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UCHWA£A Nr XXI/148/2008 RADY MIEJSKIEJ MIÊDZYCHODU
z dnia 30 stycznia 2008 r.
w sprawie: nadania statutu so³ectwu Dziêcielin.
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 7, art. 35 ust. 1, art. 36 ust.
2 i art. 48 ust. 1 w zwi¹zku z art. 40 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia
8 marca 1990 r. o samorz¹dzie gminnym (Dz.U. z 2001 r. Nr 142,
poz. 1591 ze zm.), art. 184 ust. 4 ustawy z dnia 30 czerwca 2005

r. o finansach publicznych (Dz.U. Nr 249, poz. 2104 ze zm.) oraz
§11 uchwa³y Rady Miejskiej Miêdzychodu z dnia 30 czerwca
2003 r. w sprawie Statutu Gminy Miêdzychód (Dz. Urz. Województwa Wielkopolskiego Nr 142, poz. 2693) uchwala siê

STATUT SO£ECTWA DZIÊCIELIN
ROZDZIA£ I

ROZDZIA£ II

Postanowienia ogólne

Zakres dzia³ania So³ectwa

§1. 1. So³ectwo Dziêcielin jest jednostk¹ pomocnicz¹
Gminy. W sk³ad So³ectwa wchodzi wie Dziêcielin.

§5. 1. Podstawowym celem utworzenia i dzia³ania So³ectwa jest zapewnienie jego mieszkañcom udzia³u w realizacji
zadañ Gminy.

2. Granice So³ectwa okrela mapa stanowi¹ca za³¹cznik
nr 1 do Statutu.
§2. Niniejszy Statut okrela organizacjê i zakres dzia³ania
So³ectwa, w tym:

2. So³ectwo uczestniczy w realizacji zadañ Gminy
poprzez:
1) inicjowanie dzia³añ organów Gminy,

1) jego zadania i zakres dzia³ania,

2) opiniowanie projektów rozstrzygniêæ organów Gminy,

2) organizacjê i zasady dzia³ania jego organów,

3) podejmowanie rozstrzygniêæ,

3) zasady i tryb wyborów organów So³ectwa oraz ich odwo³ywania,

4) podejmowanie innych czynnoci i dzia³añ,

4) uprawnienia So³ectwa wzglêdem mienia komunalnego
przekazanego mu do zarz¹dzania i korzystania wymienionego w za³¹czniku nr 2 do Statutu.
5) zasady gospodarki finansowej,
6) zasady sprawowania nadzoru nad dzia³alnoci¹ jego organów.
§3. Ilekroæ w niniejszym Statucie jest mowa o:
1) Gminie - nale¿y przez to rozumieæ Gminê Miêdzychód,
2) So³ectwie - nale¿y przez to rozumieæ jednostkê pomocnicz¹ okrelon¹ w §1 niniejszego Statutu,
3) Statucie nale¿y przez to rozumieæ Statut So³ectwa,
4) So³tysie - nale¿y przez to rozumieæ organ wykonawczy
So³ectwa,
5) Radzie So³eckiej - nale¿y przez to rozumieæ organ wspieraj¹cy So³tysa,
6) Zebraniu Wiejskim - nale¿y przez to rozumieæ organ
uchwa³odawczy So³ectwa.
§4. 1. So³ectwo obejmuje obszar miejscowoci wymienionej w §1 Statutu.
2. Siedzib¹ so³ectwa jest wie Dziêcielin.

3. Dzia³ania o jakich mowa w ust. 2 mog¹ byæ podejmowane jedynie w zakresie spraw okrelonych niniejszym Statutem.
4. Do zakresu dzia³añ So³ectwa nale¿y:
1) inicjowanie dzia³añ organów Gminy we wszystkich sprawach wchodz¹cych w zakres zadañ w³asnych Gminy
2) opiniowanie rozstrzygniêæ organów Gminy w sprawach:
a) uchwalonych przez Radê Miejsk¹ programów gospodarczych i inwestycyjnych,
b) bud¿etu Gminy,
c) okrelenia przez Radê Miejsk¹ zasad zbywania i obci¹¿ania nieruchomoci stanowi¹cych w³asnoæ Gminy
i po³o¿onych na terenie So³ectwa.
3) opiniowanie i konsultowanie spraw podlegaj¹cych uregulowaniu w drodze przepisów gminnych, a dotycz¹cych:
a) zasad gospodarowania mieniem komunalnym po³o¿onym na terenie So³ectwa,
b) okrelenia iloci punktów sprzeda¿y napojów alkoholowych na terenie So³ectwa,
c) okrelenia zasad ruchu na drogach w obrêbie So³ectwa,
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d) dostosowanie organizacji i godzin pracy placówek
opieki zdrowotnej, kulturalnych, opiekuñczo  wychowawczych, us³ugowych i handlowych do potrzeb mieszkañców wsi,
4) podejmowanie rozstrzygniêæ w zakresie:
a) okrelenia przeznaczenia rodków z bud¿etu Gminy na
realizacjê zadañ So³ectwa,
b) zarz¹dzania i korzystania z mienia gminnego oraz
innych sk³adników mienia komunalnego przyznanych
So³ectwu oraz rozporz¹dzania dochodami z tego ród³a.
ROZDZIA£ III

6) przyjmowanie sprawozdañ finansowych sk³adanych przez
so³tysa.
§8. 1. Do zakresu dzia³ania Zebrania Wiejskiego nale¿y
tak¿e sprawowanie kontroli dzia³alnoci So³tysa i Rady So³eckiej. W tym celu Zebranie Wiejskie mo¿e wy³aniaæ specjalne
komisje.
2. Zebranie Wiejskie podejmuj¹c uchwalê o powo³aniu
komisji o jakich mowa w ust. 1 okrela precyzyjnie jej zadania.
3. Komisje o jakich mowa w ust. 1 w ramach realizacji
zadañ okrelonych w ust. 2 s¹ uprawnione do:
1) ¿¹dania wyjanieñ,
2) przegl¹dania dokumentów,
3) przeprowadzania oglêdzin.

Organy So³ectwa i zakres ich kompetencji
§6. Organami So³ectwa s¹:
a) Zebranie Wiejskie - jako organ uchwa³odawczy,
b) So³tys - jako organ wykonawczy.
§7. 1. Do zakresu dzia³ania Zebrania Wiejskiego nale¿y
podejmowanie uchwa³ we wszystkich sprawach okrelonych
w §5 za wyj¹tkiem rozstrzygniêæ w indywidualnych sprawach
z zakresu administracji publicznej w szczególnoci w dziedzinie:
1) spraw publicznych o znaczeniu miejscowym nie zastrze¿onych przepisami prawa i uchwa³ami Rady Miejskiej na
rzecz innych podmiotów,
2) reprezentowania interesów mieszkañców so³ectwa przed
w³adzami Gminy oraz innymi instytucjami dzia³aj¹cymi na
terenie so³ectwa w ramach kompetencji,
3) dba³oci o gospodarczy i spo³eczny rozwój so³ectwa,
4) tworzenia warunków do pe³nego udzia³u w ¿yciu publicznym so³ectwa wszystkich jego mieszkañców,
5) kszta³towania zasad wspó³¿ycia spo³ecznego mieszkañców,
6) inspirowania innych form opieki spo³ecznej i pomocy
s¹siedzkiej dla mieszkañców bêd¹cych w trudnych sytuacjach ¿yciowych.
2. Do wy³¹cznych kompetencji Zebrania Wiejskiego nale¿y:
1) wybór So³tysa i Rady So³eckiej oraz ich odwo³ywanie,
2) okrelenie zasad korzystania z mienia gminnego,
3) okrelenie przeznaczenia rodków finansowych, wydzielonych w bud¿ecie do dyspozycji So³ectwa w ramach uprawnieñ przyznanych jednostce pomocniczej,
4) okrelanie przeznaczenia innych sk³adników mienia komunalnego przekazanych So³ectwu oraz dochodów z tego
ród³a w ramach uprawnieñ przekazanych przez Radê
Miejsk¹,
5) wyra¿anie stanowiska So³ectwa w sprawach okrelonych
przepisami prawa lub gdy o zajêcie Stanowiska wyst¹pi
organ Gminy,

§9. 1. Do udzia³u w Zebraniu Wiejskim uprawnieni s¹
wszyscy, którzy w dniu jego zwo³ania s¹ sta³ymi mieszkañcami so³ectwa.
2. W przypadku, gdy przewodnicz¹cy Zebrania Wiejskiego powemie w¹tpliwoæ czy dana osoba uczestnicz¹ca w
zebraniu jest uprawniona do brania w nim udzia³u, mo¿e
¿¹daæ okazania dokumentu stwierdzaj¹cego to¿samoæ lub
udzielenia ustnych wyjanieñ.
3. Zebranie Wiejskie zwo³ywane na wniosek mieszkañców, Rady Miejskiej lub Burmistrza powinno odbyæ siê
w terminie 14 dni od daty z³o¿enia wniosku.
§10. Uprawnienie do udzia³u w Zebraniu Wiejskim obejmuje nastêpuj¹ce prawa:
1) inicjatywy uchwa³odawczej,
2) udzia³u w dyskusji nad sprawami objêtymi porz¹dkiem
obrad,
3) zadawania pytañ So³tysowi, cz³onkom Rady So³eckiej oraz
obecnym na Zebraniu Wiejskim przedstawicielom Gminy
i innych instytucji,
4) udzia³u w g³osowaniach,
5) zg³aszania kandydatów i kandydowania na stanowiska w
wybieralnych organach So³ectwa.
§11. 1. O ile niniejszy Statut nie stanowi inaczej Zebranie
Wiejskie zwo³ywane jest przez So³tysa.
2. So³tys zwo³uje Zebranie Wiejskie:
1) z w³asnej inicjatywy,
2) na ¿¹danie organów Gminy,
3) na wniosek 1/10 uprawnionych do udzia³u w Zebraniu
Wiejskim.
3. Zebranie Wiejskie odbywa siê w miarê potrzeb jednak
nie rzadziej ni¿ raz w roku.
4. W szczególnie uzasadnionych przypadkach Zebranie
Wiejskie mo¿e zwo³aæ organ Gminy podaj¹c ten fakt do
publicznej wiadomoci.
5. W celu zapewnienia prawomocnoci obrad Zebrania
Wiejskiego ustala siê dwa terminy odbycia Zebrania Wiejskiego.
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6. Zebranie Wiejskie zwo³ane w pierwszym terminie jest
prawomocne do podejmowania uchwa³ gdy uczestniczy w
nim 20% osób uprawnionych.
7. Zebranie Wiejskie zwo³ane w drugim terminie jest
prawomocne przy istniej¹cej frekwencji.

1) przygotowywanie projektów uchwa³ Zebrania Wiejskiego,
2) wykonywanie uchwa³ Zebrania Wiejskiego,
3) gospodarowanie mieniem przekazanym So³ectwu,
4) wykonywanie uchwa³ i zarz¹dzeñ organów Gminy,

§12. 1. Obradom Zebrania Wiejskiego przewodniczy So³tys.

5) wykonywanie zadañ wynikaj¹cych z przepisów szczególnych.

2. Pod nieobecnoæ So³tysa obradom Zebrania Wiejskiego przewodniczy cz³onek Rady So³eckiej upowa¿niony przez
So³tysa.

3. Rada Miejska mo¿e upowa¿niæ So³tysa do za³atwiania
spraw z zakresu administracji publicznej.

3. W przypadku gdy So³tys nie mo¿e prowadziæ zwo³anego Zebrania Wiejskiego i gdy nie udzieli³ upowa¿nienia ¿adnemu z cz³onków Rady So³eckiej obradom Zebrania Wiejskiego przewodniczy cz³onek Rady So³eckiej przez nie wybrany.
§13. 1. Przewodniczenie obradom Zebrania Wiejskiego
uprawnia do decydowania o:
1) kolejnoci zabierania g³osu przez poszczególnych mówców,
2) udzielaniu g³osu poza kolejnoci¹,
3) okrelania iloci czasu przeznaczonego dla ka¿dego z
mówców,
4) odbieraniu g³osu,
5) zamkniêciu dyskusji nad poszczególnymi punktami porz¹dku obrad,
6) ¿¹daniu okrelonego zachowania od uczestników Zebrania Wiejskiego.
2. Przewodnicz¹cy Zebrania nie mo¿e odmówiæ poddania pod g³osowanie wniosku, jeli jego przedmiot odpowiada
przyjêtemu porz¹dkowi obrad.
§14. 1. So³tys lub osoby, o których mowa w §12 ust. 2
i 3 przygotowuj¹ porz¹dek obrad Zebrania Wiejskiego.
2. Na osobach, o których mowa w ust. 1 spoczywa tak¿e
obowi¹zek zorganizowania obs³ugi techniczno-biurowej Zebrania Wiejskiego, a w szczególnoci protokó³owania jego
przebiegu.

4. Za wykonywanie czynnoci, o których mowa w ust. 1
 3 So³tys otrzymuje dietê. Zasady wyp³acania diet So³tysom
i ich wysokoæ okrela odrêbna uchwa³a Rady Miejskiej.
§18. 1. W zakresie okrelonym w §17 ust. 2 pkt 1  3
dzia³alnoæ So³tysa wspomaga Rada So³ecka.
2. Rada So³ecka sk³ada siê z 3 do 5 osób.
3. Przewodnicz¹cym Rady So³eckiej jest so³tys.
4. Kandydatów do Rady So³eckiej zg³asza zebranie wiejskie.
§19. 1. Do odwo³ania So³tysa, Rady So³eckiej lub poszczególnych jej cz³onków uprawnione jest Zebranie Wiejskie.
2. O odwo³anie So³tysa mo¿e wyst¹piæ organ Gminy.
3. Wniosek o odwo³anie osób wymienionych w ust. 1
mog¹ zg³aszaæ mieszkañcy So³ectwa w liczbie co najmniej
15% uprawnionych do udzia³u w Zebraniu Wiejskim.
4. Odwo³anie osób wymienionych w ust. 1 jest skuteczne
gdy za odwo³aniem g³osowa³o minimum 50% + 1 obecnych
na Zebraniu Wiejskim.
5. Odwo³ane osoby pe³ni¹ swoje funkcje do chwili wyborów, które powinny odbyæ siê nie póniej ni¿ w ci¹gu jednego
miesi¹ca od dnia odwo³ania osób wymienionych w ust. 1.
§20. So³tys korzysta z ochrony prawnej przys³uguj¹cej
funkcjonariuszom publicznym.
§21. Organ wykonawczy jednostki pomocniczej mo¿e
uczestniczyæ w pracach Rady Miejskiej na zasadach okrelonych w Statucie Gminy.

§15. 1. O ile ustawy lub niniejszy Statut nie stanowi¹
inaczej uchwa³y Zebrania Wiejskiego zapadaj¹ zwyk³¹ wiêkszoci¹ g³osów uczestnicz¹cych w nim osób uprawnionych.
2. W przypadku równej liczby g³osów rozstrzyga g³os
Przewodnicz¹cego.
§16. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Statutem, do trybu obrad Zebrania Wiejskiego stosuje siê odpowiednio Statut Gminy Miêdzychód - rozdzia³ V Tryb pracy
Rady.
§17. 1. So³tys wykonuje uchwa³y Zebrania Wiejskiego
oraz inne zadania okrelone przepisami prawa, uchwa³ami i
zarz¹dzeniami organów Gminy.
2. Do zadañ So³tysa nale¿y w szczególnoci:

ROZDZIA£ IV
Zasady i tryb wyboru So³tysa i Rady Soleckiej
§22. 1. Zebranie wiejskie wybiera So³tysa i Radê So³eck¹
na okres kadencji odpowiadaj¹cej kadencji Rady Miejskiej.
2. Wybory przeprowadza siê z zachowaniem nastêpuj¹cych zasad:
1) tajnoci,
2) bezporednioci,
3) powszechnoci,
4) równoci.
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§23. 1. Wybory So³tysa i Rady So³eckiej przeprowadzane
s¹ w terminie i miejscu okrelonym zarz¹dzeniem Burmistrza
Miêdzychodu.
2. Zarz¹dzenie, o którym mowa w ust. 1 okrela ponadto
porz¹dek obrad Zebrania, na którym maj¹ nast¹piæ wybory.
3. Zarz¹dzenie, o którym mowa w ust. 1 Burmistrz wydaje w terminie do 3 miesiêcy po og³oszeniu wyników wyborów
Burmistrza.
4. Zarz¹dzenie, o którym mowa w ust. 1 podlega og³oszeniu w trybie przewidzianym dla przepisów gminnych.
5. Termin wyborów nie mo¿e wypaæ póniej ni¿
w terminie 3 miesiêcy licz¹c od dnia wydania Zarz¹dzenia,
o którym mowa w ust. 1.
§24. 1. W celu przeprowadzenia wyboru So³tysa i Rady
So³eckiej Zebranie Wiejskie powo³uje 3-osobow¹ komisjê
skrutacyjn¹.
2. Do zadañ komisji skrutacyjnej nale¿y:
1) rejestrowanie kandydatów,
2) obliczanie g³osów oddanych na poszczególne kandydatury,
3) ustalenie i podanie do wiadomoci Zebrania Wiejskiego
wyniku tajnego g³osowania i wyborów.
3. Komisja wybiera ze swego grona przewodnicz¹cego.
4. Cz³onkowie komisji nie mog¹ kandydowaæ na stanowisko So³tysa ani do Rady So³eckiej.
§25. 1. Kandydatury na stanowisko So³tysa mog¹ zg³aszaæ wszyscy uczestnicy Zebrania Wiejskiego.
2. Uprawnionymi do kandydowania s¹ wy³¹cznie uczestnicy Zebrania Wiejskiego.
§26. Komisja powo³ana w celu przeprowadzenia wyborów zamyka listê kandydatów na stanowisko So³tysa po
zarejestrowaniu wszystkich nazwisk zg³oszonych przez uczestników Zebrania Wiejskiego.
§27. 1. Po zamkniêciu listy kandydatów na stanowisko
So³tysa, przewodnicz¹cy komisji skrutacyjnej poddaje pod
g³osowanie Zebrania wszystkie kandydatury w kolejnoci
alfabetycznej.
2. Na stanowisko So³tysa zostaje wybrany kandydat,
który uzyska najwiêksz¹ liczbê g³osów.
3. W przypadku otrzymania równej liczby g³osów przez
dwóch lub wiêcej kandydatów wybory powtarza siê wród
osób, które uzyska³y równ¹, najwiêksz¹ liczbê g³osów.
4. W przypadku gdy kandydowa³a jedna osoba wybory
uwa¿a siê za wa¿ne gdy kandydat otrzyma³ co najmniej 50%
+ 1 g³osów. W przeciwnym razie wybory powtarza siê
z zachowaniem ca³ej procedury.

§28. 1. Zebranie Wiejskie dokonuje wyboru Rady So³eckiej sporód nieograniczonej liczby kandydatów zg³oszonych
przez uczestników Zebrania Wiejskiego.
2. Postanowienia §27 ust. 2 stosuje siê odpowiednio.
ROZDZIA£ V
Gospodarka finansowa So³ectwa
§29. 1. So³ectwo dysponuje rodkami finansowymi wydzielonymi w bud¿ecie Gminy w iloci umo¿liwiaj¹cej realizacjê zadañ okrelonych przez Radê Miejsk¹.
2. Rada So³ecka mo¿e poszukiwaæ rodki bud¿etowe
poza bud¿etem Gminy.
3. So³ectwo prowadzi gospodarkê finansow¹ w sposób
okrelony w Statucie Gminy.
§30. W celu wydzielenia w bud¿ecie Gminy rodków
niezbêdnych na realizacjê zadañ So³ectwa, So³tys w terminie
do dnia 15 wrzenia sporz¹dza preliminarz wydatków.
§31. rodki finansowe So³ectwa stanowi¹:
1) rodki uzyskane z gospodarki mieniem komunalnym w
tym przychody z najmu i dzier¿awy ruchomoci i nieruchomoci,
2) dochody uzyskane z organizowanych z w³asnej inicjatywy
przedsiêwziêæ,
3) rodki pochodz¹ce z darowizn, spadków i zapisów oraz
innych wiadczeñ na rzecz So³ectwa.
ROZDZIA£ VI
Nadzór nad dzia³alnoci¹ So³ectwa
§32. Nadzór nad dzia³alnoci¹ So³ectwa sprawowany jest
na podstawie kryteriów zgodnoci z prawem, celowoci,
rzetelnoci i gospodarnoci.
§33. Organami nadzoru nad dzia³alnoci¹ So³ectwa s¹:
Burmistrz, Rada Miejska, Komisja Rewizyjna Rady Miejskiej a
w sprawach finansowych - Skarbnik Gminy.
§34. Organy nadzoru maj¹ prawo ¿¹dania niezbêdnych
informacji, danych i wyjanieñ dotycz¹cych funkcjonowania
jednostki pomocniczej Gminy oraz uczestnictwa w posiedzeniach ich organów.
§35. 1. So³tys obowi¹zany jest do przed³o¿enia Burmistrzowi uchwa³ Zebrania w ci¹gu 7 dni od daty ich podjêcia.
2. Uchwa³a Zebrania Wiejskiego sprzeczna z prawem jest
niewa¿na.
3. O niewa¿noci uchwa³y w ca³oci lub w czêci orzeka
Burmistrz Miêdzychodu.
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§36. Uchwa³a Zebrania Wiejskiego nie odpowiadaj¹ca
wymogom celowoci, gospodarnoci lub rzetelnoci mo¿e
byæ uchylona przez Burmistrza Miêdzychodu.
ROZDZIA£ VII
Postanowienia koñcowe
§37. O utworzeniu, po³¹czeniu, podziale i znoszeniu, a tak¿e
ustaleniu granic, nazwy i siedziby w³adz jednostki pomocniczej
decyduje Rada Miejska w drodze odrêbnej uchwa³y.

Poz. 757

§38. Zmian niniejszego Statutu dokonuje Rada Miejska.
§39. Traci moc Uchwa³a Nr XII/50/96 Rady Miasta i Gminy
w Miêdzychodzie z dnia 17 grudnia 1996 r. w sprawie statutu
so³ectwa Gminy Miêdzychód.
§40. Uchwa³a wchodzi w ¿ycie po up³ywie 14 dni od dnia
og³oszenia w Dzienniku Urzêdowym Województwa Wielkopolskiego.
Przewodnicz¹cy
Rady Miejskiej
() Zygmunt Mleczak
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Za³¹cznik nr 2
Do Statutu So³ectwa Dziêcielin

WYKAZ MIENIA KOMUNALNEGO PRZEKAZANEGO DO ZARZ¥DZANIA
I KORZYSTANIA PRZEZ SO£ECTWO DZIÊCIELIN
- zaplecze  48,8 m2

Budynek wietlicy wiejskiej zlokalizowany na czêci dzia³ki
nr 146 km 1 o pow. 0,0800 ha sk³adaj¹cy siê z nastêpuj¹cych
pomieszczeñ:

- ubikacja  1,9 m2
Ogó³em  189,4 m2

- sala  120,0 m2
- kuchnia  18,7 m2

758
UCHWA£A Nr XXI/149/2008 RADY MIEJSKIEJ MIÊDZYCHODU
z dnia 30 stycznia 2008 r.

w sprawie: nadania statutu so³ectwu G³a¿ewo

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 7, art. 35 ust. 1, art. 36 ust.
2 i art. 48 ust. 1 w zwi¹zku z art. 40 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia
8 marca 1990 r. o samorz¹dzie gminnym (Dz.U. z 2001 r. Nr 142,
poz. 1591 ze zm.), art. 184 ust. 4 ustawy z dnia 30 czerwca 2005

r. o finansach publicznych (Dz.U. Nr 249, poz. 2104 ze zm.) oraz
§11 uchwa³y Rady Miejskiej Miêdzychodu z dnia 30 czerwca
2003 r. w sprawie Statutu Gminy Miêdzychód (Dz. Urz. Województwa Wielkopolskiego Nr 142, poz. 2693) uchwala siê

STATUT SO£ECTWA G£A¯EWO

ROZDZIA£ I
Postanowienia ogólne

4) uprawnienia So³ectwa wzglêdem mienia komunalnego
przekazanego mu do zarz¹dzania i korzystania wymienionego w za³¹czniku nr 2 do Statutu.
5) zasady gospodarki finansowej,

§1. 1. So³ectwo G³a¿ewo jest jednostk¹ pomocnicz¹
Gminy. W sk³ad So³ectwa wchodzi wie G³a¿ewo.
2. Granice So³ectwa okrela mapa stanowi¹ca za³¹cznik
nr 1 do Statutu.
§2. Niniejszy Statut okrela organizacjê i zakres dzia³ania
So³ectwa, w tym:
1) jego zadania i zakres dzia³ania,
2) organizacjê i zasady dzia³ania jego organów,
3) zasady i tryb wyborów organów So³ectwa oraz ich odwo³ywania,

6) zasady sprawowania nadzoru nad dzia³alnoci¹ jego organów.
§3. Ilekroæ w niniejszym Statucie jest mowa o:
1) Gminie - nale¿y przez to rozumieæ Gminê Miêdzychód,
2) So³ectwie - nale¿y przez to rozumieæ jednostkê pomocnicz¹ okrelon¹ w §1 niniejszego Statutu,
3) Statucie nale¿y przez to rozumieæ Statut So³ectwa,
4) So³tysie - nale¿y przez to rozumieæ organ wykonawczy
So³ectwa,
5) Radzie So³eckiej - nale¿y przez to rozumieæ organ wspieraj¹cy So³tysa,

