej inicjatywy,
2) na ¿¹danie co najmniej 1/5 mieszkañców uprawnionych
do udzia³u w zebraniu,
3) na polecenie Rady Miejskiej lub Burmistrza.

1) opracowuje i przedk³ada Zebraniu Wiejskiemu projekty
uchwa³ w sprawach bêd¹cych przedmiotem rozpatrywania przez Zebranie Wiejskie,

§22. 1. Zebranie Wiejskie odbywa siê w miarê istniej¹cych potrzeb, jednak nie rzadziej ni¿ dwa razy w roku.

2) opracowuje i przedk³ada Zebraniu Wiejskiemu projekty
programów pracy samorz¹du,

2. Termin Zebrania Wiejskiego So³tys podaje do wiadomoci publicznej w sposób przyjêty w So³ectwie.

3) wystêpuje wobec Zebrania Wiejskiego z inicjatywami
dotycz¹cymi udzia³u mieszkañców w rozwi¹zywaniu problemów so³ectwa i realizacji zadañ samorz¹du,

3. Zebranie Wiejskie zwo³ywane na wniosek mieszkañców, Rady Miejskiej lub Burmistrza winno odbywaæ siê
w terminie 7 dni, chyba, ¿e wnioskodawca proponuje termin
póniejszy.

4) organizuje wykonanie uchwa³ Zebrania Wiejskiego oraz
kontroluje ich realizacjê,
5) decyduje w sprawach udzia³u samorz¹du mieszkañców
wsi w postêpowaniu administracyjnym,
6) wspó³dzia³a z w³aciwymi organizacjami spo³ecznymi
w celu wspólnej realizacji zadañ.

§23. 1. Zebranie Wiejskie jest wa¿ne, gdy mieszkañcy
So³ectwa zostali o nim prawid³owo zawiadomieni, zgodnie
w wymogami Statutu.
2. Zebranie Wiejskie otwiera So³tys i przewodniczy jego
obradom.
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3. Porz¹dek obrad ustala Zebranie Wiejskie na podstawie
projektu przed³o¿onego przez So³tysa.
4. Projekt porz¹dku obrad winien byæ skonsultowany
z Rad¹ So³eck¹.
5. Sprawy proponowane do rozpatrzenia na zebraniu
winny byæ nale¿ycie przygotowane.
6. Obowi¹zkiem So³tysa jest zapewnienie referentów
przedstawiaj¹cych problemy rozpatrywane na zebraniu.
W przypadku powstania trudnoci winien on zwróciæ siê do
Przewodnicz¹cego Rady Miejskiej lub Burmistrza o pomoc,
którzy wyznaczaj¹ w tym celu odpowiednich radnych lub
pracowników Urzêdu.
§24. W celu udzielenia So³tysowi sta³ej pomocy w przygotowywaniu materia³ów i w organizacji zebrañ Burmistrz
wyznacza pracowników Urzêdu do kontaktów z So³ectwem.

3. Zebranie Wiejskie, na którym przeprowadza siê wybory, mo¿e postanowiæ o obowi¹zku podpisania listy obecnoci
przez uczestników zebrania uprawnionych do g³osowania.
4. Czynne i bierne prawo wyborcze przys³uguje osobom
wymienionym w §15 ust. 3.
§28. 1. Wybory przeprowadza komisja w sk³adzie co najmniej 3 osób, wybranych sporód uprawnionych do
g³osowania uczestników zebrania. Cz³onkiem komisji nie mo¿e
byæ osoba kandyduj¹ca na So³tysa lub cz³onka Rady So³eckiej.
2. Do zadañ komisji nale¿y:
- przyjêcie zg³oszeñ kandydatów,
- przeprowadzenie g³osowania,
- ustalenie wyników wyborów,
- og³oszenie wyników wyborów,

§25. 1. Uchwa³y Zebrania Wiejskiego zapadaj¹ zwyk³¹
wiêkszoci¹ g³osów, tzn. liczba g³osów za musi byæ wiêksza
od liczby g³osów przeciw. W przypadku równej liczby
g³osów przeprowadza siê g³osowanie ponowne.

3. Protokó³ podpisuj¹ cz³onkowie komisji oraz przewodnicz¹cy zebrania.

2. Z zastrze¿eniem §31, g³osowanie odbywa siê w sposób
jawny. Zebranie mo¿e postanowiæ o przeprowadzeniu tajnego g³osowania nad konkretn¹ spraw¹.

§29. 1. Wybory odbywaj¹ siê przy nieograniczonej liczbie kandydatów, zg³oszonych bezporednio przez uprawnionych do g³osowania uczestników zebrania.

ROZDZIA£ VI
Tryb wyboru So³tysa i Rady So³eckiej
§26. 1. Zebranie Wiejskie, na którym ma byæ dokonany
wybór So³tysa i cz³onków Rady So³eckiej zwo³uje Burmistrz.
W tym celu okrela on miejsce, dzieñ i godzinê zebrania
wiejskiego oraz wyznacza przewodnicz¹cego zebrania sporód pracowników Urzêdu. Za akceptacj¹ Przewodnicz¹cego
Rady Miejskiej, Burmistrz mo¿e powierzyæ przewodniczenie
takiemu zebraniu przez radnego Rady Miejskiej.
2. Zarz¹dzenie Burmistrza o zwo³aniu Zebrania Wiejskiego dla wyboru So³tysa i Rady So³eckiej podaje siê do wiadomoci mieszkañców so³ectwa co najmniej na 7 dni przed
wyznaczon¹ dat¹ zebrania.
§27. 1. Dla dokonania wa¿nego wyboru So³tysa i Rady
So³eckiej na Zebraniu Wiejskim wymagana jest osobista
obecnoæ co najmniej 1/5 uprawnionych do g³osowania mieszkañców so³ectwa.
2. O ile w wyznaczonym terminie nie uzyskano obecnoci
wymaganej liczby mieszkañców, wybory mog¹ byæ przeprowadzone po up³ywie 1 godziny bez wzglêdu na liczbê obecnych na zebraniu.

- sporz¹dzenie protoko³u o wynikach wyborów.

2. W pierwszej kolejnoci nale¿y przeprowadziæ zg³oszenie kandydatów i g³osowanie dla dokonania wyboru So³tysa.
W drugiej kolejnoci przeprowadza siê wybory cz³onków
Rady So³eckiej.
§30. 1. Za wybranego na funkcjê So³tysa uwa¿a siê kandydata, który uzyska³ najwiêksz¹ liczbê g³osów.
2. Za wybranych do Rady So³eckiej uwa¿a siê kandydatów, którzy uzyskali najwiêksz¹ liczbê g³osów.
§31. Wyboru So³tysa i cz³onków Rady So³eckiej dokonuje
siê w g³osowaniu tajnym.
ROZDZIA£ VI
Postanowienia koñcowe
§32. Zmiany Statutu dokonuje Rada Miejska.
§33. W przypadkach spornych, postanowienia Statutu
interpretuje wi¹¿¹co Rada Miejska.
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Za³¹cznik Nr 13
do Uchwa³y Nr V/54/2003
Rady Miejskiej w Nowym Tomylu
z dnia 28 lutego 2003 r.

Na wniosek mieszkañców wsi Ró¿a w celu pe³niejszego
zaspokojenia ich potrzeb lokalnych i wszechstronnego wykorzystania inicjatyw tej spo³ecznoci - Rada Miejska w Nowym
Tomylu dzia³aj¹c na podstawie art. 35 ustawy z dnia 8 marca
1990 roku o samorz¹dzie gminnym (Dz.U. z 2001 roku Nr 142,
poz. 1591; z 2002 roku Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113,
poz. 984, Nr 153, poz. 1271 i Nr 214, poz. 1806) ustala
nastêpuj¹c¹ treæ Statutu So³ectwa Ró¿a, zwanego dalej
so³ectwem
ROZDZIA£ I
Postanowienia ogólne
§1. Uchwa³a okrela:

2. Samorz¹d Mieszkañców Wsi, So³ectwa dzia³a na podstawie przepisów prawa, a w szczególnoci:
a) ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorz¹dzie gminnym,
b) uchwa³y Nr V/53/2003 Rady Miejskiej w Nowym Tomylu
z dnia 28 lutego 2003 r. w sprawie Statutu Gminy Nowy
Tomyl,
c) niniejszego statutu.
§5. Teren dzia³ania so³ectwa obejmuje wie Ró¿a.
§6. So³ectwo u¿ywa nastêpuj¹cych pieczêci:
1. W sprawach nale¿¹cych do kompetencji Zebrania Wiejskiego:
a) nag³ówkowe:

1) teren dzia³ania so³ectwa,

SAMORZ¥D MIESZKAÑCÓW

2) organizacjê wewnêtrzn¹ so³ectwa,

WSI.......................................

3) tryb pracy So³tysa i Rady So³eckiej,

GMINA NOWY TOMYL

4) zasady i tryb zwo³ywania zebrañ wiejskich oraz warunki
wa¿noci podejmowanych uchwa³,
5) tryb wyboru So³tysa i Rady So³eckiej.
§2. Ilekroæ w niniejszej uchwale jest mowa o:
1) Gminie - nale¿y przez to rozumieæ Gminê Nowy Tomyl,
2) Radzie Miejskiej - nale¿y przez to rozumieæ Radê Miejsk¹
w Nowym Tomylu,
3) Burmistrzu - nale¿y przez to rozumieæ Burmistrza Nowego
Tomyla,
4) Urzêdzie - nale¿y rozumieæ Urz¹d Miejski w Nowym
Tomylu,
5) So³ectwie - nale¿y rozumieæ So³ectwo Ró¿a,
6) Samorz¹dzie Mieszkañców Wsi - nale¿y rozumieæ Samorz¹d Mieszkañców Wsi Ró¿a,
7) So³tysie - nale¿y rozumieæ So³tysa Ró¿y,
8) Radzie So³eckiej - nale¿y rozumieæ Radê So³eck¹ w Ró¿y.
ROZDZIA£ II
Nazwa i teren dzia³ania
§3. 1. Ogó³ mieszkañców so³ectwa Ró¿a stanowi Samorz¹d Mieszkañców Wsi.
2. Nazwa Samorz¹du Mieszkañców Wsi brzmi: So³ectwo
Ró¿a.
§4. 1. So³ectwo jest jednostk¹ pomocnicz¹, której mieszkañcy wspólnie z innymi so³ectwami oraz mieszkañcami
miasta Nowego Tomyla tworz¹ wspólnotê samorz¹dow¹
Gminy Nowy Tomyl.

b) podpisowe:
SO£TYS
..............................
(imiê i nazwisko)
2. W sprawach nale¿¹cych do kompetencji So³tysa:
a) nag³ówkowe:
SO£ECTWO
............................
(nazwa wsi)
GMINA NOWY TOMYL
b) podpisowe:
SO£TYS
...........................
(imiê i nazwisko)
3. W sprawach nale¿¹cych do kompetencji Rady So³eckiej:
a) nag³ówkowe:
RADA SO£ECKA WSI
......................
GMINA NOWY TOMYL
b) podpisowe:
PRZEWODNICZ¥CY RADY SO£ECKIEJ
.................................. 
(imiê i nazwisko)
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ROZDZIA£ III
Organizacja i zakres dzia³ania
§7. 1. Organami so³ectwa s¹:
1) Zebranie Wiejskie,
2) So³tys,
3) Rada So³ecka.
2. Zebranie wiejskie mo¿e powo³ywaæ tak¿e inne sta³e lub
dorane organy samorz¹dowe so³ectwa, na przyk³ad komisje,
okrelaj¹c zakres ich dzia³ania.
3. Kadencja So³tysa, Rady So³eckiej i innych organów
powo³anych przez Zebranie Wiejskie trwa 4 lata i pokrywa siê
z kadencj¹ Rady Miejskiej. Nowe wybory odbywaj¹ siê nie
póniej ni¿ w ci¹gu 3 miesiêcy po rozpoczêciu siê nowej
kadencji Rady Miejskiej, przy czym do chwili ukonstytuowania
siê nowych organów, ich obowi¹zki pe³ni¹ organy dotychczasowe.
§8. 1. Zebranie Wiejskie jest organem uchwa³odawczym
w so³ectwie.
2. So³tys jest organem wykonawczym.
3. Rada So³ecka jest organem wspomagaj¹cym dzia³alnoæ So³tysa.
4. Zebranie Wiejskie ustala liczbê osób wybieranych do
Rady So³eckiej, z zastrze¿eniem §18 ust. 2.
5. So³tys wchodzi w sk³ad Rady So³eckiej.
6. Przewodnicz¹cego Rady So³eckiej wybiera Rada So³ecka sporód swoich cz³onków.
§9. 1. Do zadañ Samorz¹du Mieszkañców Wsi, So³ectwa
nale¿y:
1) udzia³ w rozpatrywaniu spraw socjalno - bytowych, opieki
zdrowotnej, kulturalnych, sportu, wypoczynku i innych
zwi¹zanych z miejscem zamieszkania,
2) kszta³towanie zasad wspó³¿ycia spo³ecznego,
3) organizowanie wspólnych prac na rzecz miejsca zamieszkania,
4) tworzenie pomocy s¹siedzkiej,
5) sprawowanie kontroli spo³ecznej nad dzia³alnoci¹ jednostek organizacyjnych zwi¹zanych z warunkami ¿ycia na
wsi,
6) organizowanie przedsiêwziêæ maj¹cych na celu zapewnienie porz¹dku na terenie so³ectwa.
2. Samorz¹dowi Mieszkañców Wsi So³ectwa przys³uguje
prawo zarz¹dzania i korzystania z mienia komunalnego bêd¹cego w jego zarz¹dzie,
3. Rada Miejska mo¿e powierzyæ Samorz¹dowi Mieszkañców wsi zarz¹dzanie i korzystanie z innych sk³adników
mienia komunalnego ni¿ okrelone w ust. 2.

Poz. 1096

4. Realizuj¹c zadania, o którym stanowi¹ ust. 2 i 3, organy
Samorz¹du Mieszkañców Wsi rozporz¹dzaj¹ dochodami
z tego ród³a.
§10. Zadania okrelone w §9 Samorz¹d Mieszkañców Wsi
realizuje w szczególnoci poprzez:
1) podejmowanie uchwa³ w sprawach so³ectwa w ramach
przyznanych kompetencji,
2) opiniowanie spraw nale¿¹cych do zakresu dzia³ania
Samorz¹du Mieszkañców,
3) wspó³uczestnictwo w organizowaniu i przeprowadzeniu
przez Radê Miejsk¹ konsultacji spo³ecznych projektów
uchwa³ Rady Miejskiej w sprawach o podstawowym znaczeniu dla mieszkañców so³ectwa,
4) wystêpowanie z wnioskami do Rady Miejskiej 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 oraz kierowanie do
nich wniosków dotycz¹cych so³ectwa,
6) ustalenie zadañ do realizacji dla so³tysa w okresie miêdzy
zebraniami wiejskimi.
§11. Zebranie Wiejskie mo¿e opiniowaæ w czêci dotycz¹cej so³ectwa, przedstawione przez Radê Miejsk¹ do konsultacji projekty uchwa³ w sprawach:
1) planu zagospodarowania przestrzennego,
2) planu bud¿etu na dany rok,
3) przepisów prawa miejscowego,
4) innych uchwa³ Rady Miejskiej.
§12. 1. Uchwa³y i opinie Zebrania Wiejskiego So³tys przekazuje Burmistrzowi.
2. Burmistrz w zale¿noci od charakteru sprawy, za³atwia
j¹ we w³asnym zakresie lub przekazuje do rozpatrzenia Radzie
Miejskiej.
3. O sposobie za³atwienia sprawy informuje siê Zebranie
Wiejskie lub So³tysa.
§13. 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 z ¿¹daniem 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.
§14. Dla realizacji wspólnych przedsiêwziêæ Samorz¹d
Mieszkañców Wsi nawi¹zuje wspó³pracê z samorz¹dami mieszkañców s¹siednich so³ectw, zawiera porozumienia okrelaj¹ce zakres i sposób wykonywania wspólnych zadañ, mo¿e
podejmowaæ wspólne uchwa³y.

Dziennik Urzêdowy
Województwa Wielkopolskiego Nr 59

Poz. 1096

 5709 

ROZDZIA£ IV
So³tys i Rada So³ecka
§15. 1. W celu rozwijania aktywnoci spo³ecznej i gospodarczej w so³ectwie oraz zapewnienia sta³ej ³¹cznoci miêdzy
so³ectwem a Rad¹ Miejsk¹ i Burmistrzem, mieszkañcy so³ectwa wybieraj¹ ze swojego grona So³tysa i Radê So³eck¹.
2. Wybór na now¹ kadencjê odbywa siê na zebraniu
wiejskim zwo³ywanym przez Burmistrza, w g³osowaniu tajnym, bezporednim, sporód nieograniczonej liczby kandydatów.
3. Czynne i bierne prawo wyborcze przys³uguje osobom
bêd¹cym sta³ymi mieszkañcami so³ectwa uprawnionymi do
g³osowania. Termin stali mieszkañcy so³ectwa oznacza
osoby przebywaj¹ce i mieszkaj¹ce na terenie so³ectwa
z zamiarem sta³ego pobytu i wpisanie do obowi¹zuj¹cego na
terenie so³ectwa sta³ego spisu wyborców.
4. Pe³nienie funkcji So³tysa ma charakter spo³eczny.
5. Przepisy szczególne mog¹ przewidywaæ dla so³tysów
pieniê¿n¹ rekompensatê za wykonywanie innych czynnoci
urzêdowych, m.in. (inkaso podatków i op³at, wydawanie
wiadectw pochodzenia zwierz¹t, itp.).
6. Rada Miejska w odrêbnej uchwale okrela zasady na
jakich So³tysowi bêdzie przys³ugiwa³a dieta oraz zwrot kosztów podró¿y s³u¿bowej.
§16. 1. Do obowi¹zków So³tysa nale¿y w szczególnoci:
1) zwo³ywanie zebrañ wiejskich,

§17. So³tys nie bêd¹cy radnym mo¿e uczestniczyæ
w pracach Rady Miejskiej, lub jej Komisji bez prawa udzia³u
w g³osowaniu.
§18. 1. Przy wykonywaniu swoich zadañ So³tys trwale
wspó³dzia³a z Rad¹ So³eck¹.
2

Rada So³ecka sk³ada siê od 3-7 osób, w tym So³tysa.

3. Do obowi¹zków Rady So³eckiej nale¿y wspomaganie
dzia³alnoci So³tysa. Rada So³ecka ma charakter opiniodawczy i doradczy.
4. Posiedzenia Rady So³eckiej odbywaj¹ siê w miarê
istniej¹cych potrzeb, jednak nie rzadziej ni¿ raz na kwarta³.
5. Rada So³ecka w szczególnoci:
1) opracowuje i przedk³ada Zebraniu Wiejskiemu projekty
uchwa³ w sprawach bêd¹cych przedmiotem rozpatrywania przez Zebranie Wiejskie,
2) opracowuje i przedk³ada Zebraniu Wiejskiemu projekty
programów pracy samorz¹du,
3) wystêpuje wobec Zebrania Wiejskiego z inicjatywami
dotycz¹cymi udzia³u mieszkañców w rozwi¹zywaniu problemów so³ectwa i realizacji zadañ samorz¹du,
4) organizuje wykonanie uchwa³ Zebrania Wiejskiego oraz
kontroluje ich realizacjê,
5) decyduje w sprawach udzia³u samorz¹du mieszkañców
wsi w postêpowaniu administracyjnym,
6) wspó³dzia³a z w³aciwymi organizacjami spo³ecznymi
w celu wspólnej realizacji zadañ.

2) zwo³ywanie posiedzeñ Rady So³eckiej z w³asnej inicjatywy
lub inicjatywy Przewodnicz¹cego Rady So³eckiej,

6. Na Zebraniach Wiejskich So³tys lub upowa¿niona przez
niego osoba, sk³ada informacjê o dzia³alnoci Rady So³eckiej.

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

§19. 1. So³tys i cz³onkowie Rady So³eckiej s¹ bezporednio odpowiedzialni przed Zebraniem Wiejskim i mog¹ byæ
odwo³ani przez zebranie przed up³ywem kadencji, je¿eli nie
wykonuj¹ swoich obowi¹zków, naruszaj¹c postanowienia
statutu i uchwa³ Zebrañ Wiejskich lub dopucili siê czynu
dyskwalifikuj¹cego ich w opinii rodowiska.

4) wp³ywanie na wykorzystanie aktywnoci mieszkañców
s³u¿¹cej poprawie gospodarki i warunków ¿ycia w so³ectwie,
5) reprezentowanie mieszkañców so³ectwa wobec Rady Miejskiej i Burmistrza,
6) uczestniczenie w naradach so³tysów, zwo³ywanych okresowo przez Burmistrza,
7) pe³nienie roli mê¿a zaufania w miejscowym rodowisku,
8) wykonywanie powierzonych mu przepisami prawa zadañ
z zakresu administracji publicznej.
2. Na zebraniach wiejskich So³tys przedk³ada informacjê
o swojej dzia³alnoci.
3. So³tys korzysta z ochrony prawnej przys³uguj¹cej funkcjonariuszom publicznym.
4. W razie d³u¿szej nieobecnoci So³tysa lub wynikaj¹cego z innych przyczyn braku mo¿liwoci dzia³ania, So³tys
wyznacza sporód Rady So³eckiej - pe³nomocnika do za³atwiania spraw nie cierpi¹cych zw³oki, zawiadamiaj¹c o tym
niezw³ocznie Burmistrza.

2. Rada Miejska mo¿e wyst¹piæ do Zebrania Wiejskiego
z wnioskiem o odwo³anie So³tysa, który nie wywi¹zuje siê ze
swoich obowi¹zków lub dopuci³ siê czynu dyskwalifikuj¹cego go w opinii rodowiska, albo dopuci³ siê przestêpstwa
stwierdzonego prawomocnym wyrokiem karnym. Do czasu
odwo³ania przez Zebranie Wiejskie, Rada Miejska zawiesi
so³tysa w wykonywaniu powierzonych mu przez Gminê obowi¹zków inkasenta nale¿noci publiczno - prawnych.
3. Uchwa³a o odwo³aniu So³tysa podejmowana jest po
wys³uchaniu zainteresowanego, jeli przyby³ on na Zebranie
Wiejskie, w tym samym trybie, w jakim dokonano jego
wyboru.
4. Wybory uzupe³niaj¹ce odbywaj¹ siê w terminie ustalonym przez Burmistrza wg zasad okrelonych w §26-31
niniejszego Statutu.
5. W przypadkach okrelonych w niniejszym paragrafie,
nowo wybrany So³tys lub cz³onek Rady So³eckiej dzia³aj¹ do
koñca rozpoczêtej przez poprzedników kadencji.
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ROZDZIA£ V

ROZDZIA£ VI

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

Tryb wyboru So³tysa i Rady So³eckiej

§20. Prawo do udzia³u w Zebraniu Wiejskim maj¹ wszyscy mieszkañcy So³ectwa, posiadaj¹cy czynne prawo wyborcze do Rady Miejskiej.
§21. Zebranie Wiejskie zwo³uje So³tys:
1) z w³asnej inicjatywy,
2) na ¿¹danie co najmniej 1/5 mieszkañców uprawnionych
do udzia³u w zebraniu,
3) na polecenie Rady Miejskiej lub Burmistrza.
§22. 1. Zebranie Wiejskie odbywa siê w miarê istniej¹cych potrzeb, jednak nie rzadziej ni¿ dwa razy w roku.

§26. 1. Zebranie Wiejskie, na którym ma byæ dokonany
wybór So³tysa i cz³onków Rady So³eckiej zwo³uje Burmistrz.
W tym celu okrela on miejsce, dzieñ i godzinê zebrania
wiejskiego oraz wyznacza przewodnicz¹cego zebrania sporód pracowników Urzêdu. Za akceptacj¹ Przewodnicz¹cego
Rady Miejskiej, Burmistrz mo¿e powierzyæ przewodniczenie
takiemu zebraniu przez radnego Rady Miejskiej.
2. Zarz¹dzenie Burmistrza o zwo³aniu Zebrania Wiejskiego dla wyboru So³tysa i Rady So³eckiej podaje siê do wiadomoci mieszkañców so³ectwa co najmniej na 7 dni przed
wyznaczon¹ dat¹ zebrania.

2. Termin Zebrania Wiejskiego So³tys podaje do wiadomoci publicznej w sposób przyjêty w So³ectwie.

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

3. Zebranie Wiejskie zwo³ywane na wniosek mieszkañców, Rady Miejskiej lub Burmistrza winno odbywaæ siê
w terminie 7 dni, chyba, ¿e wnioskodawca proponuje termin
póniejszy.

2. O ile w wyznaczonym terminie nie uzyskano obecnoci
wymaganej liczby mieszkañców, wybory mog¹ byæ przeprowadzone po up³ywie 1 godziny bez wzglêdu na liczbê obecnych na zebraniu.

§23. 1. Zebranie Wiejskie jest wa¿ne, gdy mieszkañcy
So³ectwa zostali o nim prawid³owo zawiadomieni, zgodnie
w wymogami Statutu.

3. Zebranie Wiejskie, na którym przeprowadza siê wybory, mo¿e postanowiæ o obowi¹zku podpisania listy obecnoci
przez uczestników zebrania uprawnionych do g³osowania.

2. Zebranie Wiejskie otwiera So³tys i przewodniczy jego
obradom.

4. Czynne i bierne prawo wyborcze przys³uguje osobom
wymienionym w §15 ust. 3.

3. Porz¹dek obrad ustala Zebranie Wiejskie na podstawie
projektu przed³o¿onego przez So³tysa.

§28. 1. Wybory przeprowadza komisja w sk³adzie co najmniej 3 osób, wybranych sporód uprawnionych do
g³osowania uczestników zebrania. Cz³onkiem komisji nie mo¿e
byæ osoba kandyduj¹ca na So³tysa lub cz³onka Rady So³eckiej.

4. Projekt porz¹dku obrad winien byæ skonsultowany
z Rad¹ So³eck¹.
5. Sprawy proponowane do rozpatrzenia na zebraniu
winny byæ nale¿ycie przygotowane.
6. Obowi¹zkiem So³tysa jest zapewnienie referentów
przedstawiaj¹cych problemy rozpatrywane na zebraniu.
W przypadku powstania trudnoci winien on zwróciæ siê do
Przewodnicz¹cego Rady Miejskiej lub Burmistrza o pomoc,
którzy wyznaczaj¹ w tym celu odpowiednich radnych lub
pracowników Urzêdu.
§24. W celu udzielenia So³tysowi sta³ej pomocy w przygotowywaniu materia³ów i w organizacji zebrañ Burmistrz
wyznacza pracowników Urzêdu do kontaktów z So³ectwem.
§25. 1. Uchwa³y Zebrania Wiejskiego zapadaj¹ zwyk³¹
wiêkszoci¹ g³osów, tzn. liczba g³osów za musi byæ wiêksza
od liczby g³osów przeciw. W przypadku równej liczby
g³osów przeprowadza siê g³osowanie ponowne.
2. Z zastrze¿eniem §31, g³osowanie odbywa siê w sposób
jawny. Zebranie mo¿e postanowiæ o przeprowadzeniu tajnego g³osowania nad konkretn¹ spraw¹.

2. 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.
§29. 1. Wybory odbywaj¹ siê przy nieograniczonej liczbie kandydatów, zg³oszonych bezporednio przez uprawnionych do g³osowania uczestników zebrania.
2. W pierwszej kolejnoci nale¿y przeprowadziæ zg³oszenie kandydatów i g³osowanie dla dokonania wyboru So³tysa.
W drugiej kolejnoci przeprowadza siê wybory cz³onków
Rady So³eckiej.
§30. 1. Za wybranego na funkcjê So³tysa uwa¿a siê kandydata, który uzyska³ najwiêksz¹ liczbê g³osów.
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2. Za wybranych do Rady So³eckiej uwa¿a siê kandydatów, którzy uzyskali najwiêksz¹ liczbê g³osów.
§31. Wyboru So³tysa i cz³onków Rady So³eckiej dokonuje
siê w g³osowaniu tajnym.

ROZDZIA£ VI
Postanowienia koñcowe
§32. Zmiany Statutu dokonuje Rada Miejska.
§33. W przypadkach spornych, postanowienia Statutu
interpretuje wi¹¿¹co Rada Miejska.

Za³¹cznik Nr 14
do Uchwa³y Nr V/54/2003
Rady Miejskiej w Nowym Tomylu
z dnia 28 lutego 2003 r.

Na wniosek mieszkañców wsi S¹topy w celu pe³niejszego
zaspokojenia ich potrzeb lokalnych i wszechstronnego wykorzystania inicjatyw tej spo³ecznoci - Rada Miejska w Nowym
Tomylu dzia³aj¹c na podstawie art. 35 ustawy z dnia 8 marca
1990 roku o samorz¹dzie gminnym (Dz.U. z 2001 roku Nr 142,
poz. 1591; z 2002 roku Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113,
poz. 984, Nr 153, poz. 1271 i Nr 214, poz. 1806) ustala
nastêpuj¹c¹ treæ Statutu So³ectwa S¹topy, zwanego dalej
so³ectwem
ROZDZIA£ I
Postanowienia ogólne

ROZDZIA£ II
Nazwa i teren dzia³ania
§3. 1. Ogó³ mieszkañców so³ectwa S¹topy stanowi
Samorz¹d Mieszkañców Wsi.
2. Nazwa Samorz¹du Mieszkañców Wsi brzmi: So³ectwo
S¹topy.
§4. 1. So³ectwo jest jednostk¹ pomocnicz¹, której mieszkañcy wspólnie z innymi so³ectwami oraz mieszkañcami
miasta Nowego Tomyla tworz¹ wspólnotê samorz¹dow¹
Gminy Nowy Tomyl.

§1. Uchwa³a okrela:

2. Samorz¹d Mieszkañców Wsi, So³ectwa dzia³a na podstawie przepisów prawa, a w szczególnoci:

1) teren dzia³ania so³ectwa,

a) ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorz¹dzie gminnym,

2) organizacjê wewnêtrzn¹ so³ectwa,

b) uchwa³y Nr V/53/2003 Rady Miejskiej w Nowym Tomylu
z dnia 28 lutego 2003 r. w sprawie Statutu Gminy Nowy
Tomyl,

3) tryb pracy So³tysa i Rady So³eckiej,
4) zasady i tryb zwo³ywania zebrañ wiejskich oraz warunki
wa¿noci podejmowanych uchwa³,
5) tryb wyboru So³tysa i Rady So³eckiej.
§2. Ilekroæ w niniejszej uchwale jest mowa o:
1) Gminie - nale¿y przez to rozumieæ Gminê Nowy Tomyl,
2) Radzie Miejskiej - nale¿y przez to rozumieæ Radê Miejsk¹
w Nowym Tomylu,
3) Burmistrzu - nale¿y przez to rozumieæ Burmistrza Nowego
Tomyla,
4) Urzêdzie - nale¿y rozumieæ Urz¹d Miejski w Nowym
Tomylu,
5) So³ectwie - nale¿y rozumieæ So³ectwo S¹topy,
6) Samorz¹dzie Mieszkañców Wsi - nale¿y rozumieæ Samorz¹d Mieszkañców Wsi S¹topy,
7) So³tysie - nale¿y rozumieæ So³tysa S¹topów,
8) Radzie So³eckiej - nale¿y rozumieæ Radê So³eck¹
w S¹topach.

c) niniejszego statutu.
§5. Teren dzia³ania so³ectwa obejmuje wie S¹topy.
§6. So³ectwo u¿ywa nastêpuj¹cych pieczêci:
1. W sprawach nale¿¹cych do kompetencji Zebrania Wiejskiego:
a) nag³ówkowe:
SAMORZ¥D MIESZKAÑCÓW
WSI.......................................
GMINA NOWY TOMYL
b) podpisowe:
SO£TYS
..............................
(imiê i nazwisko)
2. W sprawach nale¿¹cych do kompetencji So³tysa:
a) nag³ówkowe:
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§9. 1. Do zadañ Samorz¹du Mieszkañców Wsi, So³ectwa
nale¿y:

............................
(nazwa wsi)
GMINA NOWY TOMYL
b) podpisowe:

1) udzia³ w rozpatrywaniu spraw socjalno - bytowych, opieki
zdrowotnej, kulturalnych, sportu, wypoczynku i innych
zwi¹zanych z miejscem zamieszkania,
2) kszta³towanie zasad wspó³¿ycia spo³ecznego,

SO£TYS

3) organizowanie wspólnych prac na rzecz miejsca zamieszkania,

...........................
(imiê i nazwisko)
3. W sprawach nale¿¹cych do kompetencji Rady So³eckiej:
a) nag³ówkowe:
RADA SO£ECKA WSI
......................
GMINA NOWY TOMYL
b) podpisowe:
PRZEWODNICZ¥CY RADY SO£ECKIEJ
.................................. 
(imiê i nazwisko)

ROZDZIA£ III
Organizacja i zakres dzia³ania
§7. 1. Organami so³ectwa s¹:
1) Zebranie Wiejskie,
2) So³tys,
3) Rada So³ecka.
2. Zebranie wiejskie mo¿e powo³ywaæ tak¿e inne sta³e lub
dorane organy samorz¹dowe so³ectwa, na przyk³ad komisje,
okrelaj¹c zakres ich dzia³ania.
3. Kadencja So³tysa, Rady So³eckiej i innych organów
powo³anych przez Zebranie Wiejskie trwa 4 lata i pokrywa siê
z kadencj¹ Rady Miejskiej. Nowe wybory odbywaj¹ siê nie
póniej ni¿ w ci¹gu 3 miesiêcy po rozpoczêciu siê nowej
kadencji Rady Miejskiej, przy czym do chwili ukonstytuowania
siê nowych organów, ich obowi¹zki pe³ni¹ organy dotychczasowe.
§8. 1. Zebranie Wiejskie jest organem uchwa³odawczym
w so³ectwie.
2. So³tys jest organem wykonawczym.
3. Rada So³ecka jest organem wspomagaj¹cym dzia³alnoæ So³tysa.
4. Zebranie Wiejskie ustala liczbê osób wybieranych do
Rady So³eckiej, z zastrze¿eniem §18 ust. 2.
5. So³tys wchodzi w sk³ad Rady So³eckiej.
6. Przewodnicz¹cego Rady So³eckiej wybiera Rada So³ecka sporód swoich cz³onków.

4) tworzenie pomocy s¹siedzkiej,
5) sprawowanie kontroli spo³ecznej nad dzia³alnoci¹ jednostek organizacyjnych zwi¹zanych z warunkami ¿ycia na
wsi,
6) organizowanie przedsiêwziêæ maj¹cych na celu zapewnienie porz¹dku na terenie so³ectwa.
2. Samorz¹dowi Mieszkañców Wsi So³ectwa przys³uguje
prawo zarz¹dzania i korzystania z mienia komunalnego bêd¹cego w jego zarz¹dzie,
3. Rada Miejska mo¿e powierzyæ Samorz¹dowi Mieszkañców wsi zarz¹dzanie i korzystanie z innych sk³adników
mienia komunalnego ni¿ okrelone w ust. 2.
4. Realizuj¹c zadania, o którym stanowi¹ ust. 2 i 3, organy
Samorz¹du Mieszkañców Wsi rozporz¹dzaj¹ dochodami
z tego ród³a.
§10. Zadania okrelone w §9 Samorz¹d Mieszkañców Wsi
realizuje w szczególnoci poprzez:
1) podejmowanie uchwa³ w sprawach so³ectwa w ramach
przyznanych kompetencji,
2) opiniowanie spraw nale¿¹cych do zakresu dzia³ania
Samorz¹du Mieszkañców,
3) wspó³uczestnictwo w organizowaniu i przeprowadzeniu
przez Radê Miejsk¹ konsultacji spo³ecznych projektów
uchwa³ Rady Miejskiej w sprawach o podstawowym znaczeniu dla mieszkañców so³ectwa,
4) wystêpowanie z wnioskami do Rady Miejskiej 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 oraz kierowanie do
nich wniosków dotycz¹cych so³ectwa,
6) ustalenie zadañ do realizacji dla so³tysa w okresie miêdzy
zebraniami wiejskimi.
§11. Zebranie Wiejskie mo¿e opiniowaæ w czêci dotycz¹cej so³ectwa, przedstawione przez Radê Miejsk¹ do konsultacji projekty uchwa³ w sprawach:
1) planu zagospodarowania przestrzennego,
2) planu bud¿etu na dany rok,
3) przepisów prawa miejscowego,
4) innych uchwa³ Rady Miejskiej.
§12. 1. Uchwa³y i opinie Zebrania Wiejskiego So³tys przekazuje Burmistrzowi.
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2. Burmistrz w zale¿noci od charakteru sprawy, za³atwia
j¹ we w³asnym zakresie lub przekazuje do rozpatrzenia Radzie
Miejskiej.
3. O sposobie za³atwienia sprawy informuje siê Zebranie
Wiejskie lub So³tysa.
§13. 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 z ¿¹daniem 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.
§14. Dla realizacji wspólnych przedsiêwziêæ Samorz¹d
Mieszkañców Wsi nawi¹zuje wspó³pracê z samorz¹dami mieszkañców s¹siednich so³ectw, zawiera porozumienia okrelaj¹ce zakres i sposób wykonywania wspólnych zadañ, mo¿e
podejmowaæ wspólne uchwa³y.
ROZDZIA£ IV
So³tys i Rada So³ecka
§15. 1. W celu rozwijania aktywnoci spo³ecznej i gospodarczej w so³ectwie oraz zapewnienia sta³ej ³¹cznoci miêdzy
so³ectwem a Rad¹ Miejsk¹ i Burmistrzem, mieszkañcy so³ectwa wybieraj¹ ze swojego grona So³tysa i Radê So³eck¹.
2. Wybór na now¹ kadencjê odbywa siê na zebraniu
wiejskim zwo³ywanym przez Burmistrza, w g³osowaniu tajnym, bezporednim, sporód nieograniczonej liczby kandydatów.
3. Czynne i bierne prawo wyborcze przys³uguje osobom
bêd¹cym sta³ymi mieszkañcami so³ectwa uprawnionymi do
g³osowania. Termin stali mieszkañcy so³ectwa oznacza
osoby przebywaj¹ce i mieszkaj¹ce na terenie so³ectwa
z zamiarem sta³ego pobytu i wpisanie do obowi¹zuj¹cego na
terenie so³ectwa sta³ego spisu wyborców.
4. Pe³nienie funkcji So³tysa ma charakter spo³eczny.
5. Przepisy szczególne mog¹ przewidywaæ dla so³tysów
pieniê¿n¹ rekompensatê za wykonywanie innych czynnoci
urzêdowych, m.in. (inkaso podatków i op³at, wydawanie
wiadectw pochodzenia zwierz¹t, itp.).
6. Rada Miejska w odrêbnej uchwale okrela zasady na
jakich So³tysowi bêdzie przys³ugiwa³a dieta oraz zwrot kosztów podró¿y s³u¿bowej.
§16. 1. Do obowi¹zków So³tysa nale¿y w szczególnoci:
1) zwo³ywanie zebrañ wiejskich,
2) zwo³ywanie posiedzeñ Rady So³eckiej z w³asnej inicjatywy
lub inicjatywy Przewodnicz¹cego Rady So³eckiej,
3) dzia³anie stosownie do wskazañ Zebrania Wiejskiego,
Rady Miejskiej i Burmistrza,
4) wp³ywanie na wykorzystanie aktywnoci mieszkañców s³u¿¹cej poprawie gospodarki i warunków ¿ycia w so³ectwie,

5) reprezentowanie mieszkañców so³ectwa wobec Rady
Miejskiej i Burmistrza,
6) uczestniczenie w naradach so³tysów, zwo³ywanych okresowo przez Burmistrza,
7) pe³nienie roli mê¿a zaufania w miejscowym rodowisku,
8) wykonywanie powierzonych mu przepisami prawa zadañ
z zakresu administracji publicznej.
2. Na zebraniach wiejskich So³tys przedk³ada informacjê
o swojej dzia³alnoci.
3. So³tys korzysta z ochrony prawnej przys³uguj¹cej funkcjonariuszom publicznym.
4. W razie d³u¿szej nieobecnoci So³tysa lub wynikaj¹cego z innych przyczyn braku mo¿liwoci dzia³ania, So³tys
wyznacza sporód Rady So³eckiej - pe³nomocnika do za³atwiania spraw nie cierpi¹cych zw³oki, zawiadamiaj¹c o tym
niezw³ocznie Burmistrza.
§17. So³tys nie bêd¹cy radnym mo¿e uczestniczyæ
w pracach Rady Miejskiej, lub jej Komisji bez prawa udzia³u
w g³osowaniu.
§18. 1. Przy wykonywaniu swoich zadañ So³tys trwale
wspó³dzia³a z Rad¹ So³eck¹.
2

Rada So³ecka sk³ada siê od 3-7 osób, w tym So³tysa.

3. Do obowi¹zków Rady So³eckiej nale¿y wspomaganie
dzia³alnoci So³tysa. Rada So³ecka ma charakter opiniodawczy i doradczy.
4. Posiedzenia Rady So³eckiej odbywaj¹ siê w miarê
istniej¹cych potrzeb, jednak nie rzadziej ni¿ raz na kwarta³.
5. Rada So³ecka w szczególnoci:
1) opracowuje i przedk³ada Zebraniu Wiejskiemu projekty
uchwa³ w sprawach bêd¹cych przedmiotem rozpatrywania przez Zebranie Wiejskie,
2) opracowuje i przedk³ada Zebraniu Wiejskiemu projekty
programów pracy samorz¹du,
3) wystêpuje wobec Zebrania Wiejskiego z inicjatywami
dotycz¹cymi udzia³u mieszkañców w rozwi¹zywaniu problemów so³ectwa i realizacji zadañ samorz¹du,
4) organizuje wykonanie uchwa³ Zebrania Wiejskiego oraz
kontroluje ich realizacjê,
5) decyduje w sprawach udzia³u samorz¹du mieszkañców
wsi w postêpowaniu administracyjnym,
6) wspó³dzia³a z w³aciwymi organizacjami spo³ecznymi
w celu wspólnej realizacji zadañ.
6. Na Zebraniach Wiejskich So³tys lub upowa¿niona przez
niego osoba, sk³ada informacjê o dzia³alnoci Rady So³eckiej.
§19. 1. So³tys i cz³onkowie Rady So³eckiej s¹ bezporednio odpowiedzialni przed Zebraniem Wiejskim i mog¹ byæ
odwo³ani przez zebranie przed up³ywem kadencji, je¿eli nie
wykonuj¹ swoich obowi¹zków, naruszaj¹c postanowienia
statutu i uchwa³ Zebrañ Wiejskich lub dopucili siê czynu
dyskwalifikuj¹cego ich w opinii rodowiska.
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2. Rada Miejska mo¿e wyst¹piæ do Zebrania Wiejskiego
z wnioskiem o odwo³anie So³tysa, który nie wywi¹zuje siê ze
swoich obowi¹zków lub dopuci³ siê czynu dyskwalifikuj¹cego go w opinii rodowiska, albo dopuci³ siê przestêpstwa
stwierdzonego prawomocnym wyrokiem karnym. Do czasu
odwo³ania przez Zebranie Wiejskie, Rada Miejska zawiesi
so³tysa w wykonywaniu powierzonych mu przez Gminê obowi¹zków inkasenta nale¿noci publiczno - prawnych.
3. Uchwa³a o odwo³aniu So³tysa podejmowana jest po
wys³uchaniu zainteresowanego, jeli przyby³ on na Zebranie
Wiejskie, w tym samym trybie, w jakim dokonano jego
wyboru.
4. Wybory uzupe³niaj¹ce odbywaj¹ siê w terminie ustalonym przez Burmistrza wg zasad okrelonych w §26-31
niniejszego Statutu.
5. W przypadkach okrelonych w niniejszym paragrafie,
nowo wybrany So³tys lub cz³onek Rady So³eckiej dzia³aj¹ do
koñca rozpoczêtej przez poprzedników kadencji.

6. Obowi¹zkiem So³tysa jest zapewnienie referentów
przedstawiaj¹cych problemy rozpatrywane na zebraniu.
W przypadku powstania trudnoci winien on zwróciæ siê do
Przewodnicz¹cego Rady Miejskiej lub Burmistrza o pomoc,
którzy wyznaczaj¹ w tym celu odpowiednich radnych lub
pracowników Urzêdu.
§24. W celu udzielenia So³tysowi sta³ej pomocy w przygotowywaniu materia³ów i w organizacji zebrañ Burmistrz
wyznacza pracowników Urzêdu do kontaktów z So³ectwem.
§25. 1. Uchwa³y Zebrania Wiejskiego zapadaj¹ zwyk³¹
wiêkszoci¹ g³osów, tzn. liczba g³osów za musi byæ wiêksza
od liczby g³osów przeciw. W przypadku równej liczby
g³osów przeprowadza siê g³osowanie ponowne.
2. Z zastrze¿eniem §31, g³osowanie odbywa siê w sposób
jawny. Zebranie mo¿e postanowiæ o przeprowadzeniu tajnego g³osowania nad konkretn¹ spraw¹.
ROZDZIA£ VI

ROZDZIA£ V

Tryb wyboru So³tysa i Rady So³eckiej

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

§26. 1. Zebranie Wiejskie, na którym ma byæ dokonany
wybór So³tysa i cz³onków Rady So³eckiej zwo³uje Burmistrz.
W tym celu okrela on miejsce, dzieñ i godzinê zebrania
wiejskiego oraz wyznacza przewodnicz¹cego zebrania sporód pracowników Urzêdu. Za akceptacj¹ Przewodnicz¹cego
Rady Miejskiej, Burmistrz mo¿e powierzyæ przewodniczenie
takiemu zebraniu przez radnego Rady Miejskiej.

§20. Prawo do udzia³u w Zebraniu Wiejskim maj¹ wszyscy mieszkañcy So³ectwa, posiadaj¹cy czynne prawo wyborcze do Rady Miejskiej.
§21. Zebranie Wiejskie zwo³uje So³tys:
1) z w³asnej inicjatywy,
2) na ¿¹danie co najmniej 1/5 mieszkañców uprawnionych
do udzia³u w zebraniu,
3) na polecenie Rady Miejskiej lub Burmistrza.
§22. 1. Zebranie Wiejskie odbywa siê w miarê istniej¹cych potrzeb, jednak nie rzadziej ni¿ dwa razy w roku.
2. Termin Zebrania Wiejskiego So³tys podaje do wiadomoci publicznej w sposób przyjêty w So³ectwie.
3. Zebranie Wiejskie zwo³ywane na wniosek mieszkañców, Rady Miejskiej lub Burmistrza winno odbywaæ siê
w terminie 7 dni, chyba, ¿e wnioskodawca proponuje termin
póniejszy.
§23. 1. Zebranie Wiejskie jest wa¿ne, gdy mieszkañcy
So³ectwa zostali o nim prawid³owo zawiadomieni, zgodnie
w wymogami Statutu.
2. Zebranie Wiejskie otwiera So³tys i przewodniczy jego
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. Sprawy proponowane do rozpatrzenia na zebraniu
winny byæ nale¿ycie przygotowane.

2. Zarz¹dzenie Burmistrza o zwo³aniu Zebrania Wiejskiego dla wyboru So³tysa i Rady So³eckiej podaje siê do wiadomoci mieszkañców so³ectwa co najmniej na 7 dni przed
wyznaczon¹ dat¹ zebrania.
§27. 1. Dla dokonania wa¿nego wyboru So³tysa i Rady
So³eckiej na Zebraniu Wiejskim wymagana jest osobista
obecnoæ co najmniej 1/5 uprawnionych do g³osowania mieszkañców so³ectwa.
2. O ile w wyznaczonym terminie nie uzyskano obecnoci
wymaganej liczby mieszkañców, wybory mog¹ byæ przeprowadzone po up³ywie 1 godziny 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.
4. Czynne i bierne prawo wyborcze przys³uguje osobom
wymienionym w §15 ust. 3.
§28. 1. Wybory przeprowadza komisja w sk³adzie co najmniej 3 osób, wybranych sporód uprawnionych do
g³osowania uczestników zebrania. Cz³onkiem komisji nie mo¿e
byæ osoba kandyduj¹ca na So³tysa lub cz³onka Rady So³eckiej.
2. Do zadañ komisji nale¿y:
- przyjêcie zg³oszeñ kandydatów,
- przeprowadzenie g³osowania,
- ustalenie wyników wyborów,
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- og³oszenie wyników wyborów,
- sporz¹dzenie protoko³u o wynikach wyborów.
3. Protokó³ podpisuj¹ cz³onkowie komisji oraz przewodnicz¹cy zebrania.
§29. 1. Wybory odbywaj¹ siê przy nieograniczonej liczbie kandydatów, zg³oszonych bezporednio przez uprawnionych do g³osowania uczestników zebrania.
2. W pierwszej kolejnoci nale¿y przeprowadziæ zg³oszenie kandydatów i g³osowanie dla dokonania wyboru So³tysa.
W drugiej kolejnoci przeprowadza siê wybory cz³onków
Rady So³eckiej.
§30. 1. Za wybranego na funkcjê So³tysa uwa¿a siê kandydata, który uzyska³ najwiêksz¹ liczbê g³osów.

2. Za wybranych do Rady So³eckiej uwa¿a siê kandydatów, którzy uzyskali najwiêksz¹ liczbê g³osów.
§31. Wyboru So³tysa i cz³onków Rady So³eckiej dokonuje
siê w g³osowaniu tajnym.
ROZDZIA£ VI
Postanowienia koñcowe
§32. Zmiany Statutu dokonuje Rada Miejska.
§33. W przypadkach spornych, postanowienia Statutu
interpretuje wi¹¿¹co Rada Miejska.

Za³¹cznik Nr 15
do Uchwa³y Nr V/54/2003
Rady Miejskiej w Nowym Tomylu
z dnia 28 lutego 2003 r.

Na wniosek mieszkañców wsi Sêkowo w celu pe³niejszego
zaspokojenia ich potrzeb lokalnych i wszechstronnego wykorzystania inicjatyw tej spo³ecznoci - Rada Miejska w Nowym
Tomylu dzia³aj¹c na podstawie art. 35 ustawy z dnia 8 marca
1990 roku o samorz¹dzie gminnym (Dz.U. z 2001 roku Nr 142,
poz. 1591; z 2002 roku Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113,
poz. 984, Nr 153, poz. 1271 i Nr 214, poz. 1806) ustala
nastêpuj¹c¹ treæ Statutu So³ectwa Sêkowo, zwanego dalej
so³ectwem
ROZDZIA£ I
Postanowienia ogólne
§1. Uchwa³a okrela:
1) teren dzia³ania so³ectwa,
2) organizacjê wewnêtrzn¹ so³ectwa,
3) tryb pracy So³tysa i Rady So³eckiej,
4) zasady i tryb zwo³ywania zebrañ wiejskich oraz warunki
wa¿noci podejmowanych uchwa³,
5) tryb wyboru So³tysa i Rady So³eckiej.
§2. Ilekroæ w niniejszej uchwale jest mowa o:
1) Gminie - nale¿y przez to rozumieæ Gminê Nowy Tomyl,
2) Radzie Miejskiej - nale¿y przez to rozumieæ Radê Miejsk¹
w Nowym Tomylu,
3) Burmistrzu - nale¿y przez to rozumieæ Burmistrza Nowego
Tomyla,
4) Urzêdzie - nale¿y rozumieæ Urz¹d Miejski w Nowym
Tomylu,

5) So³ectwie - nale¿y rozumieæ So³ectwo Sêkowo,
6) Samorz¹dzie Mieszkañców Wsi - nale¿y rozumieæ Samorz¹d Mieszkañców Wsi Sêkowo,
7) So³tysie - nale¿y rozumieæ So³tysa Sêkowa,
8) Radzie So³eckiej - nale¿y rozumieæ Radê So³eck¹ w Sêkowie.
ROZDZIA£ II
Nazwa i teren dzia³ania
§3. 1. Ogó³ mieszkañców so³ectwa Sêkowo stanowi
Samorz¹d Mieszkañców Wsi.
2. Nazwa Samorz¹du Mieszkañców Wsi brzmi: So³ectwo
Sêkowo.
§4. 1. So³ectwo jest jednostk¹ pomocnicz¹, której mieszkañcy wspólnie z innymi so³ectwami oraz mieszkañcami
miasta Nowego Tomyla tworz¹ wspólnotê samorz¹dow¹
Gminy Nowy Tomyl.
2. Samorz¹d Mieszkañców Wsi, So³ectwa dzia³a na podstawie przepisów prawa, a w szczególnoci:
a) ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorz¹dzie gminnym,
b) uchwa³y Nr V/53/2003 Rady Miejskiej w Nowym Tomylu
z dnia 28 lutego 2003r. w sprawie Statutu Gminy Nowy
Tomyl,
c) niniejszego statutu.
§5. Teren dzia³ania so³ectwa obejmuje wie Sêkowo.
§6. So³ectwo u¿ywa nastêpuj¹cych pieczêci:
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1. W sprawach nale¿¹cych do kompetencji Zebrania Wiejskiego:
a) nag³ówkowe:
SAMORZ¥D MIESZKAÑCÓW
WSI.......................................
GMINA NOWY TOMYL

z kadencj¹ Rady Miejskiej. Nowe wybory odbywaj¹ siê nie
póniej ni¿ w ci¹gu 3 miesiêcy po rozpoczêciu siê nowej
kadencji Rady Miejskiej, przy czym do chwili ukonstytuowania
siê nowych organów, ich obowi¹zki pe³ni¹ organy dotychczasowe.
§8. 1. Zebranie Wiejskie jest organem uchwa³odawczym
w so³ectwie.
2. So³tys jest organem wykonawczym.

b) podpisowe:

3. Rada So³ecka jest organem wspomagaj¹cym dzia³alnoæ So³tysa.

SO£TYS
..............................
(imiê i nazwisko)
2. W sprawach nale¿¹cych do kompetencji So³tysa:
a) nag³ówkowe:

4. Zebranie Wiejskie ustala liczbê osób wybieranych do
Rady So³eckiej, z zastrze¿eniem §18 ust. 2.
5. So³tys wchodzi w sk³ad Rady So³eckiej.
6. Przewodnicz¹cego Rady So³eckiej wybiera Rada So³ecka sporód swoich cz³onków.

SO£ECTWO

§9. 1. Do zadañ Samorz¹du Mieszkañców Wsi, So³ectwa
nale¿y:

............................
(nazwa wsi)
GMINA NOWY TOMYL
b) podpisowe:

1) udzia³ w rozpatrywaniu spraw socjalno - bytowych, opieki
zdrowotnej, kulturalnych, sportu, wypoczynku i innych
zwi¹zanych z miejscem zamieszkania,
2) kszta³towanie zasad wspó³¿ycia spo³ecznego,

SO£TYS
...........................
(imiê i nazwisko)
3. W sprawach nale¿¹cych do kompetencji Rady So³eckiej:
a) nag³ówkowe:
RADA SO£ECKA WSI
......................
GMINA NOWY TOMYL
b) podpisowe:
PRZEWODNICZ¥CY RADY SO£ECKIEJ
.................................. 
(imiê i nazwisko)

ROZDZIA£ III
Organizacja i zakres dzia³ania
§7. 1. Organami so³ectwa s¹:
1) Zebranie Wiejskie,
2) So³tys,
3) Rada So³ecka.
2. Zebranie wiejskie mo¿e powo³ywaæ tak¿e inne sta³e lub
dorane organy samorz¹dowe so³ectwa, na przyk³ad komisje,
okrelaj¹c zakres ich dzia³ania.
3. Kadencja So³tysa, Rady So³eckiej i innych organów
powo³anych przez Zebranie Wiejskie trwa 4 lata i pokrywa siê

3) organizowanie wspólnych prac na rzecz miejsca zamieszkania,
4) tworzenie pomocy s¹siedzkiej,
5) sprawowanie kontroli spo³ecznej nad dzia³alnoci¹ jednostek organizacyjnych zwi¹zanych z warunkami ¿ycia na wsi,
6) organizowanie przedsiêwziêæ maj¹cych na celu zapewnienie porz¹dku na terenie so³ectwa.
2. Samorz¹dowi Mieszkañców Wsi So³ectwa przys³uguje
prawo zarz¹dzania i korzystania z mienia komunalnego bêd¹cego w jego zarz¹dzie,
3. Rada Miejska mo¿e powierzyæ Samorz¹dowi Mieszkañców wsi zarz¹dzanie i korzystanie z innych sk³adników
mienia komunalnego ni¿ okrelone w ust. 2.
4. Realizuj¹c zadania, o którym stanowi¹ ust. 2 i 3, organy
Samorz¹du Mieszkañców Wsi rozporz¹dzaj¹ dochodami
z tego ród³a.
§10. Zadania okrelone w §9 Samorz¹d Mieszkañców Wsi
realizuje w szczególnoci poprzez:
1) podejmowanie uchwa³ w sprawach so³ectwa w ramach
przyznanych kompetencji,
2) opiniowanie spraw nale¿¹cych do zakresu dzia³ania Samorz¹du Mieszkañców,
3) wspó³uczestnictwo w organizowaniu i przeprowadzeniu
przez Radê Miejsk¹ konsultacji spo³ecznych projektów
uchwa³ Rady Miejskiej w sprawach o podstawowym znaczeniu dla mieszkañców so³ectwa,
4) wystêpowanie z wnioskami do Rady Miejskiej o rozpatrzenie spraw, których za³atwienie wykracza poza mo¿liwoci
mieszkañców so³ectwa,
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5) wspó³pracê z radnymi z terenu So³ectwa w zakresie organizacji spotkañ z wyborcami, dy¿urów oraz kierowanie do
nich wniosków dotycz¹cych so³ectwa,
6) ustalenie zadañ do realizacji dla so³tysa w okresie miêdzy
zebraniami wiejskimi.
§11. Zebranie Wiejskie mo¿e opiniowaæ w czêci dotycz¹cej so³ectwa, przedstawione przez Radê Miejsk¹ do konsultacji projekty uchwa³ w sprawach:

5. Przepisy szczególne mog¹ przewidywaæ dla so³tysów
pieniê¿n¹ rekompensatê za wykonywanie innych czynnoci
urzêdowych, m.in. (inkaso podatków i op³at, wydawanie
wiadectw pochodzenia zwierz¹t, itp.).
6. Rada Miejska w odrêbnej uchwale okrela zasady na
jakich So³tysowi bêdzie przys³ugiwa³a dieta oraz zwrot kosztów podró¿y s³u¿bowej.
§16. 1. Do obowi¹zków So³tysa nale¿y w szczególnoci:

1) planu zagospodarowania przestrzennego,

1) zwo³ywanie zebrañ wiejskich,

2) planu bud¿etu na dany rok,

2) zwo³ywanie posiedzeñ Rady So³eckiej z w³asnej inicjatywy
lub inicjatywy Przewodnicz¹cego Rady So³eckiej,

3) przepisów prawa miejscowego,
4) innych uchwa³ Rady Miejskiej.
§12. 1. Uchwa³y i opinie Zebrania Wiejskiego So³tys przekazuje Burmistrzowi.
2. Burmistrz w zale¿noci od charakteru sprawy, za³atwia
j¹ we w³asnym zakresie lub przekazuje do rozpatrzenia Radzie
Miejskiej.
3. O sposobie za³atwienia sprawy informuje siê Zebranie
Wiejskie lub So³tysa.
§13. 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 z ¿¹daniem 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.

3) dzia³anie stosownie do wskazañ Zebrania Wiejskiego,
Rady Miejskiej i Burmistrza,
4) wp³ywanie na wykorzystanie aktywnoci mieszkañców
s³u¿¹cej poprawie gospodarki i warunków ¿ycia w so³ectwie,
5) reprezentowanie mieszkañców so³ectwa wobec Rady
Miejskiej i Burmistrza,
6) uczestniczenie w naradach so³tysów, zwo³ywanych okresowo przez Burmistrza,
7) pe³nienie roli mê¿a zaufania w miejscowym rodowisku,
8) wykonywanie powierzonych mu przepisami prawa zadañ
z zakresu administracji publicznej.
2. Na zebraniach wiejskich So³tys przedk³ada informacjê
o swojej dzia³alnoci.
3. So³tys korzysta z ochrony prawnej przys³uguj¹cej funkcjonariuszom publicznym.

§14. Dla realizacji wspólnych przedsiêwziêæ Samorz¹d
Mieszkañców Wsi nawi¹zuje wspó³pracê z samorz¹dami mieszkañców s¹siednich so³ectw, zawiera porozumienia okrelaj¹ce zakres i sposób wykonywania wspólnych zadañ, mo¿e
podejmowaæ wspólne uchwa³y.

4. W razie d³u¿szej nieobecnoci So³tysa lub wynikaj¹cego z innych przyczyn braku mo¿liwoci dzia³ania, So³tys
wyznacza sporód Rady So³eckiej - pe³nomocnika do za³atwiania spraw nie cierpi¹cych zw³oki, zawiadamiaj¹c o tym
niezw³ocznie Burmistrza.

ROZDZIA£ IV

§17. So³tys nie bêd¹cy radnym mo¿e uczestniczyæ
w pracach Rady Miejskiej, lub jej Komisji bez prawa udzia³u
w g³osowaniu.

So³tys i Rada So³ecka
§15. 1. W celu rozwijania aktywnoci spo³ecznej i gospodarczej w so³ectwie oraz zapewnienia sta³ej ³¹cznoci miêdzy
so³ectwem a Rad¹ Miejsk¹ i Burmistrzem, mieszkañcy so³ectwa wybieraj¹ ze swojego grona So³tysa i Radê So³eck¹.
2. Wybór na now¹ kadencjê odbywa siê na zebraniu
wiejskim zwo³ywanym przez Burmistrza, w g³osowaniu tajnym, bezporednim, sporód nieograniczonej liczby kandydatów.
3. Czynne i bierne prawo wyborcze przys³uguje osobom
bêd¹cym sta³ymi mieszkañcami so³ectwa uprawnionymi do
g³osowania. Termin stali mieszkañcy so³ectwa oznacza
osoby przebywaj¹ce i mieszkaj¹ce na terenie so³ectwa
z zamiarem sta³ego pobytu i wpisanie do obowi¹zuj¹cego na
terenie so³ectwa sta³ego spisu wyborców.
4. Pe³nienie funkcji So³tysa ma charakter spo³eczny.

§18. 1. Przy wykonywaniu swoich zadañ So³tys trwale
wspó³dzia³a z Rad¹ So³eck¹.
2

Rada So³ecka sk³ada siê od 3-7 osób, w tym So³tysa.

3. Do obowi¹zków Rady So³eckiej nale¿y wspomaganie
dzia³alnoci So³tysa. Rada So³ecka ma charakter opiniodawczy i doradczy.
4. Posiedzenia Rady So³eckiej odbywaj¹ siê w miarê
istniej¹cych potrzeb, jednak nie rzadziej ni¿ raz na kwarta³.
5. Rada So³ecka w szczególnoci:
1) opracowuje i przedk³ada Zebraniu Wiejskiemu projekty
uchwa³ w sprawach bêd¹cych przedmiotem rozpatrywania przez Zebranie Wiejskie,
2) opracowuje i przedk³ada Zebraniu Wiejskiemu projekty
programów pracy samorz¹du,
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3) wystêpuje wobec Zebrania Wiejskiego z inicjatywami
dotycz¹cymi udzia³u mieszkañców w rozwi¹zywaniu problemów so³ectwa i realizacji zadañ samorz¹du,
4) organizuje wykonanie uchwa³ Zebrania Wiejskiego oraz
kontroluje ich realizacjê,
5) decyduje w sprawach udzia³u samorz¹du mieszkañców
wsi w postêpowaniu administracyjnym,
6) wspó³dzia³a z w³aciwymi organizacjami spo³ecznymi
w celu wspólnej realizacji zadañ.
6. Na Zebraniach Wiejskich So³tys lub upowa¿niona przez
niego osoba, sk³ada informacjê o dzia³alnoci Rady So³eckiej.
§19. 1. So³tys i cz³onkowie Rady So³eckiej s¹ bezporednio odpowiedzialni przed Zebraniem Wiejskim i mog¹ byæ
odwo³ani przez zebranie przed up³ywem kadencji, je¿eli nie
wykonuj¹ swoich obowi¹zków, naruszaj¹c postanowienia
statutu i uchwa³ Zebrañ Wiejskich lub dopucili siê czynu
dyskwalifikuj¹cego ich w opinii rodowiska.
2. Rada Miejska mo¿e wyst¹piæ do Zebrania Wiejskiego
z wnioskiem o odwo³anie So³tysa, który nie wywi¹zuje siê ze
swoich obowi¹zków lub dopuci³ siê czynu dyskwalifikuj¹cego go w opinii rodowiska, albo dopuci³ siê przestêpstwa
stwierdzonego prawomocnym wyrokiem karnym. Do czasu
odwo³ania przez Zebranie Wiejskie, Rada Miejska zawiesi
so³tysa w wykonywaniu powierzonych mu przez Gminê obowi¹zków inkasenta nale¿noci publiczno - prawnych.
3. Uchwa³a o odwo³aniu So³tysa podejmowana jest po
wys³uchaniu zainteresowanego, jeli przyby³ on na Zebranie
Wiejskie, w tym samym trybie, w jakim dokonano jego
wyboru.
4. Wybory uzupe³niaj¹ce odbywaj¹ siê w terminie ustalonym przez Burmistrza wg zasad okrelonych w §26-31
niniejszego Statutu.
5. W przypadkach okrelonych w niniejszym paragrafie,
nowo wybrany So³tys lub cz³onek Rady So³eckiej dzia³aj¹ do
koñca rozpoczêtej przez poprzedników kadencji.
ROZDZIA£ V
Zasady i tryb zwo³ywania zebrañ wiejskich
oraz warunki wa¿noci podejmowanych uchwa³
§20. Prawo do udzia³u w Zebraniu Wiejskim maj¹ wszyscy mieszkañcy So³ectwa, posiadaj¹cy czynne prawo wyborcze do Rady Miejskiej.
§21. Zebranie Wiejskie zwo³uje So³tys:
1) z w³asnej inicjatywy,
2) na ¿¹danie co najmniej 1/5 mieszkañców uprawnionych
do udzia³u w zebraniu,
3) na polecenie Rady Miejskiej lub Burmistrza.
§22. 1. Zebranie Wiejskie odbywa siê w miarê istniej¹cych potrzeb, jednak nie rzadziej ni¿ dwa razy w roku.
2. Termin Zebrania Wiejskiego So³tys podaje do wiadomoci publicznej w sposób przyjêty w So³ectwie.

3. Zebranie Wiejskie zwo³ywane na wniosek mieszkañców, Rady Miejskiej lub Burmistrza winno odbywaæ siê
w terminie 7 dni, chyba, ¿e wnioskodawca proponuje termin
póniejszy.
§23. 1. Zebranie Wiejskie jest wa¿ne, gdy mieszkañcy
So³ectwa zostali o nim prawid³owo zawiadomieni, zgodnie
w wymogami Statutu.
2. Zebranie Wiejskie otwiera So³tys i przewodniczy jego
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. Sprawy proponowane do rozpatrzenia na zebraniu
winny byæ nale¿ycie przygotowane.
6. Obowi¹zkiem So³tysa jest zapewnienie referentów
przedstawiaj¹cych problemy rozpatrywane na zebraniu.
W przypadku powstania trudnoci winien on zwróciæ siê do
Przewodnicz¹cego Rady Miejskiej lub Burmistrza o pomoc,
którzy wyznaczaj¹ w tym celu odpowiednich radnych lub
pracowników Urzêdu.
§24. W celu udzielenia So³tysowi sta³ej pomocy w przygotowywaniu materia³ów i w organizacji zebrañ Burmistrz
wyznacza pracowników Urzêdu do kontaktów z So³ectwem.
§25. 1. Uchwa³y Zebrania Wiejskiego zapadaj¹ zwyk³¹
wiêkszoci¹ g³osów, tzn. liczba g³osów za musi byæ wiêksza
od liczby g³osów przeciw. W przypadku równej liczby
g³osów przeprowadza siê g³osowanie ponowne.
2. Z zastrze¿eniem §31, g³osowanie odbywa siê w sposób
jawny. Zebranie mo¿e postanowiæ o przeprowadzeniu tajnego g³osowania nad konkretn¹ spraw¹.
ROZDZIA£ VI
Tryb wyboru So³tysa i Rady So³eckiej
§26. 1. Zebranie Wiejskie, na którym ma byæ dokonany
wybór So³tysa i cz³onków Rady So³eckiej zwo³uje Burmistrz.
W tym celu okrela on miejsce, dzieñ i godzinê zebrania
wiejskiego oraz wyznacza przewodnicz¹cego zebrania sporód pracowników Urzêdu. Za akceptacj¹ Przewodnicz¹cego
Rady Miejskiej, Burmistrz mo¿e powierzyæ przewodniczenie
takiemu zebraniu przez radnego Rady Miejskiej.
2. Zarz¹dzenie Burmistrza o zwo³aniu Zebrania Wiejskiego dla wyboru So³tysa i Rady So³eckiej podaje siê do wiadomoci mieszkañców so³ectwa co najmniej na 7 dni przed
wyznaczon¹ dat¹ zebrania.
§27. 1. Dla dokonania wa¿nego wyboru So³tysa i Rady
So³eckiej na Zebraniu Wiejskim wymagana jest osobista
obecnoæ co najmniej 1/5 uprawnionych do g³osowania mieszkañców so³ectwa.
2. O ile w wyznaczonym terminie nie uzyskano obecnoci
wymaganej liczby mieszkañców, wybory mog¹ byæ przeprowadzone po up³ywie 1 godziny bez wzglêdu na liczbê obecnych na zebraniu.
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3. Zebranie Wiejskie, na którym przeprowadza siê wybory, mo¿e postanowiæ o obowi¹zku podpisania listy obecnoci
przez uczestników zebrania uprawnionych do g³osowania.
4. Czynne i bierne prawo wyborcze przys³uguje osobom
wymienionym w §15 ust. 3.
§28. 1. Wybory przeprowadza komisja w sk³adzie co najmniej 3 osób, wybranych sporód uprawnionych do
g³osowania uczestników zebrania. Cz³onkiem komisji nie mo¿e
byæ osoba kandyduj¹ca na So³tysa lub cz³onka Rady So³eckiej.
2. Do zadañ komisji nale¿y:

2. W pierwszej kolejnoci nale¿y przeprowadziæ zg³oszenie kandydatów i g³osowanie dla dokonania wyboru So³tysa.
W drugiej kolejnoci przeprowadza siê wybory cz³onków
Rady So³eckiej.
§30. 1. Za wybranego na funkcjê So³tysa uwa¿a siê kandydata, który uzyska³ najwiêksz¹ liczbê g³osów.
2. Za wybranych do Rady So³eckiej uwa¿a siê kandydatów, którzy uzyskali najwiêksz¹ liczbê g³osów.
§31. Wyboru So³tysa i cz³onków Rady So³eckiej dokonuje
siê w g³osowaniu tajnym.

- przyjêcie zg³oszeñ kandydatów,
- przeprowadzenie g³osowania,
- ustalenie wyników wyborów,
- og³oszenie wyników wyborów,
- sporz¹dzenie protoko³u o wynikach wyborów.
3. Protokó³ podpisuj¹ cz³onkowie komisji oraz przewodnicz¹cy zebrania.

ROZDZIA£ VI
Postanowienia koñcowe
§32. Zmiany Statutu dokonuje Rada Miejska.
§33. W przypadkach spornych, postanowienia Statutu
interpretuje wi¹¿¹co Rada Miejska.

§29. 1. Wybory odbywaj¹ siê przy nieograniczonej liczbie kandydatów, zg³oszonych bezporednio przez uprawnionych do g³osowania uczestników zebrania.

Za³¹cznik Nr 16
do Uchwa³y Nr V/54/2003
Rady Miejskiej w Nowym Tomylu
z dnia 28 lutego 2003 r.

Na wniosek mieszkañców wsi Stary Tomyl w celu
pe³niejszego zaspokojenia ich potrzeb lokalnych i wszechstronnego wykorzystania inicjatyw tej spo³ecznoci - Rada
Miejska w Nowym Tomylu dzia³aj¹c na podstawie art. 35
ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorz¹dzie gminnym
(Dz.U. z 2001 roku Nr 142, poz. 1591; z 2002 roku Nr 23, poz.
220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271 i Nr
214, poz. 1806) ustala nastêpuj¹c¹ treæ Statutu So³ectwa
Stary Tomyl, zwanego dalej so³ectwem
ROZDZIA£ I
Postanowienia ogólne
§1. Uchwa³a okrela:
1) teren dzia³ania so³ectwa,
2) organizacjê wewnêtrzn¹ so³ectwa,
3) tryb pracy So³tysa i Rady So³eckiej,
4) zasady i tryb zwo³ywania zebrañ wiejskich oraz warunki
wa¿noci podejmowanych uchwa³,
5) tryb wyboru So³tysa i Rady So³eckiej.

§2. Ilekroæ w niniejszej uchwale jest mowa o:
1) Gminie - nale¿y przez to rozumieæ Gminê Nowy Tomyl,
2) Radzie Miejskiej - nale¿y przez to rozumieæ Radê Miejsk¹
w Nowym Tomylu,
3) Burmistrzu - nale¿y przez to rozumieæ Burmistrza Nowego
Tomyla,
4) Urzêdzie - nale¿y rozumieæ Urz¹d Miejski w Nowym
Tomylu,
5) So³ectwie - nale¿y rozumieæ So³ectwo Stary Tomyl,
6) Samorz¹dzie Mieszkañców Wsi - nale¿y rozumieæ Samorz¹d Mieszkañców Wsi Stary Tomyl,
7) So³tysie - nale¿y rozumieæ So³tysa Starego Tomyla,
8) Radzie So³eckiej - nale¿y rozumieæ Radê So³eck¹ w Starym
Tomylu.
ROZDZIA£ II
Nazwa i teren dzia³ania
§3. 1. Ogó³ mieszkañców so³ectwa Stary Tomyl stanowi
Samorz¹d Mieszkañców Wsi.
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2. Nazwa Samorz¹du Mieszkañców Wsi brzmi: So³ectwo
Stary Tomyl.
§4. 1. So³ectwo jest jednostk¹ pomocnicz¹, której mieszkañcy wspólnie z innymi so³ectwami oraz mieszkañcami
miasta Nowego Tomyla tworz¹ wspólnotê samorz¹dow¹
Gminy Nowy Tomyl.

PRZEWODNICZ¥CY RADY SO£ECKIEJ
.................................. 
(imiê i nazwisko)

ROZDZIA£ III

2. Samorz¹d Mieszkañców Wsi, So³ectwa dzia³a na podstawie przepisów prawa, a w szczególnoci:

Organizacja i zakres dzia³ania

a) ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorz¹dzie gminnym,
b) uchwa³y Nr V/53/2003 Rady Miejskiej w Nowym Tomylu
z dnia 28 lutego 2003 r. w sprawie Statutu Gminy Nowy
Tomyl,
c) niniejszego statutu.
§5. Teren dzia³ania so³ectwa obejmuje wie Stary
Tomyl.
§6. So³ectwo u¿ywa nastêpuj¹cych pieczêci:
1. W sprawach nale¿¹cych do kompetencji Zebrania Wiejskiego:
a) nag³ówkowe:
SAMORZ¥D MIESZKAÑCÓW
WSI.......................................
GMINA NOWY TOMYL
b) podpisowe:
SO£TYS
..............................
(imiê i nazwisko)
2. W sprawach nale¿¹cych do kompetencji So³tysa:
a) nag³ówkowe:
SO£ECTWO
............................
(nazwa wsi)
GMINA NOWY TOMYL

§7. 1. Organami so³ectwa s¹:
1) Zebranie Wiejskie,
2) So³tys,
3) Rada So³ecka.
2. Zebranie wiejskie mo¿e powo³ywaæ tak¿e inne sta³e lub
dorane organy samorz¹dowe so³ectwa, na przyk³ad komisje,
okrelaj¹c zakres ich dzia³ania.
3. Kadencja So³tysa, Rady So³eckiej i innych organów
powo³anych przez Zebranie Wiejskie trwa 4 lata i pokrywa siê
z kadencj¹ Rady Miejskiej. Nowe wybory odbywaj¹ siê nie
póniej ni¿ w ci¹gu 3 miesiêcy po rozpoczêciu siê nowej
kadencji Rady Miejskiej, przy czym do chwili ukonstytuowania
siê nowych organów, ich obowi¹zki pe³ni¹ organy dotychczasowe.
§8. 1. Zebranie Wiejskie jest organem uchwa³odawczym
w so³ectwie.
2. So³tys jest organem wykonawczym.
3. Rada So³ecka jest organem wspomagaj¹cym dzia³alnoæ So³tysa.
4. Zebranie Wiejskie ustala liczbê osób wybieranych do
Rady So³eckiej, z zastrze¿eniem §18 ust. 2.
5. So³tys wchodzi w sk³ad Rady So³eckiej.
6. Przewodnicz¹cego Rady So³eckiej wybiera Rada So³ecka sporód swoich cz³onków.
§9. 1. Do zadañ Samorz¹du Mieszkañców Wsi, So³ectwa
nale¿y:

SO£TYS

1) udzia³ w rozpatrywaniu spraw socjalno - bytowych, opieki
zdrowotnej, kulturalnych, sportu, wypoczynku i innych
zwi¹zanych z miejscem zamieszkania,

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

2) kszta³towanie zasad wspó³¿ycia spo³ecznego,

(imiê i nazwisko)

3) organizowanie wspólnych prac na rzecz miejsca zamieszkania,

b) podpisowe:

3. W sprawach nale¿¹cych do kompetencji Rady So³eckiej:
a) nag³ówkowe:
RADA SO£ECKA WSI
......................
GMINA NOWY TOMYL
b) podpisowe:

4) tworzenie pomocy s¹siedzkiej,
5) sprawowanie kontroli spo³ecznej nad dzia³alnoci¹ jednostek organizacyjnych zwi¹zanych z warunkami ¿ycia na
wsi,
6) organizowanie przedsiêwziêæ maj¹cych na celu zapewnienie porz¹dku na terenie so³ectwa.
2. Samorz¹dowi Mieszkañców Wsi So³ectwa przys³uguje
prawo zarz¹dzania i korzystania z mienia komunalnego bêd¹cego w jego zarz¹dzie,
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3. Rada Miejska mo¿e powierzyæ Samorz¹dowi Mieszkañców wsi zarz¹dzanie i korzystanie z innych sk³adników
mienia komunalnego ni¿ okrelone w ust. 2.
4. Realizuj¹c zadania, o którym stanowi¹ ust. 2 i 3, organy
Samorz¹du Mieszkañców Wsi rozporz¹dzaj¹ dochodami
z tego ród³a.
§10. Zadania okrelone w §9 Samorz¹d Mieszkañców Wsi
realizuje w szczególnoci poprzez:
1) podejmowanie uchwa³ w sprawach so³ectwa w ramach
przyznanych kompetencji,
2) opiniowanie spraw nale¿¹cych do zakresu dzia³ania
Samorz¹du Mieszkañców,
3) wspó³uczestnictwo w organizowaniu i przeprowadzeniu
przez Radê Miejsk¹ konsultacji spo³ecznych projektów
uchwa³ Rady Miejskiej w sprawach o podstawowym znaczeniu dla mieszkañców so³ectwa,
4) wystêpowanie z wnioskami do Rady Miejskiej 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 oraz kierowanie do
nich wniosków dotycz¹cych so³ectwa,
6) ustalenie zadañ do realizacji dla so³tysa w okresie miêdzy
zebraniami wiejskimi.
§11. Zebranie Wiejskie mo¿e opiniowaæ w czêci dotycz¹cej so³ectwa, przedstawione przez Radê Miejsk¹ do konsultacji projekty uchwa³ w sprawach:
1) planu zagospodarowania przestrzennego,
2) planu bud¿etu na dany rok,
3) przepisów prawa miejscowego,
4) innych uchwa³ Rady Miejskiej.
§12. 1. Uchwa³y i opinie Zebrania Wiejskiego So³tys przekazuje Burmistrzowi.
2. Burmistrz w zale¿noci od charakteru sprawy, za³atwia
j¹ we w³asnym zakresie lub przekazuje do rozpatrzenia Radzie
Miejskiej.
3. O sposobie za³atwienia sprawy informuje siê Zebranie
Wiejskie lub So³tysa.
§13. 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 z ¿¹daniem 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.
§14. Dla realizacji wspólnych przedsiêwziêæ Samorz¹d
Mieszkañców Wsi nawi¹zuje wspó³pracê z samorz¹dami mieszkañców s¹siednich so³ectw, zawiera porozumienia okrelaj¹ce zakres i sposób wykonywania wspólnych zadañ, mo¿e
podejmowaæ wspólne uchwa³y.

ROZDZIA£ IV
So³tys i Rada So³ecka
§15. 1. W celu rozwijania aktywnoci spo³ecznej i gospodarczej w so³ectwie oraz zapewnienia sta³ej ³¹cznoci miêdzy
so³ectwem a Rad¹ Miejsk¹ i Burmistrzem, mieszkañcy so³ectwa wybieraj¹ ze swojego grona So³tysa i Radê So³eck¹.
2. Wybór na now¹ kadencjê odbywa siê na zebraniu
wiejskim zwo³ywanym przez Burmistrza, w g³osowaniu tajnym, bezporednim, sporód nieograniczonej liczby kandydatów.
3. Czynne i bierne prawo wyborcze przys³uguje osobom
bêd¹cym sta³ymi mieszkañcami so³ectwa uprawnionymi do
g³osowania. Termin stali mieszkañcy so³ectwa oznacza
osoby przebywaj¹ce i mieszkaj¹ce na terenie so³ectwa
z zamiarem sta³ego pobytu i wpisanie do obowi¹zuj¹cego na
terenie so³ectwa sta³ego spisu wyborców.
4. Pe³nienie funkcji So³tysa ma charakter spo³eczny.
5. Przepisy szczególne mog¹ przewidywaæ dla so³tysów
pieniê¿n¹ rekompensatê za wykonywanie innych czynnoci
urzêdowych, m.in. (inkaso podatków i op³at, wydawanie
wiadectw pochodzenia zwierz¹t, itp.).
6. Rada Miejska w odrêbnej uchwale okrela zasady na
jakich So³tysowi bêdzie przys³ugiwa³a dieta oraz zwrot kosztów podró¿y s³u¿bowej.
§16. 1. Do obowi¹zków So³tysa nale¿y w szczególnoci:
1) zwo³ywanie zebrañ wiejskich,
2) zwo³ywanie posiedzeñ Rady So³eckiej z w³asnej inicjatywy
lub inicjatywy Przewodnicz¹cego Rady So³eckiej,
3) dzia³anie stosownie do wskazañ Zebrania Wiejskiego,
Rady Miejskiej i Burmistrza,
4) wp³ywanie na wykorzystanie aktywnoci mieszkañców
s³u¿¹cej poprawie gospodarki i warunków ¿ycia w so³ectwie,
5) reprezentowanie mieszkañców so³ectwa wobec Rady
Miejskiej i Burmistrza,
6) uczestniczenie w naradach so³tysów, zwo³ywanych okresowo przez Burmistrza,
7) pe³nienie roli mê¿a zaufania w miejscowym rodowisku,
8) wykonywanie powierzonych mu przepisami prawa zadañ
z zakresu administracji publicznej.
2. Na zebraniach wiejskich So³tys przedk³ada informacjê
o swojej dzia³alnoci.
3. So³tys korzysta z ochrony prawnej przys³uguj¹cej funkcjonariuszom publicznym.
4. W razie d³u¿szej nieobecnoci So³tysa lub wynikaj¹cego z innych przyczyn braku mo¿liwoci dzia³ania, So³tys
wyznacza sporód Rady So³eckiej - pe³nomocnika do za³atwiania spraw nie cierpi¹cych zw³oki, zawiadamiaj¹c o tym
niezw³ocznie Burmistrza.
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Rada So³ecka sk³ada siê od 3-7 osób, w tym So³tysa.

3. Do obowi¹zków Rady So³eckiej nale¿y wspomaganie
dzia³alnoci So³tysa. Rada So³ecka ma charakter opiniodawczy i doradczy.
4. Posiedzenia Rady So³eckiej odbywaj¹ siê w miarê
istniej¹cych potrzeb, jednak nie rzadziej ni¿ raz na kwarta³.
5. Rada So³ecka w szczególnoci:
1) opracowuje i przedk³ada Zebraniu Wiejskiemu projekty
uchwa³ w sprawach bêd¹cych przedmiotem rozpatrywania przez Zebranie Wiejskie,
2) opracowuje i przedk³ada Zebraniu Wiejskiemu projekty
programów pracy samorz¹du,
3) wystêpuje wobec Zebrania Wiejskiego z inicjatywami
dotycz¹cymi udzia³u mieszkañców w rozwi¹zywaniu problemów so³ectwa i realizacji zadañ samorz¹du,
4) organizuje wykonanie uchwa³ Zebrania Wiejskiego oraz
kontroluje ich realizacjê,
5) decyduje w sprawach udzia³u samorz¹du mieszkañców
wsi w postêpowaniu administracyjnym,
6) wspó³dzia³a z w³aciwymi organizacjami spo³ecznymi
w celu wspólnej realizacji zadañ.
6. Na Zebraniach Wiejskich So³tys lub upowa¿niona przez
niego osoba, sk³ada informacjê o dzia³alnoci Rady So³eckiej.
§19. 1. So³tys i cz³onkowie Rady So³eckiej s¹ bezporednio odpowiedzialni przed Zebraniem Wiejskim i mog¹ byæ
odwo³ani przez zebranie przed up³ywem kadencji, je¿eli nie
wykonuj¹ swoich obowi¹zków, naruszaj¹c postanowienia
statutu i uchwa³ Zebrañ Wiejskich lub dopucili siê czynu
dyskwalifikuj¹cego ich w opinii rodowiska.
2. Rada Miejska mo¿e wyst¹piæ do Zebrania Wiejskiego
z wnioskiem o odwo³anie So³tysa, który nie wywi¹zuje siê ze
swoich obowi¹zków lub dopuci³ siê czynu dyskwalifikuj¹cego go w opinii rodowiska, albo dopuci³ siê przestêpstwa
stwierdzonego prawomocnym wyrokiem karnym. Do czasu
odwo³ania przez Zebranie Wiejskie, Rada Miejska zawiesi
so³tysa w wykonywaniu powierzonych mu przez Gminê obowi¹zków inkasenta nale¿noci publiczno - prawnych.
3. Uchwa³a o odwo³aniu So³tysa podejmowana jest po
wys³uchaniu zainteresowanego, jeli przyby³ on na Zebranie
Wiejskie, w tym samym trybie, w jakim dokonano jego
wyboru.
4. Wybory uzupe³niaj¹ce odbywaj¹ siê w terminie ustalonym przez Burmistrza wg zasad okrelonych w §26-31
niniejszego Statutu.
5. W przypadkach okrelonych w niniejszym paragrafie,
nowo wybrany So³tys lub cz³onek Rady So³eckiej dzia³aj¹ do
koñca rozpoczêtej przez poprzedników kadencji.

ROZDZIA£ V
Zasady i tryb zwo³ywania zebrañ wiejskich
oraz warunki wa¿noci podejmowanych uchwa³
§20. Prawo do udzia³u w Zebraniu Wiejskim maj¹ wszyscy mieszkañcy So³ectwa, posiadaj¹cy czynne prawo wyborcze do Rady Miejskiej.
§21. Zebranie Wiejskie zwo³uje So³tys:
1) z w³asnej inicjatywy,
2) na ¿¹danie co najmniej 1/5 mieszkañców uprawnionych
do udzia³u w zebraniu,
3) na polecenie Rady Miejskiej lub Burmistrza.
§22. 1. Zebranie Wiejskie odbywa siê w miarê istniej¹cych potrzeb, jednak nie rzadziej ni¿ dwa razy w roku.
2. Termin Zebrania Wiejskiego So³tys podaje do wiadomoci publicznej w sposób przyjêty w So³ectwie.
3. Zebranie Wiejskie zwo³ywane na wniosek mieszkañców, Rady Miejskiej lub Burmistrza winno odbywaæ siê
w terminie 7 dni, chyba, ¿e wnioskodawca proponuje termin
póniejszy.
§23. 1. Zebranie Wiejskie jest wa¿ne, gdy mieszkañcy
So³ectwa zostali o nim prawid³owo zawiadomieni, zgodnie
w wymogami Statutu.
2. Zebranie Wiejskie otwiera So³tys i przewodniczy jego
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. Sprawy proponowane do rozpatrzenia na zebraniu
winny byæ nale¿ycie przygotowane.
6. Obowi¹zkiem So³tysa jest zapewnienie referentów
przedstawiaj¹cych problemy rozpatrywane na zebraniu.
W przypadku powstania trudnoci winien on zwróciæ siê do
Przewodnicz¹cego Rady Miejskiej lub Burmistrza o pomoc,
którzy wyznaczaj¹ w tym celu odpowiednich radnych lub
pracowników Urzêdu.
§24. W celu udzielenia So³tysowi sta³ej pomocy w przygotowywaniu materia³ów i w organizacji zebrañ Burmistrz
wyznacza pracowników Urzêdu do kontaktów z So³ectwem.
§25. 1. Uchwa³y Zebrania Wiejskiego zapadaj¹ zwyk³¹
wiêkszoci¹ g³osów, tzn. liczba g³osów za musi byæ wiêksza
od liczby g³osów przeciw. W przypadku równej liczby
g³osów przeprowadza siê g³osowanie ponowne.
2. Z zastrze¿eniem §31, g³osowanie odbywa siê w sposób
jawny. Zebranie mo¿e postanowiæ o przeprowadzeniu tajnego g³osowania nad konkretn¹ spraw¹.
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ROZDZIA£ VI
Tryb wyboru So³tysa i Rady So³eckiej
§26. 1. Zebranie Wiejskie, na którym ma byæ dokonany
wybór So³tysa i cz³onków Rady So³eckiej zwo³uje Burmistrz.
W tym celu okrela on miejsce, dzieñ i godzinê zebrania
wiejskiego oraz wyznacza przewodnicz¹cego zebrania sporód pracowników Urzêdu. Za akceptacj¹ Przewodnicz¹cego
Rady Miejskiej, Burmistrz mo¿e powierzyæ przewodniczenie
takiemu zebraniu przez radnego Rady Miejskiej.
2. Zarz¹dzenie Burmistrza o zwo³aniu Zebrania Wiejskiego dla wyboru So³tysa i Rady So³eckiej podaje siê do wiadomoci mieszkañców so³ectwa co najmniej na 7 dni przed
wyznaczon¹ dat¹ zebrania.
§27. 1. Dla dokonania wa¿nego wyboru So³tysa i Rady
So³eckiej na Zebraniu Wiejskim wymagana jest osobista
obecnoæ co najmniej 1/5 uprawnionych do g³osowania mieszkañców so³ectwa.
2. O ile w wyznaczonym terminie nie uzyskano obecnoci
wymaganej liczby mieszkañców, wybory mog¹ byæ przeprowadzone po up³ywie 1 godziny 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.
4. Czynne i bierne prawo wyborcze przys³uguje osobom
wymienionym w §15 ust. 3.
§28. 1. Wybory przeprowadza komisja w sk³adzie co najmniej 3 osób, wybranych sporód uprawnionych do
g³osowania uczestników zebrania. Cz³onkiem komisji nie mo¿e
byæ osoba kandyduj¹ca na So³tysa lub cz³onka Rady So³eckiej.

2. Do zadañ komisji nale¿y:
- przyjêcie zg³oszeñ kandydatów,
- przeprowadzenie g³osowania,
- ustalenie wyników wyborów,
- og³oszenie wyników wyborów,
- sporz¹dzenie protoko³u o wynikach wyborów.
3. Protokó³ podpisuj¹ cz³onkowie komisji oraz przewodnicz¹cy zebrania.
§29. 1. Wybory odbywaj¹ siê przy nieograniczonej liczbie kandydatów, zg³oszonych bezporednio przez uprawnionych do g³osowania uczestników zebrania.
2. W pierwszej kolejnoci nale¿y przeprowadziæ zg³oszenie kandydatów i g³osowanie dla dokonania wyboru So³tysa.
W drugiej kolejnoci przeprowadza siê wybory cz³onków
Rady So³eckiej.
§30. 1. Za wybranego na funkcjê So³tysa uwa¿a siê kandydata, który uzyska³ najwiêksz¹ liczbê g³osów.
2. Za wybranych do Rady So³eckiej uwa¿a siê kandydatów, którzy uzyskali najwiêksz¹ liczbê g³osów.
§31. Wyboru So³tysa i cz³onków Rady So³eckiej dokonuje
siê w g³osowaniu tajnym.
ROZDZIA£ VI
Postanowienia koñcowe
§32. Zmiany Statutu dokonuje Rada Miejska.
§33. W przypadkach spornych, postanowienia Statutu
interpretuje wi¹¿¹co Rada Miejska.

Za³¹cznik Nr 17
do Uchwa³y Nr V/54/2003
Rady Miejskiej w Nowym Tomylu
z dnia 28 lutego 2003 r.

Na wniosek mieszkañców wsi Szarki w celu pe³niejszego
zaspokojenia ich potrzeb lokalnych i wszechstronnego wykorzystania inicjatyw tej spo³ecznoci - Rada Miejska w Nowym
Tomylu dzia³aj¹c na podstawie art. 35 ustawy z dnia 8 marca
1990 roku o samorz¹dzie gminnym (Dz.U. z 2001 roku Nr 142,
poz. 1591; z 2002 roku Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113,
poz. 984, Nr 153, poz. 1271 i Nr 214, poz. 1806) ustala
nastêpuj¹c¹ treæ Statutu So³ectwa Szarki, zwanego dalej
so³ectwem

ROZDZIA£ I
Postanowienia ogólne
§1. Uchwa³a okrela:
1) teren dzia³ania so³ectwa,
2) organizacjê wewnêtrzn¹ so³ectwa,
3) tryb pracy So³tysa i Rady So³eckiej,
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4) zasady i tryb zwo³ywania zebrañ wiejskich oraz warunki
wa¿noci podejmowanych uchwa³,
5) tryb wyboru So³tysa i Rady So³eckiej.
§2. Ilekroæ w niniejszej uchwale jest mowa o:
1) Gminie - nale¿y przez to rozumieæ Gminê Nowy Tomyl,
2) Radzie Miejskiej - nale¿y przez to rozumieæ Radê Miejsk¹
w Nowym Tomylu,
3) Burmistrzu - nale¿y przez to rozumieæ Burmistrza Nowego
Tomyla,
4) Urzêdzie - nale¿y rozumieæ Urz¹d Miejski w Nowym
Tomylu,
5) So³ectwie - nale¿y rozumieæ So³ectwo Szarki,
6) Samorz¹dzie Mieszkañców Wsi - nale¿y rozumieæ Samorz¹d Mieszkañców Wsi Szarki,
7) So³tysie - nale¿y rozumieæ So³tysa wsi Szarki,
8) Radzie So³eckiej - nale¿y rozumieæ Radê So³eck¹
w Szarkach.

SO£TYS
..............................
(imiê i nazwisko)
2. W sprawach nale¿¹cych do kompetencji So³tysa:
a) nag³ówkowe:
SO£ECTWO
............................
(nazwa wsi)
GMINA NOWY TOMYL
b) podpisowe:
SO£TYS
...........................
(imiê i nazwisko)
3. W sprawach nale¿¹cych do kompetencji Rady So³eckiej:
a) nag³ówkowe:
RADA SO£ECKA WSI

ROZDZIA£ II
Nazwa i teren dzia³ania
§3. 1. Ogó³ mieszkañców so³ectwa Szarki stanowi Samorz¹d Mieszkañców Wsi.
2. Nazwa Samorz¹du Mieszkañców Wsi brzmi: So³ectwo
Szarki.
§4. 1. So³ectwo jest jednostk¹ pomocnicz¹, której mieszkañcy wspólnie z innymi so³ectwami oraz mieszkañcami
miasta Nowego Tomyla tworz¹ wspólnotê samorz¹dow¹
Gminy Nowy Tomyl.

......................
GMINA NOWY TOMYL
b) podpisowe:
PRZEWODNICZ¥CY RADY SO£ECKIEJ
.................................. 
(imiê i nazwisko)

ROZDZIA£ III

2. Samorz¹d Mieszkañców Wsi, So³ectwa dzia³a na
podstawie przepisów prawa, a w szczególnoci:
a) ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorz¹dzie gminnym,
b) uchwa³y Nr V/53/2003 Rady Miejskiej w Nowym Tomylu
z dnia 28 lutego 2003 r. w sprawie Statutu Gminy Nowy
Tomyl,
c) niniejszego statutu.
§5. Teren dzia³ania so³ectwa obejmuje wie Szarki.
§6. So³ectwo u¿ywa nastêpuj¹cych pieczêci:
1. W sprawach nale¿¹cych do kompetencji Zebrania Wiejskiego:
a) nag³ówkowe:
SAMORZ¥D MIESZKAÑCÓW
WSI.......................................
GMINA NOWY TOMYL
b) podpisowe:

Organizacja i zakres dzia³ania
§7. 1. Organami so³ectwa s¹:
1) Zebranie Wiejskie,
2) So³tys,
3) Rada So³ecka.
2. Zebranie wiejskie mo¿e powo³ywaæ tak¿e inne sta³e lub
dorane organy samorz¹dowe so³ectwa, na przyk³ad komisje,
okrelaj¹c zakres ich dzia³ania.
3. Kadencja So³tysa, Rady So³eckiej i innych organów
powo³anych przez Zebranie Wiejskie trwa 4 lata i pokrywa siê
z kadencj¹ Rady Miejskiej. Nowe wybory odbywaj¹ siê nie
póniej ni¿ w ci¹gu 3 miesiêcy po rozpoczêciu siê nowej
kadencji Rady Miejskiej, przy czym do chwili ukonstytuowania
siê nowych organów, ich obowi¹zki pe³ni¹ organy dotychczasowe.
§8. 1. Zebranie Wiejskie jest organem uchwa³odawczym
w so³ectwie.
2. So³tys jest organem wykonawczym.
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3. Rada So³ecka jest organem wspomagaj¹cym dzia³alnoæ So³tysa.
4. Zebranie Wiejskie ustala liczbê osób wybieranych do
Rady So³eckiej, z zastrze¿eniem §18 ust. 2.
5. So³tys wchodzi w sk³ad Rady So³eckiej.
6. Przewodnicz¹cego Rady So³eckiej wybiera Rada So³ecka sporód swoich cz³onków.
§9. 1. Do zadañ Samorz¹du Mieszkañców Wsi, So³ectwa
nale¿y:
1) udzia³ w rozpatrywaniu spraw socjalno - bytowych, opieki
zdrowotnej, kulturalnych, sportu, wypoczynku i innych
zwi¹zanych z miejscem zamieszkania,
2) kszta³towanie zasad wspó³¿ycia spo³ecznego,
3) organizowanie wspólnych prac na rzecz miejsca zamieszkania,
4) tworzenie pomocy s¹siedzkiej,
5) sprawowanie kontroli spo³ecznej nad dzia³alnoci¹ jednostek organizacyjnych zwi¹zanych z warunkami ¿ycia na wsi,
6) organizowanie przedsiêwziêæ maj¹cych na celu zapewnienie porz¹dku na terenie so³ectwa.
2. Samorz¹dowi Mieszkañców Wsi So³ectwa przys³uguje
prawo zarz¹dzania i korzystania z mienia komunalnego bêd¹cego w jego zarz¹dzie,
3. Rada Miejska mo¿e powierzyæ Samorz¹dowi Mieszkañców wsi zarz¹dzanie i korzystanie z innych sk³adników
mienia komunalnego ni¿ okrelone w ust. 2.
4. Realizuj¹c zadania, o którym stanowi¹ ust. 2 i 3, organy
Samorz¹du Mieszkañców Wsi rozporz¹dzaj¹ dochodami
z tego ród³a.
§10. Zadania okrelone w §9 Samorz¹d Mieszkañców Wsi
realizuje w szczególnoci poprzez:
1) podejmowanie uchwa³ w sprawach so³ectwa w ramach
przyznanych kompetencji,
2) opiniowanie spraw nale¿¹cych do zakresu dzia³ania Samorz¹du Mieszkañców,
3) wspó³uczestnictwo w organizowaniu i przeprowadzeniu
przez Radê Miejsk¹ konsultacji spo³ecznych projektów
uchwa³ Rady Miejskiej w sprawach o podstawowym znaczeniu dla mieszkañców so³ectwa,
4) wystêpowanie z wnioskami do Rady Miejskiej 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 oraz kierowanie do
nich wniosków dotycz¹cych so³ectwa,
6) ustalenie zadañ do realizacji dla so³tysa w okresie miêdzy
zebraniami wiejskimi.
§11. Zebranie Wiejskie mo¿e opiniowaæ w czêci dotycz¹cej so³ectwa, przedstawione przez Radê Miejsk¹ do konsultacji projekty uchwa³ w sprawach:

1) planu zagospodarowania przestrzennego,
2) planu bud¿etu na dany rok,
3) przepisów prawa miejscowego,
4) innych uchwa³ Rady Miejskiej.
§12. 1. Uchwa³y i opinie Zebrania Wiejskiego So³tys przekazuje Burmistrzowi.
2. Burmistrz w zale¿noci od charakteru sprawy, za³atwia
j¹ we w³asnym zakresie lub przekazuje do rozpatrzenia Radzie
Miejskiej.
3. O sposobie za³atwienia sprawy informuje siê Zebranie
Wiejskie lub So³tysa.
§13. 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 z ¿¹daniem 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.
§14. Dla realizacji wspólnych przedsiêwziêæ Samorz¹d
Mieszkañców Wsi nawi¹zuje wspó³pracê z samorz¹dami mieszkañców s¹siednich so³ectw, zawiera porozumienia okrelaj¹ce zakres i sposób wykonywania wspólnych zadañ, mo¿e
podejmowaæ wspólne uchwa³y.
ROZDZIA£ IV
So³tys i Rada So³ecka
§15. 1. W celu rozwijania aktywnoci spo³ecznej i gospodarczej w so³ectwie oraz zapewnienia sta³ej ³¹cznoci miêdzy
so³ectwem a Rad¹ Miejsk¹ i Burmistrzem, mieszkañcy so³ectwa wybieraj¹ ze swojego grona So³tysa i Radê So³eck¹.
2. Wybór na now¹ kadencjê odbywa siê na zebraniu
wiejskim zwo³ywanym przez Burmistrza, w g³osowaniu tajnym, bezporednim, sporód nieograniczonej liczby kandydatów.
3. Czynne i bierne prawo wyborcze przys³uguje osobom
bêd¹cym sta³ymi mieszkañcami so³ectwa uprawnionymi do
g³osowania. Termin stali mieszkañcy so³ectwa oznacza
osoby przebywaj¹ce i mieszkaj¹ce na terenie so³ectwa
z zamiarem sta³ego pobytu i wpisanie do obowi¹zuj¹cego na
terenie so³ectwa sta³ego spisu wyborców.
4. Pe³nienie funkcji So³tysa ma charakter spo³eczny.
5. Przepisy szczególne mog¹ przewidywaæ dla so³tysów
pieniê¿n¹ rekompensatê za wykonywanie innych czynnoci
urzêdowych, m.in. (inkaso podatków i op³at, wydawanie
wiadectw pochodzenia zwierz¹t, itp.).
6. Rada Miejska w odrêbnej uchwale okrela zasady na
jakich So³tysowi bêdzie przys³ugiwa³a dieta oraz zwrot kosztów podró¿y s³u¿bowej.
§16. 1. Do obowi¹zków So³tysa nale¿y w szczególnoci:
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1) zwo³ywanie zebrañ wiejskich,
2) zwo³ywanie posiedzeñ Rady So³eckiej z w³asnej inicjatywy
lub inicjatywy Przewodnicz¹cego Rady So³eckiej,
3) dzia³anie stosownie do wskazañ Zebrania Wiejskiego,
Rady Miejskiej i Burmistrza,
4) wp³ywanie na wykorzystanie aktywnoci mieszkañców
s³u¿¹cej poprawie gospodarki i warunków ¿ycia w so³ectwie,
5) reprezentowanie mieszkañców so³ectwa wobec Rady
Miejskiej i Burmistrza,
6) uczestniczenie w naradach so³tysów, zwo³ywanych okresowo przez Burmistrza,
7) pe³nienie roli mê¿a zaufania w miejscowym rodowisku,
8) wykonywanie powierzonych mu przepisami prawa zadañ
z zakresu administracji publicznej.
2. Na zebraniach wiejskich So³tys przedk³ada informacjê
o swojej dzia³alnoci.
3. So³tys korzysta z ochrony prawnej przys³uguj¹cej funkcjonariuszom publicznym.
4. W razie d³u¿szej nieobecnoci So³tysa lub wynikaj¹cego z innych przyczyn braku mo¿liwoci dzia³ania, So³tys
wyznacza sporód Rady So³eckiej - pe³nomocnika do za³atwiania spraw nie cierpi¹cych zw³oki, zawiadamiaj¹c o tym
niezw³ocznie Burmistrza.
§17. So³tys nie bêd¹cy radnym mo¿e uczestniczyæ
w pracach Rady Miejskiej, lub jej Komisji bez prawa udzia³u
w g³osowaniu.
§18. 1. Przy wykonywaniu swoich zadañ So³tys trwale
wspó³dzia³a z Rad¹ So³eck¹.
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Rada So³ecka sk³ada siê od 3-7 osób, w tym So³tysa.

3. Do obowi¹zków Rady So³eckiej nale¿y wspomaganie
dzia³alnoci So³tysa. Rada So³ecka ma charakter opiniodawczy i doradczy.
4. Posiedzenia Rady So³eckiej odbywaj¹ siê w miarê
istniej¹cych potrzeb, jednak nie rzadziej ni¿ raz na kwarta³.
5. Rada So³ecka w szczególnoci:

6. Na Zebraniach Wiejskich So³tys lub upowa¿niona przez
niego osoba, sk³ada informacjê o dzia³alnoci Rady So³eckiej.
§19. 1. So³tys i cz³onkowie Rady So³eckiej s¹ bezporednio odpowiedzialni przed Zebraniem Wiejskim i mog¹ byæ
odwo³ani przez zebranie przed up³ywem kadencji, je¿eli nie
wykonuj¹ swoich obowi¹zków, naruszaj¹c postanowienia
statutu i uchwa³ Zebrañ Wiejskich lub dopucili siê czynu
dyskwalifikuj¹cego ich w opinii rodowiska.
2. Rada Miejska mo¿e wyst¹piæ do Zebrania Wiejskiego
z wnioskiem o odwo³anie So³tysa, który nie wywi¹zuje siê ze
swoich obowi¹zków lub dopuci³ siê czynu dyskwalifikuj¹cego go w opinii rodowiska, albo dopuci³ siê przestêpstwa
stwierdzonego prawomocnym wyrokiem karnym. Do czasu
odwo³ania przez Zebranie Wiejskie, Rada Miejska zawiesi
so³tysa w wykonywaniu powierzonych mu przez Gminê obowi¹zków inkasenta nale¿noci publiczno - prawnych.
3. Uchwa³a o odwo³aniu So³tysa podejmowana jest po
wys³uchaniu zainteresowanego, jeli przyby³ on na Zebranie
Wiejskie, w tym samym trybie, w jakim dokonano jego
wyboru.
4. Wybory uzupe³niaj¹ce odbywaj¹ siê w terminie ustalonym przez Burmistrza wg zasad okrelonych w §26-31
niniejszego Statutu.
5. W przypadkach okrelonych w niniejszym paragrafie,
nowo wybrany So³tys lub cz³onek Rady So³eckiej dzia³aj¹ do
koñca rozpoczêtej przez poprzedników kadencji.
ROZDZIA£ V
Zasady i tryb zwo³ywania zebrañ wiejskich
oraz warunki wa¿noci podejmowanych uchwa³
§20. Prawo do udzia³u w Zebraniu Wiejskim maj¹ wszyscy mieszkañcy So³ectwa, posiadaj¹cy czynne prawo wyborcze do Rady Miejskiej.
§21. Zebranie Wiejskie zwo³uje So³tys:
1) z w³asnej inicjatywy,
2) na ¿¹danie co najmniej 1/5 mieszkañców uprawnionych
do udzia³u w zebraniu,
3) na polecenie Rady Miejskiej lub Burmistrza.

1) opracowuje i przedk³ada Zebraniu Wiejskiemu projekty
uchwa³ w sprawach bêd¹cych przedmiotem rozpatrywania przez Zebranie Wiejskie,

§22. 1. Zebranie Wiejskie odbywa siê w miarê istniej¹cych potrzeb, jednak nie rzadziej ni¿ dwa razy w roku.

2) opracowuje i przedk³ada Zebraniu Wiejskiemu projekty
programów pracy samorz¹du,

2. Termin Zebrania Wiejskiego So³tys podaje do wiadomoci publicznej w sposób przyjêty w So³ectwie.

3) wystêpuje wobec Zebrania Wiejskiego z inicjatywami
dotycz¹cymi udzia³u mieszkañców w rozwi¹zywaniu problemów so³ectwa i realizacji zadañ samorz¹du,

3. Zebranie Wiejskie zwo³ywane na wniosek mieszkañców, Rady Miejskiej lub Burmistrza winno odbywaæ siê
w terminie 7 dni, chyba, ¿e wnioskodawca proponuje termin
póniejszy.

4) organizuje wykonanie uchwa³ Zebrania Wiejskiego oraz
kontroluje ich realizacjê,
5) decyduje w sprawach udzia³u samorz¹du mieszkañców
wsi w postêpowaniu administracyjnym,
6) wspó³dzia³a z w³aciwymi organizacjami spo³ecznymi
w celu wspólnej realizacji zadañ.

§23. 1. Zebranie Wiejskie jest wa¿ne, gdy mieszkañcy
So³ectwa zostali o nim prawid³owo zawiadomieni, zgodnie
w wymogami Statutu.
2. Zebranie Wiejskie otwiera So³tys i przewodniczy jego
obradom.
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3. Porz¹dek obrad ustala Zebranie Wiejskie na podstawie
projektu przed³o¿onego przez So³tysa.
4. Projekt porz¹dku obrad winien byæ skonsultowany
z Rad¹ So³eck¹.
5. Sprawy proponowane do rozpatrzenia na zebraniu
winny byæ nale¿ycie przygotowane.
6. Obowi¹zkiem So³tysa jest zapewnienie referentów
przedstawiaj¹cych problemy rozpatrywane na zebraniu.
W przypadku powstania trudnoci winien on zwróciæ siê do
Przewodnicz¹cego Rady Miejskiej lub Burmistrza o pomoc,
którzy wyznaczaj¹ w tym celu odpowiednich radnych lub
pracowników Urzêdu.
§24. W celu udzielenia So³tysowi sta³ej pomocy w przygotowywaniu materia³ów i w organizacji zebrañ Burmistrz
wyznacza pracowników Urzêdu do kontaktów z So³ectwem.

3. Zebranie Wiejskie, na którym przeprowadza siê wybory, mo¿e postanowiæ o obowi¹zku podpisania listy obecnoci
przez uczestników zebrania uprawnionych do g³osowania.
4. Czynne i bierne prawo wyborcze przys³uguje osobom
wymienionym w §15 ust. 3.
§28. 1. Wybory przeprowadza komisja w sk³adzie co najmniej 3 osób, wybranych sporód uprawnionych do
g³osowania uczestników zebrania. Cz³onkiem komisji nie mo¿e
byæ osoba kandyduj¹ca na So³tysa lub cz³onka Rady So³eckiej.
2. Do zadañ komisji nale¿y:
- przyjêcie zg³oszeñ kandydatów,
- przeprowadzenie g³osowania,
- ustalenie wyników wyborów,
- og³oszenie wyników wyborów,

§25. 1. Uchwa³y Zebrania Wiejskiego zapadaj¹ zwyk³¹
wiêkszoci¹ g³osów, tzn. liczba g³osów za musi byæ wiêksza
od liczby g³osów przeciw. W przypadku równej liczby
g³osów przeprowadza siê g³osowanie ponowne.

3. Protokó³ podpisuj¹ cz³onkowie komisji oraz przewodnicz¹cy zebrania.

2. Z zastrze¿eniem §31, g³osowanie odbywa siê w sposób
jawny. Zebranie mo¿e postanowiæ o przeprowadzeniu tajnego g³osowania nad konkretn¹ spraw¹.

§29. 1. Wybory odbywaj¹ siê przy nieograniczonej liczbie kandydatów, zg³oszonych bezporednio przez uprawnionych do g³osowania uczestników zebrania.

ROZDZIA£ VI
Tryb wyboru So³tysa i Rady So³eckiej
§26. 1. Zebranie Wiejskie, na którym ma byæ dokonany
wybór So³tysa i cz³onków Rady So³eckiej zwo³uje Burmistrz.
W tym celu okrela on miejsce, dzieñ i godzinê zebrania
wiejskiego oraz wyznacza przewodnicz¹cego zebrania sporód pracowników Urzêdu. Za akceptacj¹ Przewodnicz¹cego
Rady Miejskiej, Burmistrz mo¿e powierzyæ przewodniczenie
takiemu zebraniu przez radnego Rady Miejskiej.
2. Zarz¹dzenie Burmistrza o zwo³aniu Zebrania Wiejskiego dla wyboru So³tysa i Rady So³eckiej podaje siê do wiadomoci mieszkañców so³ectwa co najmniej na 7 dni przed
wyznaczon¹ dat¹ zebrania.
§27. 1. Dla dokonania wa¿nego wyboru So³tysa i Rady
So³eckiej na Zebraniu Wiejskim wymagana jest osobista
obecnoæ co najmniej 1/5 uprawnionych do g³osowania mieszkañców so³ectwa.
2. O ile w wyznaczonym terminie nie uzyskano obecnoci
wymaganej liczby mieszkañców, wybory mog¹ byæ przeprowadzone po up³ywie 1 godziny bez wzglêdu na liczbê obecnych na zebraniu.

- sporz¹dzenie protoko³u o wynikach wyborów.

2. W pierwszej kolejnoci nale¿y przeprowadziæ zg³oszenie kandydatów i g³osowanie dla dokonania wyboru So³tysa.
W drugiej kolejnoci przeprowadza siê wybory cz³onków
Rady So³eckiej.
§30. 1. Za wybranego na funkcjê So³tysa uwa¿a siê kandydata, który uzyska³ najwiêksz¹ liczbê g³osów.
2. Za wybranych do Rady So³eckiej uwa¿a siê kandydatów, którzy uzyskali najwiêksz¹ liczbê g³osów.
§31. Wyboru So³tysa i cz³onków Rady So³eckiej dokonuje
siê w g³osowaniu tajnym.
ROZDZIA£ VI
Postanowienia koñcowe
§32. Zmiany Statutu dokonuje Rada Miejska.
§33. W przypadkach spornych, postanowienia Statutu
interpretuje wi¹¿¹co Rada Miejska.
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Za³¹cznik Nr 18
do Uchwa³y Nr V/54/2003
Rady Miejskiej w Nowym Tomylu
z dnia 28 lutego 2003 r.

Na wniosek mieszkañców wsi Wytomyl w celu pe³niejszego zaspokojenia ich potrzeb lokalnych i wszechstronnego
wykorzystania inicjatyw tej spo³ecznoci - Rada Miejska
w Nowym Tomylu dzia³aj¹c na podstawie art. 35 ustawy
z dnia 8 marca 1990 roku o samorz¹dzie gminnym (Dz.U.
z 2001 roku Nr 142, poz. 1591; z 2002 roku Nr 23, poz. 220,
Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271 i Nr 214,
poz. 1806) ustala nastêpuj¹c¹ treæ Statutu So³ectwa Wytomyl, zwanego dalej so³ectwem
ROZDZIA£ I
Postanowienia ogólne
§1. Uchwa³a okrela:
1) teren dzia³ania so³ectwa,
2) organizacjê wewnêtrzn¹ so³ectwa,
3) tryb pracy So³tysa i Rady So³eckiej,
4) zasady i tryb zwo³ywania zebrañ wiejskich oraz warunki
wa¿noci podejmowanych uchwa³,
5) tryb wyboru So³tysa i Rady So³eckiej.
§2. Ilekroæ w niniejszej uchwale jest mowa o:
1) Gminie - nale¿y przez to rozumieæ Gminê Nowy Tomyl,
2) Radzie Miejskiej - nale¿y przez to rozumieæ Radê Miejsk¹
w Nowym Tomylu,
3) Burmistrzu - nale¿y przez to rozumieæ Burmistrza Nowego
Tomyla,
4) Urzêdzie - nale¿y rozumieæ Urz¹d Miejski w Nowym
Tomylu,
5) So³ectwie - nale¿y rozumieæ So³ectwo Wytomyl,
6) Samorz¹dzie Mieszkañców Wsi - nale¿y rozumieæ Samorz¹d Mieszkañców Wsi Wytomyl,
7) So³tysie - nale¿y rozumieæ So³tysa Wytomyla,
8) Radzie So³eckiej - nale¿y rozumieæ Radê So³eck¹ w Wytomylu.

§4. 1. So³ectwo jest jednostk¹ pomocnicz¹, której mieszkañcy wspólnie z innymi so³ectwami oraz mieszkañcami
miasta Nowego Tomyla tworz¹ wspólnotê samorz¹dow¹
Gminy Nowy Tomyl.
2. Samorz¹d Mieszkañców Wsi, So³ectwa dzia³a na podstawie przepisów prawa, a w szczególnoci:
a) ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorz¹dzie gminnym,
b) uchwa³y Nr V/53/2003 Rady Miejskiej w Nowym Tomylu
z dnia 28 lutego 2003 r. w sprawie Statutu Gminy Nowy
Tomyl,
c) niniejszego statutu.
§5. Teren dzia³ania so³ectwa obejmuje wie Wytomyl.
§6. So³ectwo u¿ywa nastêpuj¹cych pieczêci:
1. W sprawach nale¿¹cych do kompetencji Zebrania Wiejskiego:
a) nag³ówkowe:
SAMORZ¥D MIESZKAÑCÓW
WSI.......................................
GMINA NOWY TOMYL
b) podpisowe:
SO£TYS
..............................
(imiê i nazwisko)
2. W sprawach nale¿¹cych do kompetencji So³tysa:
a) nag³ówkowe:
SO£ECTWO
............................
(nazwa wsi)
GMINA NOWY TOMYL
b) podpisowe:
SO£TYS
...........................

ROZDZIA£ II
Nazwa i teren dzia³ania
§3. 1. Ogó³ mieszkañców so³ectwa Wytomyl stanowi
Samorz¹d Mieszkañców Wsi.
2. Nazwa Samorz¹du Mieszkañców Wsi brzmi: So³ectwo
Wytomyl.

(imiê i nazwisko)
3. W sprawach nale¿¹cych do kompetencji Rady So³eckiej:
a) nag³ówkowe:
RADA SO£ECKA WSI
......................
GMINA NOWY TOMYL

Dziennik Urzêdowy
Województwa Wielkopolskiego Nr 59

 5729 

b) podpisowe:
PRZEWODNICZ¥CY RADY SO£ECKIEJ
.................................. 
(imiê i nazwisko)

ROZDZIA£ III
Organizacja i zakres dzia³ania
§7. 1. Organami so³ectwa s¹:
1) Zebranie Wiejskie,
2) So³tys,
3) Rada So³ecka.
2. Zebranie wiejskie mo¿e powo³ywaæ tak¿e inne sta³e lub
dorane organy samorz¹dowe so³ectwa, na przyk³ad komisje,
okrelaj¹c zakres ich dzia³ania.
3. Kadencja So³tysa, Rady So³eckiej i innych organów
powo³anych przez Zebranie Wiejskie trwa 4 lata i pokrywa siê
z kadencj¹ Rady Miejskiej. Nowe wybory odbywaj¹ siê nie
póniej ni¿ w ci¹gu 3 miesiêcy po rozpoczêciu siê nowej
kadencji Rady Miejskiej, przy czym do chwili ukonstytuowania
siê nowych organów, ich obowi¹zki pe³ni¹ organy dotychczasowe.
§8. 1. Zebranie Wiejskie jest organem uchwa³odawczym
w so³ectwie.
2. So³tys jest organem wykonawczym.
3. Rada So³ecka jest organem wspomagaj¹cym dzia³alnoæ So³tysa.
4. Zebranie Wiejskie ustala liczbê osób wybieranych do
Rady So³eckiej, z zastrze¿eniem §18 ust. 2.
5. So³tys wchodzi w sk³ad Rady So³eckiej.
6. Przewodnicz¹cego Rady So³eckiej wybiera Rada So³ecka sporód swoich cz³onków.
§9. 1. Do zadañ Samorz¹du Mieszkañców Wsi, So³ectwa
nale¿y:
1) udzia³ w rozpatrywaniu spraw socjalno - bytowych, opieki
zdrowotnej, kulturalnych, sportu, wypoczynku i innych
zwi¹zanych z miejscem zamieszkania,
2) kszta³towanie zasad wspó³¿ycia spo³ecznego,
3) organizowanie wspólnych prac na rzecz miejsca zamieszkania,
4) tworzenie pomocy s¹siedzkiej,
5) sprawowanie kontroli spo³ecznej nad dzia³alnoci¹ jednostek organizacyjnych zwi¹zanych z warunkami ¿ycia na
wsi,
6) organizowanie przedsiêwziêæ maj¹cych na celu zapewnienie porz¹dku na terenie so³ectwa.

Poz. 1096

2. Samorz¹dowi Mieszkañców Wsi So³ectwa przys³uguje
prawo zarz¹dzania i korzystania z mienia komunalnego bêd¹cego w jego zarz¹dzie,
3. Rada Miejska mo¿e powierzyæ Samorz¹dowi Mieszkañców wsi zarz¹dzanie i korzystanie z innych sk³adników
mienia komunalnego ni¿ okrelone w ust. 2.
4. Realizuj¹c zadania, o którym stanowi¹ ust. 2 i 3, organy
Samorz¹du Mieszkañców Wsi rozporz¹dzaj¹ dochodami
z tego ród³a.
§10. Zadania okrelone w §9 Samorz¹d Mieszkañców Wsi
realizuje w szczególnoci poprzez:
1) podejmowanie uchwa³ w sprawach so³ectwa w ramach
przyznanych kompetencji,
2) opiniowanie spraw nale¿¹cych do zakresu dzia³ania
Samorz¹du Mieszkañców,
3) wspó³uczestnictwo w organizowaniu i przeprowadzeniu
przez Radê Miejsk¹ konsultacji spo³ecznych projektów
uchwa³ Rady Miejskiej w sprawach o podstawowym znaczeniu dla mieszkañców so³ectwa,
4) wystêpowanie z wnioskami do Rady Miejskiej 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 oraz kierowanie do
nich wniosków dotycz¹cych so³ectwa,
6) ustalenie zadañ do realizacji dla so³tysa w okresie miêdzy
zebraniami wiejskimi.
§11. Zebranie Wiejskie mo¿e opiniowaæ w czêci dotycz¹cej so³ectwa, przedstawione przez Radê Miejsk¹ do konsultacji projekty uchwa³ w sprawach:
1) planu zagospodarowania przestrzennego,
2) planu bud¿etu na dany rok,
3) przepisów prawa miejscowego,
4) innych uchwa³ Rady Miejskiej.
§12. 1. Uchwa³y i opinie Zebrania Wiejskiego So³tys przekazuje Burmistrzowi.
2. Burmistrz w zale¿noci od charakteru sprawy, za³atwia
j¹ we w³asnym zakresie lub przekazuje do rozpatrzenia Radzie
Miejskiej.
3. O sposobie za³atwienia sprawy informuje siê Zebranie
Wiejskie lub So³tysa.
§13. 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 z ¿¹daniem 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.
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§14. Dla realizacji wspólnych przedsiêwziêæ Samorz¹d
Mieszkañców Wsi nawi¹zuje wspó³pracê z samorz¹dami mieszkañców s¹siednich so³ectw, zawiera porozumienia okrelaj¹ce zakres i sposób wykonywania wspólnych zadañ, mo¿e
podejmowaæ wspólne uchwa³y.

4. W razie d³u¿szej nieobecnoci So³tysa lub wynikaj¹cego z innych przyczyn braku mo¿liwoci dzia³ania, So³tys
wyznacza sporód Rady So³eckiej - pe³nomocnika do za³atwiania spraw nie cierpi¹cych zw³oki, zawiadamiaj¹c o tym
niezw³ocznie Burmistrza.

ROZDZIA£ IV

§17. So³tys nie bêd¹cy radnym mo¿e uczestniczyæ
w pracach Rady Miejskiej, lub jej Komisji bez prawa udzia³u
w g³osowaniu.

So³tys i Rada So³ecka
§15. 1. W celu rozwijania aktywnoci spo³ecznej i gospodarczej w so³ectwie oraz zapewnienia sta³ej ³¹cznoci miêdzy
so³ectwem a Rad¹ Miejsk¹ i Burmistrzem, mieszkañcy so³ectwa wybieraj¹ ze swojego grona So³tysa i Radê So³eck¹.
2. Wybór na now¹ kadencjê odbywa siê na zebraniu
wiejskim zwo³ywanym przez Burmistrza, w g³osowaniu tajnym, bezporednim, sporód nieograniczonej liczby kandydatów.
3. Czynne i bierne prawo wyborcze przys³uguje osobom
bêd¹cym sta³ymi mieszkañcami so³ectwa uprawnionymi do
g³osowania. Termin stali mieszkañcy so³ectwa oznacza
osoby przebywaj¹ce i mieszkaj¹ce na terenie so³ectwa z
zamiarem sta³ego pobytu i wpisanie do obowi¹zuj¹cego na
terenie so³ectwa sta³ego spisu wyborców.
4. Pe³nienie funkcji So³tysa ma charakter spo³eczny.
5. Przepisy szczególne mog¹ przewidywaæ dla so³tysów
pieniê¿n¹ rekompensatê za wykonywanie innych czynnoci
urzêdowych, m.in. (inkaso podatków i op³at, wydawanie
wiadectw pochodzenia zwierz¹t, itp.).
6. Rada Miejska w odrêbnej uchwale okrela zasady na
jakich So³tysowi bêdzie przys³ugiwa³a dieta oraz zwrot kosztów podró¿y s³u¿bowej.
§16. 1. Do obowi¹zków So³tysa nale¿y w szczególnoci:
1) zwo³ywanie zebrañ wiejskich,
2) zwo³ywanie posiedzeñ Rady So³eckiej z w³asnej inicjatywy
lub inicjatywy Przewodnicz¹cego Rady So³eckiej,
3) dzia³anie stosownie do wskazañ Zebrania Wiejskiego,
Rady Miejskiej i Burmistrza,
4) wp³ywanie na wykorzystanie aktywnoci mieszkañców
s³u¿¹cej poprawie gospodarki i warunków ¿ycia w so³ectwie,
5) reprezentowanie mieszkañców so³ectwa wobec Rady Miejskiej i Burmistrza,
6) uczestniczenie w naradach so³tysów, zwo³ywanych okresowo przez Burmistrza,
7) pe³nienie roli mê¿a zaufania w miejscowym rodowisku,
8) wykonywanie powierzonych mu przepisami prawa zadañ
z zakresu administracji publicznej.
2. Na zebraniach wiejskich So³tys przedk³ada informacjê
o swojej dzia³alnoci.
3. So³tys korzysta z ochrony prawnej przys³uguj¹cej funkcjonariuszom publicznym.

§18. 1. Przy wykonywaniu swoich zadañ So³tys trwale
wspó³dzia³a z Rad¹ So³eck¹.
2

Rada So³ecka sk³ada siê od 3-7 osób, w tym So³tysa.

3. Do obowi¹zków Rady So³eckiej nale¿y wspomaganie
dzia³alnoci So³tysa. Rada So³ecka ma charakter opiniodawczy i doradczy.
4. Posiedzenia Rady So³eckiej odbywaj¹ siê w miarê
istniej¹cych potrzeb, jednak nie rzadziej ni¿ raz na kwarta³.
5. Rada So³ecka w szczególnoci:
1) opracowuje i przedk³ada Zebraniu Wiejskiemu projekty
uchwa³ w sprawach bêd¹cych przedmiotem rozpatrywania przez Zebranie Wiejskie,
2) opracowuje i przedk³ada Zebraniu Wiejskiemu projekty
programów pracy samorz¹du,
3) wystêpuje wobec Zebrania Wiejskiego z inicjatywami
dotycz¹cymi udzia³u mieszkañców w rozwi¹zywaniu problemów so³ectwa i realizacji zadañ samorz¹du,
4) organizuje wykonanie uchwa³ Zebrania Wiejskiego oraz
kontroluje ich realizacjê,
5) decyduje w sprawach udzia³u samorz¹du mieszkañców
wsi w postêpowaniu administracyjnym,
6) wspó³dzia³a z w³aciwymi organizacjami spo³ecznymi
w celu wspólnej realizacji zadañ.
6. Na Zebraniach Wiejskich So³tys lub upowa¿niona przez
niego osoba, sk³ada informacjê o dzia³alnoci Rady So³eckiej.
§19. 1. So³tys i cz³onkowie Rady So³eckiej s¹ bezporednio odpowiedzialni przed Zebraniem Wiejskim i mog¹ byæ
odwo³ani przez zebranie przed up³ywem kadencji, je¿eli nie
wykonuj¹ swoich obowi¹zków, naruszaj¹c postanowienia
statutu i uchwa³ Zebrañ Wiejskich lub dopucili siê czynu
dyskwalifikuj¹cego ich w opinii rodowiska.
2. Rada Miejska mo¿e wyst¹piæ do Zebrania Wiejskiego
z wnioskiem o odwo³anie So³tysa, który nie wywi¹zuje siê ze
swoich obowi¹zków lub dopuci³ siê czynu dyskwalifikuj¹cego go w opinii rodowiska, albo dopuci³ siê przestêpstwa
stwierdzonego prawomocnym wyrokiem karnym. Do czasu
odwo³ania przez Zebranie Wiejskie, Rada Miejska zawiesi
so³tysa w wykonywaniu powierzonych mu przez Gminê obowi¹zków inkasenta nale¿noci publiczno - prawnych.
3. Uchwa³a o odwo³aniu So³tysa podejmowana jest po
wys³uchaniu zainteresowanego, jeli przyby³ on na Zebranie
Wiejskie, w tym samym trybie, w jakim dokonano jego
wyboru.
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4. Wybory uzupe³niaj¹ce odbywaj¹ siê w terminie ustalonym przez Burmistrza wg zasad okrelonych w §26-31
niniejszego Statutu.

2. Z zastrze¿eniem §31, g³osowanie odbywa siê w sposób
jawny. Zebranie mo¿e postanowiæ o przeprowadzeniu tajnego g³osowania nad konkretn¹ spraw¹.

5. W przypadkach okrelonych w niniejszym paragrafie,
nowo wybrany So³tys lub cz³onek Rady So³eckiej dzia³aj¹ do
koñca rozpoczêtej przez poprzedników kadencji.

ROZDZIA£ VI
Tryb wyboru So³tysa i Rady So³eckiej

ROZDZIA£ V
Zasady i tryb zwo³ywania zebrañ wiejskich
oraz warunki wa¿noci podejmowanych uchwa³
§20. Prawo do udzia³u w Zebraniu Wiejskim maj¹ wszyscy mieszkañcy So³ectwa, posiadaj¹cy czynne prawo wyborcze do Rady Miejskiej.
§21. Zebranie Wiejskie zwo³uje So³tys:
1) z w³asnej inicjatywy,
2) na ¿¹danie co najmniej 1/5 mieszkañców uprawnionych
do udzia³u w zebraniu,
3) na polecenie Rady Miejskiej lub Burmistrza.
§22. 1. Zebranie Wiejskie odbywa siê w miarê istniej¹cych potrzeb, jednak nie rzadziej ni¿ dwa razy w roku.
2. Termin Zebrania Wiejskiego So³tys podaje do wiadomoci publicznej w sposób przyjêty w So³ectwie.
3. Zebranie Wiejskie zwo³ywane na wniosek mieszkañców, Rady Miejskiej lub Burmistrza winno odbywaæ siê
w terminie 7 dni, chyba, ¿e wnioskodawca proponuje termin
póniejszy.
§23. 1. Zebranie Wiejskie jest wa¿ne, gdy mieszkañcy
So³ectwa zostali o nim prawid³owo zawiadomieni, zgodnie
w wymogami Statutu.
2. Zebranie Wiejskie otwiera So³tys i przewodniczy jego
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. Sprawy proponowane do rozpatrzenia na zebraniu
winny byæ nale¿ycie przygotowane.
6. Obowi¹zkiem So³tysa jest zapewnienie referentów
przedstawiaj¹cych problemy rozpatrywane na zebraniu.
W przypadku powstania trudnoci winien on zwróciæ siê do
Przewodnicz¹cego Rady Miejskiej lub Burmistrza o pomoc,
którzy wyznaczaj¹ w tym celu odpowiednich radnych lub
pracowników Urzêdu.
§24. W celu udzielenia So³tysowi sta³ej pomocy w przygotowywaniu materia³ów i w organizacji zebrañ Burmistrz
wyznacza pracowników Urzêdu do kontaktów z So³ectwem.
§25. 1. Uchwa³y Zebrania Wiejskiego zapadaj¹ zwyk³¹
wiêkszoci¹ g³osów, tzn. liczba g³osów za musi byæ wiêksza
od liczby g³osów przeciw. W przypadku równej liczby
g³osów przeprowadza siê g³osowanie ponowne.

§26. 1. Zebranie Wiejskie, na którym ma byæ dokonany
wybór So³tysa i cz³onków Rady So³eckiej zwo³uje Burmistrz.
W tym celu okrela on miejsce, dzieñ i godzinê zebrania
wiejskiego oraz wyznacza przewodnicz¹cego zebrania sporód pracowników Urzêdu. Za akceptacj¹ Przewodnicz¹cego
Rady Miejskiej, Burmistrz mo¿e powierzyæ przewodniczenie
takiemu zebraniu przez radnego Rady Miejskiej.
2. Zarz¹dzenie Burmistrza o zwo³aniu Zebrania Wiejskiego dla wyboru So³tysa i Rady So³eckiej podaje siê do wiadomoci mieszkañców so³ectwa co najmniej na 7 dni przed
wyznaczon¹ dat¹ zebrania.
§27. 1. Dla dokonania wa¿nego wyboru So³tysa i Rady
So³eckiej na Zebraniu Wiejskim wymagana jest osobista
obecnoæ co najmniej 1/5 uprawnionych do g³osowania mieszkañców so³ectwa.
2. O ile w wyznaczonym terminie nie uzyskano obecnoci
wymaganej liczby mieszkañców, wybory mog¹ byæ przeprowadzone po up³ywie 1 godziny 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.
4. Czynne i bierne prawo wyborcze przys³uguje osobom
wymienionym w §15 ust. 3.
§28. 1. Wybory przeprowadza komisja w sk³adzie co najmniej 3 osób, wybranych sporód uprawnionych do
g³osowania uczestników zebrania. Cz³onkiem komisji nie mo¿e
byæ osoba kandyduj¹ca na So³tysa lub cz³onka Rady So³eckiej.
2. Do zadañ komisji nale¿y:
- przyjêcie zg³oszeñ kandydatów,
- przeprowadzenie g³osowania,
- ustalenie wyników wyborów,
- og³oszenie wyników wyborów,
- sporz¹dzenie protoko³u o wynikach wyborów.
3. Protokó³ podpisuj¹ cz³onkowie komisji oraz przewodnicz¹cy zebrania.
§29. 1. Wybory odbywaj¹ siê przy nieograniczonej liczbie kandydatów, zg³oszonych bezporednio przez uprawnionych do g³osowania uczestników zebrania.
2. W pierwszej kolejnoci nale¿y przeprowadziæ zg³oszenie kandydatów i g³osowanie dla dokonania wyboru So³tysa.
W drugiej kolejnoci przeprowadza siê wybory cz³onków
Rady So³eckiej.
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§30. 1. Za wybranego na funkcjê So³tysa uwa¿a siê kandydata, który uzyska³ najwiêksz¹ liczbê g³osów.

ROZDZIA£ VI
Postanowienia koñcowe

2. Za wybranych do Rady So³eckiej uwa¿a siê kandydatów, którzy uzyskali najwiêksz¹ liczbê g³osów.
§31. Wyboru So³tysa i cz³onków Rady So³eckiej dokonuje
siê w g³osowaniu tajnym.

§32. Zmiany Statutu dokonuje Rada Miejska.
§33. W przypadkach spornych, postanowienia Statutu
interpretuje wi¹¿¹co Rada Miejska.

1097
UCHWA£A Nr 13/2003 RADY MIEJSKIEJ W W¥GROWCU
z dnia 27 marca 2003 r.
w sprawie zasad usytuowania na terenie miasta W¹growca miejsc sprzeda¿y i podawania napojów alkoholowych
Na podstawie art. 12 ust. 2 ustawy z dnia 26 padziernika
1982 r. o wychowaniu w trzewoci i przeciwdzia³aniu alkoholizmowi (tekst jednolity z 2002 r. Dz.U. Nr 147, poz. 1231
z póniejszymi zmianami), Rada Miejska w W¹growcu uchwala co nastêpuje:
§1. Miejsca sprzeda¿y i podawania napojów alkoholowych mog¹ byæ usytuowane tylko na terenach i obiektach nie
objêtych zakazem Rady Miejskiej w W¹growcu.
§2. Wprowadza siê zakaz sprzeda¿y napojów alkoholowych:
1) Na terenie Muzeum Regionalnego, Miejskiej Biblioteki
Publicznej, Miejskiego Domu Kultury,
2) W amfiteatrze i kinie,
3) Na terenie pla¿y, basenów k¹pielowych, przystani nad
j. Durowskim i rzekami,
4) Na terenie stadionów i boiska sportowego,
5) W ci¹gu ulic przy, których po³o¿one s¹ Kocio³y, w granicach najbli¿szych skrzy¿owañ, a w szczególnoci:
a) Koció³ Famy p. w. w. Jakuba Aposto³a - w granicach
od skrzy¿owania ul. Klasztornej - ul. Opacka do skrzy¿owania ul. Klasztorna - ul. Farna i dalej do skrzy¿owania ul. Farna - ul. Gnienieñska.
b) Koció³ i Klasztor pocysterski p. w. Wniebowziêcia
N. M. P. - w granicach od skrzy¿owania ul. Klasztornej
- ul. Opacka na ca³ym odcinku ul. Klasztornej w kierunku zachodnim.

c) Koció³ p. w. w. Piotra i Paw³a - w granicach od
skrzy¿owania ul. Kociuszki - ul. Kolejowa do skrzy¿owania ul. Kolejowa - ul. Opacka i ul. Rogoziñska oraz
ul. Poznañska od nr 17 do nr 29.
d) Koció³ p. w. w. Wojciecha - w granicach od skrzy¿owania ul. Reja - Plac Zielony do skrzy¿owania ul. Reja
- ul. Sienkiewicza i do skrzy¿owania ul. Reja - ul. w.
Wojciecha.
e) Koció³ p. w. Mêczennika Micha³a Kozala w granicach
od skrzy¿owania ul. Rzeczna - ul. Ks. Macieja Bukowieckiego do skrzy¿owania ul. Ks. Macieja Bukowieckiego - ul. Stanis³awa Miko³ajczyka.
§3. Zakaz sprzeda¿y napojów alkoholowych nie dotyczy
istniej¹cych ju¿ punktów sprzeda¿y detalicznej i placówek
gastronomicznych.
§4. Traci moc uchwa³a Nr 14/2002 Rady Miejskiej
w W¹growcu z dnia 28 lutego 2002 r. w sprawie ustalenia
liczby punktów sprzeda¿y napojów alkoholowych o zawartoci powy¿ej 4,5% alkoholu, zasad usytuowania miejsc sprzeda¿y napojów alkoholowych na terenie miasta W¹growca
oraz warunków sprzeda¿y tych napojów.
§5. Wykonanie uchwa³y powierza siê Burmistrzowi
Miasta W¹growca.
§6. Uchwa³a wchodzi w ¿ycie po up³ywie 14 dni od dnia
og³oszenia w Dzienniku Urzêdowym Województwa Wielkopolskiego.
Przewodnicz¹cy
Rady Miejskiej
() Zbigniew Byczyñski
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1098
UCHWA£A Nr 14/2003 RADY MIEJSKIEJ W W¥GROWCU
z dnia 27 marca 2003 r.
w sprawie ustalenia liczby punktów sprzeda¿y napojów alkoholowych
o zawartoci powy¿ej 4,5% alkoholu (z wyj¹tkiem piwa)
Na podstawie art. 12 ust. 1 ustawy z dnia 26 padziernika
1982 r. o wychowaniu w trzewoci i przeciwdzia³aniu alkoholizmowi (tekst jednolity z 2002 r. Dz.U. Nr 147, poz. 1231
z póniejszymi zmianami), Rada Miejska w W¹growcu uchwala co nastêpuje:
§1. Ustala siê dla miasta W¹growca 150 (s³ownie: sto
piêædziesi¹t) punktów sprzeda¿y napojów alkoholowych
zawieraj¹cych powy¿ej 4,5% alkoholu (z wyj¹tkiem piwa)
z czego:

2) 50 (s³ownie: piêædziesi¹t) punktów sprzeda¿y napojów
alkoholowych przeznaczonych do spo¿ycia w miejscu
sprzeda¿y.
§2. Wykonanie uchwa³y powierza siê Burmistrzowi
Miasta W¹growca.
§3. Uchwa³a wchodzi w ¿ycie po up³ywie 14 dni od dnia
og³oszenia w Dzienniku Urzêdowym Województwa Wielkopolskiego.
Przewodnicz¹cy
Rady Miejskiej
() Zbigniew Byczyñski

1) 100 (s³ownie: sto ) punktów sprzeda¿y napojów alkoholowych przeznaczonych do spo¿ycia poza miejscem sprzeda¿y,

1099
UCHWA£A Nr VI/44/2003 RADY POWIATU RAWICKIEGO
z dnia 27 marca 2003 r.
w sprawie zasad wynajmu lokali mieszkalnych stanowi¹cych w³asnoæ Powiatu Rawickiego
Na podstawie art. 12 pkt 8 lit. a ustawy z dnia 5 czerwca
1998 r. o samorz¹dzie powiatowym (tekst jedn. Dz.U.
z 2001 r. Nr 142, poz. 1592 ze zmian.) oraz art. 20 ust. 4,
w zw. z art. 20 ust. 2 i 3, oraz art. 21 ust. 1 pkt 2 i ust. 3 ustawy
z dnia 10 lipca 2001 r. o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego (Dz.U.
Nr 71 poz. 733 ze zmian.), Rada Powiatu Rawickiego uchwala
co nastêpuje:
§1. Uchwa³a okrela zasady wynajmu lokali mieszkalnych
wchodz¹cych w sk³ad Powiatowego Zasobu.
§2. 1. Lokale wchodz¹ce w sk³ad Powiatowego Zasobu
mog¹ byæ wynajmowane osobom, które nie maj¹ zaspokojonych potrzeb mieszkaniowych, je¿eli redni miesiêczny dochód, o którym mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 21 czerwca
2001 r. o dodatkach mieszkaniowych (Dz.U. Nr 71, poz. 734)
na jednego cz³onka gospodarstwa domowego w dniu z³o¿enia wniosku nie przekracza 150% minimalnego wynagrodzenia za pracê.

2. Dochód, o którym mowa w ust. 1 ustala siê na podstawie dokumentów potwierdzaj¹cych jego uzyskanie w okresie ostatnich trzech miesiêcy poprzedzaj¹cych dzieñ z³o¿enia
wniosku.
§3. Przez osoby, które nie maj¹ zaspokojonych potrzeb
mieszkaniowych rozumie siê osoby, które nie posiadaj¹ tytu³u
prawnego do innego lokalu mieszkalnego.
§4. 1. Pierwszeñstwo zawarcia umowy lokalu na czas
nieoznaczony przys³uguje osobom, które nie maj¹ zaspokojonych potrzeb mieszkaniowych i jednoczenie spe³niaj¹ jedno
z n/w kryteriów:
1) zamieszkuj¹ w pomieszczeniach znajduj¹cych siê w z³ym
stanie technicznym, który potwierdzony zosta³ opini¹ w³aciwego organu nadzoru budowlanego,
2) pozbawione zosta³y mieszkania w wyniku zdarzenia losowego,
3) s¹ rodzicami samotnie wychowuj¹cymi dzieci lub dziecko.
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§5. 1. Najemcy lokali mieszkalnych wchodz¹cych w sk³ad
Powiatowego Zasobu z zastrze¿eniem ust. 3 i 4 mog¹ dokonywaæ pomiêdzy sob¹ zamiany zajmowanych lokali.

2. W wyj¹tkowych przypadkach Zarz¹d Powiatu mo¿e
przed³u¿yæ termin do opuszczenia lokalu na okres do 6
miesiêcy.

2. Najemcy lokali mieszkalnych wchodz¹cych w sk³ad
mieszkaniowego Zasobu Powiatu z zastrze¿eniem ust. 3 i 4
mog¹ dokonywaæ zamiany lokali z osobami zajmuj¹cymi
lokale w innych zasobach.

3. Do dnia opró¿nienia lokalu, osoby zajmuj¹ce lokal bez
tytu³u prawnego zobowi¹zane s¹ do uiszczania odszkodowania w wysokoci okrelonej w art. 18 ust. 1 i 2 ustawy z dnia
10 lipca 2001 r. o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym
zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego.

3. Zamiana lokali mo¿e byæ dokonana wy³¹cznie po
uprzednim uzyskaniu zgody Zarz¹du Powiatu.
4. Wynajmuj¹cy odmówi zgody na dokonanie zamiany,
je¿eli:
1) którakolwiek z osób ubiegaj¹cych siê o zamianê nie posiada tytu³u prawnego do zajmowanego lokalu,
2) którakolwiek z osób ubiegaj¹cych siê o zamianê zalega
z zap³at¹ czynszu, z wy³¹czeniem sytuacji, gdy zawarte
zosta³o porozumienie odnonie jego sp³aty.
§6. 1. Rozpatrywanie wniosków o najem lokali mieszkalnych odbywa siê w ni¿ej okrelony sposób:

§9. Oddawanie w najem lokali mieszkalnych o powierzchni powy¿ej 80 m2 odbywa siê na zasadach okrelonych
w niniejszej uchwale.
§10. 1. Stawkê czynszu za 1m2 powierzchni u¿ytkowej
lokali ustala Zarz¹d Powiatu, z uwzglêdnieniem n/w czynników podwy¿szaj¹cych lub obni¿aj¹cych ich wartoæ u¿ytkow¹.
2. Czynniki podwy¿szaj¹ce wartoæ u¿ytkow¹ lokalu
z uwagi na:
1) po³o¿enie lokalu w budynku
-

1) wniosek osoby ubiegaj¹cej siê o najem lokalu rozpatruje
Zarz¹d Powiatu,
2) je¿eli do rozpatrzenia wniosku niezbêdne jest przeprowadzenie wizji lokalnej, Przewodnicz¹cy Zarz¹du powo³uje
w tym celu komisjê,
3) decyzjê o przydzieleniu lokalu Zarz¹d Powiatu podejmuje
w drodze uchwa³y, maj¹c na uwadze wy³¹cznie zasady
okrelone w niniejszej uchwale,
4) lista osób, którym przyznany zosta³ lokal podlega wywieszeniu w siedzibie Starostwa na tablicy og³oszeñ, przez
okres 14 dni,
5) skargi w sprawie przyznania lokali rozpatruje Zarz¹d
Powiatu.
§7. 1. Zarz¹d Powiatu mo¿e zawrzeæ umowê najmu
z osobami, które pozosta³y w lokalu opuszczonym przez
najemcê lub w lokalu, w którego najem nie wst¹pi³y po
mierci najemcy.
2. Warunkiem zawarcia umowy najmu, o której wy¿ej
mowa jest fakt sta³ego zamieszkiwania przez osoby wymienione w pkt 1, w przedmiotowym lokalu mieszkalnym.
§8. 1. W przypadku stwierdzenia braku przes³anek do
zawarcia umowy najmu z osobami, o których mowa w §7 ust.
1 niniejszej uchwa³y, zobowi¹zane s¹ one do opuszczenia
przedmiotowego lokalu, w terminie miesi¹ca od otrzymania
wezwania do jego oprónienia.

mieszkanie usytuowane na I i II piêtrze

20%

3. Czynniki obni¿aj¹ce wartoæ u¿ytkow¹ lokalu z uwagi
na:
1) po³o¿enie lokalu w budynku
-

20%

mieszkanie usytuowane na parterze i piêtrze wy¿szym
ni¿ II

2) brak wyposa¿enia budynku lub lokalu w n/w urz¹dzenia
techniczne:
-

centralne ogrzewanie

20%

-

instalacjê gazow¹

20%

-

instalacjê kanalizacyjn¹

20%

§11. Przepisy zawarte w niniejsze uchwale stosuje siê
odpowiednio do lokali mieszkalnych zarz¹dzanych przez jednostki organizacyjne Powiatu.
§12. Wykonanie uchwa³y powierza siê Zarz¹dowi Powiatu i kierownikom jednostek organizacyjnych Powiatu.
§13. Uchwa³a wchodzi w ¿ycie po up³ywie 14 dni od dnia
og³oszenia w Dzienniku Urzêdowym Województwa Wielkopolskiego.
Przewodnicz¹cy Rady
() Janusz Stakowiak
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1100
DECYZJA PREZESA URZÊDU REGULACJI ENERGETYKI Nr OPO-820/736-A/2/2003/III/AS
z dnia 1 kwietnia 2003 r.
Na podstawie art. 47 ust. 1 i 2 oraz art. 23 ust. 2 pkt 2 lit
b i c w zwi¹zku z art. 30 ust. 1 i art. 45 ustawy z dnia 10
kwietnia 1997 r. - Prawo energetyczne (Dz.U. z 1997 r Nr 54,
poz. 348 i Nr 158, poz. 1042, z 1998 r. Nr 94, poz. 594, Nr 106,
poz. 668 i Nr 162, poz. 1126, z 1999 r. Nr 88, poz. 980, Nr 91,
poz. 1042 i Nr 110, poz. 1255, z 2000 r. Nr 43, poz. 489, Nr 48,
poz. 555 i Nr 103, poz. 1099, z 2001 r. Nr 154, poz. 1800
i z 2002 r. Nr 74, poz. 676, Nr 113, poz. 984, Nr 129, poz. 1102
Nr 135, poz. 1144 oraz z 2003 r. Nr 50 poz. 424), oraz w zwi¹zku
z art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postêpowania administracyjnego (Dz.U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071,
z 2001 r. Nr 49, poz. 509 oraz z 2002 r. Nr 113, poz. 984,
Nr 153 poz.1271 i Nr 169 poz. 1387) po rozpatrzeniu wniosku
z dnia 18 marca 2003 r. Jarociñskich Fabryk Mebli S.A.
z siedzib¹ w Jarocinie posiadaj¹cych statystyczny numer
identyfikacyjny REGON: 25046808 zwanych w dalszej czêci
decyzji Przedsiêbiorstwem postanawiam
1) zatwierdziæ taryfê dla ciep³a ustalon¹ przez Przedsiêbiorstwo, stanowi¹c¹ za³¹cznik do niniejszej decyzji,
2) ustaliæ wspó³czynniki korekcyjne Xw, okrelaj¹ce projektowan¹ poprawê efektywnoci funkcjonowania Przedsiêbiorstwa oraz zmianê warunków prowadzenia przez to
Przedsiêbiorstwo dzia³alnoci gospodarczej w pierwszym
roku stosowania taryfy:
a) dla dzia³alnoci gospodarczej w zakresie wytwarzania
ciep³a - w wysokoci minus 7,5%,
b) dla dzia³alnoci gospodarczej w zakresie przesy³ania
i dystrybucji ciep³a - w wysokoci 8,3%,
3) ustaliæ wspó³czynniki korekcyjne Xr, okrelaj¹ce projektowan¹ poprawê efektywnoci funkcjonowania Przedsiêbiorstwa oraz zmianê warunków prowadzenia przez to
Przedsiêbiorstwo dzia³alnoci gospodarczej w nastêpnym
roku stosowania taryfy w stosunku do poprzedniego roku
stosowania taryfy:

U/OT-5/98/MW ze zmianami z dnia 23 padziernika 2000 r. nr
PCC/356-A/736/W/3/2000/BP i z dnia 20 sierpnia 2001 r. nr PCC/
356-B/736/W/3/2001/BK, w dniu 19 marca 2003 r. zosta³o
wszczête postêpowanie administracyjne w sprawie zatwierdzenia taryfy dla ciep³a, ustalonej przez Przedsiêbiorstwo.
Zgodnie z art. 47 ust. 1 ustawy - Prawo energetyczne,
przedsiêbiorstwa energetyczne posiadaj¹ce koncesje na prowadzenie dzia³alnoci gospodarczej w zakresie wytwarzania,
przesy³ania i dystrybucji oraz obrotu ciep³em ustalaj¹ taryfy
dla ciep³a, które podlegaj¹ zatwierdzeniu przez Prezesa URE.
Natomiast w myl art. 23 ust. 2 pkt 2 lit. b) i c) ustawy Prawo energetyczne, do zakresu kompetencji Prezesa URE
nale¿y ustalanie wspó³czynników korekcyjnych okrelaj¹cych
poprawê efektywnoci funkcjonowania przedsiêbiorstwa energetycznego oraz zmianê warunków prowadzenia przez to
Przedsiêbiorstwo danego rodzaju dzia³alnoci gospodarczej,
a tak¿e ustalanie okresu obowi¹zywania tych wspó³czynników
korekcyjnych.
W trakcie postêpowania administracyjnego, na podstawie
zgromadzonej dokumentacji ustalono, ¿e Przedsiêbiorstwo
opracowa³o taryfê zgodnie z zasadami okrelonymi w art. 45
ustawy - Prawo energetyczne oraz z przepisami rozporz¹dzenia Ministra Gospodarki z dnia 12 padziernika 2000 r.
w sprawie szczegó³owych zasad kszta³towania i kalkulacji
taryf oraz zasad rozliczeñ w obrocie ciep³em (Dz.U. z 2000 r.
Nr 96, poz.1053), zwanego w dalszej czêci rozporz¹dzeniem
taryfowym.
Bazowe ceny i stawki op³at ustalone zosta³y na podstawie
uzasadnionych kosztów prowadzenia dzia³alnoci, zaplanowanych dla pierwszego roku stosowania taryfy na podstawie
porównywalnych kosztów poniesionych przez Przedsiêbiorstwo w okresie sprawozdawczym (§12 ust. 2 rozporz¹dzenia
taryfowego).

b) dla dzia³alnoci gospodarczej w zakresie przesy³ania
i dystrybucji ciep³a - w wysokoci 0,0%,

Wspó³czynniki korekcyjne, o których mowa w punkcie 2
i 3 sentencji decyzji, ustalone zosta³y adekwatnie do mo¿liwoci poprawy efektywnoci funkcjonowania tego Przedsiêbiorstwa oraz stosownie do zmiany warunków prowadzenia przez
to Przedsiêbiorstwo dzia³alnoci koncesjonowanej w okresie
stosowania taryfy.

4) ustaliæ okres obowi¹zywania wspó³czynników korekcyjnych Xr, o których mowa w punkcie 3 - do dnia 15
listopada 2008 r.

Wspó³czynniki korekcyjne Xw, uwzglêdnione zosta³y
w cenach i stawkach op³at ustalonych w taryfie zatwierdzonej
niniejsz¹ decyzj¹.

a) dla dzia³alnoci gospodarczej w zakresie wytwarzania
ciep³a - w wysokoci 0,0%,

UZASADNIENIE
Na podstawie art. 61 §1 Kodeksu postêpowania administracyjnego, na wniosek Przedsiêbiorstwa posiadaj¹cego koncesjê z dnia 2 listopada 1998 r. na wytwarzanie ciep³a nr WCC/
350/736/OT-5/98/MW ze zmian¹ z dnia 23 padziernika 2000 r.
nr WCC/350A/736/W/3/2000/BP oraz koncesjê na przesy³anie
i dystrybucjê ciep³a z dnia 2 listopada 1998r. nr PCC/356/736/

Wspó³czynniki korekcyjne Xr, Przedsiêbiorstwo stosuje
zgodnie z §28 rozporz¹dzenia taryfowego, dostosowuj¹c ceny
i stawki op³at do zmieniaj¹cych siê warunków prowadzenia
dzia³alnoci gospodarczej.
Okres obowi¹zywania wspó³czynników korekcyjnych
Xr - w myl §28 ust. 3 rozporz¹dzenia taryfowego - jest
równoznaczny z okresem stosowania taryfy.
W tym stanie rzeczy orzek³em jak w sentencji.
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POUCZENIE
1. Od niniejszej decyzji przys³uguje odwo³anie do S¹du
Okrêgowego w Warszawie - S¹du Ochrony Konkurencji
i Konsumentów za moim porednictwem, w terminie
dwutygodniowym od dnia jej dorêczenia (art. 30 ust. 2
i 3 ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. - Prawo energetyczne
oraz art. 47946 pkt 1 i art. 47947 §1 Kodeksu postêpowania
cywilnego).
2. Odwo³anie od decyzji powinno czyniæ zadoæ wymaganiom przepisanym dla pisma procesowego oraz zawieraæ
oznaczenie zaskar¿onej decyzji i wartoci przedmiotu sporu, przytoczenie zarzutów, zwiêz³e ich uzasadnienie, wskazanie dowodów, a tak¿e zawieraæ wniosek o uchylenie
albo o zmianê decyzji - w ca³oci lub czêci (art. 47949
Kodeksu postêpowania cywilnego). Odwo³anie nale¿y
przes³aæ na adres Zachodniego Oddzia³u Terenowego
Urzêdu Regulacji Energetyki, 60-780 Poznañ, ul. Grunwaldzka 1.

3. Stosownie do art. 47 ust. 3 pkt 2 w zwi¹zku z art. 31 ust.
3 pkt 2 i ust. 4 ustawy - Prawo energetyczne, taryfa
zostanie skierowana do og³oszenia w Dzienniku Urzêdowym Województwa Wielkopolskiego.
4. Stosownie do art. 47 ust. 4 ustawy - Prawo energetyczne,
taryfa mo¿e byæ wprowadzona do stosowania nie wczeniej ni¿ po up³ywie 14 dni i nie póniej ni¿ do 45 dnia
od dnia jej opublikowania w Dzienniku Urzêdowym
Województwa Wielkopolskiego.
Z upowa¿nienia Prezesa
Urzêdu Regulacji Energetyki
Dyrektor Zachodniego
Oddzia³u Terenowego
Urzêdu Regulacji Energetyki
z siedzib¹ w Poznaniu
() Henryk Kanoniczak

ZA£¥CZNIK
DO DECYZJI PREZESA URE
z dnia kwietnia 2003 r.
nr OPO-820/736-A/2/2003/III/AS

TARYFA DLA CIEP£A

CZÊÆ I
Objanienia pojêæ i skrótów:
1. Ustawa - ustawa z dnia 10 kwietnia 1997 r. - Prawo
energetyczne (Dz.U. z 1997 r. Nr 54, poz. 348 i Nr 158, poz.
1042, z 1998 r. Nr 94, poz. 594, Nr 106, poz. 668 i Nr 162,
poz. 1126 z 1999 r. Nr 88, poz. 980, Nr 91, poz. 1042 i Nr
110, poz. 1255, z 2000 r. Nr 43, poz. 489, Nr 48, poz. 555
i Nr 103, poz. 1099, z 2001 r. Nr 154 poz. 1800 i 1802,
z 2002 r. Nr 74, poz. 676, Nr 113, poz. 984, Nr 129, poz.
1102, Nr 135, poz. 1144 oraz z 2003 r. Nr 50, poz. 424).
2. Rozporz¹dzenie taryfowe - Rozporz¹dzenie Ministra
Gospodarki z dnia 12 padziernika 2000 r. w sprawie
szczegó³owych zasad kszta³towania i kalkulacji taryf oraz
zasad rozliczeñ w obrocie ciep³em (Dz.U. z 2000 r. Nr 96,
poz. 1053),
3. Rozporz¹dzenie przy³¹czeniowe - Rozporz¹dzenie Ministra
Gospodarki z dnia 11 sierpnia 2000 r. w sprawie szczegó³owych warunków przy³¹czania podmiotów do sieci
ciep³owniczych, obrotu ciep³em, wiadczenia us³ug przesy³owych, ruchu sieciowego i eksploatacji sieci oraz standardów jakociowych obs³ugi odbiorców (Dz.U. z 2000 r.
Nr 72, poz. 845),
4. Sprzedawca - Jarociñskie Fabryki Mebli S.A., ul. Powstañców Wielkopolskich 1, 63-200 Jarocin,
5. Odbiorca - ka¿dy, kto otrzymuje lub pobiera ciep³o na
podstawie umowy z przedsiêbiorstwem energetycznym,

6. ród³o ciep³a - po³¹czone ze sob¹ urz¹dzenia lub instalacje, s³u¿¹ce do wytwarzania ciep³a,
7. Sieæ ciep³ownicza - po³¹czone ze sob¹ urz¹dzenia lub
instalacje, s³u¿¹ce do przesy³ania i dystrybucji ciep³a ze
róde³ ciep³a do obiektów, nale¿¹ce do przedsiêbiorstwa
energetycznego,
8. Wêze³ cieplny - po³¹czone ze sob¹ urz¹dzenia lub instalacje s³u¿¹ce do zmiany rodzaju lub parametrów nonika
ciep³a dostarczanego z przy³¹cza oraz regulacji iloci ciep³a dostarczanego do instalacji odbiorczych,
9. Grupowy wêze³ cieplny - wêze³ cieplny, obs³uguj¹cy wiêcej ni¿ jeden obiekt,
10. Uk³ad pomiarowo-rozliczeniowy - dopuszczony do stosowania zespó³ urz¹dzeñ s³u¿¹cych do pomiaru iloci
i parametrów nonika ciep³a, których wskazania stanowi¹
podstawê do obliczenia nale¿noci z tytu³u dostarczania
ciep³a,
11. Zamówiona moc cieplna - ustalona przez odbiorcê najwiêksza moc cieplna, jaka w ci¹gu roku wystêpuje
w danym obiekcie dla warunków obliczeniowych, która
powinna uwzglêdniaæ moc ciepln¹ niezbêdn¹ dla:
a) Pokrycia strat ciep³a w obiekcie, zapewniaj¹ca utrzymanie normatywnej temperatury i wymiany powietrza
w pomieszczeniach znajduj¹cych siê w tym obiekcie,
b) Zapewnienia utrzymania normatywnej temperatury
ciep³ej wody w punktach czerpalnych, znajduj¹cych siê
w tym obiekcie,
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c) Zapewnienia prawid³owej pracy innych urz¹dzeñ lub
instalacji, zgodnie z okrelonymi dla nich warunkami
technicznymi i wymaganiami technologicznymi.

1. 4. Stawki op³at za us³ugi przesy³owe

roczna
z³/MW/rok

CZÊÆ II
Zakres dzia³alnoci gospodarczej
zwi¹zanej z zaopatrzeniem w ciep³o
Sprzedawca na podstawie koncesji udzielonych przez
Prezesa Urzêdu Regulacji Energetyki prowadzi dzia³alnoæ
gospodarcz¹ zwi¹zan¹ z zaopatrzeniem w ciep³o w zakresie:
- wytwarzania ciep³a - decyzja nr WCC/350/736/OT-5/98/MW
z dnia 2 listopada 1998 r. ze zmian¹ nr WCC/350A/736/W/
3/2000/BP z dnia 23 padziernika 2000 r.,
- przesy³ania i dystrybucji ciep³a - decyzja nr PCC/356/736/U/
OT-5/98/MW z dnia 2 listopada 1998 r. ze zmianami nr PCC/
356-A/736/W/3/2000/BP z dnia 23 padziernika 2000 r. i nr
PCC/356-B /736/W/3/2001/BK z dnia 20 sierpnia 2001 r.

stawka op³aty
zmiennej

stawka op³aty sta³ej
rata
miesiêczna
z³/MW/m-c

z³/GJ

netto

brutto

netto

brutto

netto

brutto

547,00

667,34

45,58

55,61

1,66

2,03

1. 5. Stawka op³aty abonamentowej
roczna
z³/punkt
pomiarowy/rok
netto
brutto
90,00
109,80

rata miesiêczna
z³/punkt
pomiarowy/m-c
netto
brutto
7,50
9,15

W przedstawionych w czêci IV pkt 1 cenach i stawkach
op³at brutto uwzglêdniono podatek od towarów i us³ug (VAT)
w wysokoci 22%.

CZEÆ III
Podzia³ odbiorców na grupy
Zgodnie z §10 rozporz¹dzenia taryfowego okrelono jedn¹
grupê odbiorców:
A - odbiorcy ciep³a wytwarzanego w ródle ciep³a sprzedawcy, dostarczanego sieci¹ ciep³ownicz¹ bêd¹c¹ w³asnoci¹
sprzedawcy i przez niego eksploatowan¹ do wêz³ów cieplnych stanowi¹cych w³asnoæ odbiorców i przez nich eksploatowanych
CZÊÆ IV
Rodzaje oraz wysokoæ cen i stawek op³at
1. Wysokoæ cen i stawek op³at w zakresie wytwarzania,
przesy³ania i dystrybucji ciep³a
1.1. Cena za zamówion¹ moc ciepln¹
roczna
z³/MW/rok
netto
brutto
6.335,40
7.729,19

rata miesiêczna
z³/MW/m-c
netto
brutto
527,95
664,10

1. 2. Cena ciep³a
netto
z³/GJ
19,00

brutto
z³/GJ
23,18

1. 3. Cena nonika ciep³a
netto
z³/m3
3,90

brutto
z³/m3
4,76

2. Stawka op³aty za przy³¹czenie do sieci ciep³owniczej
2.1. Sprzedawca nie planuje przy³¹czania nowych odbiorców, a w przypadku wyst¹pienia potrzeby przy³¹czenia
odbiorcy, stawka op³aty za przy³¹czenie bêdzie kalkulowana na podstawie kosztów wynikaj¹cych z nak³adów ustalanych na podstawie kosztorysowych norm
nak³adów rzeczowych, cen jednostkowych robót budowlanych oraz cen czynników produkcji dla potrzeb
sporz¹dzania kosztorysu inwestorskiego, okrelonych
w przepisach wydanych na podstawie art. 35 ust. 3 pkt
2 ustawy z dnia 10 czerwca 1994 r. o zamówieniach
publicznych (Dz.U. z 2002 r. Nr 72, poz. 664 ze zm.),
obowi¹zuj¹cych w dniu zawarcia umowy o przy³¹czenie, przy odpowiednim uwzglêdnieniu postanowieñ
art. 7 ust. 5 i 6 ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. - Prawo
energetyczne.
2.2. W razie powierzenia wykonania us³ugi z zakresu
przy³¹czenia do sieci osobie trzeciej w drodze przetargu, podstaw¹ kalkulacji stawki op³aty za przy³¹czenie
jest koszt prac projektowych i budowlano-monta¿owych, niezbêdnych do wykonania przy³¹czenia, okrelony w z³o¿onej w toku przetargu ofercie, pod warunkiem, ¿e nie bêdzie wy¿szy, ni¿ koszt ustalony przy
zastosowaniu norm i cen, o których mowa w pkt 2.1.
CZÊÆ V
Zasady ustalania cen i stawek op³at
Ceny i stawki op³at okrelone w czêci IV niniejszej taryfy
zosta³y ustalone zgodnie z art. 45 ustawy oraz §25 rozporz¹dzenia taryfowego.
Jednostkowe koszty ustalono wed³ug zasad okrelonych
w §18-19 i 21-22 rozporz¹dzenia taryfowego.
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CZÊÆ VI

CZÊÆ VII

Warunki stosowania cen i stawek op³at

Zasady wprowadzania zmian cen i stawek op³at

1. Ustalone w niniejszej taryfie ceny i stawki op³at s¹ stosowane przy zachowaniu standardów jakociowych obs³ugi
odbiorców, które okrelone zosta³y w rozdziale 6 rozporz¹dzenia przy³¹czeniowego.

1. Taryfa mo¿e byæ wprowadzona do stosowania nie wczeniej ni¿ po up³ywie 14 dni i nie póniej ni¿ do 45 dnia od
dnia jej opublikowania w Dzienniku Urzêdowym Województwa Wielkopolskiego.

2. W przypadkach:

2. Sprzedawca zawiadomi pisemnie odbiorców ciep³a o rozpoczêciu stosowania taryfy, co najmniej na 14 dni przed
wprowadzeniem nowych cen i stawek op³at.

-

niedotrzymania przez sprzedawcê standardów jakociowych obs³ugi odbiorców lub warunków umowy
sprzeda¿y ciep³a przez odbiorcê,

-

uszkodzenia lub stwierdzenia nieprawid³owych wskazañ uk³adu pomiarowo-rozliczeniowego,

-

udzielania bonifikat i naliczania upustów przys³uguj¹cych odbiorcy,

-

nielegalnego poboru ciep³a,

3. Sprzedawca mo¿e dostosowywaæ ceny i stawki op³at do
zmieniaj¹cych siê warunków prowadzenia dzia³alnoci
gospodarczej zgodnie z §28 rozporz¹dzenia taryfowego.
4. O dokonywanych zmianach cen i stawek op³at odbiorcy
bêd¹ informowani w formie pisemnej, co najmniej na 14
dni przed wprowadzeniem nowych cen i stawek op³at.

stosuje siê odpowiednio postanowienia rozdzia³u 4 rozporz¹dzenia taryfowego, przy czym op³atê za nielegalny
pobór ciep³a nalicza siê wg cen i stawek op³at netto (bez
podatku VAT).

Prezes Zarz¹du
Dyrektor Generalny
() Pawe³ Zugaj

1101
DECYZJA PREZESA URZÊDU REGULACJI ENERGETYKI Nr OPO-820/1723-A/5/2003/II/AS
z dnia 1 kwietnia 2003 r.
Na podstawie art. 47 ust. 1 i 2 oraz art. 23 ust. 2 pkt 2 lit
b i c w zwi¹zku z art. 30 ust. 1 i art. 45 ustawy z dnia 10
kwietnia 1997r. - Prawo energetyczne (Dz.U. z 1997 r Nr 54,
poz. 348 i Nr 158, poz. 1042, z 1998 r. Nr 94, poz. 594, Nr 106,
poz. 668 i Nr 162, poz. 1126, z 1999 r. Nr 88, poz. 980, Nr 91,
poz. 1042 i Nr 110, poz. 1255, z 2000 r. Nr 43, poz. 489, Nr 48,
poz. 555 i Nr 103, poz. 1099, z 2001 r. Nr 154, poz. 1800 i 1802,
z 2002 r. Nr 74, poz. 676, Nr 113, poz. 984, Nr 129, poz. 1102
Nr 135, poz. 1144 oraz z 2003 r. Nr 50 poz. 424), oraz w zwi¹zku
z art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postêpowania administracyjnego (Dz.U. z 2000r. Nr 98, poz. 1071,
z 2001 r. Nr 49, poz. 509 oraz z 2002 r. Nr 113, poz. 984,
Nr 153 poz.1271 i Nr 169 poz. 1387) po rozpatrzeniu wniosku
z dnia 27 lutego 2003 r. ENERGOOPTIM BARTKOWIAK
I WSPÓLNICY spó³ka jawna z siedzib¹ w Poznaniu posiadaj¹cej statystyczny numer identyfikacyjny REGON: 004817264
zwanej w dalszej czêci decyzji Przedsiêbiorstwem postanawiam
1) zatwierdziæ taryfê dla ciep³a ustalon¹ przez Przedsiêbiorstwo, stanowi¹c¹ za³¹cznik do niniejszej decyzji,
2) ustaliæ wspó³czynnik korekcyjny Xw, okrelaj¹cy projektowan¹ poprawê efektywnoci funkcjonowania Przedsiêbiorstwa oraz zmianê warunków prowadzenia przez to
Przedsiêbiorstwo dzia³alnoci gospodarczej w pierwszym

roku stosowania taryfy: dla dzia³alnoci gospodarczej
w zakresie wytwarzania ciep³a - w wysokoci 0,6%,
3) ustaliæ wspó³czynnik korekcyjny Xr, okrelaj¹cy projektowan¹ poprawê efektywnoci funkcjonowania Przedsiêbiorstwa oraz zmianê warunków prowadzenia przez to
Przedsiêbiorstwo dzia³alnoci gospodarczej w nastêpnym
roku stosowania taryfy w stosunku do poprzedniego roku
stosowania taryfy: dla dzia³alnoci gospodarczej w zakresie wytwarzania ciep³a - w wysokoci 1,0%,
4) ustaliæ okres obowi¹zywania wspó³czynnika korekcyjnego
Xr, o którym mowa w punkcie 3 - do dnia 30 kwietnia
2005 r.
UZASADNIENIE
Na podstawie art. 61 §1 Kodeksu postêpowania administracyjnego, na wniosek Przedsiêbiorstwa posiadaj¹cego koncesjê z dnia 4 czerwca 2001 r. na wytwarzanie ciep³a nr WCC/
990/1723/W/3/2001/RW ze zmian¹ z dnia 3 padziernika
2001 r. nr WCC/990A/1723/W/3/2001/RW, w dniu 6 marca
2003 r. zosta³o wszczête postêpowanie administracyjne
w sprawie zatwierdzenia taryfy dla ciep³a, ustalonej przez
Przedsiêbiorstwo.
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Zgodnie z art. 47 ust. 1 ustawy - Prawo energetyczne,
przedsiêbiorstwa energetyczne posiadaj¹ce koncesje na prowadzenie dzia³alnoci gospodarczej w zakresie wytwarzania,
przesy³ania i dystrybucji oraz obrotu ciep³em ustalaj¹ taryfy
dla ciep³a, które podlegaj¹ zatwierdzeniu przez Prezesa URE.
Natomiast w myl art. 23 ust. 2 pkt 2 lit. b) i c) ustawy Prawo energetyczne, do zakresu kompetencji Prezesa URE
nale¿y ustalanie wspó³czynników korekcyjnych okrelaj¹cych
poprawê efektywnoci funkcjonowania przedsiêbiorstwa energetycznego oraz zmianê warunków prowadzenia przez to
Przedsiêbiorstwo danego rodzaju dzia³alnoci gospodarczej,
a tak¿e ustalanie okresu obowi¹zywania tych wspó³czynników
korekcyjnych.
W trakcie postêpowania administracyjnego, na podstawie
zgromadzonej dokumentacji ustalono, ¿e Przedsiêbiorstwo
opracowa³o taryfê zgodnie z zasadami okrelonymi w art. 45
ustawy - Prawo energetyczne oraz z przepisami rozporz¹dzenia Ministra Gospodarki z dnia 12 padziernika 2000 r.
w sprawie szczegó³owych zasad kszta³towania i kalkulacji
taryf oraz zasad rozliczeñ w obrocie ciep³em (Dz.U. z 2000 r.
Nr 96, poz. 1053), zwanego w dalszej czêci rozporz¹dzeniem
taryfowym.
Bazowe ceny i stawki op³at ustalone zosta³y na podstawie
uzasadnionych kosztów prowadzenia dzia³alnoci, zaplanowanych dla pierwszego roku stosowania taryfy na podstawie
porównywalnych kosztów poniesionych przez Przedsiêbiorstwo w okresie sprawozdawczym (§12 ust. 2 rozporz¹dzenia
taryfowego).
Wspó³czynniki korekcyjne, o których mowa w punkcie 2
i 3 sentencji decyzji, ustalone zosta³y adekwatnie do mo¿liwoci poprawy efektywnoci funkcjonowania tego Przedsiêbiorstwa oraz stosownie do zmiany warunków prowadzenia przez
to Przedsiêbiorstwo dzia³alnoci koncesjonowanej w okresie
stosowania taryfy.
Wspó³czynniki korekcyjne Xw, uwzglêdnione zosta³y
w cenach i stawkach op³at ustalonych w taryfie zatwierdzonej
niniejsz¹ decyzj¹.
Wspó³czynniki korekcyjne Xr, Przedsiêbiorstwo stosuje
zgodnie z §28 rozporz¹dzenia taryfowego, dostosowuj¹c ceny
i stawki op³at do zmieniaj¹cych siê warunków prowadzenia
dzia³alnoci gospodarczej.

Okres obowi¹zywania wspó³czynników korekcyjnych
Xr - w myl §28 ust. 3 rozporz¹dzenia taryfowego - jest
równoznaczny z okresem stosowania taryfy.
W tym stanie rzeczy orzek³em jak w sentencji.
POUCZENIE
1. Od niniejszej decyzji przys³uguje odwo³anie do S¹du
Okrêgowego w Warszawie - S¹du Ochrony Konkurencji
i Konsumentów za moim porednictwem, w terminie
dwutygodniowym od dnia jej dorêczenia (art. 30 ust. 2
i 3 ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. - Prawo energetyczne
oraz art. 47946 pkt 1 i art. 47947 §1 Kodeksu postêpowania
cywilnego).
2. Odwo³anie od decyzji powinno czyniæ zadoæ wymaganiom przepisanym dla pisma procesowego oraz zawieraæ
oznaczenie zaskar¿onej decyzji i wartoci przedmiotu sporu, przytoczenie zarzutów, zwiêz³e ich uzasadnienie, wskazanie dowodów, a tak¿e zawieraæ wniosek o uchylenie
albo o zmianê decyzji - w ca³oci lub czêci (art. 47949
Kodeksu postêpowania cywilnego). Odwo³anie nale¿y
przes³aæ na adres Zachodniego Oddzia³u Terenowego
Urzêdu Regulacji Energetyki, 60-780 Poznañ, ul. Grunwaldzka 1.
3. Stosownie do art. 47 ust. 3 pkt 2 w zwi¹zku z art. 31 ust.
3 pkt 2 i ust. 4 ustawy - Prawo energetyczne, taryfa
zostanie skierowana do og³oszenia w Dzienniku Urzêdowym Województwa Wielkopolskiego, Województwa
Mazowieckiego, i Województwa Lubelskiego.
4. Stosownie do art. 47 ust. 4 ustawy - Prawo energetyczne,
taryfa mo¿e byæ wprowadzona do stosowania nie wczeniej ni¿ po up³ywie 14 dni i nie póniej ni¿ do 45 dnia od
dnia jej opublikowania w Dzienniku Urzêdowym Województwa Wielkopolskiego, Województwa Mazowieckiego
i Województwa Lubelskiego.
Z upowa¿nienia Prezesa
Urzêdu Regulacji Energetyki
Dyrektor Zachodniego
Oddzia³u Terenowego
Urzêdu Regulacji Energetyki
z siedzib¹ w Poznaniu
() Henryk Kanoniczak

Dziennik Urzêdowy
Województwa Wielkopolskiego Nr 59

Poz. 1101

 5740 

za³¹cznik
do decyzji Prezesa URE
z dnia kwietnia 2003 r.
nr OPO-820/1723-A/5/2003/II/AS

TARYFA DLA CIEP£A

CZÊÆ I
Objanienia pojêæ i skrótów:
1. Ustawa - ustawa z dnia 10 kwietnia 1997 r. - Prawo
energetyczne (Dz.U. z 1997r. Nr 54, poz. 348 i Nr 158, poz.
1042, z 1998 r. Nr 94, poz. 594, Nr 106, poz. 668 i Nr 162,
poz. 1126, z 1999 r. Nr 88, poz. 980, Nr 91, poz. 1042 i Nr
110, poz. 1255, z 2000 r. Nr 43, poz. 489, Nr 48, poz. 555
i Nr 103, poz.1099, z 2001 r. Nr 154, poz. 1800 i 1802,
z 2002 r. Nr 74, poz. 676 Nr 113 poz. 984, Nr 129, poz. 1102
i Nr 135, poz. 1144 oraz z 2003 r. Nr 50, poz. 424).
2. Rozporz¹dzenie taryfowe - rozporz¹dzenie Ministra
Gospodarki z dnia 12 padziernika 2000 r. w sprawie
szczegó³owych zasad kszta³towania i kalkulacji taryf oraz
zasad rozliczeñ w obrocie ciep³em (Dz.U. z 2000 r. Nr 96,
poz. 1053),
3. Rozporz¹dzenie przy³¹czeniowe - rozporz¹dzenie Ministra
Gospodarki z dnia 11 sierpnia 2000 r. w sprawie szczegó³owych warunków przy³¹czenia podmiotów do sieci
ciep³owniczych, obrotu ciep³em, wiadczenia us³ug przesy³owych, ruchu sieciowego i eksploatacji sieci oraz standardów jakociowych obs³ugi odbiorców (Dz.U. z 2000 r.
Nr 72, poz. 845),
4. ród³o ciep³a - po³¹czone ze sob¹ urz¹dzenia lub instalacje
s³u¿¹ce do wytwarzania ciep³a,
5. Sprzedawca - Energooptim Bartkowiak i Wspólnicy
spó³ka jawna, ul. Druskiennicka 8/10, 60-476 Poznañ,
6. Odbiorca - ka¿dy, kto otrzymuje lub pobiera ciep³o na
podstawie umowy z przedsiêbiorstwem energetycznym,
7. Uk³ad pomiarowo-rozliczeniowy - dopuszczony do stosowania zespó³ urz¹dzeñ, s³u¿¹cych do pomiaru iloci
i parametrów nonika ciep³a, których wskazania stanowi¹
podstawê do obliczenia nale¿noci z tytu³u dostarczania
ciep³a,
8. zamówiona moc cieplna - ustalona przez odbiorcê najwiêksza moc cieplna, jaka w ci¹gu roku wystêpuje
w danym obiekcie dla warunków obliczeniowych, która
powinna uwzglêdniaæ moc ciepln¹ niezbêdn¹ dla:

a) pokrycia strat ciep³a w obiekcie, zapewniaj¹ca utrzymanie
normatywnej temperatury i wymiany powietrza w pomieszczeniach znajduj¹cych siê w tym obiekcie,
b) zapewnienia utrzymania normatywnej temperatury ciep³ej wody w punktach czerpalnych, znajduj¹cych siê
w tym obiekcie,
c) zapewnienia prawid³owej pracy innych urz¹dzeñ lub instalacji, zgodnie z okrelonymi dla nich warunkami technicznymi i wymaganiami technologicznymi,
9. Sezon grzewczy - okres miêdzy wrzeniem a majem roku
nastêpnego, w którym warunki atmosferyczne powoduj¹
koniecznoæ ci¹g³ego dostarczania ciep³a w celu ogrzewania obiektów,
10. Lokalne ród³o ciep³a - zlokalizowane w obiekcie ród³o
ciep³a, które bezporednio zasila instalacje odbiorcze
w tym obiekcie, dla których zamówiona moc cieplna nie
przekracza 0,2 MW.
CZÊÆ II
Zakres dzia³alnoci gospodarczej
zwi¹zanej z zaopatrzeniem w ciep³o
Sprzedawca prowadzi dzia³alnoæ gospodarcz¹ zwi¹zan¹
z zaopatrzeniem w ciep³o, na podstawie udzielonej przez
Prezesa Urzêdu Regulacji Energetyki koncesji w zakresie
wytwarzania ciep³a - decyzja nr WCC/990/1723/W/3/2001/RW
z dnia 4 czerwca 2001 r. ze zmianami.
CZÊÆ III
Podzia³ odbiorców na grupy
Zgodnie z §10 rozporz¹dzenia taryfowego okrelono 6
grup odbiorców:
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Charakterystyka odbiorcy
odbiorcy ciep³a wytwarzanego w ródle ciep³a opalanym olejem, opa³owym o mocy
zamówionej powy¿ej 1 MW, zlokalizowanym na terenie miejscowoci £osice przy ul.
Kociuszki
odbiorcy ciep³a wytwarzanego w ródle ciep³a opalanym olejem opa³owym o mocy
powy¿ej 0,2 MW i nie wiêkszej ni¿ 1 MW, bezporednio zasilaj¹cym instalacje
odbiorcze w obiekcie, w którym jest ono zlokalizowane oraz w s¹siednich obiektach,
zlokalizowanym na terenie miejscowoci £osice przy ul. Bialskiej
odbiorcy ciep³a wytwarzanego w lokalnym ródle ciep³a opalanym gazem ziemnym,
wyposa¿onym w uk³ad pomiarowo-rozliczeniowy, zlokalizowanym na terenie
miejscowoci £osice przy ul. Sportowej
odbiorcy ciep³a wytwarzanego w lokalnym ródle ciep³a opalanym olejem
opa³owym, wyposa¿onym w uk³ad pomiarowo-rozliczeniowy,
zlokalizowanym na terenie miejscowoci Szamotu³y przy ul.
Nowowiejskiego-Spó³dzielcza
odbiorcy ciep³a wytwarzanego w ród³ach ciep³a opalanych olejem opa³owym o
mocy powy¿ej 0,2 MW i nie wiêkszej ni¿ 1 MW, bezporednio zasilaj¹cych instalacje
odbiorcze w obiektach, w których s¹ one zlokalizowane oraz w s¹siednich obiektach,
zlokalizowanych na terenie miejscowoci Pólko przy ul. Kwiatowej, Ostroróg przy
Szamotulskiej i Sieraków przy ul. Wronieckiej
odbiorcy ciep³a wytwarzanego w ródle ciep³a o mocy powy¿ej 0,2 MW i nie
wiêkszej ni¿ 1 MW, opalanym gazem ziemnym i olejem opa³owym, bezporednio
zasilaj¹cym instalacje odbiorcze w obiekcie, w którym s¹ one zlokalizowane oraz w
s¹siednich obiektach, zlokalizowanym na terenie miejscowoci Janów Lubelski przy
ul. Ochotników Wêgierskich

CZÊÆ IV

1. 2. Cena ciep³a
netto
z³/GJ
46,81

Rodzaje oraz wysokoæ cen i stawek op³at
1. Wysokoæ cen w zakresie wytwarzania ciep³a dla grupy
odbiorców KK
1.1. Cena za zamówion¹ moc ciepln¹
cena roczna
z³/MW/rok
netto
brutto
16.675,18
20.343,72

brutto
z³/GJ
57,11

1. 3. Cena nonika ciep³a
netto
(z³/m3)
6,20

rata miesieczna
z³/MW/m-c
netto
brutto
1.389,60 1.695,31

brutto
(z³/m3)
7,56

2. Wysokoæ stawek op³at w zakresie wytwarzania ciep³a dla
grup odbiorców: KB, KS, KSz, KPOSi, KJL

grupa odbiorców
KS
KB
KSz
KPOSi
KJL

stawka op³aty miesiêcznej za zamówion¹ moc
ciepln¹
z³/MW/m-c
netto
brutto
8.149,03
9.941,82
7.163,37
8.739,31
10.535,33
12.853,10
8.424,23
10.277,56
7.931,17
9.676,03

stawka op³aty za ciep³o
z³/GJ
netto
34,87
35,43
39,25
38,47
27,01

brutto
42,54
43,22
47,88
46,93
32,95

Przedstawione w punktach 1 i 2 ceny i stawki op³at brutto
zawieraj¹ podatek od towarów i us³ug (VAT) w wysokoci
22%.

rz¹dzenia taryfowego. Jednostkowe koszty ustalono wed³ug
zasad okrelonych w §18-19 i w §20 ust. 3 rozporz¹dzenia
taryfowego.

CZEÆ V

CZEÆ VI

Zasady ustalania cen i stawek op³at

Warunki stosowania cen i stawek op³at

Ceny i stawki op³at okrelone w czêci IV niniejszej taryfy
ustalone zosta³y na podstawie art. 45 ustawy oraz §25 rozpo-

1. Ustalone w niniejszej taryfie ceny i stawki op³at s¹ stosowane przy zachowaniu standardów jakociowych obs³ugi
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odbiorców, które okrelone zosta³y w rozdziale 6 rozporz¹dzenia przy³¹czeniowego.

CZEÆ VII
Zasady wprowadzania zmian cen i stawek op³at

2. W przypadkach:
-

niedotrzymania przez sprzedawcê standardów jakociowych obs³ugi odbiorców lub warunków umowy
sprzeda¿y ciep³a przez odbiorcê,

-

uszkodzenia lub stwierdzenia nieprawid³owych wskazañ uk³adu pomiarowo-rozliczeniowego,

-

udzielenia bonifikat i naliczania upustów przys³uguj¹cych odbiorcy,

-

nielegalnego poboru ciep³a

stosuje siê odpowiednio postanowienia rozdzia³u 4 rozporz¹dzenia taryfowego przy czym op³atê za nielegalny
pobór ciep³a nalicza siê wg cen i stawek op³at netto (bez
podatku VAT).

1. Taryfa mo¿e byæ wprowadzona do stosowania nie wczeniej ni¿ po up³ywie 14 dni i nie póniej ni¿ 45 dni od dnia
jej opublikowania w Dzienniku Urzêdowym Województwa
Wielkopolskiego, Województwa Mazowieckiego i Województwa Lubelskiego.
2. Sprzedawca zawiadomi pisemnie odbiorców ciep³a o rozpoczêciu stosowania taryfy, co najmniej na 14 dni przed
wprowadzeniem nowych cen i stawek op³at.
3. Sprzedawca mo¿e dostosowywaæ ceny i stawki op³at do
zmieniaj¹cych siê warunków prowadzenia dzia³alnoci
gospodarczej zgodnie z §28 rozporz¹dzenia taryfowego.
4. O dokonywanych zmianach cen i stawek op³at odbiorcy
bêd¹ informowani w formie pisemnej, co najmniej na 14
dni przed wprowadzeniem nowych cen i stawek op³at.

ENERGOOPTIM Sp. j.
Wspólnik
() Anita Wolbach

1102
DECYZJA PREZESA URZÊDU REGULACJI ENERGETYKI Nr OPO-820/253-A/7/2003/II/AK
z dnia 3 kwietnia 2003 r.
Na podstawie art. 47 ust. 1 i 2 oraz art. 23 ust. 2 pkt 2 lit.
b) i c) w zwi¹zku z art. 30 ust. 1 i art. 45 ustawy z dnia 10
kwietnia 1997 r. - Prawo energetyczne (Dz.U. z 1997 r. Nr 54,
poz. 348 i Nr 158, poz. 1042, z 1998 r. Nr 94, poz. 594, Nr 106,
poz. 668 i Nr 162, poz. 1126, z 1999 r. Nr 88, poz. 980, Nr 91,
poz. 1042 i Nr 110, poz. 1255, z 2000 r. Nr 43, poz. 489, Nr 48,
poz. 555 i Nr 103, poz. 1099, z 2001 r. Nr 154, poz. 1800 i poz.
1802, z 2002 r. Nr 74, poz. 676, Nr 113, poz. 984, Nr 129, poz.
1102 i Nr 135, poz. 1144 oraz z 2003 r. Nr 50, poz. 424) oraz
w zwi¹zku z art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks
postêpowania administracyjnego (Dz.U. z 2000 r. Nr 98, poz.
1071, z 2001 r. Nr 49, poz. 509 oraz z 2002 r. Nr 113, poz. 984,
Nr 153, poz. 1271 i Nr 169, poz. 1387) po rozpatrzeniu wniosku
z dnia 27 lutego 2003 r. Miejskiego Przedsiêbiorstwa Energetyki Cieplnej, Wodoci¹gów i Kanalizacji sp. z o.o. z siedzib¹
w rodzie Wielkopolskiej, posiadaj¹cego statystyczny numer
identyfikacyjny REGON: 630637014 zwanego w dalszej czêci
decyzji Przedsiêbiorstwem postanawiam

1) zatwierdziæ taryfê dla ciep³a ustalon¹ przez Przedsiêbiorstwo, stanowi¹c¹ za³¹cznik do niniejszej decyzji,
2) ustaliæ wspó³czynnik korekcyjny Xw, okrelaj¹cy projektowan¹ poprawê efektywnoci funkcjonowania Przedsiêbiorstwa oraz zmianê warunków prowadzenia przez to
Przedsiêbiorstwo dzia³alnoci gospodarczej w pierwszym
roku stosowania taryfy dla dzia³alnoci gospodarczej
w zakresie przesy³ania i dystrybucji ciep³a - w wysokoci
1,5%,
3) ustaliæ wspó³czynnik korekcyjny Xr, okrelaj¹cy projektowan¹ poprawê efektywnoci funkcjonowania Przedsiêbiorstwa oraz zmianê warunków prowadzenia przez to
Przedsiêbiorstwo dzia³alnoci gospodarczej w nastêpnym
roku stosowania taryfy w stosunku do poprzedniego roku
stosowania taryfy dla dzia³alnoci gospodarczej w zakresie przesy³ania i dystrybucji ciep³a - w wysokoci 1,0%,
4) ustaliæ okres obowi¹zywania wspó³czynnika korekcyjnego
Xr, o którym mowa w punkcie 3 do dnia 31 lipca 2005 r.
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UZASADNIENIE
Na podstawie art. 61 §1 Kodeksu postêpowania administracyjnego, na wniosek Przedsiêbiorstwa posiadaj¹cego koncesje z dnia 29 padziernika 1998 r. na przesy³anie i dystrybucjê ciep³a nr PCC/363/253/U/OT-5/98/MJ oraz na obrót ciep³em nr OCC/103/253/U/OT-5/98/MJ, w dniu 28 lutego 2003 r.
zosta³o wszczête postêpowanie administracyjne w sprawie
zatwierdzenia taryfy dla ciep³a, ustalonej przez Przedsiêbiorstwo.
Zgodnie z art. 47 ust. 1 ustawy - Prawo energetyczne,
przedsiêbiorstwa energetyczne posiadaj¹ce koncesje na prowadzenie dzia³alnoci gospodarczej w zakresie wytwarzania,
przesy³ania i dystrybucji oraz obrotu ciep³em ustalaj¹ taryfy
dla ciep³a, które podlegaj¹ zatwierdzeniu przez Prezesa URE.
Natomiast w myl art. 23 ust. 2 pkt 2 lit. b) i c) ustawy Prawo energetyczne, do zakresu kompetencji Prezesa URE
nale¿y ustalanie wspó³czynników korekcyjnych okrelaj¹cych
poprawê efektywnoci funkcjonowania przedsiêbiorstwa energetycznego oraz zmianê warunków prowadzenia przez to
Przedsiêbiorstwo danego rodzaju dzia³alnoci gospodarczej,
a tak¿e ustalanie okresu obowi¹zywania tych wspó³czynników
korekcyjnych.
W trakcie postêpowania administracyjnego, na podstawie
zgromadzonej dokumentacji ustalono, ¿e Przedsiêbiorstwo
opracowa³o taryfê zgodnie z zasadami okrelonymi w art. 45
ustawy - Prawo energetyczne oraz z przepisami rozporz¹dzenia Ministra Gospodarki z dnia 12 padziernika 2000 r.
w sprawie szczegó³owych zasad kszta³towania i kalkulacji
taryf oraz zasad rozliczeñ w obrocie ciep³em (Dz.U. z 2000 r.
Nr 96, poz. 1053), zwanego w dalszej czêci rozporz¹dzeniem
taryfowym.
Bazowe stawki op³at skalkulowane zosta³y przez Przedsiêbiorstwo na podstawie uzasadnionych kosztów prowadzenia
dzia³alnoci, zaplanowanych dla pierwszego roku stosowania
taryfy na podstawie porównywalnych kosztów poniesionych
przez Przedsiêbiorstwo w okresie sprawozdawczym (§12 ust.
2 rozporz¹dzenia taryfowego).
Wspó³czynniki korekcyjne, o których mowa w punkcie 2
i 3 sentencji decyzji, ustalone zosta³y stosownie do mo¿liwoci poprawy efektywnoci funkcjonowania tego Przedsiêbiorstwa oraz stosownie do zmiany warunków prowadzenia przez
to Przedsiêbiorstwo dzia³alnoci koncesjonowanej w okresie
stosowania taryfy.
Wspó³czynnik korekcyjny Xw, uwzglêdniony zosta³ w stawkach op³at ustalonych w taryfie zatwierdzonej niniejsz¹
decyzj¹.

Wspó³czynnik korekcyjny Xr Przedsiêbiorstwo stosuje zgodnie z §28 rozporz¹dzenia taryfowego, dostosowuj¹c stawki
op³at do zmieniaj¹cych siê warunków prowadzenia dzia³alnoci gospodarczej.
Okres obowi¹zywania wspó³czynnika korekcyjnego Xr w myl §28 ust. 3 rozporz¹dzenia taryfowego - jest równoznaczny z okresem stosowania taryfy.
W tym stanie rzeczy orzek³em jak w sentencji.
POUCZENIE
1. Od niniejszej decyzji przys³uguje odwo³anie do S¹du
Okrêgowego w Warszawie - S¹du Ochrony Konkurencji
i Konsumentów, za moim porednictwem, w terminie
dwutygodniowym od dnia jej dorêczenia (art. 30 ust. 2
i 3 ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. - Prawo energetyczne
oraz art.47946 pkt 1 i art. 47947 §1 Kodeksu postêpowania
cywilnego).
2. Odwo³anie od decyzji powinno czyniæ zadoæ wymaganiom przepisanym dla pisma procesowego oraz zawieraæ
oznaczenie zaskar¿onej decyzji i wartoci przedmiotu sporu, przytoczenie zarzutów, zwiêz³e ich uzasadnienie, wskazanie dowodów, a tak¿e zawieraæ wniosek o uchylenie
albo o zmianê decyzji - w ca³oci lub czêci (art. 47949
Kodeksu postêpowania cywilnego). Odwo³anie nale¿y
przes³aæ na adres Zachodniego Oddzia³u Terenowego
Urzêdu Regulacji Energetyki, ul. Grunwaldzka 1, 60-780
Poznañ.
3. Stosownie do art. 47 ust. 3 pkt 2 w zwi¹zku z art. 31 ust.
3 pkt 2 i ust. 4 ustawy - Prawo energetyczne, taryfa
zostanie skierowana do og³oszenia w Dzienniku Urzêdowym Województwa Wielkopolskiego.
4. Stosownie do art. 47 ust. 4 ustawy - Prawo energetyczne,
taryfa mo¿e byæ wprowadzona do stosowania nie wczeniej ni¿ po up³ywie 14 dni i nie póniej ni¿ do 45 dnia
od dnia jej opublikowania w Dzienniku Urzêdowym
Województwa Wielkopolskiego.

Z upowa¿nienia Prezesa
Urzêdu Regulacji Energetyki
Dyrektor Zachodniego
Oddzia³u Terenowego
Urzêdu Regulacji Energetyki
z siedzib¹ w Poznaniu
() Henryk Kanoniczak
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ZA£¥CZNIK
DO DECYZJI PREZESA URE
z dnia kwietnia 2003 r.
nr OPO-820/253-A/7/2003/II/AK

TARYFA DLA CIEP£A

CZÊÆ I
Objanienia pojêæ i skrótów:
1. Ustawa - ustawa z dnia 10 kwietnia 1997 r. - Prawo
energetyczne (Dz.U. z 1997 r. Nr 54, poz. 348 i Nr 158, poz.
1042, z 1998 r. Nr 94, poz. 594, Nr 106, poz.668 i Nr 162,
poz. 1126, z 1999 r. Nr 88, poz. 980, Nr 91, poz. 1042 i Nr
110, poz. 1255, z 2000 r. Nr 43, poz. 489, Nr 48, poz. 555
i Nr 103, poz. 1099, z 2001 r. Nr 154, poz.1800 i poz. 1802,
z 2002 r. Nr 74, poz. 676, Nr 113, poz. 984, Nr 129, poz. 1102
i Nr 135, poz. 1144 oraz z 2003 r. Nr 50, poz. 424),
2. Rozporz¹dzenie taryfowe - rozporz¹dzenie Ministra
Gospodarki z dnia 12 padziernika 2000 r. w sprawie
szczegó³owych zasad kszta³towania i kalkulacji taryf oraz
zasad rozliczeñ w obrocie ciep³em (Dz.U. z 2000 r. Nr 96,
poz. 1053),
3. Rozporz¹dzenie przy³¹czeniowe - rozporz¹dzenie Ministra
Gospodarki z dnia 11 sierpnia 2000 r. w sprawie szczegó³owych warunków przy³¹czenia podmiotów do sieci
ciep³owniczych, obrotu ciep³em, wiadczenia us³ug przesy³owych, ruchu sieciowego i eksploatacji sieci oraz standardów jakociowych obs³ugi odbiorców (Dz.U. z 2000 r.
Nr 72, poz. 845),
4. Odbiorca - ka¿dy, kto otrzymuje lub pobiera ciep³o na
podstawie umowy z przedsiêbiorstwem energetycznym,
5. Sprzedawca - Miejskie Przedsiêbiorstwo Energetyki Cieplnej, Wodoci¹gów i Kanalizacji Sp. z o.o., ul. Harcerska 16,
63-000 roda Wielkopolska,
6. ród³o ciep³a - po³¹czone ze sob¹ urz¹dzenia lub instalacje, s³u¿¹ce do wytwarzania ciep³a,
7. Sieæ ciep³ownicza - po³¹czone ze sob¹ urz¹dzenia lub
instalacje, s³u¿¹ce do przesy³ania i dystrybucji ciep³a ze
róde³ ciep³a do obiektów, nale¿¹ce do przedsiêbiorstwa
energetycznego,
8. Przy³¹cze - odcinek sieci ciep³owniczej, doprowadzaj¹cy
ciep³o wy³¹cznie do jednego wêz³a cieplnego, albo odcinek zewnêtrznych instalacji odbiorczych za grupowym
wêz³em cieplnym lub ród³em ciep³a, ³¹cz¹cy te instalacje
z obiektem,

9. Uk³ad pomiarowo-rozliczeniowy - dopuszczony do stosowania zespó³ urz¹dzeñ, s³u¿¹cych do pomiaru iloci
i parametrów nonika ciep³a, których wskazania stanowi¹
podstawê do obliczenia nale¿noci z tytu³u dostarczania
ciep³a,
10. Zamówiona moc cieplna - ustalona przez odbiorcê najwiêksza moc cieplna, jaka w ci¹gu roku wystêpuje
w danym obiekcie dla warunków obliczeniowych, która
powinna uwzglêdniaæ moc ciepln¹ niezbêdn¹ dla:
a) pokrycia strat ciep³a w obiekcie, zapewniaj¹ca utrzymanie normatywnej temperatury i wymiany powietrza
w pomieszczeniach znajduj¹cych siê w tym obiekcie,
b) zapewnienia utrzymania normatywnej temperatury
ciep³ej wody w punktach czerpalnych znajduj¹cych siê
w tym obiekcie, a tak¿e
c) zapewnienia prawid³owej pracy innych urz¹dzeñ lub
instalacji, zgodnie z okrelonymi dla nich warunkami
technicznymi i wymaganiami technologicznymi,
11. Cukrownia roda - obce ród³o ciep³a nale¿¹ce do
PFEIFER & LANGEN POLSKA S.A., ul. Fabryczna 2, 63-800
Gostyñ, Zak³ad nr 5 w rodzie Wielkopolskiej.
CZÊÆ II
Zakres dzia³alnoci gospodarczej
zwi¹zanej z zaopatrzeniem w ciep³o
Sprzedawca prowadzi dzia³alnoæ gospodarcz¹ zwi¹zan¹
z zaopatrzeniem w ciep³o na podstawie koncesji udzielonych
przez Prezesa Urzêdu Regulacji Energetyki w zakresie:
- przesy³ania i dystrybucji ciep³a - decyzja nr PCC/363/253/
U/OT-5/98/MJ z dnia 29 padziernika 1998 r.
- obrotu ciep³em - decyzja nr OCC/103/253/U/OT-5/98/MJ
z dnia 29 padziernika 1998 r.
CZÊÆ III
Podzia³ odbiorców na grupy
Zgodnie z §10 rozporz¹dzenia taryfowego okrelono 3
grupy odbiorców:
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Charakterystyka grupy odbiorców
odbiorcy ciep³a wytwarzanego w ródle ciep³a nale¿¹cym do Cukrowni roda
dostarczanego poprzez sieæ ciep³ownicz¹ sprzedawcy i grupowe wêz³y cieplne bêd¹ce
w³asnoci¹ sprzedawcy i przez niego eksploatowane
odbiorcy ciep³a wytwarzanego w ródle ciep³a nale¿¹cym do Cukrowni roda
dostarczanego poprzez sieæ ciep³ownicz¹ sprzedawcy i indywidualne wêz³y cieplne
bêd¹ce w³asnoci¹ sprzedawcy i przez niego eksploatowane
odbiorcy ciep³a wytwarzanego w ródle ciep³a nale¿¹cym do STOMIL Sp. z o.o. w
rodzie Wielkopolskiej dostarczanego poprzez sieæ ciep³ownicz¹ sprzedawcy i grupowe
wêz³y cieplne bêd¹ce w³asnoci¹ sprzedawcy i przez niego eksploatowane

CZÊÆ IV
Rodzaje oraz wysokoæ cen i stawek op³at
1. Stawki op³at w zakresie przesy³ania i dystrybucji ciep³a
1.1. Stawki op³at za us³ugi przesy³owe
L.p.

Grupa
odbiorców

1.
2.
3.

A1
A2
B1

Stawka op³aty sta³ej
roczna
rata miesiêczna
[z³/MW/rok]
[z³/MW/m-c]
netto
brutto
netto
brutto
18.895,08
23.052,00
1.574,59
1.921,00
19.077,60
23.274,67
1.589,80
1.939,56
20.146,80
24.579,10
1.678,90
2.048,26

Stawka op³aty zmiennej
[z³/GJ]
netto
6,71
5,97
7,28

brutto
8,19
7,28
8,88

1.2. Stawka op³aty abonamentowej dla grup odbiorców:
A1, A2, B1
roczna
(z³/punkt pomiarowy/rok)
netto
brutto
113,04
138,00

Oprócz stawek op³at zawartych w taryfie sprzedawca
bêdzie pobiera³ od odbiorców grup A 1 i A 2 op³aty za
dostarczone ciep³o wed³ug cen ustalonych przez Cukrowniê
roda:
- ceny za zamówion¹ moc ciepln¹,
- ceny ciep³a,
- ceny nonika ciep³a.
Oprócz stawek op³at zawartych w taryfie sprzedawca
bêdzie pobiera³ od odbiorców grupy B 1 op³aty za dostarczone ciep³o wed³ug cen ustalonych przez STOMIL Sp. z o.o.
w rodzie Wielkopolskiej:
- ceny za zamówion¹ moc ciepln¹,
- ceny ciep³a,
- ceny nonika ciep³a.
W podanych w pkt 1 stawkach op³at brutto uwzglêdniono
podatek od towarów i us³ug (VAT) w wysokoci 22%.
2. Stawka op³aty za przy³¹czenie do sieci ciep³owniczej
2.1. W przypadku wyst¹pienia potrzeby przy³¹czenia
odbiorcy, stawka op³aty za przy³¹czenie bêdzie kalkulowana na podstawie kosztów wynikaj¹cych z nak³adów ustalanych na podstawie kosztorysowych norm
nak³adów rzeczowych, cen jednostkowych robót

rata miesiêczna
(z³/punkt pomiarowy/m-c)
netto
brutto
9,42
11,49

budowlanych oraz cen czynników produkcji dla potrzeb sporz¹dzania kosztorysu inwestorskiego, okrelonych w przepisach wydanych na podstawie art. 35
ust. 3 pkt 2 ustawy z dnia 10 czerwca 1994 r.
o zamówieniach publicznych (Dz.U. z 1998 r. Nr 119,
poz. 773 ze zm.), obowi¹zuj¹cych w dniu zawarcia
umowy o przy³¹czenie, przy odpowiednim uwzglêdnieniu postanowieñ art. 7 ust. 5 i 6 ustawy z dnia 10
kwietnia 1997 r. - Prawo energetyczne.
2.2. W razie powierzenia wykonania us³ugi z zakresu
przy³¹czenia do sieci osobie trzeciej w drodze przetargu, podstaw¹ kalkulacji stawki op³aty za przy³¹czenie
jest koszt prac projektowych i budowlano monta¿owych, niezbêdnych do wykonania przy³¹czenia, okrelony w z³o¿onej w toku przetargu ofercie, pod warunkiem, ¿e nie bêdzie wy¿szy, ni¿ koszt ustalony przy
zastosowaniu norm i cen, o których mowa w pkt 2.1.
CZÊÆ V
Zasady ustalania stawek op³at
Stawki op³at okrelone w niniejszej taryfie dla ciep³a,
zosta³y ustalone zgodnie z art. 45 ustawy oraz §25 rozporz¹dzenia taryfowego.
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Jednostkowe koszty ustalono wed³ug zasad okrelonych
w §21-22 rozporz¹dzenia taryfowego.

CZÊÆ VII
Zasady wprowadzania zmian cen i stawek op³at

CZÊÆ VI
Warunki stosowania stawek op³at
1. Ustalone w niniejszej taryfie stawki op³at s¹ stosowane
przy zachowaniu standardów jakociowych obs³ugi odbiorców, które okrelone zosta³y w rozdziale 6 rozporz¹dzenia przy³¹czeniowego.
2. W przypadkach:
-

niedotrzymania przez sprzedawcê standardów jakociowych obs³ugi odbiorców lub warunków umowy
sprzeda¿y ciep³a przez odbiorcê,

-

uszkodzenia lub stwierdzenia nieprawid³owych wskazañ uk³adu pomiarowo - rozliczeniowego,

-

udzielania bonifikat i naliczania upustów przys³uguj¹cych odbiorcy,

-

nielegalnego poboru ciep³a,

1. Taryfa mo¿e byæ wprowadzona do stosowania nie wczeniej ni¿ po up³ywie 14 dni i nie póniej ni¿ do 45 dnia od
dnia jej opublikowania w Dzienniku Urzêdowym Województwa Wielkopolskiego.
2. Sprzedawca zawiadomi pisemnie odbiorców ciep³a o rozpoczêciu stosowania taryfy, co najmniej na 14 dni przed
wprowadzeniem nowych stawek op³at.
3. Sprzedawca mo¿e dostosowywaæ stawki op³at do zmieniaj¹cych siê warunków prowadzenia dzia³alnoci gospodarczej zgodnie z §28 rozporz¹dzenia taryfowego.
4. O dokonywanych zmianach stawek op³at odbiorcy bêd¹
informowani w formie pisemnej, co najmniej na 14 dni
przed wprowadzeniem nowych stawek op³at.
5. O zmianach cen wprowadzonych przez Cukrowniê roda
oraz przez STOMIL Sp. z o.o. w rodzie Wielkopolskiej
sprzedawca zawiadomi odbiorców w formie pisemnej na
14 dni przed wprowadzeniem nowych cen.

stosuje siê odpowiednio postanowienia okrelone w rozdziale 4 rozporz¹dzenia taryfowego, przy czym op³aty za
nielegalny pobór ciep³a nalicza siê na podstawie cen
i stawek op³at netto (bez podatku VAT).

Prezes
() mgr Jan Buczkowski
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