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1793
UCHWA£A Nr IV/25/2003 RADY GMINY KACZORY
z dnia 7 marca 2003 r.
w sprawie Statutu Gminy Kaczory
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 i art. 18 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 8
marca 1990 r. o samorz¹dzie gminnym (Dz.U z 2001 r. Nr 142,
poz. 1591 ze zmianami) Rada Gminy Kaczory uchwala:
STATUT GMINY KACZORY
ROZDZIA£ I
Postanowienia ogólne
§1. Uchwa³a okrela:
1) ustrój Gminy Kaczory,

2) zasady tworzenia, ³¹czenia, podzia³u i znoszenia jednostek
pomocniczych Gminy oraz udzia³u przewodnicz¹cych tych
jednostek w pracach rady gminy,
3) organizacjê wewnêtrzn¹ oraz tryb pracy Rady Gminy
Kaczory, komisji Rady Kaczory,
4) tryb pracy Wójta Gminy Kaczory,
5) zasady dostêpu obywateli do dokumentów Rady, jej
komisji i Wójta Gminy Kaczory oraz korzystania z nich.
2. Ilekroæ w niniejszej uchwale jest mowa o:
1) Gminie - nale¿y przez to rozumieæ gminê Kaczory,
2) Radzie - nale¿y przez to rozumieæ Radê Gminy Kaczory,
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3) Komisji - nale¿y przez to rozumieæ komisje Rady Gminy
Kaczory,
4) Komisji Rewizyjnej - nale¿y przez to rozumieæ Komisjê
Rewizyjn¹ Rady Gminy Kaczory,
5) Wójcie - nale¿y przez to rozumieæ Wójta Gminy Kaczory,
6) Statucie - nale¿y przez to rozumieæ Statut Gminy Kaczory.
ROZDZIA£ II

4) przebieg granic jednostek pomocniczych powinien w miarê mo¿liwoci - uwzglêdniaæ naturalne uwarunkowania przestrzenne, komunikacyjne i wiêzi spo³eczne.
2. Do znoszenia jednostek pomocniczych stosuje siê
odpowiednio ust. 1.
§9. Uchwa³y, o jakich mowa w §8 ust. 1 powinny okrelaæ
w szczególnoci:
1) obszar,
2) granice,

Gmina
§3. 1. Gmina Kaczory jest podstawow¹ jednostk¹ lokalnego samorz¹du terytorialnego, powo³an¹ dla organizacji ¿ycia
publicznego na swoim terytorium.
2. Wszystkie osoby, które zamieszkuj¹ na obszarze
Gminy, stanowi¹ gminn¹ wspólnotê samorz¹dow¹, realizuj¹c¹ swoje zbiorowe cele lokalne poprzez swe organy oraz
udzia³ w referendum.
§4. 1. Gmina po³o¿ona jest w Powiecie Pilskim,
w Województwie Wielkopolskim i obejmuje obszar 150 km2.
2. Granice terytorialne Gminy okrela mapa w skali
1:100.000, stanowi¹ca za³¹cznik nr 1 do Statutu.
§5. 1. W celu wykonywania swych zadañ Gmina tworzy
jednostki organizacyjne.
2. Wójt prowadzi rejestr gminnych jednostek organizacyjnych.
§6. 1. Herbem Gminy s¹ dwa kaczory z³ote w polu b³êkitnym a miêdzy nimi skony pas falisty biegn¹cy od prawego
(dla patrz¹cego) górnego brzegu tarczy do brzegu dolnego
z lewej. Wzór herbu okrela za³¹cznik nr 2 do Statutu.
2. Barwy Gminy okrela jej flaga. Flaga Gminy to z³oty
kaczor na b³êkitnym p³acie. W dolnej czêci p³ata jest poziomy, bia³y pas falisty. Wzór flagi okrela za³¹cznik nr 3 do
Statutu.
§7. Siedzib¹ organów Gminy jest miejscowoæ Kaczory.
ROZDZIA£ III
Jednostki pomocnicze Gminy
§8. 1. O utworzeniu, po³¹czeniu i podziale jednostki
pomocniczej Gminy a tak¿e zmianie jej granic rozstrzyga Rada
w drodze uchwa³y, z uwzglêdnieniem nastêpuj¹cych zasad:
1) inicjatorem utworzenia, po³¹czenia, podzia³u lub zniesienia jednostki pomocniczej mog¹ byæ mieszkañcy obszaru,
który ta jednostka obejmuje lub ma obejmowaæ, albo
organy Gminy,

3) siedzibê w³adz,
4) nazwê jednostki pomocniczej.
§10. Jednostki pomocnicze gminy prowadz¹ gospodarkê
finansow¹ w ramach bud¿etu Gminy.
§11. 1. Kontrolê gospodarki finansowej jednostek
pomocniczych sprawuje Skarbnik Gminy i przedk³ada informacje w tym zakresie Wójtowi.
2. Jednostki pomocnicze podlegaj¹ nadzorowi organów
Gminy na zasadach okrelonych w statutach tych jednostek.
3. Rejestr jednostek pomocniczych Gminy prowadzi Wójt.
§12. 1. Przewodnicz¹cy organu wykonawczego jednostki
pomocniczej ma obowi¹zek uczestniczyæ w sesjach Rady.
2. Przewodnicz¹cy Rady obowi¹zany jest umo¿liwiæ
uczestnictwo w sesjach Rady przewodnicz¹cemu organu
wykonawczego jednostki pomocniczej.
3. Przewodnicz¹cy organu wykonawczego jednostki
pomocniczej mo¿e zabieraæ g³os na sesjach Rady, nie ma
jednak prawa do udzia³u w g³osowaniu.
ROZDZIA£ IV
Organizacja wewnêtrzna Rady
§13. 1. Rada dzia³a na sesjach, poprzez swoje komisje
oraz przez Wójta w zakresie, w jakim wykonuje on uchwa³y
Rady.
2. Wójt i komisje Rady pozostaj¹ pod kontrol¹ Rady,
które sk³adaj¹ sprawozdania ze swojej dzia³alnoci.
§14. Do wewnêtrznych organów Rady nale¿¹:
1) Przewodnicz¹cy,
2) I i II Wiceprzewodnicz¹cy,
3) Komisja Rewizyjna,
4) komisje sta³e wymienione w Statucie;
5) dorane komisje do okrelonych zadañ.
§15. 1. Rada powo³uje nastêpuj¹ce sta³e komisje:

2) utworzenie, po³¹czenie, podzia³ lub zniesienie jednostki
pomocniczej musi zostaæ poprzedzone konsultacjami,
których tryb okrela Rada odrêbn¹ uchwa³¹,

1) Rewizyjn¹,

3) projekt granic jednostki pomocniczej sporz¹dza Wójt
w uzgodnieniu z inicjatorami utworzenia tej jednostki,

3) Rozwoju Gospodarczego, Praworz¹dnoci i Bud¿etu,

2) Rolnictwa i Ochrony rodowiska,

4) Zdrowia, Owiaty, Kultury i Sportu.
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2. Radny mo¿e byæ cz³onkiem najwy¿ej jednej komisji
sta³ej.
§16. 1. Wyboru Przewodnicz¹cego i Wiceprzewodnicz¹cych dokonuje Rada nowej kadencji na pierwszej sesji.
2. Czynnoci zwi¹zane ze zwo³aniem pierwszej sesji
obejmuj¹:
1) okrelenie daty, godziny i miejsca pierwszej sesji nowo
wybranej rady,
2) przygotowanie projektu porz¹dku obrad,
3) dokonanie otwarcia sesji,
4) powierzenie przewodnictwa obrad najstarszemu wiekiem
sporód radnych obecnych na sesji.
3. Projekt porz¹dku obrad, o jakim mowa w ust. 2 pkt 2
powinien obejmowaæ sprawozdanie Wójta poprzedniej
kadencji o stanie Gminy.
§17. Przewodnicz¹cy Rady, a w przypadku jego nieobecnoci w³aciwy Wiceprzewodnicz¹cy, w szczególnoci:

ROZDZIA£ V
Tryb pracy Rady
1. Sesje Rady
§24. 1. Rada obraduje na sesjach i rozstrzyga w drodze
uchwa³ sprawy nale¿¹ce do jej kompetencji, okrelone
w ustawie o samorz¹dzie gminnym oraz w innych ustawach,
a tak¿e w przepisach prawnych wydawanych na podstawie
ustaw.
2. Oprócz uchwa³ Rada mo¿e podejmowaæ:
1) postanowienia proceduralne,
2) deklaracje - zawieraj¹ce samozobowi¹zanie siê do
okrelonego postêpowania,
3) owiadczenia - zawieraj¹ce stanowisko w okrelonej
sprawie,

1) zwo³uje sesje Rady,

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

2) przewodniczy obradom,

5) opinie - zawieraj¹ce owiadczenia wiedzy oraz oceny.

3) sprawuje policjê sesyjn¹,
4) kieruje obs³ug¹ kancelaryjn¹ posiedzeñ Rady,
5) zarz¹dza i przeprowadza g³osowanie nad projektami
uchwa³,

3. Do postanowieñ, deklaracji, owiadczeñ; apeli i opinii
ma zastosowanie przewidziany w Statucie tryb zg³aszania
inicjatywy uchwa³odawczej i podejmowania uchwa³.

6) odpisuje uchwa³y Rady,

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

7) czuwa nad zapewnieniem warunków niezbêdnych do
wykonywania przez radnych ich mandatu.

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

§18. 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.

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

§19. 1. Do obowi¹zków I Wiceprzewodnicz¹cego nale¿y
wykonywanie zadañ zastrze¿onych przez ustawê lub Statut
dla Przewodnicz¹cego w razie wakatu na stanowisku
Przewodnicz¹cego.
§20. Pod nieobecnoæ Przewodnicz¹cego jego zadania
wykonuje wyznaczony przez niego Wiceprzewodnicz¹cy.
§21. W razie jednoczesnego wakatu na stanowiskach
Przewodnicz¹cego oraz I Wiceprzewodnicz¹cego Rady, do
kolejnych Wiceprzewodnicz¹cych §20 stosuje siê odpowiednio.
§22. 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.
§23. Obs³ugê Rady i jej organów zapewnia pracownik
Urzêdu Gminy, zatrudniony na stanowisku ds. obs³ugi Rady.

4. Sesje nadzwyczajne s¹ zwo³ywane w przypadkach
przewidzianych w ustawie.
2. Przygotowanie sesji
§26. 1. Sesje przygotowuje Przewodnicz¹cy.
2. Przygotowanie sesji obejmuje:
1) ustalenie porz¹dku obrad,
2) ustalenie czasu i miejsca obrad,
3) zapewnienie dostarczenia radnym materia³ów, w tym
projektów uchwa³, dotycz¹cych poszczególnych punktów
porz¹dku obrad.
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.
5. W razie niedotrzymania terminów, o jakich mowa
w ust. 4 Rada mo¿e podj¹æ uchwa³ê o odroczeniu sesji
i wyznaczyæ nowy termin jej odbycia. Wniosek o odroczenie
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sesji mo¿e byæ zg³oszony przez radnego tylko na pocz¹tku
obrad, przed g³osowaniem nad ewentualnym wnioskiem
o zmianê porz¹dku obrad.

2. W razie nieobecnoci Przewodnicz¹cego czynnoci
okrelone w ust. 1 wykonuje jeden z Wiceprzewodnicz¹cych
Rady, upowa¿niony przez Przewodnicz¹cego.

6. Zawiadomienie o terminie, miejscu i przedmiocie obrad Rady powinno byæ podane do publicznej wiadomoci w
sposób zwyczajowo przyjêty.

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.

7. Termin o jakim mowa w ust. 4 rozpoczyna bieg od dnia
nastêpnego po dorêczeniu powiadomieñ i nie obejmuje dnia
odbywania sesji:
§27. 1. Przed ka¿d¹ sesj¹ Przewodnicz¹cy Rady, po zasiêgniêciu opinii Wójta ustala listê osób zaproszonych na sesjê.
2. W sesjach Rady uczestnicz¹ wójt, sekretarz i skarbnik
gminy.
3. Do udzia³u w sesjach Rady mog¹ zostaæ zobowi¹zani
kierownicy gminnych jednostek organizacyjnych podlegaj¹cych kontroli Rady.
3. Przebieg sesji
§28. Wójt obowi¹zany jest udzieliæ Radzie wszelkiej
pomocy technicznej i organizacyjnej w przygotowaniu
i odbyciu sesji.
§29. Publicznoæ obserwuj¹ca przebieg sesji zajmuje
wyznaczone dla niej miejsca.
§30. 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 Rada mo¿e postanowiæ w szczególnoci ze wzglêdu na niemo¿liwoæ wyczerpania porz¹dku
obrad lub koniecznoæ jego rozszerzenia, potrzebê uzyskania
dodatkowych materia³ów lub inne nieprzewidziane przeszkody, uniemo¿liwiaj¹ce Radzie w³aciwe obradowanie lub
podjêcie uchwa³.
4. Fakt przerwania obrad oraz imiona i nazwiska radnych,
którzy bez usprawiedliwienia opucili obrady przed ich
zakoñczeniem, odnotowuje siê w protokóle.
§31. 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 §27 ust. 4.
§32. 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.
§33. 1. Sesjê otwiera, prowadzi i zamyka Przewodnicz¹cy Rady.

§34. 1. Otwarcie sesji nastêpuje po wypowiedzeniu przez
Przewodnicz¹cego Rady formu³y: Otwieram
sesjê Rady
Gminy Kaczory.
2. Po otwarciu sesji Przewodnicz¹cy Rady stwierdza na
podstawie listy obecnoci prawomocnoæ obrad.
§35. Po otwarciu sesji Przewodnicz¹cy Rady stawia
pytanie o ewentualny wniosek w sprawie zmiany porz¹dku
obrad.
§36. Porz¹dek obrad obejmuje w szczególnoci:
1) przyjêcie protoko³u z obrad poprzedniej sesji,
2) informacje Przewodnicz¹cego Rady o dzia³aniach podejmowanych w okresie miêdzysesyjnym,
3) sprawozdanie z dzia³alnoci Wójta w okresie miêdzysesyjnymi zw³aszcza z wykonania uchwa³ Rady,
4) rozpatrzenie projektów uchwa³ lub zajêcie stanowiska,
5) interpelacje i zapytania radnych,
6) odpowiedzi na interpelacje zg³oszone na poprzednich
sesjach,
7) wolne wnioski i informacje.
§37. 1. Sprawozdanie o jakim mowa w §36 pkt 3 sk³ada
Wójt lub wyznaczony przez niego zastêpca.
2. Sprawozdania komisji Rady sk³adaj¹ przewodnicz¹cy
komisji lub sprawozdawcy wyznaczeni przez komisje.
§38. 1. Interpelacje i zapytania s¹ kierowane do Wójta.
2. Interpelacje dotycz¹ spraw gminnej wspólnoty
o zasadniczym charakterze.
3. Interpelacja powinna zawieraæ krótkie przedstawienie
stanu faktycznego, bêd¹cego jej przedmiotem oraz wynikaj¹ce zeñ pytania.
4. Interpelacje sk³ada siê w formie pisemnej na rêce
Przewodnicz¹cego Rady lub ustnie na sesji. Przewodnicz¹cy
niezw³ocznie przekazuje interpelacjê adresatowi.
5. Odpowied na interpelacje jest udzielana w formie
pisemnej, w terminie 21 dni - na rêce Przewodnicz¹cego Rady
i radnego sk³adaj¹cego interpelacjê lub ustnie na tej samej
albo nastêpnej sesji.
6. Odpowiedzi na interpelacjê udziela Wójt lub w³aciwe
osoby, upowa¿nione przez Wójta.
7. W razie uznania odpowiedzi za niezadowalaj¹c¹, radny
interpeluj¹cy mo¿e zwróciæ siê do Przewodnicz¹cego Rady
o niezw³oczne uzupe³nienie odpowiedzi.

Dziennik Urzêdowy
Województwa Wielkopolskiego Nr 96

8. Przewodnicz¹cy Rady informuje radnych o z³o¿onych
interpelacjach i odpowiedziach na nie na najbli¿szej sesji
Rady, w ramach odrêbnego punktu porz¹dku obrad.
§39. 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 38 ust. 5, 6 i 7 stosuje siê odpowiednio.
§40. 1. Przewodnicz¹cy Rady prowadzi obrady wed³ug
ustalonego porz¹dku, otwieraj¹c i zamykaj¹c dyskusje nad
ka¿dym z punktów.
2. Przewodnicz¹cy Rady udziela g³osu wed³ug kolejnoci
zg³oszeñ; w uzasadnionych przypadkach mo¿e tak¿e udzieliæ
g³osu poza kolejnoci¹.
3. Radnemu nie wolno zabieraæ g³osu bez zezwolenia
Przewodnicz¹cego Rady.
4. Przewodnicz¹cy Rady mo¿e zabieraæ g³os w ka¿dym
momencie obrad.
5. Przewodnicz¹cy Rady mo¿e udzieliæ g³osu osobie nie
bêd¹cej radnym.
§41. 1. Przewodnicz¹cy Rady czuwa nad sprawnym
przebiegiem obrad, a zw³aszcza nad zwiêz³oci¹ wyst¹pieñ
radnych oraz innych osób uczestnicz¹cych w sesji.
2. Przewodnicz¹cy Rady mo¿e czyniæ radnym uwagi
dotycz¹ce tematu, formy i czasu trwania ich wyst¹pieñ,
a w szczególnie uzasadnionych przypadkach przywo³aæ
mówcê do rzeczy.
3. Je¿eli temat lub sposób wyst¹pienia albo zachowania
radnego w sposób oczywisty zak³ócaj¹ porz¹dek obrad b¹d
uchybia j¹ przez powadzenie sesji. Przewodnicz¹cy Rady
przywo³uje radnego do porz¹dku, a gdy przywo³anie nie
odnios³o skutku mo¿e odebraæ mu g³os, nakazuj¹c odnotowanie tego faktu w protokóle.
4. Postanowienia ust. 2 i 3 stosuje siê od odpowiednio do
osób spoza Rady zaproszonych na sesjê i do publicznoci.
5. Po uprzednim ostrze¿eniu Przewodnicz¹cy Rady mo¿e
nakazaæ opuszczenie sali tym osobom sporód publicznoci,
które swoim zachowaniem lub wyst¹pieniami zak³ócaj¹
porz¹dek obrad b¹d naruszaj¹ powagê sesji.
§42. Na wniosek radnego, Przewodnicz¹cy Rady
przyjmuje do protokó³u sesji wyst¹pienie radnego zg³oszone
na pimie, lecz nie wyg³oszone w toku obrad, informuj¹c
o tym Radê.
§43. 1. Przewodnicz¹cy Rady udziela g³osu poza kolejnoci¹ w sprawie wniosków natury formalnej, w szczególnoci
dotycz¹cych:
- stwierdzenia quorum,
- zmiany porz¹dku obrad,
- ograniczenia czasu wyst¹pienia dyskutantów,
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- zamkniêcia listy mówców lub kandydatów,
- zakoñczenia dyskusji i podjêcia uchwa³y,
- zarz¹dzenia przerwy,
- odes³ania projektu uchwa³y do komisji,
- przeliczenia g³osów,
- przestrzegania regulaminu obrad.
2. Wnioski formalne Przewodnicz¹cy Rady poddaje pod
dyskusjê po dopuszczeniu jednego g³osu za i jednego g³osu
przeciwko wnioskowi, po czym poddaje sprawê pod
g³osowanie.
§44. 1. Sprawy osobowe Rada rozpatruje w obecnoci
zainteresowanego. Rada mo¿e jednak postanowiæ inaczej
w razie niestawiennictwa osoby zainteresowanej na sesji.
2. Postanowienie ust. 1 nie dotyczy przypadków
nieusprawiedliwionej nieobecnoci zainteresowanego na
sesji.
§45. 1. Po wyczerpaniu listy mówców, Przewodnicz¹cy
Rady zamyka dyskusjê. W razie potrzeby zarz¹dza przerwê
w celu umo¿liwienia w³aciwej Komisji lub Wójtowi ustosunkowania siê do zg³oszonych w trakcie debaty wniosków,
a jeli zaistnieje taka koniecznoæ - przygotowania poprawek
w rozpatrywanym dokumencie.
2. Po zamkniêciu dyskusji Przewodnicz¹cy Rady
rozpoczyna procedurê g³osowania.
§46. 1. Po wyczerpaniu porz¹dku obrad Przewodnicz¹cy
rady koñczy sesjê, wypowiadaj¹c formu³ê Zamykam ... sesjê
Rady Gminy Kaczory.
2. Czas od otwarcia sesji do jej zakoñczenia uwa¿a siê za
czas trwania sesji.
3. Postanowienie ust. 2 dotyczy tak¿e sesji, która objê³a
wiêcej ni¿ jedno posiedzenie.
cia.

§47. 1. Rada jest zwi¹zana uchwa³¹ od chwili jej podjê-

2. Uchylenie lub zmiana podjêtej uchwa³y mo¿e nast¹piæ
tylko w drodze odrêbnej uchwa³y podjêtej w tym samym
trybie na tej samej lub na nastêpnej sesji.
§48. Do wszystkich osób pozostaj¹cych w miejscu obrad
po zakoñczeniu sesji lub posiedzenia maj¹ zastosowanie
ogólne przepisy porz¹dkowe w³aciwe dla miejsca, w którym
sesja siê odbywa.
§49. Pracownik Urzêdu Gminy; wyznaczony przez Wójta
w uzgodnieniu z Przewodnicz¹cym Rady, sporz¹dza z ka¿dej
sesji protoko³ów.
§50. 1. Protokó³ z sesji musi wiernie odzwierciedlaæ jej
przebieg.
2. Protokó³ z sesji powinien w szczególnoci zawieraæ:
1) numer, datê i miejsce odbywania sesji, godzinê jej
rozpoczêcia i zakoñczenia oraz wskazywaæ numery uchwa³,
imiê i nazwisko przewodnicz¹cego obrad i protokolanta,
2) stwierdzenie prawomocnoci posiedzenia,
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3) imiona i nazwiska nieobecnych cz³onków Rady z ewentualnym podaniem przyczyn nieobecnoci,
4) odnotowanie przyjêcia protokó³u z poprzedniej sesji,
5) ustalony porz¹dek obrad,
6) przebieg obrad, a w szczególnoci treæ wyst¹pieñ albo
ich streszczenie, teksty zg³oszonych, jak równie¿ uchwalonych wniosków, a nadto odnotowanie faktów zg³oszenia
pisemnych wyst¹pieñ,
7) przebieg g³osowania z wyszczególnieniem liczby g³osów:
za, przeciw i wstrzymuj¹cych oraz g³osów niewa¿nych,
8) wskazanie wniesienia przez radnego zdania odrêbnego do
treci uchwa³y,
9) podpis Przewodnicz¹cego obrad i osoby sporz¹dzaj¹cej
protokó³.
§51. 1. W trakcie obrad lub nie póniej ni¿ na najbli¿szej
sesji rad mog¹ zg³aszaæ poprawki, lub uzupe³nienia do
protokó³u; przy czym o ich uwzglêdnieniu rozstrzyga.
Przewodnicz¹cy Rady po wys³uchaniu protokolanta.
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.
§52. 1. Do protoko³u do³¹cza siê listê obecnoci radnych
oraz odrêbn¹ listê zaproszonych goci, teksty przyjêtych przez
Radê uchwa³, usprawiedliwienia osób nieobecnych, owiadczenia i inne dokumenty z³o¿one na rêce Przewodnicz¹cego
Rady.

2) 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.
§56. 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.
§57. 1. Ilekroæ przepisy prawa ustanawiaj¹ wymóg
dzia³ania Rady po zaopiniowaniu jej uchwa³y, w uzgodnieniu
lub w porozumieniu z organami administracji rz¹dowej,
samorz¹dowej lub innymi organami, do zaopiniowania lub
uzgodnienia przedk³adany jest projekt uchwa³y przyjêty przez
Radê.
§58. 1. Uchwa³y Rady podpisuje Przewodnicz¹cy Rady,
o ile ustawy nie stanowi¹ inaczej.
2. Przepis ust. 1 stosuje siê odpowiednio do Wiceprzewodnicz¹cego prowadz¹cego obrady.

2. Uchwa³y Przewodnicz¹cy Rady dorêcza Wójtowi
najpóniej w ci¹gu 4 dni od dnia zakoñczenia sesji.

§59. 1. Wójt ewidencjonuje orygina³y uchwa³ w rejestrze
uchwa³ i przechowuje wraz z protoko³ami sesji rady.

3. Wyci¹gi z protokó³u sesji oraz kopie uchwa³ Przewodnicz¹cy Rady dorêcza tym jednostkom organizacyjnym, które
s¹ zobowi¹zane do okrelonych dzia³añ, z dokumentów tych
wynikaj¹cych.

2. Odpisy uchwa³ przekazuje siê w³aciwym jednostkom
do realizacji i do wiadomoci zale¿nie od ich treci.

§53. Obs³ugê biurow¹ sesji (wysy³anie zawiadomieñ,
wyci¹gów z protoko³ów itp.) sprawuje pracownik Urzêdu
Gminy w uzgodnieniu z Przewodnicz¹cym Rady.
4. Uchwa³y

4. Procedura g³osowania
§60. W g³osowaniu bior¹ udzia³ wy³¹cznie radni.
§61. 1. G³osowanie jawne odbywa siê przez podniesienie rêki.

§54. 1. Uchwa³y, o jakich mowa w §24 ust. 1, a tak¿e
deklaracje, owiadczenia, apele i opinie, o jakich mowa w, §24
ust. 2 s¹ sporz¹dzone w formie odrêbnych dokumentów.

2. G³osowanie jawne zarz¹dza i przeprowadza Przewodnicz¹cy obrad, przelicza oddane g³osy za, przeciw
wstrzymuj¹ce wstrzymuj¹ce siê, sumuje je, i porównuj¹c
z list¹ radnych obecnych nakazuje odnotowanie wyników
g³osowania w protokole sesji.

2. Przepis ust. 1 nie dotyczy postanowieñ proceduralnych.

3. Do przeliczenia g³osów Przewodnicz¹cy obrad mo¿e
wyznaczyæ radnych.

§55. 1. Inicjatywê uchwa³odawcz¹ posiada ka¿dy
z radnych oraz Wójt, chyba, ¿e przepisy prawa stanowi¹
inaczej.

4. Wyniki g³osowania jawnego og³asza Przewodnicz¹cy
obrad.

2. Projekt uchwa³y powinien okrelaæ w szczególnoci:
1) tytu³ uchwa³y,

§62. 1. W g³osowaniu tajnym radni g³osuj¹ za pomoc¹
kart ostemplowanych pieczêci¹ Rad, przy czym ka¿dorazowo
Rada ustala sposób g³osowania, a samo g³osowanie przepro-
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wadza wybrana z grona Rady Komisja Skrutacyjna z wy³onionym sporód siebie przewodnicz¹cym.

wskutek przyjêtych poprawek nie zachodzi sprzecznoæ
pomiêdzy poszczególnymi postanowieniami uchwa³y.

2. Komisja Skrutacyjna przed przyst¹pieniem do
g³osowania objania sposób g³osowania i przeprowadza je,
wyczytuj¹c kolejno radnych z listy obecnoci.

§65. 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.

3. Kart do g³osowania nie mo¿e byæ wiêcej ni¿ radnych
obecnych na sesji.

5. Karty z oddanymi g³osami i protokó³ g³osowania
stanowi¹ za³¹cznik do protoko³u sesji.

§66. 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.

§63. 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. 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.

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. Bezwzglêdna wiêkszoæ g³osów przy parzystej liczbie
g³osuj¹cych zachodzi wówczas, gdy za wnioskiem lub
kandydatur¹ zosta³o oddanych 50% + 1 wa¿nie oddanych
g³osów.

4. Po obliczeniu g³osów Przewodnicz¹cy Komisji
Skrutacyjnej odczytuje protokó³, podaj¹c wynik g³osowania.

3. W przypadku g³osowania w sprawie wyborów osób,
Przewodnicz¹cy obrad przed zamkniêciem listy kandydatów
zapytuje ka¿dego z nich czy zgadza siê kandydowaæ i po
otrzymaniu odpowiedzi twierdz¹cej poddaje pod g³osowanie
zamkniêcie listy kandydatów, a nastêpnie zarz¹dza wybory.
4. Przepis ust. 3 nie ma zastosowania, gdy nieobecny
kandydat z³o¿y³ uprzednio zgodê na pimie.
§64. 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 §67 ust. 2.
5. Przewodnicz¹cy obrad mo¿e zarz¹dziæ g³osowanie
³¹cznie nad grup¹ poprawek do projektu uchwa³y.
6. Przewodnicz¹cy obrad zarz¹dza g³osowanie
w ostatniej kolejnoci za przyjêciem uchwa³y w ca³oci ze
zmianami wynikaj¹cymi z poprawek wniesionych do projektu
uchwa³y.
7. Przewodnicz¹cy obrad mo¿e odroczyæ g³osowanie,
o jakim mowa w ust. 6 na czas potrzebny do stwierdzenia, czy

4. Bezwzglêdna wiêkszoæ g³osów przy nieparzystej
liczbie g³osuj¹cych zachodzi wówczas, gdy za wnioskiem lub
kandydatur¹ zosta³a oddana liczba g³osów o 1 wiêksza od
liczby pozosta³ych wa¿nie oddanych g³osów.
5. Komisje Rady
§67. 1. Przedmiot dzia³ania poszczególnych komisji
sta³ych i zakres zadañ komisji doranych okrela Rada
w odrêbnych uchwa³ach.
2. Postanowienie ust. 1 nie dotyczy Komisji Rewizyjnej
Rady.
§68. 1. Komisje sta³e dzia³aj¹ zgodnie z rocznym planem
pracy przed³o¿onym Radzie.
2. Rada mo¿e nakazaæ komisjom dokonanie w planie
pracy stosownych zmian.
§69. 1. Komisje
posiedzenia.

Rady

mog¹

odbywaæ

wspólne

2. Komisje Rady mog¹ podejmowaæ wspó³pracê z odpowiednimi komisjami innych gmin, zw³aszcza s¹siaduj¹cych,
a nadto z innymi podmiotami, jeli jest to uzasadnione
przedmiotem ich dzia³alnoci.
3. Komisje uchwalaj¹ opinie oraz wnioski i przekazuj¹ je
Radzie.
4. Na podstawie upowa¿nienia Rady Przewodnicz¹cy lub
Wiceprzewodnicz¹cy Rady, koordynuj¹cy pracê komisji Rady
mog¹ zwo³aæ posiedzenie komisji i nakazaæ z³o¿enie radzie
sprawozdania.
§70. 1. Pracami komisji kieruje przewodnicz¹cy komisji
lub zastêpca przewodnicz¹cego komisji, wybrany przez
cz³onków danej komisji.
§71. 1. Komisje pracuj¹ na posiedzeniach.
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2. Do posiedzeñ komisji sta³ych stosuje siê odpowiednio
przepisy o posiedzeniach Komisji Rewizyjnej.

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

§72. 1. Przewodnicz¹cy komisji sta³ych, co najmniej raz
do roku przedstawiaj¹ca sesji Rady sprawozdania z dzia³alnoci komisji.

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

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

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

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

2. Przebieg wspólnych obrad mo¿e byæ uregulowany
wspólnym regulaminem uchwalonym przed przyst¹pieniem
do obrad.

6. Radni
§74. 1. Radni potwierdzaj¹ swoj¹ obecnoæ na sesjach
i posiedzeniach komisji podpisem na licie obecnoci.
2. Radny w ci¹gu 3 dni od daty odbycia sesji lub posiedzenia komisji winien usprawiedliwiæ swoj¹ nieobecnoæ,
sk³adaj¹c stosowne pisemne wyjanienia na rêce Przewodnicz¹cego rady lub przewodnicz¹cego komisji.
§75. 1. Spotkania ze swoimi wyborcami radni powinni
odbywaæ nie rzadziej ni¿ 2 razy w roku.

ROZDZIA£ VI
Zasady i tryb dzia³ania Komisji Rewizyjnej
1. Organizacja Komisji Rewizyjnej
§81. 1. Komisja Rewizyjna sk³ada siê z Przewodnicz¹cego, Zastêpcy Przewodnicz¹cego oraz pozosta³ych cz³onków
w liczbie 1.
2. Przewodnicz¹cego Komisji Rewizyjnej wybiera Rada.

2. Nie rzadziej ni¿ raz w kwartale radni winni przyjmowaæ
w swoich okrêgach - w terminie i miejscu podanym uprzednio
do wiadomoci wyborców  osoby, które chcia³yby z³o¿yæ
skargi i wnioski czy postulaty.

3. Zastêpcê Przewodnicz¹cego Komisji Rewizyjnej
wybiera Komisja Rewizyjna na wniosek Przewodnicz¹cego
Komisji Rewizyjnej.

3. Radni, mog¹ stosownie do potrzeb, przyjmowaæ
Obywateli Gminy w siedzibie Urzêdu Gminy w sprawach
dotycz¹cych Gminy i jej mieszkañców.

§82. Przewodnicz¹cy Komisji Rewizyjnej organizuje pracê
Komisji Rewizyjnej i prowadzi jej obrady. W przypadku
nieobecnoci Przewodnicz¹cego lub niemo¿noci dzia³ania
jego zadania wykonuje jego Zastêpca.

§76. 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.
§77. 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.
§78. Radni mog¹ zwracaæ siê bezporednio do Rady we
wszystkich sprawach zwi¹zanych z pe³nieniem przez nich
funkcji radnego.
7. Wspólne sesje z Radami innych jednostek Samorz¹du
Terytorialnego
§79. 1. Rada mo¿e odbywaæ wspólne sesje z radami
innych jednostek samorz¹du terytorialnego, w szczególnoci
dla rozpatrzenia i rozstrzygniêcia ich wspólnych spraw.

§83. 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
§84. 1. Komisja Rewizyjna kontroluje dzia³alnoæ Wójta,
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.
§85. Komisja Rewizyjna wykonuje inne zadania kontrolne
na zlecenie Rady w zakresie i w formach wskazanych
w uchwa³ach Rady.
§86. 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 fragment w jego dzia³alnoci,
3) sprawdzaj¹ce - podejmowane w celu ustalenia, czy wyniki
poprzedniej kontroli zosta³y uwzglêdnione w toku
postêpowania danego podmiotu.
§87. 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.
§88. Kontrola kompleksowa nie powinna trwaæ d³u¿ej ni¿
5 dni roboczych, a kontrole - problemowa i sprawdzaj¹ca d³u¿ej ni¿ 1 dzieñ roboczy.
§89. 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 6, przypadku podjêcia takiej decyzji
przez Radê. Dotyczy to zarówno kontroli kompleksowych, jak
i kontroli problemowych oraz sprawdzaj¹cych.
§90. 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 §84 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.
3. Tryb Kontroli
§91. 1. Kontroli kompleksowych dokonuj¹ca imieniu
Komisji Rewizyjnej zespo³y kontrolne sk³adaj¹ce siê co
najmniej z dwóch cz³onków Komisji.
2. Przewodnicz¹cy Komisji Rewizyjnej wyznaczana
pimie kierownika zespo³u kontrolnego, który dokonuje
podzia³u czynnoci pomiêdzy kontroluj¹cych.
3. Kontrole problemowe i sprawdzaj¹ce mog¹ byæ
przeprowadzone przez jednego cz³onka Komisji Rewizyjnej.
4. Kontrole przeprowadzane s¹ na podstawie pisemnego
upowa¿nienia wydanego przez Przewodnicz¹cego Komisji
Rewizyjnej, okrelaj¹cego kontrolowany podmiot, zakres
kontroli oraz osoby (osobê) wydelegowane do przeprowadzenia kontroli.
5. Kontroluj¹cy obowi¹zani s¹ przed przyst¹pieniem do
czynnoci kontrolnych okazaæ kierownikowi kontrolowanego
podmiotu upowa¿nienia, o których mowa w ust. 4 oraz
dowody osobiste.
§92. 1. W razie powziêcia w toku kontroli uzasadnionego
podejrzenia pope³nienia przestêpstwa, kontroluj¹cy niezw³ocznie zawiadamia o tym kierownika kontrolowanej jednostki
i Wójta, wskazuj¹c dowody uzasadniaj¹ce zawiadomienie.
2. Je¿eli podejrzenie dotyczy osoby Wójta, kontroluj¹cy
zawiadamia o tym Przewodnicz¹cego Rady.
§93. 1. Kierownik kontrolowanego podmiotu obowi¹zany jest zapewniæ warunki i rodki dla prawid³owego przeprowadzenia kontroli.
§94. 1. Kierownik kontrolowanego podmiotu obowi¹zany jest w szczególnoci przedk³adaæ na ¿¹danie kontroluj¹cych dokumenty i materia³y niezbêdne do przeprowadzenia
kontroli oraz, umo¿liwiæ kontroluj¹cym wstêp do obiektów
i pomieszczeñ kontrolowanego podmiotu.
3. Kierownik kontrolowanego podmiotu, który odmówi
wykonania czynnoci, o których mowa w ust. 1 i 2, obowi¹zany jest do niezw³ocznego z³o¿enia na rêce osoby kontroluj¹cej pisemnego wyjanienia.
4. Na ¿¹danie kontroluj¹cych, kierownik kontrolowanego
podmiotu obowi¹zany jest udzieliæ ustnych i pisemnych
wyjanieñ, tak¿e w przypadkach innych ni¿ okrelone
w ust. 3.
§94. Czynnoci kontrolne wykonywane s¹ w miarê
mo¿liwoci w dniach oraz godzinach pracy kontrolowanego
podmiotu.
4. Protoko³y Kontroli
§95. 1. Kontroluj¹cy sporz¹dzaj¹ z przeprowadzonej
kontroli - w terminie 7 dni od daty jej zakoñczenia - protokó³
pokontrolny, obejmuj¹cy:
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1) nazwê i adres kontrolowanego podmiotu,
2) imiê i nazwisko kontroluj¹cego (kontroluj¹cych),
3) daty rozpoczêcia i zakoñczenia czynnoci kontrolnych,
4) okrelenie przedmiotowego zakresu kontroli i okresu
objêtego kontrol¹,
5) imiê i nazwisko kierownika kontrolowanego podmiotu,
6) przebieg i wynik czynnoci kontrolnych a w szczególnoci
wnioski kontroli wskazuj¹ce na stwierdzenie nieprawid³owoci w dzia³alnoci kontrolowanego podmiotu oraz wskazanie dowodów potwierdzaj¹cych ustalenia zawarte
w protokole,
7) datê i miejsce podpisania protoko³u,
8) podpisy kontroluj¹cego (kontroluj¹cych) i kierownika kontrolowanego podmiotu lub notatkê o odmowie podpisania
protoko³u z podaniem przyczyn odmowy.
2. Protokó³ pokontrolny mo¿e tak¿e zawieraæ wnioski
oraz propozycje, co do sposobu usuniêcia nieprawid³owoci
stwierdzonych w wyniku kontroli.
§96. 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.
§97. 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.
§98. 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. Plan Pracy i Sprawozdania Komisji Rewizyjnej
§99. 1. Komisja Rewizyjna przedk³ada Radzie do zatwierdzenia plan pracy w terminie do dnia 31 marca ka¿dego roku.
2. Plan przed³o¿ony radzie musi zawieraæ, co najmniej:
1) terminy odbywania posiedzeñ,
2) terminy i wykaz jednostek, które zostan¹ poddane kontroli
kompleksowej.
3. Rada mo¿e zatwierdziæ jedynie czêæ planu pracy
Komisji Rewizyjnej, przyst¹pienie do wykonywania kontroli
kompleksowych mo¿e nast¹piæ po zatwierdzeniu planu pracy
lub jego czêci.
§100. 1. Komisja Rewizyjna sk³ada Radzie - w terminie do
dnia 31 marca ka¿dego roku - roczne sprawozdanie ze swojej
dzia³alnoci w roku poprzednim.
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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
§101.1. 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,
2) osoby zaanga¿owane na wniosek Komisji Rewizyjnej
w charakterze bieg³ych lub ekspertów.
5. W posiedzeniach Komisji Rewizyjnej mog¹ braæ udzia³
tylko jej cz³onkowie oraz zaproszone osoby.
6. Z posiedzenia Komisji Rewizyjnej nale¿y sporz¹dziæ
protokó³, który winien byæ podpisany przez wszystkich
cz³onków komisji uczestnicz¹cych w posiedzeniu
§102. Uchwa³y Komisji Rewizyjnej zapadaj¹ zwyk³¹
wiêkszoci¹ g³osów w obecnoci co najmniej po³owy sk³adu
Komisji w g³osowaniu jawnym.
§103. Obs³ugê biurow¹ Komisji Rewizyjnej zapewnia Wójt.
§104. 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
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wp³aty 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.
§105. 1. Komisja Rewizyjna mo¿e na zlecenie Rady lub po
powziêciu stosownych uchwa³ przez wszystkie zainteresowane komisje wspó³dzia³aæ w wykonywaniu funkcji kontrolnej
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 Komisje 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.
§106. 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.

§111. Protoko³y z posiedzeñ Rady i Komisji oraz innych
kolegialnych gremiów Gminy podlegaj¹ udostêpnieniu po ich
formalnym przyjêciu - zgodnie z obowi¹zuj¹cymi przepisami
prawa oraz Statutem.
§112. 1. Dokumenty z zakresu dzia³ania Rady i Komisji
udostêpnia siê w Urzêdzie Gminy (stanowisko do spraw
obs³ugi Rady Gminy), w dniach pracy Urzêdu Gminy,
w godzinach przyjmowania interesantów.
2. Dokumenty z zakresu dzia³ania Wójta oraz Urzêdu
udostêpniane s¹ u Sekretarza Gminy w dniach i godzinach
przyjmowania interesantów.
3. Ponadto dokumenty, o jakich mowa w ust. 1 i 2 s¹
równie¿ dostêpne w wewnêtrznej sieci informatycznej Urzêdu
Gminy oraz powszechnie dostêpnych zbiorach danych.
§113. Realizacja uprawnieñ okrelonych w §111 i 112
mo¿e siê odbywaæ wy³¹cznie w Urzêdzie Gminy i w asycie
pracownika Urzêdu Gminy.
§114. Uprawnienia okrelone w §111 i 112 nie znajduj¹
zastosowania:
1) w przypadku wy³¹czenia - na podstawie ustaw - jawnoci,
2) gdy informacje publiczne stanowi¹ prawem chronione
tajemnice,
3) w odniesieniu do spraw indywidualnych z zakresu
administracji publicznej, o ile ustawa nie stanowi inaczej,
ni¿ art. 73 Kodeksu postêpowania administracyjnego.
ROZDZIA£ IX

ROZDZIA£ VII

Pracownicy samorz¹dowi

Tryb pracy Wójta

§115. W Urzêdzie Gminy na podstawie mianowania
zatrudnia siê pracowników na stanowiskach inspektorów.

§107. Wójt wykonuje:
1) uchwa³y Rady,

ROZDZIA£ X

2) przypisane ustawami zadania i kompetencje,
3) zadania powierzone, o ile ich wykonywanie - na mocy
przepisów obowi¹zuj¹cego prawa - nale¿y do niego,
4) inne zadania okrelone przepisami prawa i niniejszym
Statutem.
§108. Wójt mo¿e uczestniczyæ w posiedzeniach komisji
Rady.
§109. Zastêpca Wójta przejmuje wykonywanie zadañ
i kompetencji okrelonych w §107 - §108 w przypadku uzyskania upowa¿nienia od Wójta.
ROZDZIA£ VIII
Zasady dostêpu i korzystania przez obywateli
z dokumentów Rady, Komisji i Wójta
§110. Obywatelom udostêpnia siê dokumenty okrelone
w ustawach.

Postanowienia koñcowe
§116. Traci moc uchwa³a Nr X/1/96 Rady Gminy Kaczory
z dnia 26 stycznia 1996 r. w sprawie ustalenia Statutu Gminy,
Nr VIII/36/99 Rady Gminy Kaczory z dnia 18.10.1999 r. i Nr
XVII/124/2001 Rady Gminy Kaczory z dnia 14.08.2001 r.
§117. Uchwa³a wchodzi w ¿ycie po up³ywie 14 dni od dnia
og³oszenia w dzienniku Urzêdowym Województwa
Wielkopolskiego.

Przewodnicz¹cy
Rady Gminy
() mgr in¿. Stefan Kowal
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1794
UCHWA£A Nr VI/36/2003 RADY GMINY CZARNKÓW
z dnia 20 marca 2003 r.
w sprawie Statutu Gminy Czarnków
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 zm.
z 2002 r. Dz.U. Nr 23 poz. 220, Dz.U. Nr 62 poz. 558, Dz.U. Nr
113 poz. 984, Dz.U. Nr 214 poz. 1806) Rada Gminy Czarnków
uchwala Statut Gminy Czarnków
STATUT GMINY CZARNKÓW
DZIA£ I
Postanowienia ogólne
§1. Uchwa³a okrela:
1) ustrój Gminy Czarnków,
2) zasady tworzenia, ³¹czenia, podzia³u i znoszenia jednostek
pomocniczych Gminy oraz udzia³u przewodnicz¹cych tych
jednostek w pracach rady gminy,
3) organizacjê wewnêtrzn¹ oraz tryb pracy Rady Gminy
Czarnków, komisji Rady Gminy Czarnków,
4) tryb pracy Wójta Gminy Czarnków,
5) zasady tworzenia klubów radnych Rady Gminy Czarnków,
6) zasady: dostêpu obywateli do dokumentów Rady, jej
komisji i Wójta Gminy oraz korzystania z nich.
§2. Ilekroæ w niniejszej uchwale jest mowa o:
1) Gminie - nale¿y przez to rozumieæ gminê Czarnków,

2. Wszystkie osoby, które zamieszkuj¹ na obszarze
Gminy, realizuj¹ swoje zbiorowe cele lokalne poprzez udzia³
w referendum oraz poprzez swe organy.
§4. 1. Gmina po³o¿ona jest w Powiecie Czarnkowsko-Trzcianeckim, w Województwie Wielkopolskim i obejmuje obszar
347,78 km2.
2. Granice terytorialne Gminy okrela mapa w skali
1:100.000, stanowi¹ca za³¹cznik nr 1 do Statutu.
3. W Gminie funkcjonuj¹ 24 so³ectwa, jako jednostki
pomocnicze. Stosownie do potrzeb lub tradycji mog¹ byæ
tworzone inne jednostki pomocnicze.
4. Wójt prowadzi rejestr jednostek pomocniczych Gminy.
§5. 1. W celu wykonywania swych zadañ Gmina tworzy
jednostki organizacyjne.
2. Wójt prowadzi rejestr gminnych jednostek organizacyjnych.
§6. 1. Wizerunek herbu Gminy to w dolnej po³owie tarczy
herbowej na czerwonym tle centralnie po³o¿ona zwiniêta,
bia³a chusta u³o¿ona w ko³o, natomiast w górnej czêci na
¿ó³tym polu porodku umieszczony jest d¹b koloru soczystej
zieleni z piêcioma ¿o³êdziami pomiêdzy konarami, po dwa
z prawej i lewej strony oraz jednym na wierzcho³ku drzewa
zgodnie z opisem ujêtym w uchwale Nr XXXIV/310/98 z dnia
10 czerwca 1998 roku. Wzór herbu okrela za³¹cznik nr 2 do
Statutu.
2. Zasady u¿ywania herbu Gminy oraz insygniów w³adz
okrela Rada w odrêbnej uchwale.

2) Radzie - nale¿y przez to rozumieæ Radê Gminy Czarnków,

§7. Siedzib¹ organów Gminy jest miasto Czarnków.

3) komisji - nale¿y przez to rozumieæ komisje Rady Gminy
Czarnków,

DZIA£ III

4) Komisji Rewizyjnej - nale¿y przez to rozumieæ Komisjê
Rewizyjn¹ Rady Gminy Czarnków,
5) Wójcie - nale¿y przez to rozumieæ Wójta Gminy Czarnków,
6) Statucie - nale¿y przez to rozumieæ Statut Gminy
Czarnków.
DZIA£ II
Gmina
§3. 1. Gmina Czarnków jest podstawow¹ jednostk¹ lokalnego samorz¹du terytorialnego, powo³an¹ dla organizacji
¿ycia publicznego na swoim terytorium.

Jednostki pomocnicze Gminy
§8. 1. O utworzeniu, po³¹czeniu i podziale jednostki
pomocniczej Gminy a tak¿e zmianie jej granic rozstrzyga Rada
w drodze uchwa³y, z uwzglêdnieniem nastêpuj¹cych zasad:
1) inicjatorem utworzenia, po³¹czenia, podzia³u lub
zniesienia jednostki pomocniczej mog¹ byæ mieszkañcy
obszaru, który ta jednostka obejmuje lub ma obejmowaæ,
albo organy Gminy,
2) utworzenie, po³¹czenie, podzia³ lub zniesienie jednostki
pomocniczej musi zostaæ poprzedzone konsultacjami,
których tryb okrela Rada odrêbn¹ uchwa³¹,
3) projekt granic jednostki pomocniczej sporz¹dza Wójt
w uzgodnieniu z inicjatorami utworzenia tej jednostki,
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4) przebieg granic jednostek pomocniczych powinien w miarê mo¿liwoci  uwzglêdniaæ naturalne uwarunkowania przestrzenne, komunikacyjne i wiêzi spo³eczne.

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

2. Do znoszenia jednostek pomocniczych stosuje siê
odpowiednio ust. 1.

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

§9. Uchwa³y, o jakich mowa w §8 ust. 1 powinny okrelaæ
w szczególnoci:
1) obszar,

§15. Do wewnêtrznych organów Rady nale¿¹:
1) Przewodnicz¹cy,
2) I i II Wiceprzewodnicz¹cy,

2) granice,

3) Komisja Rewizyjna,

3) siedzibê w³adz,
4) nazwê jednostki pomocniczej.
§10. 1. Jednostki pomocnicze gminy prowadz¹
gospodarkê finansow¹ w ramach bud¿etu Gminy.
2. Jednostki pomocnicze Gminy gospodaruj¹ samodzielnie rodkami wydzielonymi do ich dyspozycji, przeznaczaj¹c
te rodki na realizacjê zadañ okrelonych w statucie jednostek
pomocniczych.
3. Rada uchwala corocznie za³¹cznik do uchwa³y
bud¿etowej, okrelaj¹cy wydatki jednostek pomocniczych
w uk³adzie okrelonym Uchwa³¹ Rady Gminy Czarnków
w sprawie procedury uchwalenia bud¿etu.
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 oraz przepisów ustawy o finansach i zamówieniach
publicznych.
5. Jednostki pomocnicze mog¹ podejmowaæ decyzje
o wydatkowaniu rodków bud¿etowych zgodnie z planem
finansowym.
6. Decyzje, o jakich mowa w ust. 2-5, s¹ wi¹¿¹ce dla osób
sk³adaj¹cych owiadczenia woli w zakresie zarz¹du mieniem
Gminy.
§11. 1. Kontrolê gospodarki finansowej jednostek
pomocniczych sprawuje Skarbnik Gminy i przedk³ada
informacje w tym zakresie Wójtowi.
2. Jednostki pomocnicze podlegaj¹ nadzorowi organów
Gminy na zasadach okrelonych w statutach tych jednostek.
§12. 1. Przewodnicz¹cy organu wykonawczego jednostki
pomocniczej ma prawo uczestniczyæ w sesjach Rady.
2. Przewodnicz¹cy Rady obowi¹zany jest umo¿liwiæ
uczestnictwo w sesjach Rady przewodnicz¹cemu organu
wykonawczego jednostki pomocniczej.
3. Przewodnicz¹cy mo¿e zabieraæ g³os na sesjach, nie ma
jednak prawa do udzia³u w g³osowa.
DZIA£ IV
Organizacja wewnêtrzna Rady
§13. Ustawowy sk³ad Rady wynosi 15 radnych.

4) komisje sta³e, wymienione w Statucie,
5) dorane komisje do okrelonych zadañ.
§16. 1. Rada powo³uje nastêpuj¹ce sta³e komisje:
1) Rewizyjn¹,
2) Bud¿etu, Rozwoju Gospodarczego, Ochrony rodowiska
i Rolnictwa,
3) Spo³eczn¹,
4) oraz inne komisje dorane wed³ug potrzeb.
2. Radny mo¿e byæ cz³onkiem najwy¿ej dwóch komisji
sta³ych.
§17. 1. Wyboru Przewodnicz¹cego i Wiceprzewodnicz¹cych dokonuje Rada nowej kadencji na pierwszej sesji.
2. Czynnoci zwi¹zane ze zwo³aniem pierwszej sesji
obejmuj¹:
1) okrelenie daty, godziny i miejsca pierwszej sesji nowo
wybranej rady,
2) przygotowanie projektu porz¹dku obrad,
3) dokonanie otwarcia sesji,
4) powierzenie przewodnictwa obrad najstarszemu wiekiem
sporód radnych obecnych na sesji.
§18. Przewodnicz¹cy Rady, a w przypadku jego nieobecnoci w³aciwy Wiceprzewodnicz¹cy, w szczególnoci:
1) zwo³uje sesje Rady,
2) przewodniczy obradom,
3) sprawuje policjê sesyjn¹,
4) kieruje obs³ug¹ kancelaryjn¹ posiedzeñ Rady,
5) zarz¹dza i przeprowadza g³osowanie nad projektami
uchwa³,
6) podpisuje uchwa³y Rady,
7) czuwa nad zapewnieniem warunków niezbêdnych do
wykonywania przez radnych ich mandatu.
§19. 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.
§20. 1. Przewodnicz¹cy oraz Wiceprzewodnicz¹cy Rady
koordynuj¹ z ramienia Rady prace komisji Rady.
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2. Podzia³u zadañ w zakresie, o jakim mowa w ust. 1
dokonuje Przewodnicz¹cy Rady.
§21. Obs³ugê Rady i jej organów zapewnia pracownik
Urzêdu Gminy, zatrudniony na stanowisku d.s. obs³ugi Rady.
DZIA£ V
Tryb pracy Rady

ROZDZIA£ I
Sesje Rady
§22. 1. Rada obraduje na sesjach i rozstrzyga w drodze
uchwa³ sprawy nale¿¹ce do jej kompetencji, okrelone
w ustawie o samorz¹dzie gminnym oraz w innych ustawach,
a tak¿e w przepisach prawnych wydawanych na podstawie
ustaw.
2. Oprócz uchwa³ Rada mo¿e podejmowaæ:
1) postanowienia proceduralne,
2) deklaracje - zawieraj¹ce samozobowi¹zanie siê do
okrelonego postêpowania,
3) owiadczenia - zawieraj¹ce stanowisko w okrelonej
sprawie,
4) apele - zawieraj¹ce formalnie niewi¹¿¹ce wezwania
adresatów zewnêtrznych do okrelonego postêpowania,
podjêcia inicjatywy czy zadania,
5) opinie - zawieraj¹ce owiadczenia wiedzy oraz oceny.

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 7 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.
7. Zawiadomienie o terminie, miejscu i przedmiocie
obrad Rady powinno byæ podane do publicznej wiadomoci
w sposób zwyczajowo przyjêty.
8. Terminy o jakich mowa w ust. 4 i 5 rozpoczynaj¹ bieg
od dnia nastêpnego po dorêczeniu powiadomieñ i nie
obejmuj¹ dnia odbywania sesji.
§25. 1. Przed ka¿d¹ sesj¹ Przewodnicz¹cy Rady, po zasiêgniêciu opinii Wójta ustala listê osób zaproszonych na sesjê.
2. W sesjach Rady uczestnicz¹ - z g³osem doradczym Wójt, Zastêpca Wójta oraz Sekretarz i Skarbnik Gminy.

3. Do postanowieñ, deklaracji, owiadczeñ, apeli i opinii
ma zastosowania przewidziany w Statucie tryb zg³aszania
inicjatywy uchwa³odawczej i podejmowania uchwa³.

3. Do udzia³u w sesjach Rady mog¹ zostaæ zobowi¹zani
kierownicy gminnych jednostek organizacyjnych podlegaj¹cych kontroli Rady.

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

ROZDZIA£ III

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

Przebieg sesji

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

§26. Wójt obowi¹zany jest udzieliæ Radzie wszelkiej
pomocy technicznej i organizacyjnej w przygotowaniu
i odbyciu sesji.

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

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

ROZDZIA£ II

§28. Wy³¹czenie jawnoci sesji jest dopuszczalne jedynie
w przypadkach przewidzianych w ustawach.

Przygotowanie sesji
§24. 1. Sesje przygotowuje Przewodnicz¹cy.
2. Przygotowanie sesji obejmuje:
1) ustalenie porz¹dku obrad,
2) ustalenie czasu i miejsca obrad,

§29. 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. 2
Rada mo¿e postanowiæ w szczególnoci ze wzglêdu na niemo¿liwoæ wyczerpania porz¹dku obrad lub koniecznoæ jego
rozszerzenia, potrzebê uzyskania dodatkowych materia³ów
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lub inne nieprzewidziane przeszkody, uniemo¿liwiaj¹ce
Radzie w³aciwe obradowanie lub podjêcie uchwa³.
4. Fakt przerwania obrad oraz imiona i nazwiska radnych,
którzy bez usprawiedliwienia opucili obrady przed ich
zakoñczeniem, odnotowuje siê w protokóle.
§30. 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 §23 ust. 4.
§31. 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.
§32. 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.
§33. 1. Otwarcie sesji nastêpuje po wypowiedzeniu przez
Przewodnicz¹cego Rady formu³y: Otwieram ...... sesjê Rady
Gminy Czarnków.
2. Po otwarciu sesji Przewodnicz¹cy Rady stwierdza na
podstawie listy obecnoci prawomocnoæ obrad.
§34. Po otwarciu sesji Przewodnicz¹cy Rady stawia
pytanie o ewentualny wniosek w sprawie zmiany porz¹dku
obrad.
§35. Porz¹dek obrad obejmuje w szczególnoci:
1) przyjêcie protoko³u z obrad poprzedniej sesji,
2) informacje Przewodnicz¹cego Rady o dzia³aniach
podejmowanych w okresie miêdzysesyjnym,
3) sprawozdanie z dzia³alnoci Wójta w okresie miêdzysesyjnym, zw³aszcza z wykonania uchwa³ Rady,
4) rozpatrzenie projektów uchwa³ lub zajêcie stanowiska,
5) interpelacje i zapytania radnych,
6) odpowiedzi na interpelacje zg³oszone na poprzednich
sesjach,
7) wolne wnioski i informacje.
§36. 1. Sprawozdanie, o jakim mowa w §35 pkt 3 sk³ada
Wójt lub jego zastêpca.
2. Sprawozdania komisji Rady sk³adaj¹ przewodnicz¹cy
komisji lub sprawozdawcy wyznaczeni przez komisje.

Poz. 1794

§37. 1. Interpelacje i zapytania s¹ kierowane do Wójta.
2. Interpelacje dotycz¹ spraw gminnej wspólnoty
o zasadniczym charakterze.
3. Interpelacja powinna zawieraæ krótkie przedstawienie
stanu faktycznego, bêd¹cego jej przedmiotem oraz wynikaj¹ce zeñ pytania.
4. Interpelacje sk³ada siê w formie pisemnej na rêce
Przewodnicz¹cego Rady; Przewodnicz¹cy niezw³ocznie
przekazuje interpelacjê adresatowi.
5. Odpowied na interpelacje jest udzielana w formie
pisemnej, w terminie 21 dni - na rêce Przewodnicz¹cego Rady
i radnego sk³adaj¹cego interpelacjê.
6. Odpowiedzi na interpelacjê udziela Wójt lub w³aciwe
rzeczowo osoby, upowa¿nione do tego przez Wójta.
7. W razie uznania odpowiedzi za niezadowalaj¹c¹, radny
interpeluj¹cy mo¿e zwróciæ siê do Przewodnicz¹cego Rady
o nakazanie niezw³ocznego uzupe³nienia odpowiedzi.
8. Przewodnicz¹cy Rady informuje radnych o z³o¿onych
interpelacjach i odpowiedziach na nie na najbli¿szej sesji
Rady, w ramach odrêbnego punktu porz¹dku obrad.
§38. 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 37 ust. 5, 6 i 7 stosuje siê odpowiednio.
§39. 1. Przewodnicz¹cy Rady prowadzi obrady wed³ug
ustalonego porz¹dku, otwieraj¹c i zamykaj¹c dyskusje nad
ka¿dym z punktów.
2. Przewodnicz¹cy Rady udziela g³osu wed³ug kolejnoci
zg³oszeñ; w uzasadnionych przypadkach mo¿e tak¿e udzieliæ
g³osu poza kolejnoci¹.
3. Radnemu nie wolno zabieraæ g³osu bez zezwolenia
Przewodnicz¹cego Rady.
4. Przewodnicz¹cy Rady mo¿e zabieraæ g³os w ka¿dym
momencie obrad.
5. Przewodnicz¹cy Rady mo¿e udzieliæ g³osu osobie nie
bêd¹cej radnym.
§40. 1. Przewodnicz¹cy Rady czuwa nad sprawnym przebiegiem obrad, a zw³aszcza nad zwiêz³oci¹ wyst¹pieñ
radnych oraz innych osób uczestnicz¹cych w sesji.
2. Przewodnicz¹cy Rady mo¿e czyniæ radnym uwagi
dotycz¹ce tematu, formy i czasu trwania ich wyst¹pieñ,
a w szczególnie uzasadnionych przypadkach przywo³aæ
mówcê do rzeczy.
3. Je¿eli temat lub sposób wyst¹pienia albo zachowania
radnego w sposób oczywisty zak³ócaj¹ porz¹dek obrad b¹d
uchybiaj¹ powadze sesji, Przewodnicz¹cy Rady przywo³uje
radnego do porz¹dku, a gdy przywo³anie nie odnios³o
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skutku mo¿e odebraæ mu g³os, nakazuj¹c odnotowanie tego
faktu w protokóle.

3. Postanowienie ust. 2 dotyczy tak¿e sesji, która objê³a
wiêcej ni¿ jedno posiedzenie.

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

§46. 1. Rada jest zwi¹zana uchwa³¹ od chwili jej
podjêcia.

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.

2. Uchylenie lub zmiana podjêtej uchwa³y mo¿e nast¹piæ
tylko w drodze odrêbnej uchwa³y podjêtej nie wczeniej, ni¿
na nastêpnej sesji.

§41. Na wniosek radnego, Przewodnicz¹cy Rady
przyjmuje do protokó³u sesji wyst¹pienie radnego zg³oszone
na pimie, lecz nie wyg³oszone w toku obrad, informuj¹c
o tym Radê.
§42. 1. Przewodnicz¹cy Rady udziela g³osu poza
kolejnoci¹ w sprawie wniosków natury formalnej, w szczególnoci dotycz¹cych:
1) stwierdzenia quorum,
2) zmiany porz¹dku obrad,
3) ograniczenia czasu wyst¹pienia dyskutantów,
4) zamkniêcia listy mówców lub kandydatów,
5) zakoñczenia dyskusji i podjêcia uchwa³y,
6) zarz¹dzenia przerwy,
7) odes³ania projektu ustawy do komisji,
8) przeliczenia g³osów,
9) 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.
§43. 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.
§44. 1. Po wyczerpaniu listy mówców, Przewodnicz¹cy
Rady zamyka dyskusjê. W razie potrzeby zarz¹dza przerwê
w celu umo¿liwienia w³aciwej Komisji lub Wójtowi ustosunkowania siê do zg³oszonych w czasie debaty wniosków, a jeli
zaistnieje taka koniecznoæ - przygotowania poprawek
w rozpatrywanym dokumencie.
2. Po zamkniêciu dyskusji Przewodnicz¹cy Rady rozpoczyna procedurê g³osowania.
3. Po rozpoczêciu procedury g³osowania, do momentu
zarz¹dzenia g³osowania, Przewodnicz¹cy Rady mo¿e udzieliæ
radnym g³osu tylko w celu zg³oszenia lub uzasadnienia wniosku formalnego o sposobie lub porz¹dku g³osowania.
§45. 1. Po wyczerpaniu porz¹dku obrad Przewodnicz¹cy
Rady koñczy sesjê, wypowiadaj¹c formu³ê Zamykam .........
sesjê Rady Gminy Czarnków.
2. Czas od otwarcia sesji do jej zakoñczenia uwa¿a siê za
czas trwania sesji.

3. Postanowienia ust. 2 nie stosuje siê w odniesieniu do
oczywistych omy³ek.
§47. Do wszystkich osób pozostaj¹cych w miejscu obrad
po zakoñczeniu sesji lub posiedzenia maj¹ zastosowanie
ogólne przepisy porz¹dkowe w³aciwe dla miejsca, w którym
sesja siê odbywa.
§48. 1. Pracownik Urzêdu Gminy, wyznaczony przez
Wójta w uzgodnieniu z Przewodnicz¹cym Rady, sporz¹dza
z ka¿dej sesji protokó³.
2. Przebieg sesji mo¿na nagrywaæ na tamê magnetofonow¹, któr¹ przechowuje siê do czasu podjêcia uchwa³y
o jakiej mowa w §35 pkt 1.
§49. 1. Protokó³ z sesji musi wiernie odzwierciedlaæ jej
przebieg.
2. Protokó³ z sesji powinien w szczególnoci zawieraæ:
1) numer, datê i miejsce odbywania sesji, godzinê jej
rozpoczêcia i zakoñczenia oraz wskazywaæ numery uchwa³,
imiê i nazwisko przewodnicz¹cego obrad i protokolanta,
2) stwierdzenie prawomocnoci posiedzenia,
3) imiona i nazwiska nieobecnych cz³onków Rady z ewentualnym podaniem przyczyn nieobecnoci,
4) odnotowanie przyjêcia protokó³u z poprzedniej sesji,
5) ustalony porz¹dek obrad,
6) przebieg obrad, a w szczególnoci treæ wyst¹pieñ albo
ich streszczenie, teksty zg³oszonych, jak równie¿ uchwalonych wniosków, a nadto odnotowanie faktów zg³oszenia
pisemnych wyst¹pieñ,
7) przebieg g³osowania z wyszczególnieniem liczby g³osów:
za, przeciw i wstrzymuj¹cych oraz g³osów niewa¿nych,
8) wskazanie wniesienia przez radnego zdania odrêbnego do
treci uchwa³y,
9) podpis Przewodnicz¹cego obrad i osoby sporz¹dzaj¹cej
protokó³.
§50. 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,
o ile by³o dokonane.
2. Je¿eli wniosek wskazany w ust. 1 nie zostanie uwzglêdniony, wnioskodawca mo¿e wnieæ sprzeciw do Rady.
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3. Rada mo¿e podj¹æ uchwa³ê o przyjêciu protokó³u
z poprzedniej sesji po rozpatrzeniu sprzeciwu, o jakim mowa
w ust. 2.
§51. 1. Do protoko³u do³¹cza siê listê obecnoci radnych
oraz odrêbn¹ listê zaproszonych goci, teksty przyjêtych przez
Radê uchwa³, usprawiedliwienia osób nieobecnych, owiadczenia i inne dokumenty z³o¿one na rêce Przewodnicz¹cego
Rady.
2. Uchwa³y Przewodnicz¹cy Rady dorêcza Wójtowi
najpóniej w ci¹gu 4 dni od dnia zakoñczenia sesji.
3. Wyci¹gi z protokóle z sesji oraz kopie uchwa³ Przewodnicz¹cy Rady dorêcza tym jednostkom organizacyjnym, które
s¹ zobowi¹zane do okrelonych dzia³añ, z dokumentów tych
wynikaj¹cych.
§52. 1. Obs³ugê biurow¹ sesji (wysy³anie zawiadomieñ,
wyci¹gów z protoko³ów itp.) sprawuje pracownik Urzêdu
Gminy w uzgodnieniu z Przewodnicz¹cym Rady.
2. Pracownik, o którym mowa w ust. 1 podlega
w sprawach merytorycznych Przewodnicz¹cemu Rady.

wania siê wyra¿eniami specjalistycznymi, zapo¿yczonymi
z jêzyków obcych i neologizmami.
§56. 1. Ilekroæ przepisy prawa ustanawiaj¹ wymóg
dzia³ania Rady po zaopiniowaniu jej uchwa³y, w uzgodnieniu
lub w porozumieniu z organami administracji rz¹dowej lub
innymi organami, do zaopiniowania lub uzgodnienia
przedk³adany jest projekt uchwa³y przyjêty przez Radê.
2. Postanowienie ust. 1 nie ma zastosowania, gdy
z przepisów prawa wynika, ¿e, przed³o¿eniu podlega projekt
uchwa³y Rady, sporz¹dzony przez Wójta.
§57. 1. Uchwa³y Rady podpisuje Przewodnicz¹cy Rady.
2. Przepis ust. 1 stosuje siê odpowiednio do Wiceprzewodnicz¹cego prowadz¹cego obrady.
§58. 1. Wójt ewidencjonuje orygina³y uchwa³ w rejestrze
uchwa³ i przechowuje wraz z protokolarni sesji Rady.
2. Odpisy uchwa³ przekazuje siê w³aciwym jednostkom
do realizacji i do wiadomoci zale¿nie od ich treci.
ROZDZIA£ V

ROZDZIA£ IV
Uchwa³y
§53. 1. Uchwa³y, o jakich mowa w §22 ust. 1, a tak¿e
deklaracje, owiadczenia apele i opinie, o jakich mowa w §22
ust. 2 s¹ sporz¹dzone w formie odrêbnych dokumentów.
2. Przepis ust. 1 nie dotyczy postanowieñ proceduralnych.
§54. 1. Inicjatywê uchwa³odawcz¹ posiada ka¿dy
z radnych oraz Wójt, chyba ¿e przepisy prawa stanowi¹
inaczej.
2. Projekt uchwa³y powinien okrelaæ w szczególnoci:
1) tytu³ uchwa³y,
2) podstawê prawn¹,
3) postanowienia merytoryczne,
4) w miarê potrzeby okrelenie ród³a sfinansowania
realizacji uchwa³y,
5) okrelenie organu odpowiedzialnego za wykonanie
uchwa³y i z³o¿enia sprawozdania po jej wykonaniu,
6) ustalenie terminu obowi¹zywania lub wejcia w ¿ycie
uchwa³y.
3. Projekt uchwa³y powinien zostaæ przed³o¿ony Radzie
wraz z uzasadnieniem, w którym nale¿y wskazaæ potrzebê
podjêcia uchwa³y oraz informacjê o skutkach finansowych jej
realizacji.
4. Projekty uchwa³ s¹ opiniowane co do ich zgodnoci
z prawem przez radcê prawnego lub adwokata.
§55. Uchwa³y Rady powinny byæ zredagowane w sposób
zwiêz³y, syntetyczny, przy u¿yciu wyra¿eñ w ich powszechnym znaczeniu. W projektach uchwa³ nale¿y unikaæ pos³ugi-

Procedura g³osowania
§59. W g³osowaniu bior¹ udzia³ wy³¹cznie radni.
§60. 1. G³osowanie jawne odbywa siê przez podniesienie rêki.
2. G³osowanie jawne zarz¹dza i przeprowadza Przewodnicz¹cy obrad, przelicza oddane g³osy za, przeciw wstrzymuj¹ce 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.
§61. 1. W g³osowaniu tajnym radni g³osuj¹ za pomoc¹
ponumerowanych 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.
§62. 1. Przewodnicz¹cy obrad przed poddaniem
wniosku pod g³osowanie precyzuje i og³asza Radzie proponowan¹ treæ wniosku w taki sposób, aby jego redakcja by³a

Dziennik Urzêdowy
Województwa Wielkopolskiego Nr 96

Poz. 1794

 9455 

przejrzysta, a wniosek nie budzi³ w¹tpliwoci co do intencji
wnioskodawcy.
2. W pierwszej kolejnoci Przewodnicz¹cy obrad poddaje
pod g³osowanie wniosek najdalej id¹cy, jeli mo¿e to wykluczyæ potrzebê g³osowania nad pozosta³ymi wnioskami.
Ewentualny spór co do tego, który z wniosków jest najdalej
id¹cy rozstrzyga Przewodnicz¹cy obrad.
3. W przypadku g³osowania w sprawie wyborów osób,
Przewodnicz¹cy obrad przed zamkniêciem listy kandydatów
zapytuje ka¿dego z nich czy zgadza siê kandydowaæ i po
otrzymaniu odpowiedzi twierdz¹cej poddaje pod g³osowanie
zamkniêcie listy kandydatów, a nastêpnie zarz¹dza wybory.
4. Przepis ust. 3 nie ma zastosowania, gdy nieobecny
kandydat z³o¿y³ uprzednio zgodê na pimie.
§63. 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 §63 ust. 2.
5. Przewodnicz¹cy obrad mo¿e zarz¹dziæ g³osowanie
³¹cznie nad grup¹ poprawek do projektu uchwa³y.
6. Przewodnicz¹cy obrad zarz¹dza g³osowanie w ostatniej kolejnoci za przyjêciem uchwa³y w ca³oci ze zmianami
wynikaj¹cymi z poprawek wniesionych do projektu uchwa³y.
7. Przewodnicz¹cy obrad mo¿e odroczyæ g³osowanie,
o jakim mowa w ust. 6 na czas potrzebny do stwierdzenia, czy
wskutek przyjêtych poprawek nie zachodzi sprzecznoæ
pomiêdzy poszczególnymi postanowieniami uchwa³y.
§64. 1. Glosowanie zwyk³¹ wiêkszoci¹ g³osów oznacza,
¿e przechodzi wniosek lub kandydatura, która uzyska³a wiêksz¹
liczbê g³osów za ni¿ przeciw. G³osów wstrzymuj¹cych siê
i niewa¿nych nie dolicza siê do ¿adnej z grup g³osuj¹cych za
czy przeciw.
2. Je¿eli celem g³osowania jest wybór jednej z kilku osób
lub mo¿liwoci, przechodzi kandydatura lub wniosek, na który
oddano liczbê g³osów wiêksz¹ od liczby g³osów oddanych na
pozosta³e.
§65. 1. G³osowanie bezwzglêdn¹ wiêkszoci¹ g³osów
oznacza, ¿e przechodzi wniosek lub kandydatura, które
uzyska³y co najmniej jeden g³os wiêcej od sumy pozosta³ych
wa¿nie oddanych g³osów, to znaczy przeciwnych i wstrzymuj¹cych siê.

2. G³osowanie bezwzglêdn¹ wiêkszoci¹ ustawowego
sk³adu Rady oznacza, ¿e przechodzi wniosek lub kandydatura,
która uzyska³a liczbê ca³kowit¹ wa¿nych g³osów oddanych za
wnioskiem lub kandydatem, przewy¿szaj¹c¹ po³owê
ustawowego sk³adu Rady, a zarazem tej po³owie najbli¿sz¹.
3. Bezwzglêdna wiêkszoæ g³osów przy parzystej liczbie
g³osuj¹cych zachodzi wówczas, gdy za wnioskiem lub kandydatur¹ zosta³o oddanych 50% + 1 wa¿nie oddanych g³osów.
4. Bezwzglêdna wiêkszoæ g³osów przy nieparzystej
liczbie g³osuj¹cych zachodzi wówczas, gdy za wnioskiem lub
kandydatur¹ zosta³a oddana liczba g³osów o 1 wiêksza od
liczby pozosta³ych wa¿nie oddanych g³osów.
ROZDZIA£ VI
Komisje Rady
§66. 1. Przedmiot dzia³ania poszczególnych komisji
sta³ych i zakres zadañ komisji doranych okrela Rada
w odrêbnych uchwa³ach.
2. Postanowienie ust. 1 nie dotyczy Komisji Rewizyjnej
Rady.
§67. 1. Komisje sta³e dzia³aj¹ zgodnie z rocznym planem
pracy przed³o¿onym Radzie.
2. Rada mo¿e nakazaæ komisjom dokonanie w planie
pracy stosownych zmian.
§68. 1. Komisje Rady mog¹ odbywaæ wspólne posiedzenia.
2. Komisje Rady mog¹ podejmowaæ wspó³pracê
z odpowiednimi komisjami innych gmin, zw³aszcza s¹siaduj¹cych, a nadto z innymi podmiotami, jeli jest to uzasadnione
przedmiotem ich dzia³alnoci.
3. Komisje uchwalaj¹ opinie oraz wnioski i przekazuj¹ je
Radzie.
4. Na podstawie upowa¿nienia Rady, Przewodnicz¹cy lub
Wiceprzewodnicz¹cy Rady, koordynuj¹cy pracê komisji Rady
mog¹ zwo³aæ posiedzenie komisji i nakazaæ z³o¿enie Radzie
sprawozdania.
§69. Pracami komisji kieruje przewodnicz¹cy komisji lub
zastêpca przewodnicz¹cego komisji, wybrany przez cz³onków
danej komisji.
§70. 1. Komisje pracuj¹ na posiedzeniach.
2. Do posiedzeñ komisji sta³ych stosuje siê odpowiednio
przepisy o posiedzeniach Komisji Rewizyjnej.
§71. 1. Przewodnicz¹cy komisji sta³ych co najmniej raz
do roku przedstawiaj¹ na sesji Rady sprawozdania
z dzia³alnoci komisji.
2. Przepis ust 1 stosuje siê odpowiednio do doranych
komisji zespo³ów powalanych przez Radê.
§72. Opinie i wnioski komisji uchwalane s¹ w g³osowaniu
jawnym zwyk³¹ wiêkszoci¹ g³osów, w obecnoci co najmniej
po³owy sk³adu komisji.
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ROZDZIA£ VII

DZIA£ VI

Radni

Zasady i tryb dzia³ania Komisji Rewizyjnej

§73. 1. Radni potwierdzaj¹ swoj¹ obecnoæ na sesjach
i posiedzeniach komisji podpisem na licie obecnoci.

ROZDZIA£ I

2. Radny w ci¹gu 7 dni od daty odbycia siê sesji lub
posiedzenia komisji, winien usprawiedliwiæ swoj¹ nieobecnoæ, sk³adaj¹c wyjanienie Przewodnicz¹cemu Rady lub
przewodnicz¹cemu komisji.
§74. 1. Spotkania ze swoimi wyborcami radni powinni
odbywaæ nie rzadziej ni¿ 2 razy w roku.

Organizacja Komisji Rewizyjnej
§79. 1. Komisja Rewizyjna sk³ada siê z Przewodnicz¹cego, Zastêpcy Przewodnicz¹cego oraz pozosta³ych cz³onków
w liczbie 3.
2. Przewodnicz¹cego Komisji Rewizyjnej wybiera Rada.

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. Zastêpcê Przewodnicz¹cego Komisji Rewizyjnej
wybiera Komisja Rewizyjna na wniosek Przewodnicz¹cego
Komisji Rewizyjnej.

3. Radni mog¹, stosownie do potrzeb, przyjmowaæ
Obywateli Gminy w siedzibie Urzêdu Gminy w sprawach
dotycz¹cych Gminy i jej mieszkañców.

§80. Przewodnicz¹cy Komisji Rewizyjnej organizuje pracê
Komisji Rewizyjnej i prowadzi jej obrady. W przypadku
nieobecnoci Przewodnicz¹cego lub niemo¿noci dzia³ania,
jego zadania wykonuje jego Zastêpca.

§75. 1. W przypadku wniosku pracodawcy zatrudniaj¹cego radnego o rozwi¹zanie z nim stosunku pracy, Rada mo¿e
powo³aæ komisjê doran¹ do szczegó³owego zbadania wszystkich okolicznoci sprawy.
2. Komisja przedk³ada swoje ustalenia i propozycje na
pimie Przewodnicz¹cemu Rady.
3. Przed podjêciem uchwa³y w przedmiocie wskazanym
w ust. 1 Rada powinna umo¿liwiæ radnemu z³o¿enie wyjanieñ.
§76. 1. Wójt wystawia radnym dokument podpisany przez
Przewodnicz¹cego Rady, w którym stwierdza siê pe³nienie
funkcji radnego.
2. Radni mog¹ zwracaæ siê bezporednio do Rady we
wszystkich sprawach zwi¹zanych z pe³nieniem przez nich
funkcji radnego.

§81. 1. Cz³onkowie Komisji Rewizyjnej podlegaj¹
wy³¹czeniu od udzia³u w jej dzia³aniach w sprawach,
w których mo¿e powstaæ podejrzenie o ich stronniczoæ lub
interesownoæ.
2. W sprawie wy³¹czenia 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
3 dni od daty powziêcia wiadomoci o treci tej decyzji.
ROZDZIA£ II
Zasady kontroli

ROZDZIA£ VIII
Wspólne sesje z radami innych
jednostek samorz¹du terytorialnego
§77. 1. Rada mo¿e odbywaæ wspólne sesje z radami
innych jednostek samorz¹du terytorialnego, w szczególnoci
dla rozpatrzenia i rozstrzygniêcia ich wspólnych spraw.
2. Wspólne sesje organizuj¹ przewodnicz¹cy rad
zainteresowanych jednostek samorz¹du terytorialnego.
3. Zawiadomienie o wspólnej sesji podpisuj¹ wspólnie
przewodnicz¹cy lub upowa¿nieni wiceprzewodnicz¹cy
zainteresowanych jednostek samorz¹du terytorialnego.
§78. 1. Koszty wspólnej sesji ponosz¹ równomiernie
zainteresowane jednostki samorz¹du terytorialnego, chyba ¿e
radni uczestnicz¹cy we wspólnej sesji postanowi¹ inaczej.
2. Przebieg wspólnych obrad mo¿e byæ uregulowany
wspólnym regulaminem uchwalonym przed przyst¹pieniem
do obrad.

§82. 1. Komisja Rewizyjna kontroluje dzia³alnoæ Wójta,
gminnych jednostek organizacyjnych i jednostek pomocniczych Gminy pod wzglêdem:
1) legalnoci,
2) gospodarnoci,
3) rzetelnoci,
4) celowoci,
5) oraz zgodnoci dokumentacji ze stanem faktycznym.
2. Komisja Rewizyjna bada w szczególnoci gospodarkê
finansow¹ kontrolowanych podmiotów, w tym wykonanie
bud¿etu Gminy.
§83. Komisja Rewizyjna wykonuje inne zadania kontrolne
na zlecenie Rady w zakresie i w formach wskazanych
w uchwa³ach Rady.
§84. Komisja Rewizyjna przeprowadza nastêpuj¹ce
rodzaje kontroli:
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1) kompleksowe - obejmuj¹ce ca³oæ dzia³alnoci kontrolowanego podmiotu lub obszerny zespó³ dzia³añ tego
podmiotu,

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

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

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

3) sprawdzaj¹ce - podejmowane w celu ustalenia, czy wyniki
poprzedniej kontroli zosta³y uwzglêdnione w toku
postêpowania danego podmiotu.
§85. 1. Komisja Rewizyjna przeprowadza kontrole
kompleksowe w zakresie ustalonym w jej planie pracy,
zatwierdzonym przez Radê.
2. Rada mo¿e podj¹æ decyzjê w sprawie przeprowadzenia
kontroli kompleksowej nie objêtej planem, o jakim mowa
w ust. 1.
§86. Kontrola kompleksowa nie powinna trwaæ d³u¿ej ni¿
45 dni roboczych, a kontrole problemowa i sprawdzaj¹ca d³u¿ej ni¿ 10 dni roboczych.
§87. 1. Kontroli Komisji Rewizyjnej nie podlegaj¹ zamierzenia przed ich zrealizowaniem, co w szczególnoci dotyczy
projektów dokumentów maj¹cych stanowiæ podstawê
okrelonych dzia³añ (kontrola wstêpna).
2. Rada mo¿e nakazaæ Komisji Rewizyjnej zaniechanie,
a tak¿e przerwanie kontroli lub odst¹pienie od poszczególnych czynnoci kontrolnych.
3. Rada mo¿e nakazaæ rozszerzenie lub zawê¿enie
zakresu i przedmiotu kontroli.
4. Uchwa³y Rady, o których mowa w ust: 2-3 wykonywane s¹ niezw³ocznie.
5. Komisja Rewizyjna jest obowi¹zana do przeprowadzenia kontroli w ka¿dym przypadku podjêcia takiej decyzji przez
Radê. Dotyczy to zarówno kontroli kompleksowych, jak
i kontroli problemowych oraz sprawdzaj¹cych.
§88. 1. Postêpowanie kontrolne przeprowadza siê
w sposób umo¿liwiaj¹cy bezstronne i rzetelne ustalenie stanu
faktycznego w zakresie dzia³alnoci kontrolowanego podmiotu, rzetelne jego udokumentowanie i ocenê kontrolowanej
dzia³alnoci wed³ug kryteriów ustalonych w §82 ust. 1.
2. Stan faktyczny ustala siê na, podstawie dowodów
zebranych w toku postêpowania kontrolnego.
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.
ROZDZIA£ III
Tryb kontroli
§89. 1. Kontroli kompleksowych dokonuj¹ w imieniu
Komisji Rewizyjnej zespo³y kontrolne sk³adaj¹ce siê co
najmniej z dwóch cz³onków Komisji.

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 niezwrócenia siê o wyra¿enie zgody, lub
te¿ odmowy wyra¿enia zgody, o której mowa w ust. 7,
kontroluj¹cy niezw³ocznie przerywa kontrolê, sporz¹dzaj¹c
notatkê z podjêtych dzia³añ, która podlega w³¹czeniu do akt
Komisji Rewizyjnej.
§90. 1. W razie powziêcia w toku kontroli uzasadnionego
podejrzenia pope³nienia przestêpstwa, kontroluj¹cy niezw³ocznie zawiadamia o tym kierownika kontrolowanej jednostki
i Wójta, wskazuj¹c dowody uzasadniaj¹ce zawiadomienie.
2. Je¿eli podejrzenie dotyczy osoby Wójta, kontroluj¹cy
zawiadamia o tym Przewodnicz¹cego Rady.
§91. 1. Kierownik kontrolowanego podmiotu obowi¹zany jest zapewniæ warunki i rodki dla prawid³owego przeprowadzenia kontroli.
2. Kierownik kontrolowanego podmiotu obowi¹zany jest
w szczególnoci przedk³adaæ na ¿¹danie kontroluj¹cych
dokumenty i materia³y niezbêdne do przeprowadzenia
kontroli oraz umo¿liwiæ kontroluj¹cym wstêp do obiektów
i pomieszczeñ kontrolowanego podmiotu.
3. Kierownik kontrolowanego podmiotu, który odmówi
wykonania czynnoci, o których mowa w ust. 1 i 2, obowi¹zany jest do niezw³ocznego z³o¿enia na rêce osoby kontroluj¹cej pisemnego wyjanienia.
4. Na ¿¹danie kontroluj¹cych, kierownik kontrolowanego
podmiotu obowi¹zany jest udzieliæ ustnych i pisemnych

Dziennik Urzêdowy
Województwa Wielkopolskiego Nr 96

Poz. 1794

 9458 

wyjanieñ, tak¿e w przypadkach innych, ni¿ okrelone
w ust. 3.
§92. Czynnoci kontrolne wykonywane s¹ w miarê
mo¿liwoci w dniach oraz godzinach pracy kontrolowanego
podmiotu.
ROZDZIA£ IV
Protoko³y kontroli
§93. 1. Kontroluj¹cy sporz¹dzaj¹ z przeprowadzonej
kontroli - w terminie 3 dni od daty jej zakoñczenia - protokó³
pokontrolny, obejmuj¹cy:
1) nazwê i adres kontrolowanego podmiotu,
2) imiê i nazwisko kontroluj¹cego (kontroluj¹cych),
3) daty rozpoczêcia i zakoñczenia czynnoci kontrolnych,
4) okrelenie przedmiotowego zakresu kontroli i okresu
objêtego kontrol¹,
5) imiê i nazwisko kierownika kontrolowanego podmiotu,
6) przebieg i wynik czynnoci kontrolnych, a w szczególnoci
wnioski kontroli wskazuj¹ce na stwierdzenie nieprawid³owoci w dzia³alnoci kontrolowanego podmiotu oraz wskazanie dowodów potwierdzaj¹cych ustalenia zawarte
w protokole,
7) datê i miejsce podpisania protoko³u,
8) podpisy kontroluj¹cego (kontroluj¹cych) i kierownika
kontrolowanego podmiotu, lub notatkê o odmowie
podpisania protoko³u z podaniem przyczyn odmowy.
2. Protokó³ pokontrolny mo¿e tak¿e zawieraæ wnioski
oraz propozycje co do sposobu usuniêcia nieprawid³owoci
stwierdzonych w wyniku kontroli.
§94. 1. W przypadku odmowy podpisania protoko³u przez
kierownika kontrolowanego podmiotu, jest on obowi¹zany do
z³o¿enia - w terminie 3 dni od daty odmowy - pisemnego
wyjanienia jej przyczyn.
2. Wyjanienia, o których mowa w ust. 1 sk³ada siê na
rêce Przewodnicz¹cego Komisji Rewizyjnej.
§95. 1. Kierownik kontrolowanego podmiotu mo¿e
z³o¿yæ na rêce Przewodnicz¹cego Rady uwagi dotycz¹ce
kontroli i jej wyników.
2. Uwagi, o których mowa w ust. 1 sk³ada siê w terminie
7 dni od daty przedstawienia kierownikowi kontrolowanego
podmiotu protoko³u pokontrolnego do podpisania.
§96. Protokó³ pokontrolny sporz¹dza siê w trzech egzemplarzach, które - w terminie 3 dni od daty podpisania
protoko³u - otrzymuj¹: Przewodnicz¹cy Rady, Przewodnicz¹cy
Komisji Rewizyjnej i kierownik kontrolowanego podmiotu.

ROZDZIA£ V
Plany pracy i sprawozdania Komisji Rewizyjnej
§97. 1. Komisja Rewizyjna przedk³ada Radzie do zatwierdzenia plan pracy w terminie do dnia 31 grudnia ka¿dego
roku.
2. Plan przed³o¿ony Radzie musi zawieraæ co najmniej:
1) terminy odbywania posiedzeñ,
2) terminy i wykaz jednostek, które zostan¹ poddane kontroli
kompleksowej.
3. Rada mo¿e zatwierdziæ jedynie czêæ planu pracy
Komisji Rewizyjnej; przyst¹pienie do wykonywania kontroli
kompleksowych mo¿e nast¹piæ po zatwierdzeniu planu pracy
lub jego czêci.
§98. 1. Komisja Rewizyjna sk³ada Radzie - w terminie do
dnia 30 stycznia ka¿dego roku - roczne sprawozdanie ze
swojej dzia³alnoci w roku poprzednim.
2. Sprawozdanie powinno zawieraæ:
1) liczbê, przedmiot, miejsca, rodzaj i czas przeprowadzonych kontroli,
2) wykaz najwa¿niejszych nieprawid³owoci wykrytych
w toku kontroli,
3) wykaz uchwa³ podjêtych przez Komisjê Rewizyjn¹,
4) wykaz analiz kontroli dokonanych przez inne podmioty
wraz z najwa¿niejszymi wnioskami, wynikaj¹cymi z tych
kontroli,
5) ocenê wykonania bud¿etu Gminy za rok ubieg³y oraz
wniosek w sprawie absolutorium.
3. Poza przypadkiem okrelonym w ust. 1, Komisja Rewizyjna sk³ada sprawozdanie ze swej dzia³alnoci po podjêciu
stosownej uchwa³y Rady, okrelaj¹cej przedmiot i termin
z³o¿enia sprawozdania.
ROZDZIA£ VI
Posiedzenia Komisji Rewizyjnej
§99. 1. Komisja Rewizyjna obraduje na posiedzeniach
zwo³ywanych przez jej Przewodnicz¹cego, zgodnie
z zatwierdzonym planem pracy oraz w miarê potrzeb.
2. Przewodnicz¹cy Komisji Rewizyjnej zwo³uje jej
posiedzenia, które nie s¹ objête zatwierdzonym planem pracy
Komisji, w formie pisemnej.
3. Posiedzenia, o jakich mowa w ust 2, mog¹ byæ
zwo³ywane z w³asnej inicjatywy Przewodnicz¹cego Komisji
Rewizyjnej, a tak¿e na pisemny umotywowany wniosek:
1) Przewodnicz¹cego Rady lub te¿ pisemny wniosek:
2) nie mniej ni¿ 50% radnych,
3) nie mniej ni¿ 50% cz³onków Komisji Rewizyjnej.
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4. Przewodnicz¹cy Komisji Rewizyjnej mo¿e zaprosiæ na
jej posiedzenia:
1) radnych nie bêd¹cych cz³onkami Komisji Rewizyjnej,

DZIA£ VII
Zasady dzia³ania klubów radnych

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

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

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

§106.1. Warunkiem utworzenia klubu jest zadeklarowanie w nim udzia³u przez co najmniej 5 radnych.

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

2. Powstanie klubu musi zostaæ niezw³ocznie zg³oszone
Przewodnicz¹cemu Rady.

§100. Uchwa³y Komisji Rewizyjnej zapadaj¹ zwyk³¹ wiêkszoci¹ g³osów w obecnoci, co najmniej po³owy sk³adu
Komisji w g³osowaniu jawnym.
§101. Obs³ugê biurow¹ Komisji Rewizyjnej zapewnia Wójt.
§102.1. Komisja Rewizyjna mo¿e korzystaæ z porad, opinii
i ekspertyz osób posiadaj¹cych wiedzê fachow¹ w zakresie
zwi¹zanym z przedmiotem jej dzia³ania.
2. W przypadku, gdy skorzystanie z wy¿ej wskazanych
rodków wymaga zawarcia odrêbnej umowy i dokonania
wyp³aty wynagrodzenia ze rodków komunalnych, Przewodnicz¹cy Komisji Rewizyjnej przedstawia sprawê na posiedzeniu Rady, celem podjêcia uchwa³y zobowi¹zuj¹cej osoby
zarz¹dzaj¹ce mieniem komunalnym do zawarcia stosownej
umowy w imieniu Gminy.
§103. 1. Komisja Rewizyjna mo¿e na zlecenie Rady lub po
powziêciu stosownych uchwa³ przez wszystkie zainteresowane komisje, wspó³dzia³aæ w wykonywaniu funkcji kontrolnej
z innymi komisjami Rady, w zakresie ich w³aciwoci rzeczowej.
2. Wspó³dzia³anie mo¿e polegaæ w szczególnoci na
wymianie uwag, informacji i dowiadczeñ dotycz¹cych
dzia³alnoci kontrolnej oraz na przeprowadzeniu wspólnych
kontroli.
3. Przewodnicz¹cy Komisji Rewizyjnej mo¿e zwracaæ siê
do przewodnicz¹cych innych komisji Rady o oddelegowanie
w sk³ad zespo³u kontrolnego radnych maj¹cych kwalifikacje
w zakresie tematyki objêtej kontrol¹.
4. Do cz³onków innych komisji uczestnicz¹cych
w kontroli, prowadzonej przez Komisjê Rewizyjn¹ stosuje siê
odpowiednio przepisy niniejszego rozdzia³u.
5. Przewodnicz¹cy Rady zapewnia koordynacjê
wspó³dzia³ania poszczególnych komisji w celu w³aciwego
ich ukierunkowania, zapewnienia skutecznoci dzia³ania oraz
unikania zbêdnych kontroli.
§104. Komisja Rewizyjna mo¿e wystêpowaæ do organów
Gminy w sprawie wniosków o przeprowadzenie kontroli przez
Regionaln¹ Izbê Obrachunkow¹, Najwy¿sz¹ Izbê Kontroli lub
inne organy kontroli.

3. W zg³oszeniu podaje siê:
1) nazwê klubu,
2) listê cz³onków,
3) imiê i nazwisko przewodnicz¹cego klubu.
4. W razie zmiany sk³adu klubu lub jego rozwi¹zania
przewodnicz¹cy klubu jest obowi¹zany do niezw³ocznego
poinformowania o tym Przewodnicz¹cego Rady.
§107. 1. Kluby dzia³aj¹ wy³¹cznie w ramach Rady.
2. Przewodnicz¹cy Rady prowadzi rejestr klubów.
§108. 1. Kluby dzia³aj¹ w okresie kadencji Rady. Up³yw
kadencji Rady jest równoznaczny z rozwi¹zaniem klubów.
2. Kluby mog¹ ulegaæ wczeniejszemu rozwi¹zaniu na
mocy uchwa³ ich cz³onków, podejmowanych bezwzglêdn¹
wiêkszoci¹ w obecnoci co najmniej po³owy cz³onków klubu.
3. Kluby podlegaj¹ rozwi¹zaniu, gdy liczba ich cz³onków
spadnie poni¿ej 5.
§109. Prace klubów organizuj¹ przewodnicz¹cy klubów,
wybierani przez cz³onków klubu.
§110. 1. Kluby mog¹ uchwalaæ w³asne regulaminy.
2. Regulaminy klubów nie mog¹ byæ sprzeczne ze Statutem Gminy.
3. Przewodnicz¹cy klubów s¹ obowi¹zani do niezw³ocznego przedk³adania regulaminów klubów Przewodnicz¹cemu
Rady.
4. Postanowienie ust. 3 dotyczy tak¿e zmian regulaminów.
§111. 1. Klubom przys³uguj¹ uprawnienia wnioskodawcze i opiniodawcze w zakresie organizacji i trybu dzia³ania
Rady.
2. Kluby mog¹ przedstawiaæ swoje stanowisko na sesji
Rady wy³¹cznie przez swych przedstawicieli.
§112. Na wniosek przewodnicz¹cych klubów Wójt
obowi¹zany jest zapewniæ klubom organizacyjne warunki
w zakresie niezbêdnym do ich funkcjonowania.
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DZIA£ VIII
Tryb pracy Wójta

3. Ponadto dokumenty, o jakich mowa w ust. 1 i 2 s¹
równie¿ dostêpne w powszechnie dostêpnych zbiorach
danych.
§120. Realizacja uprawnieñ okrelonych w §117 i 118
mo¿e siê odbywaæ wy³¹cznie w Urzêdzie Gminy i w asycie
pracownika Urzêdu Gminy.

§113. Wójt wykonuje:
1) uchwa³y Rady,
2) jemu przypisane zadania i kompetencje,
3) zadania powierzone, o ile ich wykonywanie - na mocy
przepisów obowi¹zuj¹cego prawa - nale¿y do niego,
4) inne zadania okrelone ustawami i niniejszym Statutem.
§114. Wójt uczestniczy w sesjach Rady
§115. Komisje Rady mog¹ ¿¹daæ przybycia Wójta na ich
posiedzenie.
§116. Zastêpca Wójta przejmuje wykonywanie zadañ
i kompetencji okrelonych w §113 - §115 w przypadku uzyskania upowa¿nienia od Wójta.
DZIA£ IX
Zasady dostêpu i korzystania przez
obywateli z dokumentów Rady, Komisji i Wójta
§117. Obywatelom udostêpnia siê dokumenty okrelone
w ustawach.
§118. Protoko³y z posiedzeñ Rady i Komisji oraz innych
kolegialnych gremiów Gminy podlegaj¹ udostêpnieniu po ich
formalnym przyjêciu - zgodnie z obowi¹zuj¹cymi przepisami
prawa oraz Statutem.
§119.1. Dokumenty z zakresu dzia³ania Rady i Komisji
udostêpnia pracownik Urzêdu Gminy zatrudniony na stanowisku do spraw obs³ugi Rady Gminy, w dniach pracy Urzêdu
Gminy, w godzinach przyjmowania interesantów.
2. Dokumenty z zakresu dzia³ania Wójta oraz Urzêdu
udostêpniane s¹ przez uprawnionych merytorycznych pracowników, w dniach i godzinach przyjmowania interesantów.

§121. Uprawnienia okrelone w §117 i 118 nie znajduj¹
zastosowania:
1) w przypadku wy³¹czenia - na podstawie ustaw - jawnoci.
2) gdy informacje publiczne stanowi¹ prawem chronione
tajemnice,
3) w odniesieniu do spraw indywidualnych z zakresu administracji publicznej, o ile ustawa nie stanowi inaczej, ni¿
art. 73 Kodeksu postêpowania administracyjnego.
DZIA£ X
Pracownicy samorz¹dowi
§122. W Urzêdzie Gminy mianuje siê pracowników
zatrudnionych na stanowiskach kierowników referatów.
DZIA£ XI
Postanowienia koñcowe
§123. Traci moc uchwa³a Nr II/7/2002 Rady Gminy
Czarnków z dnia 28 listopada 2002 roku w sprawie Statutu
Gminy Czarnków.
§124. Uchwa³a wchodzi w ¿ycie po up³ywie 14 dni od dnia
og³oszenia w Dzienniku Urzêdowym Województwa
Wielkopolskiego.
Przewodnicz¹cy
Rady Gminy Czarnków
() Henryk Mietlicki

Dziennik Urzêdowy
Województwa Wielkopolskiego Nr 96

 9461 

Poz. 1794

Dziennik Urzêdowy
Województwa Wielkopolskiego Nr 96

 9462 

Poz. 1794

Dziennik Urzêdowy
Województwa Wielkopolskiego Nr 96

 9463 

Poz. 1794

Dziennik Urzêdowy
Województwa Wielkopolskiego Nr 96

Poz. 1795, 1796

 9464 

1795
UCHWA£A Nr VI/42/2003 RADY GMINY CZARNKÓW
z dnia 20 marca 2003 r.
w sprawie okrelenia zasad pierwszeñstwa w nabyciu nieruchomoci
innych ni¿ lokale mieszkalne przez ich dzier¿awców
Dzia³aj¹c na podstawie art. 18 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca
1990 roku o samorz¹dzie gminnym - (jednolity tekst z 2001
roku Dz.U. Nr 142 poz. 1591, z 2002 roku Nr 23 poz. 220, Nr
62 poz. 558, Nr 113 poz. 984, Nr 153 poz. 1271, Nr 214 poz.
1806) oraz art. 34 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku
o gospodarce nieruchomociami (jednolity tekst z 2000 roku
Dz.U. Nr 46 poz. 543, Nr 6 poz. 70, z 2001 roku Nr 129 poz.
1447, Nr 154 poz. 1800, z 2002 roku Nr 25 poz. 253, Nr 74 poz.
676, Nr 126 poz. 1070, Nr 113 poz. 984, Nr 130 poz. 1112) Rada
Gminy Czarnków uchwala co nastêpuje:
§1. Ustala siê zasady przyznania pierwszeñstwa
w nabyciu nieruchomoci innych ni¿ lokale mieszkalne,
stanowi¹cych zasób gminny Gminy Czarnków:

dzier¿awy, uwa¿a siê, ¿e dzier¿awa wykonywana jest bez
przerw,
3) nieruchomoæ wykorzystywana by³a przez okres
dzier¿awy zgodnie z warunkami przyjêtymi w umowie
dzier¿awy.
§2. Ustalenia zawarte w §1 nie dotycz¹ gruntów
stanowi¹cych w³asnoæ Gminy Czarnków, po³o¿onych
w granicach administracyjnych miasta Czarnków.
§3. Wykonanie uchwa³y powierza siê Wójtowi Gminy
Czarnków.
§4. Uchwa³a podlega og³oszeniu w Dzienniku Urzêdowym Województwa Wielkopolskiego.

1) pierwszeñstwo przys³uguje dzier¿awcy, który na podstawie umów u¿ytkuje przedmiot dzier¿awy, co najmniej 10
lat,

§5. Uchwa³a wchodzi w ¿ycie 14 dni od dnia og³oszenia.
Przewodnicz¹cy
Rady Gminy Czarnków
() Henryk Mietlicki

2) w przypadku przerw pomiêdzy kolejnymi umowami
dzier¿awy nie przekraczaj¹cymi trzech miesiêcy, przy
jednoczesnym, nie przerwanym u¿ytkowaniu przedmiotu

1796
UCHWA£A Nr VI/46/03 RADY GMINY CZARNKÓW
z dnia 20 marca 2003 r.
w sprawie uporz¹dkowania numeracji nieruchomoci w Pianówce i Górze nad Noteci¹
Na podstawie art. 18 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca
11990 r. o samorz¹dzie gminnym (j.t. Dz.U. z 2001 r. Nr 142,
poz. 1591, z 2002 r. Dz.U. Nr 23, poz. 220, Nr 62 poz. 558, Nr
113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806) oraz
Rozporz¹dzenia Ministra Gospodarki Komunalnej z dnia 25
czerwca 1968 r. Dz.U. Nr 23 poz. 151 w sprawie numeracji
nieruchomoci Rada Gminy Czarnków uchwala, co nastêpuje:
§1. Nadaje siê now¹ numeracjê porz¹dkow¹ nieruchomoci we wsiach Pianówka i Góra nad Noteci¹.
§2. Numeracja nieruchomoci zosta³a przedstawiona
w operatach:

- za³¹cznik nr 1 operat wsi Pianówka,
- za³¹cznik nr 2 operat wsi Góra nad Noteci¹.
§3. Wykonanie uchwa³y powierza siê Wójtowi Gminy
Czarnków.
§4. Uchwa³a wchodzi w ¿ycie po up³ywie 14 dni od dnia
og³oszenia w Dzienniku Urzêdowym Województwa
Wielkopolskiego.
Przewodnicz¹cy
Rady Gminy Czarnków
() Henryk Mietlicki
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UCHWA£A Nr VII/31/2003 RADY GMINY W MYCIELINIE
z dnia 20 marca 2003 r.
w sprawie uchwalenia Statutów So³ectw
Na podstawie art. 35 ust 1 oraz art. 40 ust. 2, pkt 1 ustawy
z dnia 8 marca 1990 r. o samorz¹dzie gminnym (tekst jednolity
Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z pón. zmianami) Rada
Gminy w Mycielinie uchwala co nastêpuje:
§1. Uchwala siê Statuty So³ectw w brzmieniu za³¹czników
Nr 116 do niniejszej uchwa³y.

§3. Wykonanie uchwa³y powierza siê Wójtowi Gminy
Mycielin.
§4. Uchwa³a wchodzi w ¿ycie po up³ywie 14 dni od dnia
og³oszenia w Dzienniku Urzêdowym Województwa Wielkopolskiego.
Przewodnicz¹cy
Rady Gminy W Mycielinie
() Miros³aw Skalski

§2. Trac¹ moc uchwa³y Rady Gminy: Nr IV/27/94 z dnia 28
listopada 1994 r., Nr VII/32/99 z dnia 11 marca 1999 r., Nr
VII/33/99 z dnia 11 marca 1999 r.

Za³¹cznik Nr 1
do Uchwa³y Nr VII/31/2003
Rady Gminy w Mycielinie
z dnia 20 marca 2003 r.

ROZDZIA£ I
Nazwa i teren dzia³ania
§1. 1. Ogó³ mieszkañców So³ectwa Aleksandrów stanowi
Samorz¹d Mieszkañców Wsi.
2. Nazwa Samorz¹du Mieszkañców Wsi brzmi: So³ectwo
Aleksandrów.

2. Zebranie Wiejskie mo¿e powo³aæ tak¿e inne sta³e lub
dorane organy samorz¹dowe so³ectwa, na przyk³ad komisje,
okrelaj¹c zakres ich dzia³ania.
3. Kadencja So³tysa, Rady So³eckiej i innych sta³ych
organów powo³anych przez zebranie wiejskie trwa 4 lata.
§5. 1. Zebranie Wiejskie jest organem uchwa³odawczym
w So³ectwie.
2. So³tys jest organem wykonawczym.

§2. 1. So³ectwo Aleksandrów jest jednostk¹ pomocnicz¹,
której mieszkañcy wspólnie z innymi So³ectwami tworz¹
wspólnotê samorz¹dow¹ Gminy Mycielin.

3. Rada So³ecka
dzia³alnoæ So³tysa.

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

§6. 1. Do zadañ Samorz¹du Mieszkañców Wsi So³ectwa
Aleksandrów nale¿y:

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

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

- uchwa³y Nr VII/30/2003 Rady Gminy w Mycielinie z dnia
20 marca 2003 r. w sprawie Statutu Gminy,
- niniejszego statutu.
§3. Teren dzia³ania So³ectwa obejmuje wsie: Aleksandrów.
ROZDZIA£ II
Organizacja i zakres dzia³ania
§4. 1. Organami So³ectwa s¹:
1) Zebranie Wiejskie,
2) So³tys,
3) Rada So³ecka.

jest

organem

wspomagaj¹cym

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.
2. Samorz¹dowi Mieszkañców Wsi So³ectwa Aleksandrów Gmina mo¿e powierzyæ zarz¹dzanie mieniem komunalnym.
§7. Zadania okrelone w §6 Samorz¹d Mieszkañców Wsi
realizuje w szczególnoci poprzez:
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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 przeprowadzaniu
przez Radê Gminy konsultacji spo³ecznej w sprawach
o podstawowym znaczeniu dla mieszkañców So³ectwa,
4) wystêpowanie z wnioskami do Rady Gminy o rozpatrzenie
spraw, których za³atwienie wykracza poza mo¿liwoci
mieszkañców So³ectwa,
5) wspó³pracê z radnymi z terenu So³ectwa,
6) ustalenie zadañ dla so³tysa do realizacji miêdzy Zebraniami Wiejskimi.
§8. 1. Uchwa³y i opinie zebrania wiejskiego So³tys przekazuje Wójtowi.
2. O sposobie za³atwiania spraw wynikaj¹cych z uchwa³
i opinii Wójt informuje Zebranie Wiejskie lub So³tysa.
§9. Dla realizacji wspólnych przedsiêwziêæ Samorz¹d
Mieszkañców Wsi nawi¹zuje wspó³pracê z samorz¹dami mieszkañców s¹siednich so³ectw, zawiera porozumienie
okrelaj¹ce zakres i sposób wykonania wspólnych zadañ,
mo¿e podejmowaæ wspólnie uchwa³y.
ROZDZIA£ III
So³tys i Rada So³ecka
§10. 1. Mieszkañcy So³ectwa wybieraj¹ ze swego grona
trzyosobow¹ Radê So³eck¹ oraz So³tysa.
2. Przewodnicz¹cym Rady So³eckiej jest So³tys.
3. Pe³nienie funkcji So³tysa ma charakter spo³eczny.
§11. 1. Do obowi¹zków So³tysa nale¿y w szczególnoci:
1) zwo³ywanie zebrañ wiejskich,
2) zwo³ywanie posiedzeñ Rady So³eckiej,
3) dzia³anie stosownie do wskazañ zebrania wiejskiego, Rady
Gminy i Wójta,
4) wp³ywanie na wykorzystanie aktywnoci mieszkañców
s³u¿¹cej poprawie gospodarki i warunków ¿ycia
w so³ectwie,
5) reprezentowanie mieszkañców so³ectwa wobec Rady
Gminy i Wójta,
6) uczestniczenie w naradach so³tysów zwo³ywanych przez
Wójta,
7) pe³nienie roli mê¿a zaufania w miejscowym rodowisku,
8) wykonywanie powierzonych mu zadañ w zakresie administracji publicznej.
§12. 1. So³tys nie bêd¹cy radnym winien braæ udzia³
w Sesjach Rady.

2. Na Sesjach Rady Gminy so³tysowi przys³uguje prawo
wystêpowania z g³osem doradczym. Mo¿e te¿ zg³aszaæ
wnioski w imieniu zebrania mieszkañców.
§13. 1. Przy wykonywaniu
wspó³dzia³a z Rad¹ So³eck¹.

swoich

zadañ

so³tys

2. Do obowi¹zków Rady So³eckiej nale¿y wspomaganie
dzia³alnoci So³tysa. Rada So³ecka ma charakter opiniodawczy i doradczy.
3. Posiedzenia Rady So³eckiej odbywaj¹ siê raz na
kwarta³. Posiedzeniu Rady So³eckiej przewodniczy Przewodnicz¹cy Rady.
4. Rada So³ecka w szczególnoci:
1) opracowuje i przedk³ada na zebraniu wiejskim projekty
uchwa³ w sprawach bêd¹cych przedmiotem rozpatrywania przez zebranie,
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) wspó³dzia³a z w³aciwymi organizacjami spo³ecznymi
w celu wspólnej realizacji zadañ.
5. Na zebraniach wiejskich Przewodnicz¹cy Rady sk³ada
informacjê o dzia³alnoci Rady So³eckiej.
§14. 1. Zebranie wiejskie mo¿e odwo³aæ So³tysa przed
up³ywem kadencji je¿eli utraci zaufanie mieszkañców
so³ectwa.
2. Rada Gminy mo¿e odwo³aæ So³tysa, który nie
wywi¹zuje siê ze swoich obowi¹zków lub dopuci³ siê czynu
dyskwalifikuj¹cego go w opinii rodowiska.
3. Rada Gminy odwo³uje So³tysa je¿eli dopuci³ siê
przestêpstwa.
4. Wójt mo¿e zawiesiæ w czynnociach So³tysa, który nie
wywi¹zuje siê ze swoich obowi¹zków lub dopuci³ siê
przestêpstwa i wyst¹piæ do Rady Gminy o odwo³anie go.
ROZDZIA£ IV
Zasady i tryb zwo³ywania zebrañ wiejskich
oraz warunki wa¿noci podejmowania uchwa³
§15. 1. Prawo do udzia³u w zebraniu wiejskim maj¹
mieszkañcy so³ectwa posiadaj¹cy czynne prawo wyborcze do
Rady Gminy.
§16. 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 Gminy lub Wójta.
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§17. 1. Zebranie wiejskie odbywa siê w miarê potrzeb.
2. Termin i miejsce zebrania wiejskiego so³tys podaje do
wiadomoci publicznej w sposób zwyczajowo przyjêty
w so³ectwie.
3. Zebrane wiejskie zwo³ywane na wniosek mieszkañców
Rady Gminy lub Wójta winno odbyæ siê w terminie 7 dni
chyba, ¿e wnioskodawca proponuje termin póniejszy.
§18. 1. Zebranie wiejskie jest wa¿ne, gdy mieszkañcy
so³ectwa zostali o nim prawid³owo zawiadomieni, zgodnie
z wymogami statutu.
2. Zebranie wiejskie otwiera so³tys i przewodniczy jego
obradom.
3. Porz¹dek obrad ustala zebranie wiejskie na podstawie
projektu przed³o¿onego przez So³tysa.
§19. W celu udzielania So³tysowi sta³ej pomocy
w przygotowywaniu materia³ów i w organizacji zebrañ, Wójt
Gminy wyznacza poszczególnych pracowników Urzêdu
Gminy do kontaktów z so³ectwem (³¹czników).
§20. 1. Uchwa³y zebrania wiejskiego zapadaj¹ zwyk³¹
wiêkszoci¹ g³osów.
2. G³osowanie odbywa siê w sposób jawny.
ROZDZIA£ V
Zasady wyboru so³tysa i Rady So³eckiej
§21. 1. Zebranie so³eckie, na którym ma byæ dokonany
wybór so³tysa i Rady So³eckiej zarz¹dza Wójt Gminy.
W tym celu wydaje zarz¹dzenie, w którym okrela miejsce,
dzieñ i godzinê zebrania wiejskiego oraz wyznacza przewodnicz¹cego zebrania sporód radnych lub pracowników
Urzêdu.

§23. 1. Wybory przeprowadza komisja w sk³adzie 3 osób,
wybranych sporód uprawnionych 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.
§24. 1. Wybory odbywaj¹ siê przy nieograniczonej
liczbie kandydatów zg³oszonych bezporednio przez uprawnionych uczestników zebrania.
2. W pierwszej kolejnoci nale¿y przeprowadziæ
zg³oszenie kandydatów i g³osowanie dla dokonania wyboru
So³tysa. W drugiej kolejnoci przeprowadza siê wybory
cz³onków Rady So³eckiej.
3. Wyborów dokonuje siê w g³osowaniu tajnym.
§25. Za wybranych uwa¿a siê kandydatów, którzy
uzyskali najwiêksz¹ liczbê g³osów.
§26. 1. So³tys i Rada So³ecka s¹ bezporednio odpowiedzialni przed zebraniem wiejskim i mog¹ byæ przez zebranie
wiejskie odwo³ani przed up³ywem kadencji, je¿eli nie
wykonuj¹ swoich obowi¹zków, naruszaj¹ postanowienia
statutu i uchwa³ zebrania lub dopucili siê czynu dyskwalifikuj¹cego w opinii rodowiska.
2. Odwo³anie z zajmowanych funkcji winno byæ podjête
po wys³uchaniu zainteresowanego.

2. Zarz¹dzenie Wójta, o którym mowa w ust. 1 podaje siê
do wiadomoci mieszkañców so³ectwa co najmniej 7 dni
przed wyznaczon¹ dat¹ zebrania.

§27. 1. W przypadku odwo³ania lub ust¹pienia So³tysa
Wójt Gminy zwo³uje zebranie wiejskie dla wyboru nowego
so³tysa.

§22. 1. Dla dokonania wa¿nego wyboru So³tysa i Rady
So³eckiej na zebraniu wiejskim wymagana jest osobista
obecnoæ co najmniej 1/5 mieszkañców so³ectwa posiadaj¹cych czynne prawo wyborcze.

2. Wybory dla uzupe³nienia sk³adu Rady So³eckiej lub
wybrania nowego sk³adu ca³ej Rady So³eckiej przeprowadza
samodzielnie zebranie wiejskie, zwo³ane przez So³tysa.

2. O ile w wyznaczonym terminie nie uzyskano obecnoci
wymaganej liczby mieszkañców wybory w nowym terminie
mog¹ byæ przeprowadzone bez wzglêdu na liczbê obecnych
na zebraniu.

ROZDZIA£ VI

3. Na zebraniu wiejskim, na którym przeprowadzane s¹
wybory obowi¹zuje podpisywanie listy obecnoci przez uczestników uprawnionych do g³osowania.

Postanowienia koñcowe
§28. Zmiany statutu dokonuje Rada Gminy.
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Za³¹cznik Nr 2
do Uchwa³y Nr VII/31/2003
Rady Gminy w Mycielinie
z dnia 20 marca 2003 r.

ROZDZIA£ I

3) organizowanie wspólnych prac na rzecz miejsca zamieszkania,

Nazwa i teren dzia³ania

4) tworzenie pomocy s¹siedzkiej,

§1. 1. Ogó³ mieszkañców So³ectwa Bogus³awice stanowi
Samorz¹d Mieszkañców Wsi.
2. Nazwa Samorz¹du Mieszkañców Wsi brzmi: So³ectwo
Bogus³awice.
§2. 1. So³ectwo Bogus³awice jest jednostk¹ pomocnicz¹,
której mieszkañcy wspólnie z innymi So³ectwami tworz¹
wspólnotê samorz¹dow¹ Gminy Mycielin.

5) sprawowanie kontroli spo³ecznej nad dzia³alnoci¹
jednostek organizacyjnych zwi¹zanych z warunkami ¿ycia
na wsi.
2. Samorz¹dowi Mieszkañców Wsi So³ectwa Bogus³awice
Gmina mo¿e powierzyæ zarz¹dzanie mieniem komunalnym.
§7. Zadania okrelone w §6 Samorz¹d Mieszkañców Wsi
realizuje w szczególnoci poprzez:

2. Samorz¹d Mieszkañców Wsi So³ectwa Bogus³awice
dzia³a na podstawie przepisów prawa, w szczególnoci:

1) podejmowanie uchwa³ w sprawach so³ectwa w ramach
przyznanych kompetencji,

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

2) opiniowanie spraw nale¿¹cych do zakresu dzia³ania
Samorz¹du Mieszkañców,

- uchwa³y Nr VII/30/2003 Rady Gminy w Mycielinie z dnia
20 marca 2003 r. w sprawie Statutu Gminy,
- niniejszego statutu.
§3. Teren dzia³ania So³ectwa obejmuje wsie: Bogus³awice.
ROZDZIA£ II
Organizacja i zakres dzia³ania

3) wspó³uczestnictwo w organizowaniu i przeprowadzaniu
przez Radê Gminy konsultacji spo³ecznej w sprawach
o podstawowym znaczeniu dla mieszkañców So³ectwa,
4) wystêpowanie z wnioskami do Rady Gminy o rozpatrzenie
spraw, których za³atwienie wykracza poza mo¿liwoci
mieszkañców So³ectwa,
5) wspó³pracê z radnymi z terenu So³ectwa,
6) ustalenie zadañ dla so³tysa do realizacji miêdzy Zebraniami Wiejskimi.

§4. 1. Organami So³ectwa s¹:
1) Zebranie Wiejskie,

§8. 1. Uchwa³y i opinie zebrania wiejskiego So³tys przekazuje Wójtowi.

2) So³tys,
3) Rada So³ecka.
2. Zebranie Wiejskie mo¿e powo³aæ tak¿e inne sta³e lub
dorane organy samorz¹dowe so³ectwa, na przyk³ad komisje,
okrelaj¹c zakres ich dzia³ania.

2. O sposobie za³atwiania spraw wynikaj¹cych z uchwa³
i opinii Wójt informuje Zebranie Wiejskie lub So³tysa.

3. Kadencja So³tysa, Rady So³eckiej i innych sta³ych
organów powo³anych przez zebranie wiejskie trwa 4 lata.

§9. Dla realizacji wspólnych przedsiêwziêæ Samorz¹d
Mieszkañców Wsi nawi¹zuje wspó³pracê z samorz¹dami mieszkañców s¹siednich so³ectw, zawiera porozumienie
okrelaj¹ce zakres i sposób wykonania wspólnych zadañ,
mo¿e podejmowaæ wspólnie uchwa³y.

§5. 1. Zebranie Wiejskie jest organem uchwa³odawczym
w So³ectwie.

ROZDZIA£ III

2. So³tys jest organem wykonawczym.
3. Rada So³ecka
dzia³alnoæ So³tysa.

jest

organem

wspomagaj¹cym

§6. 1. Do zadañ Samorz¹du Mieszkañców Wsi So³ectwa
Bogus³awice nale¿y:

So³tys i Rada So³ecka
§10. 1. Mieszkañcy So³ectwa wybieraj¹ ze swego grona
trzyosobow¹ Radê So³eck¹ oraz So³tysa.
2. Przewodnicz¹cym Rady So³eckiej jest So³tys.

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

1) zwo³ywanie zebrañ wiejskich,

2) kszta³towanie zasad wspó³¿ycia spo³ecznego,

2) zwo³ywanie posiedzeñ Rady So³eckiej,

3. Pe³nienie funkcji So³tysa ma charakter spo³eczny.
§11. 1. Do obowi¹zków So³tysa nale¿y w szczególnoci:
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3) dzia³anie stosownie do wskazañ zebrania wiejskiego, Rady
Gminy i Wójta,
4) wp³ywanie na wykorzystanie aktywnoci mieszkañców
s³u¿¹cej poprawie gospodarki i warunków ¿ycia
w so³ectwie,
5) reprezentowanie mieszkañców so³ectwa wobec Rady
Gminy i Wójta,
6) uczestniczenie w naradach so³tysów zwo³ywanych przez
Wójta,
7) pe³nienie roli mê¿a zaufania w miejscowym rodowisku,
8) wykonywanie powierzonych mu zadañ w zakresie administracji publicznej.
§12. 1. So³tys nie bêd¹cy radnym winien braæ udzia³
w Sesjach Rady.
2. Na Sesjach Rady Gminy so³tysowi przys³uguje prawo
wystêpowania z g³osem doradczym. Mo¿e te¿ zg³aszaæ
wnioski w imieniu zebrania mieszkañców.
§13. 1. Przy wykonywaniu swoich zadañ so³tys wspó³dzia³a z Rad¹ So³eck¹.
2. Do obowi¹zków Rady So³eckiej nale¿y wspomaganie
dzia³alnoci So³tysa. Rada So³ecka ma charakter opiniodawczy i doradczy.
3. Posiedzenia Rady So³eckiej odbywaj¹ siê raz na
kwarta³. Posiedzeniu Rady So³eckiej przewodniczy Przewodnicz¹cy Rady.
4. Rada So³ecka w szczególnoci:
1) opracowuje i przedk³ada na zebraniu wiejskim projekty
uchwa³ w sprawach bêd¹cych przedmiotem rozpatrywania przez zebranie,
2) opracowuje i przedk³ada zebraniu wiejskiemu projekty
programów pracy samorz¹du,

4. Wójt mo¿e zawiesiæ w czynnociach So³tysa, który nie
wywi¹zuje siê ze swoich obowi¹zków lub dopuci³ siê
przestêpstwa i wyst¹piæ do Rady Gminy o odwo³anie go.
ROZDZIA£ IV
Zasady i tryb zwo³ywania zebrañ wiejskich
oraz warunki wa¿noci podejmowania uchwa³
§15. 1. Prawo do udzia³u w zebraniu wiejskim maj¹
mieszkañcy so³ectwa posiadaj¹cy czynne prawo wyborcze do
Rady Gminy.
§16. 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 Gminy lub Wójta.
§17. 1. Zebranie wiejskie odbywa siê w miarê potrzeb.
2. Termin i miejsce zebrania wiejskiego so³tys podaje do
wiadomoci publicznej w sposób zwyczajowo przyjêty
w so³ectwie.
3. Zebrane wiejskie zwo³ywane na wniosek mieszkañców
Rady Gminy lub Wójta winno odbyæ siê w terminie 7 dni
chyba, ¿e wnioskodawca proponuje termin póniejszy.
§18. 1. Zebranie wiejskie jest wa¿ne, gdy mieszkañcy
so³ectwa zostali o nim prawid³owo zawiadomieni, zgodnie
z wymogami statutu.
2. Zebranie wiejskie otwiera so³tys i przewodniczy jego
obradom.
3. Porz¹dek obrad ustala zebranie wiejskie na podstawie
projektu przed³o¿onego przez So³tysa.

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

§19. W celu udzielania So³tysowi sta³ej pomocy
w przygotowywaniu materia³ów i w organizacji zebrañ, Wójt
Gminy wyznacza poszczególnych pracowników Urzêdu
Gminy do kontaktów z so³ectwem (³¹czników).

4) organizuje wykonanie uchwa³ zebrania wiejskiego oraz
kontroluje ich realizacjê,

§20. 1. Uchwa³y zebrania wiejskiego zapadaj¹ zwyk³¹
wiêkszoci¹ g³osów.

5) wspó³dzia³a z w³aciwymi organizacjami spo³ecznymi
w celu wspólnej realizacji zadañ.
5. Na zebraniach wiejskich Przewodnicz¹cy Rady sk³ada
informacjê o dzia³alnoci Rady So³eckiej.
§14. 1. Zebranie wiejskie mo¿e odwo³aæ So³tysa przed
up³ywem kadencji je¿eli utraci zaufanie mieszkañców
so³ectwa.
2. Rada Gminy mo¿e odwo³aæ So³tysa, który nie
wywi¹zuje siê ze swoich obowi¹zków lub dopuci³ siê czynu
dyskwalifikuj¹cego go w opinii rodowiska.
3. Rada Gminy odwo³uje So³tysa je¿eli dopuci³ siê
przestêpstwa.

2. G³osowanie odbywa siê w sposób jawny.
ROZDZIA£ V
Zasady wyboru so³tysa i Rady So³eckiej
§21. 1. Zebranie so³eckie, na którym ma byæ dokonany
wybór so³tysa i Rady So³eckiej zarz¹dza Wójt Gminy.
W tym celu wydaje zarz¹dzenie, w którym okrela miejsce,
dzieñ i godzinê zebrania wiejskiego oraz wyznacza przewodnicz¹cego zebrania sporód radnych lub pracowników
Urzêdu.
2. Zarz¹dzenie Wójta, o którym mowa w ust. 1 podaje siê
do wiadomoci mieszkañców so³ectwa co najmniej 7 dni
przed wyznaczon¹ dat¹ zebrania.
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§22. 1. Dla dokonania wa¿nego wyboru So³tysa i Rady
So³eckiej na zebraniu wiejskim wymagana jest osobista
obecnoæ co najmniej 1/5 mieszkañców so³ectwa posiadaj¹cych czynne prawo wyborcze.
2. O ile w wyznaczonym terminie nie uzyskano obecnoci
wymaganej liczby mieszkañców wybory w nowym terminie
mog¹ byæ przeprowadzone bez wzglêdu na liczbê obecnych
na zebraniu.
3. Na zebraniu wiejskim, na którym przeprowadzane s¹
wybory obowi¹zuje podpisywanie listy obecnoci przez uczestników uprawnionych do g³osowania.
§23. 1. Wybory przeprowadza komisja w sk³adzie 3 osób,
wybranych sporód uprawnionych 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,

2. W pierwszej kolejnoci nale¿y przeprowadziæ
zg³oszenie kandydatów i g³osowanie dla dokonania wyboru
So³tysa. W drugiej kolejnoci przeprowadza siê wybory
cz³onków Rady So³eckiej.
3. Wyborów dokonuje siê w g³osowaniu tajnym.
§25. Za wybranych uwa¿a siê kandydatów, którzy
uzyskali najwiêksz¹ liczbê g³osów.
§26. 1. So³tys i Rada So³ecka s¹ bezporednio odpowiedzialni przed zebraniem wiejskim i mog¹ byæ przez zebranie
wiejskie odwo³ani przed up³ywem kadencji, je¿eli nie
wykonuj¹ swoich obowi¹zków, naruszaj¹ postanowienia
statutu i uchwa³ zebrania lub dopucili siê czynu dyskwalifikuj¹cego w opinii rodowiska.
2. Odwo³anie z zajmowanych funkcji winno byæ podjête
po wys³uchaniu zainteresowanego.
§27. 1. W przypadku odwo³ania lub ust¹pienia So³tysa
Wójt Gminy zwo³uje zebranie wiejskie dla wyboru nowego
so³tysa.
2. Wybory dla uzupe³nienia sk³adu Rady So³eckiej lub
wybrania nowego sk³adu ca³ej Rady So³eckiej przeprowadza
samodzielnie zebranie wiejskie, zwo³ane przez So³tysa.

- sporz¹dzenie protoko³u o wynikach wyborów.
ROZDZIA£ VI

3. Protokó³ podpisuj¹ cz³onkowie komisji oraz Przewodnicz¹cy zebrania.
§24. 1. Wybory odbywaj¹ siê przy nieograniczonej
liczbie kandydatów zg³oszonych bezporednio przez uprawnionych uczestników zebrania.

Postanowienia koñcowe
§28. Zmiany statutu dokonuje Rada Gminy.

Za³¹cznik Nr 3
do Uchwa³y Nr VII/31/2003
Rady Gminy w Mycielinie
z dnia 20 marca 2003 r.

ROZDZIA£ I

§3. Teren dzia³ania So³ectwa obejmuje wsie: Danowiec.

Nazwa i teren dzia³ania

ROZDZIA£ II

§1. 1. Ogó³ mieszkañców So³ectwa Danowiec stanowi
Samorz¹d Mieszkañców Wsi.
2. Nazwa Samorz¹du Mieszkañców Wsi brzmi: So³ectwo
Danowiec.
§2. 1. So³ectwo Danowiec jest jednostk¹ pomocnicz¹,
której mieszkañcy wspólnie z innymi So³ectwami tworz¹
wspólnotê samorz¹dow¹ Gminy Mycielin.
2. Samorz¹d Mieszkañców Wsi So³ectwa Danowiec
dzia³a na podstawie przepisów prawa, w szczególnoci:
- ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorz¹dzie gminnym,
- uchwa³y Nr VII/30/2003 Rady Gminy w Mycielinie z dnia
20 marca 2003 r. w sprawie Statutu Gminy,
- niniejszego statutu.

Organizacja i zakres dzia³ania
§4. 1. Organami So³ectwa s¹:
1) Zebranie Wiejskie,
2) So³tys,
3) Rada So³ecka.
2. Zebranie Wiejskie mo¿e powo³aæ tak¿e inne sta³e lub
dorane organy samorz¹dowe so³ectwa, na przyk³ad komisje,
okrelaj¹c zakres ich dzia³ania.
3. Kadencja So³tysa, Rady So³eckiej i innych sta³ych
organów powo³anych przez zebranie wiejskie trwa 4 lata.
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§5. 1. Zebranie Wiejskie jest organem uchwa³odawczym
w So³ectwie.
2. So³tys jest organem wykonawczym.
3. Rada So³ecka
dzia³alnoæ So³tysa.

jest

organem
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wspomagaj¹cym

§6. 1. Do zadañ Samorz¹du Mieszkañców Wsi So³ectwa
Danowiec nale¿y:
1) udzia³ w rozpatrywaniu spraw gospodarczych,
socjalno-bytowych, opieki zdrowotnej, spraw 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.

ROZDZIA£ III
So³tys i Rada So³ecka
§10. 1. Mieszkañcy So³ectwa wybieraj¹ ze swego grona
trzyosobow¹ Radê So³eck¹ oraz So³tysa.
2. Przewodnicz¹cym Rady So³eckiej jest So³tys.
3. Pe³nienie funkcji So³tysa ma charakter spo³eczny.
§11. 1. Do obowi¹zków So³tysa nale¿y w szczególnoci:
1) zwo³ywanie zebrañ wiejskich,
2) zwo³ywanie posiedzeñ Rady So³eckiej,
3) dzia³anie stosownie do wskazañ zebrania wiejskiego, Rady
Gminy i Wójta,
4) wp³ywanie na wykorzystanie aktywnoci mieszkañców
s³u¿¹cej poprawie gospodarki i warunków ¿ycia w so³ectwie,
5) reprezentowanie mieszkañców so³ectwa wobec Rady
Gminy i Wójta,

2. Samorz¹dowi Mieszkañców Wsi So³ectwa Danowiec
Gmina mo¿e powierzyæ zarz¹dzanie mieniem komunalnym.

6) uczestniczenie w naradach so³tysów zwo³ywanych przez
Wójta,

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

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

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 przeprowadzaniu
przez Radê Gminy konsultacji spo³ecznej w sprawach
o podstawowym znaczeniu dla mieszkañców So³ectwa,
4) wystêpowanie z wnioskami do Rady Gminy o rozpatrzenie
spraw, których za³atwienie wykracza poza mo¿liwoci
mieszkañców So³ectwa,
5) wspó³pracê z radnymi z terenu So³ectwa,
6) ustalenie zadañ dla so³tysa do realizacji miêdzy Zebraniami Wiejskimi.
§8. 1. Uchwa³y i opinie zebrania wiejskiego So³tys przekazuje Wójtowi.
2. O sposobie za³atwiania spraw wynikaj¹cych z uchwa³
i opinii Wójt informuje Zebranie Wiejskie lub So³tysa.
§9. Dla realizacji wspólnych przedsiêwziêæ Samorz¹d
Mieszkañców Wsi nawi¹zuje wspó³pracê z samorz¹dami mieszkañców s¹siednich so³ectw, zawiera porozumienie
okrelaj¹ce zakres i sposób wykonania wspólnych zadañ,
mo¿e podejmowaæ wspólnie uchwa³y.

8) wykonywanie powierzonych mu zadañ w zakresie administracji publicznej.
§12. 1. So³tys nie bêd¹cy radnym winien braæ udzia³
w Sesjach Rady.
2. Na Sesjach Rady Gminy so³tysowi przys³uguje prawo
wystêpowania z g³osem doradczym. Mo¿e te¿ zg³aszaæ
wnioski w imieniu zebrania mieszkañców.
§13. 1. Przy wykonywaniu swoich zadañ so³tys wspó³dzia³a z Rad¹ So³eck¹.
2. Do obowi¹zków Rady So³eckiej nale¿y wspomaganie
dzia³alnoci So³tysa. Rada So³ecka ma charakter opiniodawczy i doradczy.
3. Posiedzenia Rady So³eckiej odbywaj¹ siê raz na
kwarta³. Posiedzeniu Rady So³eckiej przewodniczy Przewodnicz¹cy Rady.
4. Rada So³ecka w szczególnoci:
1) opracowuje i przedk³ada na zebraniu wiejskim projekty
uchwa³ w sprawach bêd¹cych przedmiotem rozpatrywania przez zebranie,
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,
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5) wspó³dzia³a z w³aciwymi organizacjami spo³ecznymi
w celu wspólnej realizacji zadañ.
5. Na zebraniach wiejskich Przewodnicz¹cy Rady sk³ada
informacjê o dzia³alnoci Rady So³eckiej.
§14. 1. Zebranie wiejskie mo¿e odwo³aæ So³tysa przed
up³ywem kadencji je¿eli utraci zaufanie mieszkañców
so³ectwa.
2. Rada Gminy mo¿e odwo³aæ So³tysa, który nie
wywi¹zuje siê ze swoich obowi¹zków lub dopuci³ siê czynu
dyskwalifikuj¹cego go w opinii rodowiska.
3. Rada Gminy odwo³uje So³tysa je¿eli dopuci³ siê
przestêpstwa.
4. Wójt mo¿e zawiesiæ w czynnociach So³tysa, który nie
wywi¹zuje siê ze swoich obowi¹zków lub dopuci³ siê
przestêpstwa i wyst¹piæ do Rady Gminy o odwo³anie go.
ROZDZIA£ IV
Zasady i tryb zwo³ywania zebrañ wiejskich
oraz warunki wa¿noci podejmowania uchwa³
§15. 1. Prawo do udzia³u w zebraniu wiejskim maj¹
mieszkañcy so³ectwa posiadaj¹cy czynne prawo wyborcze do
Rady Gminy.
§16. 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 Gminy lub Wójta.
§17. 1. Zebranie wiejskie odbywa siê w miarê potrzeb.
2. Termin i miejsce zebrania wiejskiego so³tys podaje do
wiadomoci publicznej w sposób zwyczajowo przyjêty
w so³ectwie.
3. Zebrane wiejskie zwo³ywane na wniosek mieszkañców
Rady Gminy lub Wójta winno odbyæ siê w terminie 7 dni
chyba, ¿e wnioskodawca proponuje termin póniejszy.
§18. 1. Zebranie wiejskie jest wa¿ne, gdy mieszkañcy
so³ectwa zostali o nim prawid³owo zawiadomieni, zgodnie
z wymogami statutu.
2. Zebranie wiejskie otwiera so³tys i przewodniczy jego
obradom.
3. Porz¹dek obrad ustala zebranie wiejskie na podstawie
projektu przed³o¿onego przez So³tysa.
§19. W celu udzielania So³tysowi sta³ej pomocy
w przygotowywaniu materia³ów i w organizacji zebrañ, Wójt
Gminy wyznacza poszczególnych pracowników Urzêdu
Gminy do kontaktów z so³ectwem (³¹czników).
§20. 1. Uchwa³y zebrania wiejskiego zapadaj¹ zwyk³¹
wiêkszoci¹ g³osów.
2. G³osowanie odbywa siê w sposób jawny.
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ROZDZIA£ V
Zasady wyboru so³tysa i Rady So³eckiej
§21. 1. Zebranie so³eckie, na którym ma byæ dokonany
wybór so³tysa i Rady So³eckiej zarz¹dza Wójt Gminy.
W tym celu wydaje zarz¹dzenie, w którym okrela miejsce,
dzieñ i godzinê zebrania wiejskiego oraz wyznacza przewodnicz¹cego zebrania sporód radnych lub pracowników
Urzêdu.
2. Zarz¹dzenie Wójta, o którym mowa w ust. 1 podaje siê
do wiadomoci mieszkañców so³ectwa co najmniej 7 dni
przed wyznaczon¹ dat¹ zebrania.
§22. 1. Dla dokonania wa¿nego wyboru So³tysa i Rady
So³eckiej na zebraniu wiejskim wymagana jest osobista
obecnoæ co najmniej 1/5 mieszkañców so³ectwa posiadaj¹cych czynne prawo wyborcze.
2. O ile w wyznaczonym terminie nie uzyskano obecnoci
wymaganej liczby mieszkañców wybory w nowym terminie
mog¹ byæ przeprowadzone bez wzglêdu na liczbê obecnych
na zebraniu.
3. Na zebraniu wiejskim, na którym przeprowadzane s¹
wybory obowi¹zuje podpisywanie listy obecnoci przez uczestników uprawnionych do g³osowania.
§23. 1. Wybory przeprowadza komisja w sk³adzie 3 osób,
wybranych sporód uprawnionych 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
Przewodnicz¹cy zebrania.

cz³onkowie

komisji

oraz

§24. 1. Wybory odbywaj¹ siê przy nieograniczonej
liczbie kandydatów zg³oszonych bezporednio przez uprawnionych uczestników zebrania.
2. W pierwszej kolejnoci nale¿y przeprowadziæ
zg³oszenie kandydatów i g³osowanie dla dokonania wyboru
So³tysa. W drugiej kolejnoci przeprowadza siê wybory
cz³onków Rady So³eckiej.
3. Wyborów dokonuje siê w g³osowaniu tajnym.
§25. Za wybranych uwa¿a siê kandydatów, którzy uzyskali najwiêksz¹ liczbê g³osów.
§26. 1. So³tys i Rada So³ecka s¹ bezporednio odpowiedzialni przed zebraniem wiejskim i mog¹ byæ przez zebranie
wiejskie odwo³ani przed up³ywem kadencji, je¿eli nie
wykonuj¹ swoich obowi¹zków, naruszaj¹ postanowienia
statutu i uchwa³ zebrania lub dopucili siê czynu dyskwalifikuj¹cego w opinii rodowiska.
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2. Odwo³anie z zajmowanych funkcji winno byæ podjête
po wys³uchaniu zainteresowanego.
§27. 1. W przypadku odwo³ania lub ust¹pienia So³tysa
Wójt Gminy zwo³uje zebranie wiejskie dla wyboru nowego
so³tysa.

ROZDZIA£ VI
Postanowienia koñcowe
§28. Zmiany statutu dokonuje Rada Gminy.

2. Wybory dla uzupe³nienia sk³adu Rady So³eckiej lub
wybrania nowego sk³adu ca³ej Rady So³eckiej przeprowadza
samodzielnie zebranie wiejskie, zwo³ane przez So³tysa.

Za³¹cznik Nr 4
do Uchwa³y Nr VII/31/2003
Rady Gminy w Mycielinie
z dnia 20 marca 2003 r.

ROZDZIA£ I
Nazwa i teren dzia³ania
§1. 1. Ogó³ mieszkañców So³ectwa Dzierzbin stanowi
Samorz¹d Mieszkañców Wsi.
2. Nazwa Samorz¹du Mieszkañców Wsi brzmi: So³ectwo
Dzierzbin.
§2. 1. So³ectwo Dzierzbin jest jednostk¹ pomocnicz¹, której mieszkañcy wspólnie z innymi So³ectwami tworz¹ wspólnotê samorz¹dow¹ Gminy Mycielin.
2. Samorz¹d Mieszkañców Wsi So³ectwa Dzierzbin dzia³a
na podstawie przepisów prawa, w szczególnoci:
- ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorz¹dzie gminnym,
- uchwa³y Nr VII/30/2003 Rady Gminy w Mycielinie z dnia
20 marca 2003 r. w sprawie Statutu Gminy,
- niniejszego statutu.
§3. Teren dzia³ania So³ectwa obejmuje wsie: Dzierzbin.
ROZDZIA£ II
Organizacja i zakres dzia³ania
§4. 1. Organami So³ectwa s¹:
1) Zebranie Wiejskie,
2) So³tys,
3) Rada So³ecka.
2. Zebranie Wiejskie mo¿e powo³aæ tak¿e inne sta³e lub
dorane organy samorz¹dowe so³ectwa, na przyk³ad komisje,
okrelaj¹c zakres ich dzia³ania.
3. Kadencja So³tysa, Rady So³eckiej i innych sta³ych
organów powo³anych przez zebranie wiejskie trwa 4 lata.
§5. 1. Zebranie Wiejskie jest organem uchwa³odawczym
w So³ectwie.
2. So³tys jest organem wykonawczym.

3. Rada So³ecka jest organem wspomagaj¹cym dzia³alnoæ So³tysa.
§6. 1. Do zadañ Samorz¹du Mieszkañców Wsi So³ectwa
Dzierzbin nale¿y:
1) udzia³ w rozpatrywaniu spraw gospodarczych,
socjalno-bytowych, opieki zdrowotnej, spraw 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.
2. Samorz¹dowi Mieszkañców Wsi So³ectwa Dzierzbin
Gmina mo¿e powierzyæ zarz¹dzanie mieniem komunalnym.
§7. Zadania okrelone w §6 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 przeprowadzaniu
przez Radê Gminy konsultacji spo³ecznej w sprawach
o podstawowym znaczeniu dla mieszkañców So³ectwa,
4) wystêpowanie z wnioskami do Rady Gminy o rozpatrzenie
spraw, których za³atwienie wykracza poza mo¿liwoci
mieszkañców So³ectwa,
5) wspó³pracê z radnymi z terenu So³ectwa,
6) ustalenie zadañ dla so³tysa do realizacji miêdzy Zebraniami Wiejskimi.
§8. 1. Uchwa³y i opinie zebrania wiejskiego So³tys
przekazuje Wójtowi.

Dziennik Urzêdowy
Województwa Wielkopolskiego Nr 96

2. O sposobie za³atwiania spraw wynikaj¹cych z uchwa³
i opinii Wójt informuje Zebranie Wiejskie lub So³tysa.
§9. Dla realizacji wspólnych przedsiêwziêæ Samorz¹d
Mieszkañców Wsi nawi¹zuje wspó³pracê z samorz¹dami
mieszkañców s¹siednich so³ectw, zawiera porozumienie
okrelaj¹ce zakres i sposób wykonania wspólnych zadañ,
mo¿e podejmowaæ wspólnie uchwa³y.

So³tys i Rada So³ecka
§10. 1. Mieszkañcy So³ectwa wybieraj¹ ze swego grona
trzyosobow¹ Radê So³eck¹ oraz So³tysa.
2. Przewodnicz¹cym Rady So³eckiej jest So³tys.
3. Pe³nienie funkcji So³tysa ma charakter spo³eczny.
§11. 1. Do obowi¹zków So³tysa nale¿y w szczególnoci:
1) zwo³ywanie zebrañ wiejskich,
2) zwo³ywanie posiedzeñ Rady So³eckiej,
3) dzia³anie stosownie do wskazañ zebrania wiejskiego, Rady
Gminy i Wójta,
4) wp³ywanie na wykorzystanie aktywnoci mieszkañców
s³u¿¹cej poprawie gospodarki i warunków ¿ycia w so³ectwie,
5) reprezentowanie mieszkañców so³ectwa wobec Rady
Gminy i Wójta,
6) uczestniczenie w naradach so³tysów zwo³ywanych przez
Wójta,
7) pe³nienie roli mê¿a zaufania w miejscowym rodowisku,
8) wykonywanie powierzonych mu zadañ w zakresie administracji publicznej.
§12. 1. So³tys nie bêd¹cy radnym winien braæ udzia³
w Sesjach Rady.
2. Na Sesjach Rady Gminy so³tysowi przys³uguje prawo
wystêpowania z g³osem doradczym. Mo¿e te¿ zg³aszaæ
wnioski w imieniu zebrania mieszkañców.
swoich

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) wspó³dzia³a z w³aciwymi organizacjami spo³ecznymi
w celu wspólnej realizacji zadañ.
5. Na zebraniach wiejskich Przewodnicz¹cy Rady sk³ada
informacjê o dzia³alnoci Rady So³eckiej.

ROZDZIA£ III

§13. 1. Przy wykonywaniu
wspó³dzia³a z Rad¹ So³eck¹.

Poz. 1797
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zadañ

so³tys

2. Do obowi¹zków Rady So³eckiej nale¿y wspomaganie
dzia³alnoci So³tysa. Rada So³ecka ma charakter opiniodawczy i doradczy.
3. Posiedzenia Rady So³eckiej odbywaj¹ siê raz na
kwarta³. Posiedzeniu Rady So³eckiej przewodniczy Przewodnicz¹cy Rady.
4. Rada So³ecka w szczególnoci:
1) opracowuje i przedk³ada na zebraniu wiejskim projekty
uchwa³ w sprawach bêd¹cych przedmiotem rozpatrywania przez zebranie,
2) opracowuje i przedk³ada zebraniu wiejskiemu projekty
programów pracy samorz¹du,

§14. 1. Zebranie wiejskie mo¿e odwo³aæ So³tysa przed
up³ywem kadencji je¿eli utraci zaufanie mieszkañców
so³ectwa.
2. Rada Gminy mo¿e odwo³aæ So³tysa, który nie
wywi¹zuje siê ze swoich obowi¹zków lub dopuci³ siê czynu
dyskwalifikuj¹cego go w opinii rodowiska.
3. Rada Gminy odwo³uje So³tysa je¿eli dopuci³ siê
przestêpstwa.
4. Wójt mo¿e zawiesiæ w czynnociach So³tysa, który nie
wywi¹zuje siê ze swoich obowi¹zków lub dopuci³ siê
przestêpstwa i wyst¹piæ do Rady Gminy o odwo³anie go.
ROZDZIA£ IV
Zasady i tryb zwo³ywania zebrañ wiejskich
oraz warunki wa¿noci podejmowania uchwa³
§15. 1. Prawo do udzia³u w zebraniu wiejskim maj¹
mieszkañcy so³ectwa posiadaj¹cy czynne prawo wyborcze do
Rady Gminy.
§16. 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 Gminy lub Wójta.
§17. 1. Zebranie wiejskie odbywa siê w miarê potrzeb.
2. Termin i miejsce zebrania wiejskiego so³tys podaje do
wiadomoci publicznej w sposób zwyczajowo przyjêty
w so³ectwie.
3. Zebrane wiejskie zwo³ywane na wniosek mieszkañców
Rady Gminy lub Wójta winno odbyæ siê w terminie 7 dni
chyba, ¿e wnioskodawca proponuje termin póniejszy.
§18. 1. Zebranie wiejskie jest wa¿ne, gdy mieszkañcy
so³ectwa zostali o nim prawid³owo zawiadomieni, zgodnie
z wymogami statutu.
2. Zebranie wiejskie otwiera so³tys i przewodniczy jego
obradom.
3. Porz¹dek obrad ustala zebranie wiejskie na podstawie
projektu przed³o¿onego przez So³tysa.
§19. W celu udzielania So³tysowi sta³ej pomocy
w przygotowywaniu materia³ów i w organizacji zebrañ, Wójt

Dziennik Urzêdowy
Województwa Wielkopolskiego Nr 96

Poz. 1797

 9481 

Gminy wyznacza poszczególnych pracowników Urzêdu
Gminy do kontaktów z so³ectwem (³¹czników).
§20. 1. Uchwa³y zebrania wiejskiego zapadaj¹ zwyk³¹
wiêkszoci¹ g³osów.
2. G³osowanie odbywa siê w sposób jawny.
ROZDZIA£ V
Zasady wyboru so³tysa i Rady So³eckiej
§21. 1. Zebranie so³eckie, na którym ma byæ dokonany
wybór so³tysa i Rady So³eckiej zarz¹dza Wójt Gminy.
W tym celu wydaje zarz¹dzenie, w którym okrela miejsce,
dzieñ i godzinê zebrania wiejskiego oraz wyznacza przewodnicz¹cego zebrania sporód radnych lub pracowników
Urzêdu.
2. Zarz¹dzenie Wójta, o którym mowa w ust. 1 podaje siê
do wiadomoci mieszkañców so³ectwa co najmniej 7 dni
przed wyznaczon¹ dat¹ zebrania.
§22. 1. Dla dokonania wa¿nego wyboru So³tysa i Rady
So³eckiej na zebraniu wiejskim wymagana jest osobista
obecnoæ co najmniej 1/5 mieszkañców so³ectwa posiadaj¹cych czynne prawo wyborcze.
2. O ile w wyznaczonym terminie nie uzyskano obecnoci
wymaganej liczby mieszkañców wybory w nowym terminie
mog¹ byæ przeprowadzone bez wzglêdu na liczbê obecnych
na zebraniu.
3. Na zebraniu wiejskim, na którym przeprowadzane s¹
wybory obowi¹zuje podpisywanie listy obecnoci przez
uczestników uprawnionych do g³osowania.
§23. 1. Wybory przeprowadza komisja w sk³adzie 3 osób,
wybranych sporód uprawnionych 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,

- ustalenie wyników wyborów,
- og³oszenie wyników wyborów,
- sporz¹dzenie protoko³u o wynikach wyborów.
3. Protokó³ podpisuj¹ cz³onkowie komisji oraz Przewodnicz¹cy zebrania.
§24. 1. Wybory odbywaj¹ siê przy nieograniczonej
liczbie kandydatów zg³oszonych bezporednio przez
uprawnionych uczestników zebrania.
2. W pierwszej kolejnoci nale¿y przeprowadziæ
zg³oszenie kandydatów i g³osowanie dla dokonania wyboru
So³tysa. W drugiej kolejnoci przeprowadza siê wybory
cz³onków Rady So³eckiej.
3. Wyborów dokonuje siê w g³osowaniu tajnym.
§25. Za wybranych uwa¿a siê kandydatów, którzy
uzyskali najwiêksz¹ liczbê g³osów.
§26. 1. So³tys i Rada So³ecka s¹ bezporednio
odpowiedzialni przed zebraniem wiejskim i mog¹ byæ przez
zebranie wiejskie odwo³ani przed up³ywem kadencji, je¿eli nie
wykonuj¹ swoich obowi¹zków, naruszaj¹ postanowienia
statutu i uchwa³ zebrania lub dopucili siê czynu dyskwalifikuj¹cego w opinii rodowiska.
2. Odwo³anie z zajmowanych funkcji winno byæ podjête
po wys³uchaniu zainteresowanego.
§27. 1. W przypadku odwo³ania lub ust¹pienia So³tysa
Wójt Gminy zwo³uje zebranie wiejskie dla wyboru nowego
so³tysa.
2. Wybory dla uzupe³nienia sk³adu Rady So³eckiej lub
wybrania nowego sk³adu ca³ej Rady So³eckiej przeprowadza
samodzielnie zebranie wiejskie, zwo³ane przez So³tysa.
ROZDZIA£ VI
Postanowienia koñcowe
§28. Zmiany statutu dokonuje Rada Gminy.

- przeprowadzenie g³osowania,

Za³¹cznik Nr 5
do Uchwa³y Nr VII/31/2003
Rady Gminy w Mycielinie
z dnia 20 marca 2003 r.

ROZDZIA£ I
Nazwa i teren dzia³ania
§1. 1. Ogó³ mieszkañców So³ectwa Dzierzbin Kolonia
stanowi Samorz¹d Mieszkañców Wsi.
2. Nazwa Samorz¹du Mieszkañców Wsi brzmi: So³ectwo
Dzierzbin Kolonia.

§2. 1. So³ectwo Dzierzbin Kolonia jest jednostk¹ pomocnicz¹, której mieszkañcy wspólnie z innymi So³ectwami tworz¹
wspólnotê samorz¹dow¹ Gminy Mycielin.
2. Samorz¹d Mieszkañców Wsi So³ectwa Dzierzbin Kolonia dzia³a na podstawie przepisów prawa, w szczególnoci:
- ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorz¹dzie gminnym,
- uchwa³y Nr VII/30/2003 Rady Gminy w Mycielinie z dnia
20 marca 2003 r. w sprawie Statutu Gminy,
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- niniejszego statutu.

5) wspó³pracê z radnymi z terenu So³ectwa,

§3. Teren dzia³ania So³ectwa obejmuje wsie: Dzierzbin
Kolonia, Annów.

6) ustalenie zadañ dla so³tysa do realizacji miêdzy
Zebraniami Wiejskimi.

ROZDZIA£ II

§8. 1. Uchwa³y i opinie zebrania wiejskiego So³tys przekazuje Wójtowi.

Organizacja i zakres dzia³ania
§4. 1. Organami So³ectwa s¹:

§9. Dla realizacji wspólnych przedsiêwziêæ Samorz¹d
Mieszkañców Wsi nawi¹zuje wspó³pracê z samorz¹dami mieszkañców s¹siednich so³ectw, zawiera porozumienie
okrelaj¹ce zakres i sposób wykonania wspólnych zadañ,
mo¿e podejmowaæ wspólnie uchwa³y.

1) Zebranie Wiejskie,
2) So³tys,
3) Rada So³ecka.
2. Zebranie Wiejskie mo¿e powo³aæ tak¿e inne sta³e lub
dorane organy samorz¹dowe so³ectwa, na przyk³ad komisje,
okrelaj¹c zakres ich dzia³ania.
3. Kadencja So³tysa, Rady So³eckiej i innych sta³ych
organów powo³anych przez zebranie wiejskie trwa 4 lata.
§5. 1. Zebranie Wiejskie jest organem uchwa³odawczym
w So³ectwie.
2. So³tys jest organem wykonawczym.
3. Rada So³ecka
dzia³alnoæ So³tysa.

jest

organem

2. O sposobie za³atwiania spraw wynikaj¹cych z uchwa³
i opinii Wójt informuje Zebranie Wiejskie lub So³tysa.

wspomagaj¹cym

§6. 1. Do zadañ Samorz¹du Mieszkañców Wsi So³ectwa
Dzierzbin Kolonia nale¿y:
1) udzia³ w rozpatrywaniu spraw gospodarczych,
socjalno-bytowych, opieki zdrowotnej, spraw 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.
2. Samorz¹dowi Mieszkañców Wsi So³ectwa Dzierzbin
Kolonia Gmina mo¿e powierzyæ zarz¹dzanie mieniem komunalnym.
§7. Zadania okrelone w §6 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 przeprowadzaniu
przez Radê Gminy konsultacji spo³ecznej w sprawach
o podstawowym znaczeniu dla mieszkañców So³ectwa,
4) wystêpowanie z wnioskami do Rady Gminy o rozpatrzenie
spraw, których za³atwienie wykracza poza mo¿liwoci
mieszkañców So³ectwa,

ROZDZIA£ III
So³tys i Rada So³ecka
§10. 1. Mieszkañcy So³ectwa wybieraj¹ ze swego grona
trzyosobow¹ Radê So³eck¹ oraz So³tysa.
2. Przewodnicz¹cym Rady So³eckiej jest So³tys.
3. Pe³nienie funkcji So³tysa ma charakter spo³eczny.
§11. 1. Do obowi¹zków So³tysa nale¿y w szczególnoci:
1) zwo³ywanie zebrañ wiejskich,
2) zwo³ywanie posiedzeñ Rady So³eckiej,
3) dzia³anie stosownie do wskazañ zebrania wiejskiego, Rady
Gminy i Wójta,
4) wp³ywanie na wykorzystanie aktywnoci mieszkañców
s³u¿¹cej poprawie gospodarki i warunków ¿ycia
w so³ectwie,
5) reprezentowanie mieszkañców so³ectwa wobec Rady
Gminy i Wójta,
6) uczestniczenie w naradach so³tysów zwo³ywanych przez
Wójta,
7) pe³nienie roli mê¿a zaufania w miejscowym rodowisku,
8) wykonywanie powierzonych mu zadañ w zakresie
administracji publicznej.
§12. 1. So³tys nie bêd¹cy radnym winien braæ udzia³
w Sesjach Rady.
2. Na Sesjach Rady Gminy so³tysowi przys³uguje prawo
wystêpowania z g³osem doradczym. Mo¿e te¿ zg³aszaæ
wnioski w imieniu zebrania mieszkañców.
§13. 1. Przy wykonywaniu
wspó³dzia³a z Rad¹ So³eck¹.

swoich

zadañ

so³tys

2. Do obowi¹zków Rady So³eckiej nale¿y wspomaganie
dzia³alnoci So³tysa. Rada So³ecka ma charakter opiniodawczy i doradczy.
3. Posiedzenia Rady So³eckiej odbywaj¹ siê raz na
kwarta³. Posiedzeniu Rady So³eckiej przewodniczy Przewodnicz¹cy Rady.
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4. Rada So³ecka w szczególnoci:
1) opracowuje i przedk³ada na zebraniu wiejskim projekty
uchwa³ w sprawach bêd¹cych przedmiotem rozpatrywania przez zebranie,
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) wspó³dzia³a z w³aciwymi organizacjami spo³ecznymi
w celu wspólnej realizacji zadañ.
5. Na zebraniach wiejskich Przewodnicz¹cy Rady sk³ada
informacjê o dzia³alnoci Rady So³eckiej.
§14. 1. Zebranie wiejskie mo¿e odwo³aæ So³tysa przed
up³ywem kadencji je¿eli utraci zaufanie mieszkañców
so³ectwa.
2. Rada Gminy mo¿e odwo³aæ So³tysa, który nie
wywi¹zuje siê ze swoich obowi¹zków lub dopuci³ siê czynu
dyskwalifikuj¹cego go w opinii rodowiska.
3. Rada Gminy odwo³uje So³tysa je¿eli dopuci³ siê
przestêpstwa.
4. Wójt mo¿e zawiesiæ w czynnociach So³tysa, który nie
wywi¹zuje siê ze swoich obowi¹zków lub dopuci³ siê
przestêpstwa i wyst¹piæ do Rady Gminy o odwo³anie go.
ROZDZIA£ IV
Zasady i tryb zwo³ywania zebrañ wiejskich
oraz warunki wa¿noci podejmowania uchwa³
§15. 1. Prawo do udzia³u w zebraniu wiejskim maj¹
mieszkañcy so³ectwa posiadaj¹cy czynne prawo wyborcze do
Rady Gminy.
§16. 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 Gminy lub Wójta.
§17. 1. Zebranie wiejskie odbywa siê w miarê potrzeb.
2. Termin i miejsce zebrania wiejskiego so³tys podaje do
wiadomoci publicznej w sposób zwyczajowo przyjêty
w so³ectwie.
3. Zebrane wiejskie zwo³ywane na wniosek mieszkañców
Rady Gminy lub Wójta winno odbyæ siê w terminie 7 dni
chyba, ¿e wnioskodawca proponuje termin póniejszy.
§18. 1. Zebranie wiejskie jest wa¿ne, gdy mieszkañcy
so³ectwa zostali o nim prawid³owo zawiadomieni, zgodnie
z wymogami statutu.

2. Zebranie wiejskie otwiera so³tys i przewodniczy jego
obradom.
3. Porz¹dek obrad ustala zebranie wiejskie na podstawie
projektu przed³o¿onego przez So³tysa.
§19. W celu udzielania So³tysowi sta³ej pomocy
w przygotowywaniu materia³ów i w organizacji zebrañ, Wójt
Gminy wyznacza poszczególnych pracowników Urzêdu
Gminy do kontaktów z so³ectwem (³¹czników).
§20. 1. Uchwa³y zebrania wiejskiego zapadaj¹ zwyk³¹
wiêkszoci¹ g³osów.
2. G³osowanie odbywa siê w sposób jawny.
ROZDZIA£ V
Zasady wyboru so³tysa i Rady So³eckiej
§21. 1. Zebranie so³eckie, na którym ma byæ dokonany
wybór so³tysa i Rady So³eckiej zarz¹dza Wójt Gminy.
W tym celu wydaje zarz¹dzenie, w którym okrela miejsce,
dzieñ i godzinê zebrania wiejskiego oraz wyznacza przewodnicz¹cego zebrania sporód radnych lub pracowników
Urzêdu.
2. Zarz¹dzenie Wójta, o którym mowa w ust. 1 podaje siê
do wiadomoci mieszkañców so³ectwa co najmniej 7 dni
przed wyznaczon¹ dat¹ zebrania.
§22. 1. Dla dokonania wa¿nego wyboru So³tysa i Rady
So³eckiej na zebraniu wiejskim wymagana jest osobista
obecnoæ co najmniej 1/5 mieszkañców so³ectwa posiadaj¹cych czynne prawo wyborcze.
2. O ile w wyznaczonym terminie nie uzyskano obecnoci
wymaganej liczby mieszkañców wybory w nowym terminie
mog¹ byæ przeprowadzone bez wzglêdu na liczbê obecnych
na zebraniu.
3. Na zebraniu wiejskim, na którym przeprowadzane s¹
wybory obowi¹zuje podpisywanie listy obecnoci przez uczestników uprawnionych do g³osowania.
§23. 1. Wybory przeprowadza komisja w sk³adzie 3 osób,
wybranych sporód uprawnionych 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.
§24. 1. Wybory odbywaj¹ siê przy nieograniczonej
liczbie kandydatów zg³oszonych bezporednio przez uprawnionych uczestników zebrania.
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2. W pierwszej kolejnoci nale¿y przeprowadziæ
zg³oszenie kandydatów i g³osowanie dla dokonania wyboru
So³tysa. W drugiej kolejnoci przeprowadza siê wybory
cz³onków Rady So³eckiej.
3. Wyborów dokonuje siê w g³osowaniu tajnym.
§25. Za wybranych uwa¿a siê kandydatów, którzy
uzyskali najwiêksz¹ liczbê g³osów.
§26. 1. So³tys i Rada So³ecka s¹ bezporednio odpowiedzialni przed zebraniem wiejskim i mog¹ byæ przez zebranie
wiejskie odwo³ani przed up³ywem kadencji, je¿eli nie
wykonuj¹ swoich obowi¹zków, naruszaj¹ postanowienia
statutu i uchwa³ zebrania lub dopucili siê czynu dyskwalifikuj¹cego w opinii rodowiska.

2. Odwo³anie z zajmowanych funkcji winno byæ podjête
po wys³uchaniu zainteresowanego.
§27. 1. W przypadku odwo³ania lub ust¹pienia So³tysa
Wójt Gminy zwo³uje zebranie wiejskie dla wyboru nowego
so³tysa.
2. Wybory dla uzupe³nienia sk³adu Rady So³eckiej lub
wybrania nowego sk³adu ca³ej Rady So³eckiej przeprowadza
samodzielnie zebranie wiejskie, zwo³ane przez So³tysa.
ROZDZIA£ VI
Postanowienia koñcowe
§28. Zmiany statutu dokonuje Rada Gminy.

Za³¹cznik Nr 6
do Uchwa³y Nr VII/31/2003
Rady Gminy w Mycielinie
z dnia 20 marca 2003 r.

ROZDZIA£ I
Nazwa i teren dzia³ania
§1. 1. Ogó³ mieszkañców So³ectwa Gadów stanowi
Samorz¹d Mieszkañców Wsi.
2. Nazwa Samorz¹du Mieszkañców Wsi brzmi: So³ectwo
Gadów.

2. Zebranie Wiejskie mo¿e powo³aæ tak¿e inne sta³e lub
dorane organy samorz¹dowe so³ectwa, na przyk³ad komisje,
okrelaj¹c zakres ich dzia³ania.
3. Kadencja So³tysa, Rady So³eckiej i innych sta³ych
organów powo³anych przez zebranie wiejskie trwa 4 lata.
§5. 1. Zebranie Wiejskie jest organem uchwa³odawczym
w So³ectwie.
2. So³tys jest organem wykonawczym.

§2. 1. So³ectwo Gadów jest jednostk¹ pomocnicz¹, której
mieszkañcy wspólnie z innymi So³ectwami tworz¹ wspólnotê
samorz¹dow¹ Gminy Mycielin.

3. Rada So³ecka jest organem wspomagaj¹cym dzia³alnoæ So³tysa.

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

§6. 1. Do zadañ Samorz¹du Mieszkañców Wsi So³ectwa
Gadów nale¿y:

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

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

- uchwa³y Nr VII/30/2003 Rady Gminy w Mycielinie z dnia
20 marca 2003 r. w sprawie Statutu Gminy,
- niniejszego statutu.
§3. Teren dzia³ania So³ectwa obejmuje wsie: Gadów.
ROZDZIA£ II
Organizacja i zakres dzia³ania
§4. 1. Organami So³ectwa s¹:
1) Zebranie Wiejskie,
2) So³tys,
3) Rada So³ecka.

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.
2. Samorz¹dowi Mieszkañców Wsi So³ectwa Gadów
Gmina mo¿e powierzyæ zarz¹dzanie mieniem komunalnym.
§7. Zadania okrelone w §6 Samorz¹d Mieszkañców Wsi
realizuje w szczególnoci poprzez:
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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 przeprowadzaniu
przez Radê Gminy konsultacji spo³ecznej w sprawach
o podstawowym znaczeniu dla mieszkañców So³ectwa,
4) wystêpowanie z wnioskami do Rady Gminy o rozpatrzenie
spraw, których za³atwienie wykracza poza mo¿liwoci
mieszkañców So³ectwa,
5) wspó³pracê z radnymi z terenu So³ectwa,
6) ustalenie zadañ dla so³tysa do realizacji miêdzy Zebraniami Wiejskimi.
§8. 1. Uchwa³y i opinie zebrania wiejskiego So³tys przekazuje Wójtowi.
2. O sposobie za³atwiania spraw wynikaj¹cych z uchwa³
i opinii Wójt informuje Zebranie Wiejskie lub So³tysa.
§9. Dla realizacji wspólnych przedsiêwziêæ Samorz¹d
Mieszkañców Wsi nawi¹zuje wspó³pracê z samorz¹dami mieszkañców s¹siednich so³ectw, zawiera porozumienie
okrelaj¹ce zakres i sposób wykonania wspólnych zadañ,
mo¿e podejmowaæ wspólnie uchwa³y.
ROZDZIA£ III
So³tys i Rada So³ecka
§10. 1. Mieszkañcy So³ectwa wybieraj¹ ze swego grona
trzyosobow¹ Radê So³eck¹ oraz So³tysa.
2. Przewodnicz¹cym Rady So³eckiej jest So³tys.
3. Pe³nienie funkcji So³tysa ma charakter spo³eczny.
§11. 1. Do obowi¹zków So³tysa nale¿y w szczególnoci:
1) zwo³ywanie zebrañ wiejskich,
2) zwo³ywanie posiedzeñ Rady So³eckiej,
3) dzia³anie stosownie do wskazañ zebrania wiejskiego, Rady
Gminy i Wójta,
4) wp³ywanie na wykorzystanie aktywnoci mieszkañców
s³u¿¹cej poprawie gospodarki i warunków ¿ycia w so³ectwie,
5) reprezentowanie mieszkañców so³ectwa wobec Rady
Gminy i Wójta,
6) uczestniczenie w naradach so³tysów zwo³ywanych przez
Wójta,
7) pe³nienie roli mê¿a zaufania w miejscowym rodowisku,
8) wykonywanie powierzonych mu zadañ w zakresie administracji publicznej.
§12. 1. So³tys nie bêd¹cy radnym winien braæ udzia³
w Sesjach Rady.

2. Na Sesjach Rady Gminy so³tysowi przys³uguje prawo
wystêpowania z g³osem doradczym. Mo¿e te¿ zg³aszaæ
wnioski w imieniu zebrania mieszkañców.
§13. 1. Przy wykonywaniu
wspó³dzia³a z Rad¹ So³eck¹.

swoich

zadañ

so³tys

2. Do obowi¹zków Rady So³eckiej nale¿y wspomaganie
dzia³alnoci So³tysa. Rada So³ecka ma charakter opiniodawczy i doradczy.
3. Posiedzenia Rady So³eckiej odbywaj¹ siê raz na
kwarta³. Posiedzeniu Rady So³eckiej przewodniczy Przewodnicz¹cy Rady.
4. Rada So³ecka w szczególnoci:
1) opracowuje i przedk³ada na zebraniu wiejskim projekty
uchwa³ w sprawach bêd¹cych przedmiotem rozpatrywania przez zebranie,
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) wspó³dzia³a z w³aciwymi organizacjami spo³ecznymi
w celu wspólnej realizacji zadañ.
5. Na zebraniach wiejskich Przewodnicz¹cy Rady sk³ada
informacjê o dzia³alnoci Rady So³eckiej.
§14. 1. Zebranie wiejskie mo¿e odwo³aæ So³tysa przed
up³ywem kadencji je¿eli utraci zaufanie mieszkañców
so³ectwa.
2. Rada Gminy mo¿e odwo³aæ So³tysa, który nie
wywi¹zuje siê ze swoich obowi¹zków lub dopuci³ siê czynu
dyskwalifikuj¹cego go w opinii rodowiska.
3. Rada Gminy odwo³uje So³tysa je¿eli dopuci³ siê
przestêpstwa.
4. Wójt mo¿e zawiesiæ w czynnociach So³tysa, który nie
wywi¹zuje siê ze swoich obowi¹zków lub dopuci³ siê
przestêpstwa i wyst¹piæ do Rady Gminy o odwo³anie go.
ROZDZIA£ IV
Zasady i tryb zwo³ywania zebrañ wiejskich
oraz warunki wa¿noci podejmowania uchwa³
§15. 1. Prawo do udzia³u w zebraniu wiejskim maj¹
mieszkañcy so³ectwa posiadaj¹cy czynne prawo wyborcze do
Rady Gminy.
§16. 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 Gminy lub Wójta.
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§17. 1. Zebranie wiejskie odbywa siê w miarê potrzeb.
2. Termin i miejsce zebrania wiejskiego so³tys podaje do
wiadomoci publicznej w sposób zwyczajowo przyjêty
w so³ectwie.
3. Zebrane wiejskie zwo³ywane na wniosek mieszkañców
Rady Gminy lub Wójta winno odbyæ siê w terminie 7 dni
chyba, ¿e wnioskodawca proponuje termin póniejszy.
§18. 1. Zebranie wiejskie jest wa¿ne, gdy mieszkañcy
so³ectwa zostali o nim prawid³owo zawiadomieni, zgodnie
z wymogami statutu.
2. Zebranie wiejskie otwiera so³tys i przewodniczy jego
obradom.
3. Porz¹dek obrad ustala zebranie wiejskie na podstawie
projektu przed³o¿onego przez So³tysa.
§19. W celu udzielania So³tysowi sta³ej pomocy
w przygotowywaniu materia³ów i w organizacji zebrañ, Wójt
Gminy wyznacza poszczególnych pracowników Urzêdu
Gminy do kontaktów z so³ectwem (³¹czników).
§20. 1. Uchwa³y zebrania wiejskiego zapadaj¹ zwyk³¹
wiêkszoci¹ g³osów.
2. G³osowanie odbywa siê w sposób jawny.
ROZDZIA£ V
Zasady wyboru so³tysa i Rady So³eckiej
§21. 1. Zebranie so³eckie, na którym ma byæ dokonany
wybór so³tysa i Rady So³eckiej zarz¹dza Wójt Gminy.
W tym celu wydaje zarz¹dzenie, w którym okrela miejsce,
dzieñ i godzinê zebrania wiejskiego oraz wyznacza przewodnicz¹cego zebrania sporód radnych lub pracowników
Urzêdu.

§23. 1. Wybory przeprowadza komisja w sk³adzie 3 osób,
wybranych sporód uprawnionych 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.
§24. 1. Wybory odbywaj¹ siê przy nieograniczonej
liczbie kandydatów zg³oszonych bezporednio przez
uprawnionych uczestników zebrania.
2. W pierwszej kolejnoci nale¿y przeprowadziæ
zg³oszenie kandydatów i g³osowanie dla dokonania wyboru
So³tysa. W drugiej kolejnoci przeprowadza siê wybory
cz³onków Rady So³eckiej.
3. Wyborów dokonuje siê w g³osowaniu tajnym.
§25. Za wybranych uwa¿a siê kandydatów, którzy
uzyskali najwiêksz¹ liczbê g³osów.
§26. 1. So³tys i Rada So³ecka s¹ bezporednio odpowiedzialni przed zebraniem wiejskim i mog¹ byæ przez zebranie
wiejskie odwo³ani przed up³ywem kadencji, je¿eli nie
wykonuj¹ swoich obowi¹zków, naruszaj¹ postanowienia
statutu i uchwa³ zebrania lub dopucili siê czynu dyskwalifikuj¹cego w opinii rodowiska.
2. Odwo³anie z zajmowanych funkcji winno byæ podjête
po wys³uchaniu zainteresowanego.

2. Zarz¹dzenie Wójta, o którym mowa w ust. 1 podaje siê
do wiadomoci mieszkañców so³ectwa co najmniej 7 dni
przed wyznaczon¹ dat¹ zebrania.

§27. 1. W przypadku odwo³ania lub ust¹pienia So³tysa
Wójt Gminy zwo³uje zebranie wiejskie dla wyboru nowego
so³tysa.

§22. 1. Dla dokonania wa¿nego wyboru So³tysa i Rady
So³eckiej na zebraniu wiejskim wymagana jest osobista
obecnoæ co najmniej 1/5 mieszkañców so³ectwa posiadaj¹cych czynne prawo wyborcze.

2. Wybory dla uzupe³nienia sk³adu Rady So³eckiej lub
wybrania nowego sk³adu ca³ej Rady So³eckiej przeprowadza
samodzielnie zebranie wiejskie, zwo³ane przez So³tysa.

2. O ile w wyznaczonym terminie nie uzyskano obecnoci
wymaganej liczby mieszkañców wybory w nowym terminie
mog¹ byæ przeprowadzone bez wzglêdu na liczbê obecnych
na zebraniu.

ROZDZIA£ VI

3. Na zebraniu wiejskim, na którym przeprowadzane s¹
wybory obowi¹zuje podpisywanie listy obecnoci przez
uczestników uprawnionych do g³osowania.

Postanowienia koñcowe
§28. Zmiany statutu dokonuje Rada Gminy.
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Za³¹cznik Nr 7
do Uchwa³y Nr VII/31/2003
Rady Gminy w Mycielinie
z dnia 20 marca 2003 r.

ROZDZIA£ I
Nazwa i teren dzia³ania
§1. 1. Ogó³ mieszkañców So³ectwa Korzeniew stanowi
Samorz¹d Mieszkañców Wsi.
2. Nazwa Samorz¹du Mieszkañców Wsi brzmi: So³ectwo
Korzeniew.
§2. 1. So³ectwo Korzeniew jest jednostk¹ pomocnicz¹,
której mieszkañcy wspólnie z innymi So³ectwami tworz¹
wspólnotê samorz¹dow¹ Gminy Mycielin.

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.
2. Samorz¹dowi Mieszkañców Wsi So³ectwa Korzeniew
Gmina mo¿e powierzyæ zarz¹dzanie mieniem komunalnym.
§7. Zadania okrelone w §6 Samorz¹d Mieszkañców Wsi
realizuje w szczególnoci poprzez:

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

1) podejmowanie uchwa³ w sprawach so³ectwa w ramach
przyznanych kompetencji,

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

2) opiniowanie spraw nale¿¹cych do zakresu dzia³ania
Samorz¹du Mieszkañców,

- uchwa³y Nr VII/30/2003 Rady Gminy w Mycielinie z dnia
20 marca 2003 r. w sprawie Statutu Gminy,
- niniejszego statutu.
§3. Teren dzia³ania So³ectwa obejmuje wsie: Korzeniew.
ROZDZIA£ II
Organizacja i zakres dzia³ania
§4. 1. Organami So³ectwa s¹:
1) Zebranie Wiejskie,
2) So³tys,
3) Rada So³ecka.
2. Zebranie Wiejskie mo¿e powo³aæ tak¿e inne sta³e lub
dorane organy samorz¹dowe so³ectwa, na przyk³ad komisje,
okrelaj¹c zakres ich dzia³ania.

3) wspó³uczestnictwo w organizowaniu i przeprowadzaniu
przez Radê Gminy konsultacji spo³ecznej w sprawach
o podstawowym znaczeniu dla mieszkañców So³ectwa,
4) wystêpowanie z wnioskami do Rady Gminy o rozpatrzenie
spraw, których za³atwienie wykracza poza mo¿liwoci
mieszkañców So³ectwa,
5) wspó³pracê z radnymi z terenu So³ectwa,
6) ustalenie zadañ dla so³tysa do realizacji miêdzy Zebraniami Wiejskimi.
§8. 1. Uchwa³y i opinie zebrania wiejskiego So³tys przekazuje Wójtowi.
2. O sposobie za³atwiania spraw wynikaj¹cych z uchwa³
i opinii Wójt informuje Zebranie Wiejskie lub So³tysa.

3. Kadencja So³tysa, Rady So³eckiej i innych sta³ych
organów powo³anych przez zebranie wiejskie trwa 4 lata.

§9. Dla realizacji wspólnych przedsiêwziêæ Samorz¹d
Mieszkañców Wsi nawi¹zuje wspó³pracê z samorz¹dami mieszkañców s¹siednich so³ectw, zawiera porozumienie
okrelaj¹ce zakres i sposób wykonania wspólnych zadañ,
mo¿e podejmowaæ wspólnie uchwa³y.

§5. 1. Zebranie Wiejskie jest organem uchwa³odawczym
w So³ectwie.

ROZDZIA£ III

2. So³tys jest organem wykonawczym.
3. Rada So³ecka jest organem wspomagaj¹cym dzia³alnoæ So³tysa.
§6. 1. Do zadañ Samorz¹du Mieszkañców Wsi So³ectwa
Korzeniew nale¿y:

So³tys i Rada So³ecka
§10. 1. Mieszkañcy So³ectwa wybieraj¹ ze swego grona
trzyosobow¹ Radê So³eck¹ oraz So³tysa.
2. Przewodnicz¹cym Rady So³eckiej jest So³tys.

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

1) zwo³ywanie zebrañ wiejskich,

2) kszta³towanie zasad wspó³¿ycia spo³ecznego,

2) zwo³ywanie posiedzeñ Rady So³eckiej,

3. Pe³nienie funkcji So³tysa ma charakter spo³eczny.
§11. 1. Do obowi¹zków So³tysa nale¿y w szczególnoci:
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3) dzia³anie stosownie do wskazañ zebrania wiejskiego, Rady
Gminy i Wójta,
4) wp³ywanie na wykorzystanie aktywnoci mieszkañców
s³u¿¹cej poprawie gospodarki i warunków ¿ycia w so³ectwie,
5) reprezentowanie mieszkañców so³ectwa wobec Rady
Gminy i Wójta,
6) uczestniczenie w naradach so³tysów zwo³ywanych przez
Wójta,
7) pe³nienie roli mê¿a zaufania w miejscowym rodowisku,
8) wykonywanie powierzonych mu zadañ w zakresie
administracji publicznej.
§12. 1. So³tys nie bêd¹cy radnym winien braæ udzia³
w Sesjach Rady.
2. Na Sesjach Rady Gminy so³tysowi przys³uguje prawo
wystêpowania z g³osem doradczym. Mo¿e te¿ zg³aszaæ wnioski w imieniu zebrania mieszkañców.
§13. 1. Przy wykonywaniu swoich zadañ so³tys wspó³dzia³a z Rad¹ So³eck¹.
2. Do obowi¹zków Rady So³eckiej nale¿y wspomaganie
dzia³alnoci So³tysa. Rada So³ecka ma charakter opiniodawczy i doradczy.
3. Posiedzenia Rady So³eckiej odbywaj¹ siê raz na
kwarta³. Posiedzeniu Rady So³eckiej przewodniczy Przewodnicz¹cy Rady.
4. Rada So³ecka w szczególnoci:
1) opracowuje i przedk³ada na zebraniu wiejskim projekty
uchwa³ w sprawach bêd¹cych przedmiotem rozpatrywania przez zebranie,
2) opracowuje i przedk³ada zebraniu wiejskiemu projekty
programów pracy samorz¹du,

4. Wójt mo¿e zawiesiæ w czynnociach So³tysa, który nie
wywi¹zuje siê ze swoich obowi¹zków lub dopuci³ siê
przestêpstwa i wyst¹piæ do Rady Gminy o odwo³anie go.
ROZDZIA£ IV
Zasady i tryb zwo³ywania zebrañ wiejskich
oraz warunki wa¿noci podejmowania uchwa³
§15. 1. Prawo do udzia³u w zebraniu wiejskim maj¹
mieszkañcy so³ectwa posiadaj¹cy czynne prawo wyborcze do
Rady Gminy.
§16. 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 Gminy lub Wójta.
§17. 1. Zebranie wiejskie odbywa siê w miarê potrzeb.
2. Termin i miejsce zebrania wiejskiego so³tys podaje do
wiadomoci publicznej w sposób zwyczajowo przyjêty
w so³ectwie.
3. Zebrane wiejskie zwo³ywane na wniosek mieszkañców
Rady Gminy lub Wójta winno odbyæ siê w terminie 7 dni
chyba, ¿e wnioskodawca proponuje termin póniejszy.
§18. 1. Zebranie wiejskie jest wa¿ne, gdy mieszkañcy
so³ectwa zostali o nim prawid³owo zawiadomieni, zgodnie
z wymogami statutu.
2. Zebranie wiejskie otwiera so³tys i przewodniczy jego
obradom.
3. Porz¹dek obrad ustala zebranie wiejskie na podstawie
projektu przed³o¿onego przez So³tysa.

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

§19. W celu udzielania So³tysowi sta³ej pomocy
w przygotowywaniu materia³ów i w organizacji zebrañ, Wójt
Gminy wyznacza poszczególnych pracowników Urzêdu
Gminy do kontaktów z so³ectwem (³¹czników).

4) organizuje wykonanie uchwa³ zebrania wiejskiego oraz
kontroluje ich realizacjê,

§20. 1. Uchwa³y zebrania wiejskiego zapadaj¹ zwyk³¹
wiêkszoci¹ g³osów.

5) wspó³dzia³a z w³aciwymi organizacjami spo³ecznymi
w celu wspólnej realizacji zadañ.
5. Na zebraniach wiejskich Przewodnicz¹cy Rady sk³ada
informacjê o dzia³alnoci Rady So³eckiej.
§14. 1. Zebranie wiejskie mo¿e odwo³aæ So³tysa przed
up³ywem kadencji je¿eli utraci zaufanie mieszkañców
so³ectwa.
2. Rada Gminy mo¿e odwo³aæ So³tysa, który nie
wywi¹zuje siê ze swoich obowi¹zków lub dopuci³ siê czynu
dyskwalifikuj¹cego go w opinii rodowiska.
3. Rada Gminy odwo³uje So³tysa je¿eli dopuci³ siê przestêpstwa.

2. G³osowanie odbywa siê w sposób jawny.
ROZDZIA£ V
Zasady wyboru so³tysa i Rady So³eckiej
§21. 1. Zebranie so³eckie, na którym ma byæ dokonany
wybór so³tysa i Rady So³eckiej zarz¹dza Wójt Gminy.
W tym celu wydaje zarz¹dzenie, w którym okrela miejsce,
dzieñ i godzinê zebrania wiejskiego oraz wyznacza przewodnicz¹cego zebrania sporód radnych lub pracowników
Urzêdu.
2. Zarz¹dzenie Wójta, o którym mowa w ust. 1 podaje siê
do wiadomoci mieszkañców so³ectwa co najmniej 7 dni
przed wyznaczon¹ dat¹ zebrania.
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§22. 1. Dla dokonania wa¿nego wyboru So³tysa i Rady
So³eckiej na zebraniu wiejskim wymagana jest osobista
obecnoæ co najmniej 1/5 mieszkañców so³ectwa posiadaj¹cych czynne prawo wyborcze.
2. O ile w wyznaczonym terminie nie uzyskano obecnoci
wymaganej liczby mieszkañców wybory w nowym terminie
mog¹ byæ przeprowadzone bez wzglêdu na liczbê obecnych
na zebraniu.
3. Na zebraniu wiejskim, na którym przeprowadzane s¹
wybory obowi¹zuje podpisywanie listy obecnoci przez uczestników uprawnionych do g³osowania.
§23. 1. Wybory przeprowadza komisja w sk³adzie 3 osób,
wybranych sporód uprawnionych 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,

2. W pierwszej kolejnoci nale¿y przeprowadziæ
zg³oszenie kandydatów i g³osowanie dla dokonania wyboru
So³tysa. W drugiej kolejnoci przeprowadza siê wybory
cz³onków Rady So³eckiej.
3. Wyborów dokonuje siê w g³osowaniu tajnym.
§25. Za wybranych uwa¿a siê kandydatów, którzy uzyskali najwiêksz¹ liczbê g³osów.
§26. 1. So³tys i Rada So³ecka s¹ bezporednio odpowiedzialni przed zebraniem wiejskim i mog¹ byæ przez zebranie
wiejskie odwo³ani przed up³ywem kadencji, je¿eli nie
wykonuj¹ swoich obowi¹zków, naruszaj¹ postanowienia
statutu i uchwa³ zebrania lub dopucili siê czynu dyskwalifikuj¹cego w opinii rodowiska.
2. Odwo³anie z zajmowanych funkcji winno byæ podjête
po wys³uchaniu zainteresowanego.
§27. 1. W przypadku odwo³ania lub ust¹pienia So³tysa
Wójt Gminy zwo³uje zebranie wiejskie dla wyboru nowego
so³tysa.
2. Wybory dla uzupe³nienia sk³adu Rady So³eckiej lub
wybrania nowego sk³adu ca³ej Rady So³eckiej przeprowadza
samodzielnie zebranie wiejskie, zwo³ane przez So³tysa.

- sporz¹dzenie protoko³u o wynikach wyborów.
ROZDZIA£ VI

3. Protokó³ podpisuj¹ cz³onkowie komisji oraz Przewodnicz¹cy zebrania.
§24. 1. Wybory odbywaj¹ siê przy nieograniczonej
liczbie kandydatów zg³oszonych bezporednio przez uprawnionych uczestników zebrania.

Postanowienia koñcowe
§28. Zmiany statutu dokonuje Rada Gminy.

Za³¹cznik Nr 8
do Uchwa³y Nr VII/31/2003
Rady Gminy w Mycielinie
z dnia 20 marca 2003 r.

ROZDZIA£ I

§3. Teren dzia³ania So³ectwa obejmuje wsie: Kocielec.

Nazwa i teren dzia³ania

ROZDZIA£ II

§1. 1. Ogó³ mieszkañców So³ectwa Kocielec stanowi
Samorz¹d Mieszkañców Wsi.
2. Nazwa Samorz¹du Mieszkañców Wsi brzmi: So³ectwo
Kocielec.
§2. 1. So³ectwo Kocielec jest jednostk¹ pomocnicz¹,
której mieszkañcy wspólnie z innymi So³ectwami tworz¹
wspólnotê samorz¹dow¹ Gminy Mycielin.
2. Samorz¹d Mieszkañców Wsi So³ectwa Kocielec dzia³a
na podstawie przepisów prawa, w szczególnoci:
- ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorz¹dzie gminnym,
- uchwa³y Nr VII/30/2003 Rady Gminy w Mycielinie z dnia
20 marca 2003 r. w sprawie Statutu Gminy,
- niniejszego statutu.

Organizacja i zakres dzia³ania
§4. 1. Organami So³ectwa s¹:
1) Zebranie Wiejskie,
2) So³tys,
3) Rada So³ecka.
2. Zebranie Wiejskie mo¿e powo³aæ tak¿e inne sta³e lub
dorane organy samorz¹dowe so³ectwa, na przyk³ad komisje,
okrelaj¹c zakres ich dzia³ania.
3. Kadencja So³tysa, Rady So³eckiej i innych sta³ych
organów powo³anych przez zebranie wiejskie trwa 4 lata.
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§5. 1. Zebranie Wiejskie jest organem uchwa³odawczym
w So³ectwie.
2. So³tys jest organem wykonawczym.
3. Rada So³ecka jest organem wspomagaj¹cym dzia³alnoæ So³tysa.
§6. 1. Do zadañ Samorz¹du Mieszkañców Wsi So³ectwa
Kocielec nale¿y:
1) udzia³ w rozpatrywaniu spraw gospodarczych,
socjalno-bytowych, opieki zdrowotnej, spraw 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.

ROZDZIA£ III
So³tys i Rada So³ecka
§10. 1. Mieszkañcy So³ectwa wybieraj¹ ze swego grona
trzyosobow¹ Radê So³eck¹ oraz So³tysa.
2. Przewodnicz¹cym Rady So³eckiej jest So³tys.
3. Pe³nienie funkcji So³tysa ma charakter spo³eczny.
§11. 1. Do obowi¹zków So³tysa nale¿y w szczególnoci:
1) zwo³ywanie zebrañ wiejskich,
2) zwo³ywanie posiedzeñ Rady So³eckiej,
3) dzia³anie stosownie do wskazañ zebrania wiejskiego, Rady
Gminy i Wójta,
4) wp³ywanie na wykorzystanie aktywnoci mieszkañców
s³u¿¹cej poprawie gospodarki i warunków ¿ycia w so³ectwie,
5) reprezentowanie mieszkañców so³ectwa wobec Rady
Gminy i Wójta,

2. Samorz¹dowi Mieszkañców Wsi So³ectwa Kocielec
Gmina mo¿e powierzyæ zarz¹dzanie mieniem komunalnym.

6) uczestniczenie w naradach so³tysów zwo³ywanych przez
Wójta,

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

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

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 przeprowadzaniu
przez Radê Gminy konsultacji spo³ecznej w sprawach
o podstawowym znaczeniu dla mieszkañców So³ectwa,
4) wystêpowanie z wnioskami do Rady Gminy o rozpatrzenie
spraw, których za³atwienie wykracza poza mo¿liwoci
mieszkañców So³ectwa,
5) wspó³pracê z radnymi z terenu So³ectwa,
6) ustalenie zadañ dla so³tysa do realizacji miêdzy Zebraniami Wiejskimi.
§8. 1. Uchwa³y i opinie zebrania wiejskiego So³tys przekazuje Wójtowi.
2. O sposobie za³atwiania spraw wynikaj¹cych z uchwa³
i opinii Wójt informuje Zebranie Wiejskie lub So³tysa.
§9. Dla realizacji wspólnych przedsiêwziêæ Samorz¹d
Mieszkañców Wsi nawi¹zuje wspó³pracê z samorz¹dami mieszkañców s¹siednich so³ectw, zawiera porozumienie
okrelaj¹ce zakres i sposób wykonania wspólnych zadañ,
mo¿e podejmowaæ wspólnie uchwa³y.

8) wykonywanie powierzonych mu zadañ w zakresie administracji publicznej.
§12. 1. So³tys nie bêd¹cy radnym winien braæ udzia³
w Sesjach Rady.
2. Na Sesjach Rady Gminy so³tysowi przys³uguje prawo
wystêpowania z g³osem doradczym. Mo¿e te¿ zg³aszaæ
wnioski w imieniu zebrania mieszkañców.
§13. 1. Przy wykonywaniu swoich zadañ so³tys wspó³dzia³a z Rad¹ So³eck¹.
2. Do obowi¹zków Rady So³eckiej nale¿y wspomaganie
dzia³alnoci So³tysa. Rada So³ecka ma charakter opiniodawczy i doradczy.
3. Posiedzenia Rady So³eckiej odbywaj¹ siê raz na
kwarta³. Posiedzeniu Rady So³eckiej przewodniczy
Przewodnicz¹cy Rady.
4. Rada So³ecka w szczególnoci:
1) opracowuje i przedk³ada na zebraniu wiejskim projekty
uchwa³ w sprawach bêd¹cych przedmiotem rozpatrywania przez zebranie,
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,
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5) wspó³dzia³a z w³aciwymi organizacjami spo³ecznymi
w celu wspólnej realizacji zadañ.
5. Na zebraniach wiejskich Przewodnicz¹cy Rady sk³ada
informacjê o dzia³alnoci Rady So³eckiej.
§14. 1. Zebranie wiejskie mo¿e odwo³aæ So³tysa przed
up³ywem kadencji je¿eli utraci zaufanie mieszkañców
so³ectwa.
2. Rada Gminy mo¿e odwo³aæ So³tysa, który nie
wywi¹zuje siê ze swoich obowi¹zków lub dopuci³ siê czynu
dyskwalifikuj¹cego go w opinii rodowiska.
3. Rada Gminy odwo³uje So³tysa je¿eli dopuci³ siê
przestêpstwa.
4. Wójt mo¿e zawiesiæ w czynnociach So³tysa, który nie
wywi¹zuje siê ze swoich obowi¹zków lub dopuci³ siê
przestêpstwa i wyst¹piæ do Rady Gminy o odwo³anie go.
ROZDZIA£ IV
Zasady i tryb zwo³ywania zebrañ wiejskich
oraz warunki wa¿noci podejmowania uchwa³
§15. 1. Prawo do udzia³u w zebraniu wiejskim maj¹
mieszkañcy so³ectwa posiadaj¹cy czynne prawo wyborcze do
Rady Gminy.
§16. 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 Gminy lub Wójta.
§17. 1. Zebranie wiejskie odbywa siê w miarê potrzeb.
2. Termin i miejsce zebrania wiejskiego so³tys podaje do
wiadomoci publicznej w sposób zwyczajowo przyjêty
w so³ectwie.
3. Zebrane wiejskie zwo³ywane na wniosek mieszkañców
Rady Gminy lub Wójta winno odbyæ siê w terminie 7 dni
chyba, ¿e wnioskodawca proponuje termin póniejszy.
§18. 1. Zebranie wiejskie jest wa¿ne, gdy mieszkañcy
so³ectwa zostali o nim prawid³owo zawiadomieni, zgodnie
z wymogami statutu.
2. Zebranie wiejskie otwiera so³tys i przewodniczy jego
obradom.
3. Porz¹dek obrad ustala zebranie wiejskie na podstawie
projektu przed³o¿onego przez So³tysa.
§19. W celu udzielania So³tysowi sta³ej pomocy
w przygotowywaniu materia³ów i w organizacji zebrañ, Wójt
Gminy wyznacza poszczególnych pracowników Urzêdu
Gminy do kontaktów z so³ectwem (³¹czników).
§20. 1. Uchwa³y zebrania wiejskiego zapadaj¹ zwyk³¹
wiêkszoci¹ g³osów.
2. G³osowanie odbywa siê w sposób jawny.
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ROZDZIA£ V
Zasady wyboru so³tysa i Rady So³eckiej
§21. 1. Zebranie so³eckie, na którym ma byæ dokonany
wybór so³tysa i Rady So³eckiej zarz¹dza Wójt Gminy.
W tym celu wydaje zarz¹dzenie, w którym okrela miejsce,
dzieñ i godzinê zebrania wiejskiego oraz wyznacza przewodnicz¹cego zebrania sporód radnych lub pracowników
Urzêdu.
2. Zarz¹dzenie Wójta, o którym mowa w ust. 1 podaje siê
do wiadomoci mieszkañców so³ectwa co najmniej 7 dni
przed wyznaczon¹ dat¹ zebrania.
§22. 1. Dla dokonania wa¿nego wyboru So³tysa i Rady
So³eckiej na zebraniu wiejskim wymagana jest osobista
obecnoæ co najmniej 1/5 mieszkañców so³ectwa posiadaj¹cych czynne prawo wyborcze.
2. O ile w wyznaczonym terminie nie uzyskano obecnoci
wymaganej liczby mieszkañców wybory w nowym terminie
mog¹ byæ przeprowadzone bez wzglêdu na liczbê obecnych
na zebraniu.
3. Na zebraniu wiejskim, na którym przeprowadzane s¹
wybory obowi¹zuje podpisywanie listy obecnoci przez uczestników uprawnionych do g³osowania.
§23. 1. Wybory przeprowadza komisja w sk³adzie 3 osób,
wybranych sporód uprawnionych 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
Przewodnicz¹cy zebrania.

cz³onkowie

komisji

oraz

§24. 1. Wybory odbywaj¹ siê przy nieograniczonej
liczbie kandydatów zg³oszonych bezporednio przez
uprawnionych uczestników zebrania.
2. W pierwszej kolejnoci nale¿y przeprowadziæ
zg³oszenie kandydatów i g³osowanie dla dokonania wyboru
So³tysa. W drugiej kolejnoci przeprowadza siê wybory
cz³onków Rady So³eckiej.
3. Wyborów dokonuje siê w g³osowaniu tajnym.
§25. Za wybranych uwa¿a siê kandydatów, którzy
uzyskali najwiêksz¹ liczbê g³osów.
§26. 1. So³tys i Rada So³ecka s¹ bezporednio odpowiedzialni przed zebraniem wiejskim i mog¹ byæ przez zebranie
wiejskie odwo³ani przed up³ywem kadencji, je¿eli nie
wykonuj¹ swoich obowi¹zków, naruszaj¹ postanowienia
statutu i uchwa³ zebrania lub dopucili siê czynu
dyskwalifikuj¹cego w opinii rodowiska.
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2. Odwo³anie z zajmowanych funkcji winno byæ podjête
po wys³uchaniu zainteresowanego.
§27. 1. W przypadku odwo³ania lub ust¹pienia So³tysa
Wójt Gminy zwo³uje zebranie wiejskie dla wyboru nowego
so³tysa.

2. Wybory dla uzupe³nienia sk³adu Rady So³eckiej lub
wybrania nowego sk³adu ca³ej Rady So³eckiej przeprowadza
samodzielnie zebranie wiejskie, zwo³ane przez So³tysa.
ROZDZIA£ VI
Postanowienia koñcowe
§28. Zmiany statutu dokonuje Rada Gminy.

Za³¹cznik Nr 9
do Uchwa³y Nr VII/31/2003
Rady Gminy w Mycielinie
z dnia 20 marca 2003 r.

ROZDZIA£ I
Nazwa i teren dzia³ania

2. So³tys jest organem wykonawczym.
3. Rada So³ecka
dzia³alnoæ So³tysa.

jest

organem

wspomagaj¹cym

§1. 1. Ogó³ mieszkañców So³ectwa Kocielec Kolonia
stanowi Samorz¹d Mieszkañców Wsi.

§6. 1. Do zadañ Samorz¹du Mieszkañców Wsi So³ectwa
Kocielec Kolonia nale¿y:

2. Nazwa Samorz¹du Mieszkañców Wsi brzmi: So³ectwo
Kocielec Kolonia.

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

§2. 1. So³ectwo Kocielec Kolonia jest jednostk¹ pomocnicz¹, której mieszkañcy wspólnie z innymi So³ectwami tworz¹
wspólnotê samorz¹dow¹ Gminy Mycielin.
2. Samorz¹d Mieszkañców Wsi So³ectwa Kocielec Kolonia dzia³a na podstawie przepisów prawa, w szczególnoci:

2) kszta³towanie zasad wspó³¿ycia spo³ecznego,
3) organizowanie wspólnych prac na rzecz miejsca
zamieszkania,

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

4) tworzenie pomocy s¹siedzkiej,

- uchwa³y Nr VII/30/2003 Rady Gminy w Mycielinie z dnia
20 marca 2003 r. w sprawie Statutu Gminy,

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

- niniejszego statutu.
§3. Teren dzia³ania So³ectwa obejmuje wsie: Kocielec
Kolonia, Kuku³ka.

2. Samorz¹dowi Mieszkañców Wsi So³ectwa Kocielec
Kolonia Gmina mo¿e powierzyæ zarz¹dzanie mieniem komunalnym.

ROZDZIA£ II

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

Organizacja i zakres dzia³ania
§4. 1. Organami So³ectwa s¹:
1) Zebranie Wiejskie,
2) So³tys,
3) Rada So³ecka.
2. Zebranie Wiejskie mo¿e powo³aæ tak¿e inne sta³e lub
dorane organy samorz¹dowe so³ectwa, na przyk³ad komisje,
okrelaj¹c zakres ich dzia³ania.
3. Kadencja So³tysa, Rady So³eckiej i innych sta³ych
organów powo³anych przez zebranie wiejskie trwa 4 lata.
§5. 1. Zebranie Wiejskie jest organem uchwa³odawczym
w So³ectwie.

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 przeprowadzaniu
przez Radê Gminy konsultacji spo³ecznej w sprawach
o podstawowym znaczeniu dla mieszkañców So³ectwa,
4) wystêpowanie z wnioskami do Rady Gminy o rozpatrzenie
spraw, których za³atwienie wykracza poza mo¿liwoci
mieszkañców So³ectwa,
5) wspó³pracê z radnymi z terenu So³ectwa,
6) ustalenie zadañ dla so³tysa do realizacji miêdzy Zebraniami Wiejskimi.
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§8. 1. Uchwa³y i opinie zebrania wiejskiego So³tys
przekazuje Wójtowi.

2) opracowuje i przedk³ada zebraniu wiejskiemu projekty
programów pracy samorz¹du,

2. O sposobie za³atwiania spraw wynikaj¹cych z uchwa³
i opinii Wójt informuje Zebranie Wiejskie lub So³tysa.

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

§9. Dla realizacji wspólnych przedsiêwziêæ Samorz¹d
Mieszkañców Wsi nawi¹zuje wspó³pracê z samorz¹dami mieszkañców s¹siednich so³ectw, zawiera porozumienie
okrelaj¹ce zakres i sposób wykonania wspólnych zadañ,
mo¿e podejmowaæ wspólnie uchwa³y.
ROZDZIA£ III
So³tys i Rada So³ecka
§10. 1. Mieszkañcy So³ectwa wybieraj¹ ze swego grona
trzyosobow¹ Radê So³eck¹ oraz So³tysa.
2. Przewodnicz¹cym Rady So³eckiej jest So³tys.
3. Pe³nienie funkcji So³tysa ma charakter spo³eczny.
§11. 1. Do obowi¹zków So³tysa nale¿y w szczególnoci:
1) zwo³ywanie zebrañ wiejskich,
2) zwo³ywanie posiedzeñ Rady So³eckiej,
3) dzia³anie stosownie do wskazañ zebrania wiejskiego, Rady
Gminy i Wójta,
4) wp³ywanie na wykorzystanie aktywnoci mieszkañców
s³u¿¹cej poprawie gospodarki i warunków ¿ycia
w so³ectwie,
5) reprezentowanie mieszkañców so³ectwa wobec Rady
Gminy i Wójta,
6) uczestniczenie w naradach so³tysów zwo³ywanych przez
Wójta,
7) pe³nienie roli mê¿a zaufania w miejscowym rodowisku,
8) wykonywanie powierzonych mu zadañ w zakresie
administracji publicznej.
§12. 1. So³tys nie bêd¹cy radnym winien braæ udzia³
w Sesjach Rady.
2. Na Sesjach Rady Gminy so³tysowi przys³uguje prawo
wystêpowania z g³osem doradczym. Mo¿e te¿ zg³aszaæ
wnioski w imieniu zebrania mieszkañców.
§13. 1. Przy wykonywaniu swoich zadañ so³tys wspó³dzia³a z Rad¹ So³eck¹.
2. Do obowi¹zków Rady So³eckiej nale¿y wspomaganie
dzia³alnoci So³tysa. Rada So³ecka ma charakter opiniodawczy i doradczy.
3. Posiedzenia Rady So³eckiej odbywaj¹ siê raz na
kwarta³. Posiedzeniu Rady So³eckiej przewodniczy Przewodnicz¹cy Rady.
4. Rada So³ecka w szczególnoci:
1) opracowuje i przedk³ada na zebraniu wiejskim projekty
uchwa³ w sprawach bêd¹cych przedmiotem rozpatrywania przez zebranie,

4) organizuje wykonanie uchwa³ zebrania wiejskiego oraz
kontroluje ich realizacjê,
5) wspó³dzia³a z w³aciwymi organizacjami spo³ecznymi
w celu wspólnej realizacji zadañ.
5. Na zebraniach wiejskich Przewodnicz¹cy Rady sk³ada
informacjê o dzia³alnoci Rady So³eckiej.
§14. 1. Zebranie wiejskie mo¿e odwo³aæ So³tysa przed
up³ywem kadencji je¿eli utraci zaufanie mieszkañców
so³ectwa.
2. Rada Gminy mo¿e odwo³aæ So³tysa, który nie
wywi¹zuje siê ze swoich obowi¹zków lub dopuci³ siê czynu
dyskwalifikuj¹cego go w opinii rodowiska.
3. Rada Gminy odwo³uje So³tysa je¿eli dopuci³ siê
przestêpstwa.
4. Wójt mo¿e zawiesiæ w czynnociach So³tysa, który nie
wywi¹zuje siê ze swoich obowi¹zków lub dopuci³ siê
przestêpstwa i wyst¹piæ do Rady Gminy o odwo³anie go.
ROZDZIA£ IV
Zasady i tryb zwo³ywania zebrañ wiejskich
oraz warunki wa¿noci podejmowania uchwa³
§15. 1. Prawo do udzia³u w zebraniu wiejskim maj¹
mieszkañcy so³ectwa posiadaj¹cy czynne prawo wyborcze do
Rady Gminy.
§16. 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 Gminy lub Wójta.
§17. 1. Zebranie wiejskie odbywa siê w miarê potrzeb.
2. Termin i miejsce zebrania wiejskiego so³tys podaje do
wiadomoci publicznej w sposób zwyczajowo przyjêty
w so³ectwie.
3. Zebrane wiejskie zwo³ywane na wniosek mieszkañców
Rady Gminy lub Wójta winno odbyæ siê w terminie 7 dni
chyba, ¿e wnioskodawca proponuje termin póniejszy.
§18. 1. Zebranie wiejskie jest wa¿ne, gdy mieszkañcy
so³ectwa zostali o nim prawid³owo zawiadomieni, zgodnie
z wymogami statutu.
2. Zebranie wiejskie otwiera so³tys i przewodniczy jego
obradom.
3. Porz¹dek obrad ustala zebranie wiejskie na podstawie
projektu przed³o¿onego przez So³tysa.
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§19. W celu udzielania So³tysowi sta³ej pomocy
w przygotowywaniu materia³ów i w organizacji zebrañ, Wójt
Gminy wyznacza poszczególnych pracowników Urzêdu
Gminy do kontaktów z so³ectwem (³¹czników).

- przeprowadzenie g³osowania,

§20. 1. Uchwa³y zebrania wiejskiego zapadaj¹ zwyk³¹
wiêkszoci¹ g³osów.

- sporz¹dzenie protoko³u o wynikach wyborów.

2. G³osowanie odbywa siê w sposób jawny.
ROZDZIA£ V
Zasady wyboru so³tysa i Rady So³eckiej
§21. 1. Zebranie so³eckie, na którym ma byæ dokonany
wybór so³tysa i Rady So³eckiej zarz¹dza Wójt Gminy.
W tym celu wydaje zarz¹dzenie, w którym okrela miejsce,
dzieñ i godzinê zebrania wiejskiego oraz wyznacza przewodnicz¹cego zebrania sporód radnych lub pracowników
Urzêdu.
2. Zarz¹dzenie Wójta, o którym mowa w ust. 1 podaje siê
do wiadomoci mieszkañców so³ectwa co najmniej 7 dni
przed wyznaczon¹ dat¹ zebrania.
§22. 1. Dla dokonania wa¿nego wyboru So³tysa i Rady
So³eckiej na zebraniu wiejskim wymagana jest osobista
obecnoæ co najmniej 1/5 mieszkañców so³ectwa posiadaj¹cych czynne prawo wyborcze.
2. O ile w wyznaczonym terminie nie uzyskano obecnoci
wymaganej liczby mieszkañców wybory w nowym terminie
mog¹ byæ przeprowadzone bez wzglêdu na liczbê obecnych
na zebraniu.
3. Na zebraniu wiejskim, na którym przeprowadzane s¹
wybory obowi¹zuje podpisywanie listy obecnoci przez uczestników uprawnionych do g³osowania.
§23. 1. Wybory przeprowadza komisja w sk³adzie 3 osób,
wybranych sporód uprawnionych 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,

- ustalenie wyników wyborów,
- og³oszenie wyników wyborów,

3. Protokó³ podpisuj¹ cz³onkowie komisji oraz Przewodnicz¹cy zebrania.
§24. 1. Wybory odbywaj¹ siê przy nieograniczonej
liczbie kandydatów zg³oszonych bezporednio przez uprawnionych uczestników zebrania.
2. W pierwszej kolejnoci nale¿y przeprowadziæ
zg³oszenie kandydatów i g³osowanie dla dokonania wyboru
So³tysa. W drugiej kolejnoci przeprowadza siê wybory
cz³onków Rady So³eckiej.
3. Wyborów dokonuje siê w g³osowaniu tajnym.
§25. Za wybranych uwa¿a siê kandydatów, którzy
uzyskali najwiêksz¹ liczbê g³osów.
§26. 1. So³tys i Rada So³ecka s¹ bezporednio odpowiedzialni przed zebraniem wiejskim i mog¹ byæ przez zebranie
wiejskie odwo³ani przed up³ywem kadencji, je¿eli nie
wykonuj¹ swoich obowi¹zków, naruszaj¹ postanowienia
statutu i uchwa³ zebrania lub dopucili siê czynu dyskwalifikuj¹cego w opinii rodowiska.
2. Odwo³anie z zajmowanych funkcji winno byæ podjête
po wys³uchaniu zainteresowanego.
§27. 1. W przypadku odwo³ania lub ust¹pienia So³tysa
Wójt Gminy zwo³uje zebranie wiejskie dla wyboru nowego
so³tysa.
2. Wybory dla uzupe³nienia sk³adu Rady So³eckiej lub
wybrania nowego sk³adu ca³ej Rady So³eckiej przeprowadza
samodzielnie zebranie wiejskie, zwo³ane przez So³tysa.
ROZDZIA£ VI
Postanowienia koñcowe
§28. Zmiany statutu dokonuje Rada Gminy.
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Za³¹cznik Nr 10
do Uchwa³y Nr VII/31/2003
Rady Gminy w Mycielinie
z dnia 20 marca 2003 r.

ROZDZIA£ I

3) organizowanie wspólnych prac na rzecz miejsca zamieszkania,

Nazwa i teren dzia³ania

4) tworzenie pomocy s¹siedzkiej,

§1. 1. Ogó³ mieszkañców So³ectwa Kuszyn stanowi
Samorz¹d Mieszkañców Wsi.
2. Nazwa Samorz¹du Mieszkañców Wsi brzmi: So³ectwo
Kuszyn.
§2. 1. So³ectwo Kuszyn jest jednostk¹ pomocnicz¹, której
mieszkañcy wspólnie z innymi So³ectwami tworz¹ wspólnotê
samorz¹dow¹ Gminy Mycielin.

5) sprawowanie kontroli spo³ecznej nad dzia³alnoci¹
jednostek organizacyjnych zwi¹zanych z warunkami ¿ycia
na wsi.
2. Samorz¹dowi Mieszkañców Wsi So³ectwa Kuszyn
Gmina mo¿e powierzyæ zarz¹dzanie mieniem komunalnym.
§7. Zadania okrelone w §6 Samorz¹d Mieszkañców Wsi
realizuje w szczególnoci poprzez:

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

1) podejmowanie uchwa³ w sprawach so³ectwa w ramach
przyznanych kompetencji,

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

2) opiniowanie spraw nale¿¹cych do zakresu dzia³ania
Samorz¹du Mieszkañców,

- uchwa³y Nr VII/30/2003 Rady Gminy w Mycielinie z dnia
20 marca 2003 r. w sprawie Statutu Gminy,
- niniejszego statutu.
§3. Teren dzia³ania So³ectwa obejmuje wsie: Kuszyn,
Jaszczury.
ROZDZIA£ II

4) wystêpowanie z wnioskami do Rady Gminy o rozpatrzenie
spraw, których za³atwienie wykracza poza mo¿liwoci
mieszkañców So³ectwa,
5) wspó³pracê z radnymi z terenu So³ectwa,

Organizacja i zakres dzia³ania
§4. 1. Organami So³ectwa s¹:

6) ustalenie zadañ dla so³tysa do realizacji miêdzy Zebraniami Wiejskimi.
§8. 1. Uchwa³y i opinie zebrania wiejskiego So³tys
przekazuje Wójtowi.

1) Zebranie Wiejskie,
2) So³tys,

2. O sposobie za³atwiania spraw wynikaj¹cych z uchwa³
i opinii Wójt informuje Zebranie Wiejskie lub So³tysa.

3) Rada So³ecka.
2. Zebranie Wiejskie mo¿e powo³aæ tak¿e inne sta³e lub
dorane organy samorz¹dowe so³ectwa, na przyk³ad komisje,
okrelaj¹c zakres ich dzia³ania.
3. Kadencja So³tysa, Rady So³eckiej i innych sta³ych
organów powo³anych przez zebranie wiejskie trwa 4 lata.
§5. 1. Zebranie Wiejskie jest organem uchwa³odawczym
w So³ectwie.
2. So³tys jest organem wykonawczym.
3. Rada So³ecka
dzia³alnoæ So³tysa.

3) wspó³uczestnictwo w organizowaniu i przeprowadzaniu
przez Radê Gminy konsultacji spo³ecznej w sprawach
o podstawowym znaczeniu dla mieszkañców So³ectwa,

jest

organem

wspomagaj¹cym

§6. 1. Do zadañ Samorz¹du Mieszkañców Wsi So³ectwa
Kuszyn nale¿y:
1) udzia³ w rozpatrywaniu spraw gospodarczych,
socjalno-bytowych, opieki zdrowotnej, spraw kulturalnych,
sportu, wypoczynku i innych zwi¹zanych z miejscem
zamieszkania,
2) kszta³towanie zasad wspó³¿ycia spo³ecznego,

§9. Dla realizacji wspólnych przedsiêwziêæ Samorz¹d
Mieszkañców Wsi nawi¹zuje wspó³pracê z samorz¹dami mieszkañców s¹siednich so³ectw, zawiera porozumienie
okrelaj¹ce zakres i sposób wykonania wspólnych zadañ,
mo¿e podejmowaæ wspólnie uchwa³y.
ROZDZIA£ III
So³tys i Rada So³ecka
§10. 1. Mieszkañcy So³ectwa wybieraj¹ ze swego grona
trzyosobow¹ Radê So³eck¹ oraz So³tysa.
2. Przewodnicz¹cym Rady So³eckiej jest So³tys.
3. Pe³nienie funkcji So³tysa ma charakter spo³eczny.
§11. 1. Do obowi¹zków So³tysa nale¿y w szczególnoci:
1) zwo³ywanie zebrañ wiejskich,
2) zwo³ywanie posiedzeñ Rady So³eckiej,
3) dzia³anie stosownie do wskazañ zebrania wiejskiego, Rady
Gminy i Wójta,
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4) wp³ywanie na wykorzystanie aktywnoci mieszkañców
s³u¿¹cej poprawie gospodarki i warunków ¿ycia w so³ectwie,
5) reprezentowanie mieszkañców so³ectwa wobec Rady
Gminy i Wójta,
6) uczestniczenie w naradach so³tysów zwo³ywanych przez
Wójta,
7) pe³nienie roli mê¿a zaufania w miejscowym rodowisku,
8) wykonywanie powierzonych mu zadañ w zakresie administracji publicznej.
§12. 1. So³tys nie bêd¹cy radnym winien braæ udzia³
w Sesjach Rady.
2. Na Sesjach Rady Gminy so³tysowi przys³uguje prawo
wystêpowania z g³osem doradczym. Mo¿e te¿ zg³aszaæ
wnioski w imieniu zebrania mieszkañców.
§13. 1. Przy wykonywaniu swoich zadañ so³tys wspó³dzia³a z Rad¹ So³eck¹.
2. Do obowi¹zków Rady So³eckiej nale¿y wspomaganie
dzia³alnoci So³tysa. Rada So³ecka ma charakter opiniodawczy i doradczy.
3. Posiedzenia Rady So³eckiej odbywaj¹ siê raz na
kwarta³. Posiedzeniu Rady So³eckiej przewodniczy Przewodnicz¹cy Rady.
4. Rada So³ecka w szczególnoci:
1) opracowuje i przedk³ada na zebraniu wiejskim projekty
uchwa³ w sprawach bêd¹cych przedmiotem rozpatrywania przez zebranie,
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) wspó³dzia³a z w³aciwymi organizacjami spo³ecznymi
w celu wspólnej realizacji zadañ.
5. Na zebraniach wiejskich Przewodnicz¹cy Rady sk³ada
informacjê o dzia³alnoci Rady So³eckiej.
§14. 1. Zebranie wiejskie mo¿e odwo³aæ So³tysa przed
up³ywem kadencji je¿eli utraci zaufanie mieszkañców
so³ectwa.
2. Rada Gminy mo¿e odwo³aæ So³tysa, który nie
wywi¹zuje siê ze swoich obowi¹zków lub dopuci³ siê czynu
dyskwalifikuj¹cego go w opinii rodowiska.
3. Rada Gminy odwo³uje So³tysa je¿eli dopuci³ siê
przestêpstwa.
4. Wójt mo¿e zawiesiæ w czynnociach So³tysa, który nie
wywi¹zuje siê ze swoich obowi¹zków lub dopuci³ siê
przestêpstwa i wyst¹piæ do Rady Gminy o odwo³anie go.

ROZDZIA£ IV
Zasady i tryb zwo³ywania zebrañ wiejskich
oraz warunki wa¿noci podejmowania uchwa³
§15. 1. Prawo do udzia³u w zebraniu wiejskim maj¹
mieszkañcy so³ectwa posiadaj¹cy czynne prawo wyborcze do
Rady Gminy.
§16. 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 Gminy lub Wójta.
§17. 1. Zebranie wiejskie odbywa siê w miarê potrzeb.
2. Termin i miejsce zebrania wiejskiego so³tys podaje do
wiadomoci publicznej w sposób zwyczajowo przyjêty
w so³ectwie.
3. Zebrane wiejskie zwo³ywane na wniosek mieszkañców
Rady Gminy lub Wójta winno odbyæ siê w terminie 7 dni
chyba, ¿e wnioskodawca proponuje termin póniejszy.
§18. 1. Zebranie wiejskie jest wa¿ne, gdy mieszkañcy
so³ectwa zostali o nim prawid³owo zawiadomieni, zgodnie
z wymogami statutu.
2. Zebranie wiejskie otwiera so³tys i przewodniczy jego
obradom.
3. Porz¹dek obrad ustala zebranie wiejskie na podstawie
projektu przed³o¿onego przez So³tysa.
§19. W celu udzielania So³tysowi sta³ej pomocy
w przygotowywaniu materia³ów i w organizacji zebrañ, Wójt
Gminy wyznacza poszczególnych pracowników Urzêdu
Gminy do kontaktów z so³ectwem (³¹czników).
§20. 1. Uchwa³y zebrania wiejskiego zapadaj¹ zwyk³¹
wiêkszoci¹ g³osów.
2. G³osowanie odbywa siê w sposób jawny.
ROZDZIA£ V
Zasady wyboru so³tysa i Rady So³eckiej
§21. 1. Zebranie so³eckie, na którym ma byæ dokonany
wybór so³tysa i Rady So³eckiej zarz¹dza Wójt Gminy.
W tym celu wydaje zarz¹dzenie, w którym okrela miejsce,
dzieñ i godzinê zebrania wiejskiego oraz wyznacza przewodnicz¹cego zebrania sporód radnych lub pracowników
Urzêdu.
2. Zarz¹dzenie Wójta, o którym mowa w ust. 1 podaje siê
do wiadomoci mieszkañców so³ectwa co najmniej 7 dni
przed wyznaczon¹ dat¹ zebrania.
§22. 1. Dla dokonania wa¿nego wyboru So³tysa i Rady
So³eckiej na zebraniu wiejskim wymagana jest osobista
obecnoæ co najmniej 1/5 mieszkañców so³ectwa posiadaj¹cych czynne prawo wyborcze.
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2. O ile w wyznaczonym terminie nie uzyskano obecnoci
wymaganej liczby mieszkañców wybory w nowym terminie
mog¹ byæ przeprowadzone bez wzglêdu na liczbê obecnych
na zebraniu.
3. Na zebraniu wiejskim, na którym przeprowadzane s¹
wybory obowi¹zuje podpisywanie listy obecnoci przez uczestników uprawnionych do g³osowania.
§23. 1. Wybory przeprowadza komisja w sk³adzie 3 osób,
wybranych sporód uprawnionych 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.
§24. 1. Wybory odbywaj¹ siê przy nieograniczonej
liczbie kandydatów zg³oszonych bezporednio przez uprawnionych uczestników zebrania.

2. W pierwszej kolejnoci nale¿y przeprowadziæ
zg³oszenie kandydatów i g³osowanie dla dokonania wyboru
So³tysa. W drugiej kolejnoci przeprowadza siê wybory
cz³onków Rady So³eckiej.
3. Wyborów dokonuje siê w g³osowaniu tajnym.
§25. Za wybranych uwa¿a siê kandydatów, którzy
uzyskali najwiêksz¹ liczbê g³osów.
§26. 1. So³tys i Rada So³ecka s¹ bezporednio odpowiedzialni przed zebraniem wiejskim i mog¹ byæ przez zebranie
wiejskie odwo³ani przed up³ywem kadencji, je¿eli nie
wykonuj¹ swoich obowi¹zków, naruszaj¹ postanowienia
statutu i uchwa³ zebrania lub dopucili siê czynu dyskwalifikuj¹cego w opinii rodowiska.
2. Odwo³anie z zajmowanych funkcji winno byæ podjête
po wys³uchaniu zainteresowanego.
§27. 1. W przypadku odwo³ania lub ust¹pienia So³tysa
Wójt Gminy zwo³uje zebranie wiejskie dla wyboru nowego
so³tysa.
2. Wybory dla uzupe³nienia sk³adu Rady So³eckiej lub
wybrania nowego sk³adu ca³ej Rady So³eckiej przeprowadza
samodzielnie zebranie wiejskie, zwo³ane przez So³tysa.
ROZDZIA£ VI
Postanowienia koñcowe
§28. Zmiany statutu dokonuje Rada Gminy.

Za³¹cznik Nr 11
do Uchwa³y Nr VII/31/2003
Rady Gminy w Mycielinie
z dnia 20 marca 2003 r.

ROZDZIA£ I
Nazwa i teren dzia³ania

§3. Teren dzia³ania So³ectwa obejmuje wsie: Mycielin,
Grabek, Kazala Nowa.
ROZDZIA£ II

§1. 1. Ogó³ mieszkañców So³ectwa Mycielin stanowi
Samorz¹d Mieszkañców Wsi.
2. Nazwa Samorz¹du Mieszkañców Wsi brzmi: So³ectwo
Mycielin.
§2. 1. So³ectwo Mycielin jest jednostk¹ pomocnicz¹, której
mieszkañcy wspólnie z innymi So³ectwami tworz¹ wspólnotê
samorz¹dow¹ Gminy Mycielin.
2. Samorz¹d Mieszkañców Wsi So³ectwa Mycielin dzia³a
na podstawie przepisów prawa, w szczególnoci:
- ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorz¹dzie gminnym,
- uchwa³y Nr VII/30/2003 Rady Gminy w Mycielinie z dnia
20 marca 2003 r. w sprawie Statutu Gminy,
- niniejszego statutu.

Organizacja i zakres dzia³ania
§4. 1. Organami So³ectwa s¹:
1) Zebranie Wiejskie,
2) So³tys,
3) Rada So³ecka.
2. Zebranie Wiejskie mo¿e powo³aæ tak¿e inne sta³e lub
dorane organy samorz¹dowe so³ectwa, na przyk³ad komisje,
okrelaj¹c zakres ich dzia³ania.
3. Kadencja So³tysa, Rady So³eckiej i innych sta³ych
organów powo³anych przez zebranie wiejskie trwa 4 lata.
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§5. 1. Zebranie Wiejskie jest organem uchwa³odawczym
w So³ectwie.
2. So³tys jest organem wykonawczym.
3. Rada So³ecka jest organem wspomagaj¹cym dzia³alnoæ So³tysa.
§6. 1. Do zadañ Samorz¹du Mieszkañców Wsi So³ectwa
Mycielin nale¿y:
1) udzia³ w rozpatrywaniu spraw gospodarczych,
socjalno-bytowych, opieki zdrowotnej, spraw 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.

2. Przewodnicz¹cym Rady So³eckiej jest So³tys.
3. Pe³nienie funkcji So³tysa ma charakter spo³eczny.
§11. 1. Do obowi¹zków So³tysa nale¿y w szczególnoci:
1) zwo³ywanie zebrañ wiejskich,
2) zwo³ywanie posiedzeñ Rady So³eckiej,
3) dzia³anie stosownie do wskazañ zebrania wiejskiego, Rady
Gminy i Wójta,
4) wp³ywanie na wykorzystanie aktywnoci mieszkañców
s³u¿¹cej poprawie gospodarki i warunków ¿ycia
w so³ectwie,
5) reprezentowanie mieszkañców so³ectwa wobec Rady
Gminy i Wójta,
6) uczestniczenie w naradach so³tysów zwo³ywanych przez
Wójta,
7) pe³nienie roli mê¿a zaufania w miejscowym rodowisku,
8) wykonywanie powierzonych mu zadañ w zakresie
administracji publicznej.

2. Samorz¹dowi Mieszkañców Wsi So³ectwa Mycielin
Gmina mo¿e powierzyæ zarz¹dzanie mieniem komunalnym.

§12. 1. So³tys nie bêd¹cy radnym winien braæ udzia³
w Sesjach Rady.

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

2. Na Sesjach Rady Gminy so³tysowi przys³uguje prawo
wystêpowania z g³osem doradczym. Mo¿e te¿ zg³aszaæ
wnioski w imieniu zebrania mieszkañców.

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 przeprowadzaniu
przez Radê Gminy konsultacji spo³ecznej w sprawach
o podstawowym znaczeniu dla mieszkañców So³ectwa,
4) wystêpowanie z wnioskami do Rady Gminy o rozpatrzenie
spraw, których za³atwienie wykracza poza mo¿liwoci
mieszkañców So³ectwa,
5) wspó³pracê z radnymi z terenu So³ectwa,
6) ustalenie zadañ dla so³tysa do realizacji miêdzy Zebraniami Wiejskimi.
§8. 1. Uchwa³y i opinie zebrania wiejskiego So³tys przekazuje Wójtowi.
2. O sposobie za³atwiania spraw wynikaj¹cych z uchwa³
i opinii Wójt informuje Zebranie Wiejskie lub So³tysa.
§9. Dla realizacji wspólnych przedsiêwziêæ Samorz¹d
Mieszkañców Wsi nawi¹zuje wspó³pracê z samorz¹dami mieszkañców s¹siednich so³ectw, zawiera porozumienie
okrelaj¹ce zakres i sposób wykonania wspólnych zadañ,
mo¿e podejmowaæ wspólnie uchwa³y.
ROZDZIA£ III
So³tys i Rada So³ecka
§10. 1. Mieszkañcy So³ectwa wybieraj¹ ze swego grona
trzyosobow¹ Radê So³eck¹ oraz So³tysa.

§13. 1. Przy wykonywaniu
wspó³dzia³a z Rad¹ So³eck¹.

swoich

zadañ

so³tys

2. Do obowi¹zków Rady So³eckiej nale¿y wspomaganie
dzia³alnoci So³tysa. Rada So³ecka ma charakter opiniodawczy i doradczy.
3. Posiedzenia Rady So³eckiej odbywaj¹ siê raz na
kwarta³. Posiedzeniu Rady So³eckiej przewodniczy Przewodnicz¹cy Rady.
4. Rada So³ecka w szczególnoci:
1) opracowuje i przedk³ada na zebraniu wiejskim projekty
uchwa³ w sprawach bêd¹cych przedmiotem rozpatrywania przez zebranie,
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) wspó³dzia³a z w³aciwymi organizacjami spo³ecznymi
w celu wspólnej realizacji zadañ.
5. Na zebraniach wiejskich Przewodnicz¹cy Rady sk³ada
informacjê o dzia³alnoci Rady So³eckiej.
§14. 1. Zebranie wiejskie mo¿e odwo³aæ So³tysa przed
up³ywem kadencji je¿eli utraci zaufanie mieszkañców
so³ectwa.
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2. Rada Gminy mo¿e odwo³aæ So³tysa, który nie
wywi¹zuje siê ze swoich obowi¹zków lub dopuci³ siê czynu
dyskwalifikuj¹cego go w opinii rodowiska.
3. Rada Gminy odwo³uje So³tysa je¿eli dopuci³ siê
przestêpstwa.
4. Wójt mo¿e zawiesiæ w czynnociach So³tysa, który nie
wywi¹zuje siê ze swoich obowi¹zków lub dopuci³ siê
przestêpstwa i wyst¹piæ do Rady Gminy o odwo³anie go.
ROZDZIA£ IV
Zasady i tryb zwo³ywania zebrañ wiejskich
oraz warunki wa¿noci podejmowania uchwa³
§15. 1. Prawo do udzia³u w zebraniu wiejskim maj¹
mieszkañcy so³ectwa posiadaj¹cy czynne prawo wyborcze do
Rady Gminy.
§16. 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 Gminy lub Wójta.
§17. 1. Zebranie wiejskie odbywa siê w miarê potrzeb.
2. Termin i miejsce zebrania wiejskiego so³tys podaje do
wiadomoci publicznej w sposób zwyczajowo przyjêty
w so³ectwie.
3. Zebrane wiejskie zwo³ywane na wniosek mieszkañców
Rady Gminy lub Wójta winno odbyæ siê w terminie 7 dni
chyba, ¿e wnioskodawca proponuje termin póniejszy.
§18. 1. Zebranie wiejskie jest wa¿ne, gdy mieszkañcy
so³ectwa zostali o nim prawid³owo zawiadomieni, zgodnie
z wymogami statutu.
2. Zebranie wiejskie otwiera so³tys i przewodniczy jego
obradom.
3. Porz¹dek obrad ustala zebranie wiejskie na podstawie
projektu przed³o¿onego przez So³tysa.
§19. W celu udzielania So³tysowi sta³ej pomocy
w przygotowywaniu materia³ów i w organizacji zebrañ, Wójt
Gminy wyznacza poszczególnych pracowników Urzêdu
Gminy do kontaktów z so³ectwem (³¹czników).
§20. 1. Uchwa³y zebrania wiejskiego zapadaj¹ zwyk³¹
wiêkszoci¹ g³osów.
2. G³osowanie odbywa siê w sposób jawny.
ROZDZIA£ V
Zasady wyboru so³tysa i Rady So³eckiej
§21. 1. Zebranie so³eckie, na którym ma byæ dokonany
wybór so³tysa i Rady So³eckiej zarz¹dza Wójt Gminy.

W tym celu wydaje zarz¹dzenie, w którym okrela miejsce,
dzieñ i godzinê zebrania wiejskiego oraz wyznacza przewodnicz¹cego zebrania sporód radnych lub pracowników
Urzêdu.
2. Zarz¹dzenie Wójta, o którym mowa w ust. 1 podaje siê
do wiadomoci mieszkañców so³ectwa co najmniej 7 dni
przed wyznaczon¹ dat¹ zebrania.
§22. 1. Dla dokonania wa¿nego wyboru So³tysa i Rady
So³eckiej na zebraniu wiejskim wymagana jest osobista
obecnoæ co najmniej 1/5 mieszkañców so³ectwa posiadaj¹cych czynne prawo wyborcze.
2. O ile w wyznaczonym terminie nie uzyskano obecnoci
wymaganej liczby mieszkañców wybory w nowym terminie
mog¹ byæ przeprowadzone bez wzglêdu na liczbê obecnych
na zebraniu.
3. Na zebraniu wiejskim, na którym przeprowadzane s¹
wybory obowi¹zuje podpisywanie listy obecnoci przez uczestników uprawnionych do g³osowania.
§23. 1. Wybory przeprowadza komisja w sk³adzie 3 osób,
wybranych sporód uprawnionych 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.
§24. 1. Wybory odbywaj¹ siê przy nieograniczonej
liczbie kandydatów zg³oszonych bezporednio przez uprawnionych uczestników zebrania.
2. W pierwszej kolejnoci nale¿y przeprowadziæ
zg³oszenie kandydatów i g³osowanie dla dokonania wyboru
So³tysa. W drugiej kolejnoci przeprowadza siê wybory
cz³onków Rady So³eckiej.
3. Wyborów dokonuje siê w g³osowaniu tajnym.
§25. Za wybranych uwa¿a siê kandydatów, którzy uzyskali najwiêksz¹ liczbê g³osów.
§26. 1. So³tys i Rada So³ecka s¹ bezporednio odpowiedzialni przed zebraniem wiejskim i mog¹ byæ przez zebranie
wiejskie odwo³ani przed up³ywem kadencji, je¿eli nie
wykonuj¹ swoich obowi¹zków, naruszaj¹ postanowienia
statutu i uchwa³ zebrania lub dopucili siê czynu dyskwalifikuj¹cego w opinii rodowiska.
2. Odwo³anie z zajmowanych funkcji winno byæ podjête
po wys³uchaniu zainteresowanego.
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§27. 1. W przypadku odwo³ania lub ust¹pienia So³tysa
Wójt Gminy zwo³uje zebranie wiejskie dla wyboru nowego
so³tysa.
2. Wybory dla uzupe³nienia sk³adu Rady So³eckiej lub
wybrania nowego sk³adu ca³ej Rady So³eckiej przeprowadza
samodzielnie zebranie wiejskie, zwo³ane przez So³tysa.

ROZDZIA£ VI
Postanowienia koñcowe
§28. Zmiany statutu dokonuje Rada Gminy.

Za³¹cznik Nr 12
do Uchwa³y Nr VII/31/2003
Rady Gminy w Mycielinie
z dnia 20 marca 2003 r.

ROZDZIA£ I
Nazwa i teren dzia³ania

§5. 1. Zebranie Wiejskie jest organem uchwa³odawczym
w So³ectwie.
2. So³tys jest organem wykonawczym.

§1. 1. Ogó³ mieszkañców So³ectwa Przyranie stanowi
Samorz¹d Mieszkañców Wsi.

3. Rada So³ecka jest organem wspomagaj¹cym dzia³alnoæ So³tysa.

2. Nazwa Samorz¹du Mieszkañców Wsi brzmi: So³ectwo
Przyranie.

§6. 1. Do zadañ Samorz¹du Mieszkañców Wsi So³ectwa
Przyranie nale¿y:

§2. 1. So³ectwo Przyranie jest jednostk¹ pomocnicz¹,
której mieszkañcy wspólnie z innymi So³ectwami tworz¹
wspólnotê samorz¹dow¹ Gminy Mycielin.

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

2. Samorz¹d Mieszkañców Wsi So³ectwa Przyranie dzia³a
na podstawie przepisów prawa, w szczególnoci:
- ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorz¹dzie gminnym,
- uchwa³y Nr VII/30/2003 Rady Gminy w Mycielinie z dnia
20 marca 2003 r. w sprawie Statutu Gminy,
- niniejszego statutu.
§3. Teren dzia³ania So³ectwa obejmuje wsie: Przyranie,
Nowiny.
ROZDZIA£ II
Organizacja i zakres dzia³ania
§4. 1. Organami So³ectwa s¹:
1) Zebranie Wiejskie,
2) So³tys,
3) Rada So³ecka.
2. Zebranie Wiejskie mo¿e powo³aæ tak¿e inne sta³e lub
dorane organy samorz¹dowe so³ectwa, na przyk³ad komisje,
okrelaj¹c zakres ich dzia³ania.
3. Kadencja So³tysa, Rady So³eckiej i innych sta³ych
organów powo³anych przez zebranie wiejskie trwa 4 lata.

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.
2. Samorz¹dowi Mieszkañców Wsi So³ectwa Przyranie
Gmina mo¿e powierzyæ zarz¹dzanie mieniem komunalnym.
§7. Zadania okrelone w §6 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 przeprowadzaniu
przez Radê Gminy konsultacji spo³ecznej w sprawach
o podstawowym znaczeniu dla mieszkañców So³ectwa,
4) wystêpowanie z wnioskami do Rady Gminy o rozpatrzenie
spraw, których za³atwienie wykracza poza mo¿liwoci
mieszkañców So³ectwa,
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5) wspó³pracê z radnymi z terenu So³ectwa,
6) ustalenie zadañ dla so³tysa do realizacji miêdzy Zebraniami Wiejskimi.
§8. 1. Uchwa³y i opinie zebrania wiejskiego So³tys przekazuje Wójtowi.
2. O sposobie za³atwiania spraw wynikaj¹cych z uchwa³
i opinii Wójt informuje Zebranie Wiejskie lub So³tysa.
§9. Dla realizacji wspólnych przedsiêwziêæ Samorz¹d
Mieszkañców Wsi nawi¹zuje wspó³pracê z samorz¹dami mieszkañców s¹siednich so³ectw, zawiera porozumienie
okrelaj¹ce zakres i sposób wykonania wspólnych zadañ,
mo¿e podejmowaæ wspólnie uchwa³y.
ROZDZIA£ III
So³tys i Rada So³ecka
§10. 1. Mieszkañcy So³ectwa wybieraj¹ ze swego grona
trzyosobow¹ Radê So³eck¹ oraz So³tysa.
2. Przewodnicz¹cym Rady So³eckiej jest So³tys.
3. Pe³nienie funkcji So³tysa ma charakter spo³eczny.
§11. 1. Do obowi¹zków So³tysa nale¿y w szczególnoci:
1) zwo³ywanie zebrañ wiejskich,
2) zwo³ywanie posiedzeñ Rady So³eckiej,
3) dzia³anie stosownie do wskazañ zebrania wiejskiego, Rady
Gminy i Wójta,
4) wp³ywanie na wykorzystanie aktywnoci mieszkañców
s³u¿¹cej poprawie gospodarki i warunków ¿ycia w so³ectwie,
5) reprezentowanie mieszkañców so³ectwa wobec Rady
Gminy i Wójta,
6) uczestniczenie w naradach so³tysów zwo³ywanych przez
Wójta,
7) pe³nienie roli mê¿a zaufania w miejscowym rodowisku,
8) wykonywanie powierzonych mu zadañ w zakresie administracji publicznej.
§12. 1. So³tys nie bêd¹cy radnym winien braæ udzia³
w Sesjach Rady.
2. Na Sesjach Rady Gminy so³tysowi przys³uguje prawo
wystêpowania z g³osem doradczym. Mo¿e te¿ zg³aszaæ
wnioski w imieniu zebrania mieszkañców.

4. Rada So³ecka w szczególnoci:
1) opracowuje i przedk³ada na zebraniu wiejskim projekty
uchwa³ w sprawach bêd¹cych przedmiotem rozpatrywania przez zebranie,
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) wspó³dzia³a z w³aciwymi organizacjami spo³ecznymi
w celu wspólnej realizacji zadañ.
5. Na zebraniach wiejskich Przewodnicz¹cy Rady sk³ada
informacjê o dzia³alnoci Rady So³eckiej.
§14. 1. Zebranie wiejskie mo¿e odwo³aæ So³tysa przed
up³ywem kadencji je¿eli utraci zaufanie mieszkañców
so³ectwa.
2. Rada Gminy mo¿e odwo³aæ So³tysa, który nie
wywi¹zuje siê ze swoich obowi¹zków lub dopuci³ siê czynu
dyskwalifikuj¹cego go w opinii rodowiska.
3. Rada Gminy odwo³uje So³tysa je¿eli dopuci³ siê
przestêpstwa.
4. Wójt mo¿e zawiesiæ w czynnociach So³tysa, który nie
wywi¹zuje siê ze swoich obowi¹zków lub dopuci³ siê
przestêpstwa i wyst¹piæ do Rady Gminy o odwo³anie go.
ROZDZIA£ IV
Zasady i tryb zwo³ywania zebrañ wiejskich
oraz warunki wa¿noci podejmowania uchwa³
§15. 1. Prawo do udzia³u w zebraniu wiejskim maj¹
mieszkañcy so³ectwa posiadaj¹cy czynne prawo wyborcze do
Rady Gminy.
§16. 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 Gminy lub Wójta.
§17. 1. Zebranie wiejskie odbywa siê w miarê potrzeb.

§13. 1. Przy wykonywaniu swoich zadañ so³tys wspó³dzia³a z Rad¹ So³eck¹.

2. Termin i miejsce zebrania wiejskiego so³tys podaje do
wiadomoci publicznej w sposób zwyczajowo przyjêty
w so³ectwie.

2. Do obowi¹zków Rady So³eckiej nale¿y wspomaganie
dzia³alnoci So³tysa. Rada So³ecka ma charakter opiniodawczy i doradczy.

3. Zebrane wiejskie zwo³ywane na wniosek mieszkañców
Rady Gminy lub Wójta winno odbyæ siê w terminie 7 dni
chyba, ¿e wnioskodawca proponuje termin póniejszy.

3. Posiedzenia Rady So³eckiej odbywaj¹ siê raz na
kwarta³. Posiedzeniu Rady So³eckiej przewodniczy Przewodnicz¹cy Rady.

§18. 1. Zebranie wiejskie jest wa¿ne, gdy mieszkañcy
so³ectwa zostali o nim prawid³owo zawiadomieni, zgodnie
z wymogami statutu.
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2. Zebranie wiejskie otwiera so³tys i przewodniczy jego
obradom.
3. Porz¹dek obrad ustala zebranie wiejskie na podstawie
projektu przed³o¿onego przez So³tysa.
§19. W celu udzielania So³tysowi sta³ej pomocy
w przygotowywaniu materia³ów i w organizacji zebrañ, Wójt
Gminy wyznacza poszczególnych pracowników Urzêdu
Gminy do kontaktów z so³ectwem (³¹czników).
§20. 1. Uchwa³y zebrania wiejskiego zapadaj¹ zwyk³¹
wiêkszoci¹ g³osów.
2. G³osowanie odbywa siê w sposób jawny.
ROZDZIA£ V
Zasady wyboru so³tysa i Rady So³eckiej
§21. 1. Zebranie so³eckie, na którym ma byæ dokonany
wybór so³tysa i Rady So³eckiej zarz¹dza Wójt Gminy.
W tym celu wydaje zarz¹dzenie, w którym okrela miejsce,
dzieñ i godzinê zebrania wiejskiego oraz wyznacza przewodnicz¹cego zebrania sporód radnych lub pracowników
Urzêdu.
2. Zarz¹dzenie Wójta, o którym mowa w ust. 1 podaje siê
do wiadomoci mieszkañców so³ectwa co najmniej 7 dni
przed wyznaczon¹ dat¹ zebrania.
§22. 1. Dla dokonania wa¿nego wyboru So³tysa i Rady
So³eckiej na zebraniu wiejskim wymagana jest osobista
obecnoæ co najmniej 1/5 mieszkañców so³ectwa posiadaj¹cych czynne prawo wyborcze.
2. O ile w wyznaczonym terminie nie uzyskano obecnoci
wymaganej liczby mieszkañców wybory w nowym terminie
mog¹ byæ przeprowadzone bez wzglêdu na liczbê obecnych
na zebraniu.
3. Na zebraniu wiejskim, na którym przeprowadzane s¹
wybory obowi¹zuje podpisywanie listy obecnoci przez uczestników uprawnionych do g³osowania.
§23. 1. Wybory przeprowadza komisja w sk³adzie 3 osób,
wybranych sporód uprawnionych 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.
§24. 1. Wybory odbywaj¹ siê przy nieograniczonej
liczbie kandydatów zg³oszonych bezporednio przez uprawnionych uczestników zebrania.
2. W pierwszej kolejnoci nale¿y przeprowadziæ
zg³oszenie kandydatów i g³osowanie dla dokonania wyboru
So³tysa. W drugiej kolejnoci przeprowadza siê wybory
cz³onków Rady So³eckiej.
3. Wyborów dokonuje siê w g³osowaniu tajnym.
§25. Za wybranych uwa¿a siê kandydatów, którzy
uzyskali najwiêksz¹ liczbê g³osów.
§26. 1. So³tys i Rada So³ecka s¹ bezporednio odpowiedzialni przed zebraniem wiejskim i mog¹ byæ przez zebranie
wiejskie odwo³ani przed up³ywem kadencji, je¿eli nie
wykonuj¹ swoich obowi¹zków, naruszaj¹ postanowienia
statutu i uchwa³ zebrania lub dopucili siê czynu dyskwalifikuj¹cego w opinii rodowiska.
2. Odwo³anie z zajmowanych funkcji winno byæ podjête
po wys³uchaniu zainteresowanego.
§27. 1. W przypadku odwo³ania lub ust¹pienia So³tysa
Wójt Gminy zwo³uje zebranie wiejskie dla wyboru nowego
so³tysa.
2. Wybory dla uzupe³nienia sk³adu Rady So³eckiej lub
wybrania nowego sk³adu ca³ej Rady So³eckiej przeprowadza
samodzielnie zebranie wiejskie, zwo³ane przez So³tysa.
ROZDZIA£ VI
Postanowienia koñcowe
§28. Zmiany statutu dokonuje Rada Gminy.
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Za³¹cznik Nr 13
do Uchwa³y Nr VII/31/2003
Rady Gminy w Mycielinie
z dnia 20 marca 2003 r.

ROZDZIA£ I
Nazwa i teren dzia³ania
§1. 1. Ogó³ mieszkañców So³ectwa S³uszków stanowi
Samorz¹d Mieszkañców Wsi.
2. Nazwa Samorz¹du Mieszkañców Wsi brzmi: So³ectwo
S³uszków.
§2. 1. So³ectwo S³uszków jest jednostk¹ pomocnicz¹,
której mieszkañcy wspólnie z innymi So³ectwami tworz¹
wspólnotê samorz¹dow¹ Gminy Mycielin.

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.
2. Samorz¹dowi Mieszkañców Wsi So³ectwa S³uszków
Gmina mo¿e powierzyæ zarz¹dzanie mieniem komunalnym.
§7. Zadania okrelone w §6 Samorz¹d Mieszkañców Wsi
realizuje w szczególnoci poprzez:

2. Samorz¹d Mieszkañców Wsi So³ectwa S³uszków dzia³a
na podstawie przepisów prawa, w szczególnoci:

1) podejmowanie uchwa³ w sprawach so³ectwa w ramach
przyznanych kompetencji,

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

2) opiniowanie spraw nale¿¹cych do zakresu dzia³ania
Samorz¹du Mieszkañców,

- uchwa³y Nr VII/30/2003 Rady Gminy w Mycielinie z dnia
20 marca 2003 r. w sprawie Statutu Gminy,
- niniejszego statutu.
§3. Teren dzia³ania So³ectwa obejmuje wsie: S³uszków,
Klotydów.
ROZDZIA£ II
Organizacja i zakres dzia³ania
§4. 1. Organami So³ectwa s¹:
1) Zebranie Wiejskie,
2) So³tys,
3) Rada So³ecka.
2. Zebranie Wiejskie mo¿e powo³aæ tak¿e inne sta³e lub
dorane organy samorz¹dowe so³ectwa, na przyk³ad komisje,
okrelaj¹c zakres ich dzia³ania.
3. Kadencja So³tysa, Rady So³eckiej i innych sta³ych
organów powo³anych przez zebranie wiejskie trwa 4 lata.
§5. 1. Zebranie Wiejskie jest organem uchwa³odawczym
w So³ectwie.
2. So³tys jest organem wykonawczym.
3. Rada So³ecka jest organem wspomagaj¹cym dzia³alnoæ So³tysa.
§6. 1. Do zadañ Samorz¹du Mieszkañców Wsi So³ectwa
S³uszków nale¿y:
1) udzia³ w rozpatrywaniu spraw gospodarczych,
socjalno-bytowych, opieki zdrowotnej, spraw kulturalnych,
sportu, wypoczynku i innych zwi¹zanych z miejscem zamieszkania,
2) kszta³towanie zasad wspó³¿ycia spo³ecznego,

3) wspó³uczestnictwo w organizowaniu i przeprowadzaniu
przez Radê Gminy konsultacji spo³ecznej w sprawach
o podstawowym znaczeniu dla mieszkañców So³ectwa,
4) wystêpowanie z wnioskami do Rady Gminy o rozpatrzenie
spraw, których za³atwienie wykracza poza mo¿liwoci
mieszkañców So³ectwa,
5) wspó³pracê z radnymi z terenu So³ectwa,
6) ustalenie zadañ dla so³tysa do realizacji miêdzy Zebraniami Wiejskimi.
§8. 1. Uchwa³y i opinie zebrania wiejskiego So³tys przekazuje Wójtowi.
2. O sposobie za³atwiania spraw wynikaj¹cych z uchwa³
i opinii Wójt informuje Zebranie Wiejskie lub So³tysa.
§9. Dla realizacji wspólnych przedsiêwziêæ Samorz¹d
Mieszkañców Wsi nawi¹zuje wspó³pracê z samorz¹dami mieszkañców s¹siednich so³ectw, zawiera porozumienie
okrelaj¹ce zakres i sposób wykonania wspólnych zadañ,
mo¿e podejmowaæ wspólnie uchwa³y.
ROZDZIA£ III
So³tys i Rada So³ecka
§10. 1. Mieszkañcy So³ectwa wybieraj¹ ze swego grona
trzyosobow¹ Radê So³eck¹ oraz So³tysa.
2. Przewodnicz¹cym Rady So³eckiej jest So³tys.
3. Pe³nienie funkcji So³tysa ma charakter spo³eczny.
§11. 1. Do obowi¹zków So³tysa nale¿y w szczególnoci:
1) zwo³ywanie zebrañ wiejskich,
2) zwo³ywanie posiedzeñ Rady So³eckiej,
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3) dzia³anie stosownie do wskazañ zebrania wiejskiego, Rady
Gminy i Wójta,
4) wp³ywanie na wykorzystanie aktywnoci mieszkañców
s³u¿¹cej poprawie gospodarki i warunków ¿ycia w so³ectwie,
5) reprezentowanie mieszkañców so³ectwa wobec Rady
Gminy i Wójta,
6) uczestniczenie w naradach so³tysów zwo³ywanych przez
Wójta,
7) pe³nienie roli mê¿a zaufania w miejscowym rodowisku,
8) wykonywanie powierzonych mu zadañ w zakresie
administracji publicznej.
§12. 1. So³tys nie bêd¹cy radnym winien braæ udzia³
w Sesjach Rady.
2. Na Sesjach Rady Gminy so³tysowi przys³uguje prawo
wystêpowania z g³osem doradczym. Mo¿e te¿ zg³aszaæ
wnioski w imieniu zebrania mieszkañców.
§13. 1. Przy wykonywaniu swoich zadañ so³tys wspó³dzia³a z Rad¹ So³eck¹.
2. Do obowi¹zków Rady So³eckiej nale¿y wspomaganie
dzia³alnoci So³tysa. Rada So³ecka ma charakter opiniodawczy i doradczy.
3. Posiedzenia Rady So³eckiej odbywaj¹ siê raz na
kwarta³. Posiedzeniu Rady So³eckiej przewodniczy Przewodnicz¹cy Rady.
4. Rada So³ecka w szczególnoci:
1) opracowuje i przedk³ada na zebraniu wiejskim projekty
uchwa³ w sprawach bêd¹cych przedmiotem rozpatrywania przez zebranie,
2) opracowuje i przedk³ada zebraniu wiejskiemu projekty
programów pracy samorz¹du,

4. Wójt mo¿e zawiesiæ w czynnociach So³tysa, który nie
wywi¹zuje siê ze swoich obowi¹zków lub dopuci³ siê
przestêpstwa i wyst¹piæ do Rady Gminy o odwo³anie go.
ROZDZIA£ IV
Zasady i tryb zwo³ywania zebrañ wiejskich
oraz warunki wa¿noci podejmowania uchwa³
§15. 1. Prawo do udzia³u w zebraniu wiejskim maj¹
mieszkañcy so³ectwa posiadaj¹cy czynne prawo wyborcze do
Rady Gminy.
§16. 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 Gminy lub Wójta.
§17. 1. Zebranie wiejskie odbywa siê w miarê potrzeb.
2. Termin i miejsce zebrania wiejskiego so³tys podaje do
wiadomoci publicznej w sposób zwyczajowo przyjêty
w so³ectwie.
3. Zebrane wiejskie zwo³ywane na wniosek mieszkañców
Rady Gminy lub Wójta winno odbyæ siê w terminie 7 dni
chyba, ¿e wnioskodawca proponuje termin póniejszy.
§18. 1. Zebranie wiejskie jest wa¿ne, gdy mieszkañcy
so³ectwa zostali o nim prawid³owo zawiadomieni, zgodnie
z wymogami statutu.
2. Zebranie wiejskie otwiera so³tys i przewodniczy jego
obradom.
3. Porz¹dek obrad ustala zebranie wiejskie na podstawie
projektu przed³o¿onego przez So³tysa.

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

§19. W celu udzielania So³tysowi sta³ej pomocy
w przygotowywaniu materia³ów i w organizacji zebrañ, Wójt
Gminy wyznacza poszczególnych pracowników Urzêdu
Gminy do kontaktów z so³ectwem (³¹czników).

4) organizuje wykonanie uchwa³ zebrania wiejskiego oraz
kontroluje ich realizacjê,

§20. 1. Uchwa³y zebrania wiejskiego zapadaj¹ zwyk³¹
wiêkszoci¹ g³osów.

5) wspó³dzia³a z w³aciwymi organizacjami spo³ecznymi
w celu wspólnej realizacji zadañ.
5. Na zebraniach wiejskich Przewodnicz¹cy Rady sk³ada
informacjê o dzia³alnoci Rady So³eckiej.
§14. 1. Zebranie wiejskie mo¿e odwo³aæ So³tysa przed
up³ywem kadencji je¿eli utraci zaufanie mieszkañców
so³ectwa.
2. Rada Gminy mo¿e odwo³aæ So³tysa, który nie
wywi¹zuje siê ze swoich obowi¹zków lub dopuci³ siê czynu
dyskwalifikuj¹cego go w opinii rodowiska.
3. Rada Gminy odwo³uje So³tysa je¿eli dopuci³ siê
przestêpstwa.

2. G³osowanie odbywa siê w sposób jawny.
ROZDZIA£ V
Zasady wyboru so³tysa i Rady So³eckiej
§21. 1. Zebranie so³eckie, na którym ma byæ dokonany
wybór so³tysa i Rady So³eckiej zarz¹dza Wójt Gminy.
W tym celu wydaje zarz¹dzenie, w którym okrela miejsce,
dzieñ i godzinê zebrania wiejskiego oraz wyznacza przewodnicz¹cego zebrania sporód radnych lub pracowników
Urzêdu.
2. Zarz¹dzenie Wójta, o którym mowa w ust. 1 podaje siê
do wiadomoci mieszkañców so³ectwa co najmniej 7 dni
przed wyznaczon¹ dat¹ zebrania.
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§22. 1. Dla dokonania wa¿nego wyboru So³tysa i Rady
So³eckiej na zebraniu wiejskim wymagana jest osobista
obecnoæ co najmniej 1/5 mieszkañców so³ectwa posiadaj¹cych czynne prawo wyborcze.
2. O ile w wyznaczonym terminie nie uzyskano obecnoci
wymaganej liczby mieszkañców wybory w nowym terminie
mog¹ byæ przeprowadzone bez wzglêdu na liczbê obecnych
na zebraniu.
3. Na zebraniu wiejskim, na którym przeprowadzane s¹
wybory obowi¹zuje podpisywanie listy obecnoci przez uczestników uprawnionych do g³osowania.
§23. 1. Wybory przeprowadza komisja w sk³adzie 3 osób,
wybranych sporód uprawnionych 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,

2. W pierwszej kolejnoci nale¿y przeprowadziæ
zg³oszenie kandydatów i g³osowanie dla dokonania wyboru
So³tysa. W drugiej kolejnoci przeprowadza siê wybory
cz³onków Rady So³eckiej.
3. Wyborów dokonuje siê w g³osowaniu tajnym.
§25. Za wybranych uwa¿a siê kandydatów, którzy
uzyskali najwiêksz¹ liczbê g³osów.
§26. 1. So³tys i Rada So³ecka s¹ bezporednio odpowiedzialni przed zebraniem wiejskim i mog¹ byæ przez zebranie
wiejskie odwo³ani przed up³ywem kadencji, je¿eli nie
wykonuj¹ swoich obowi¹zków, naruszaj¹ postanowienia
statutu i uchwa³ zebrania lub dopucili siê czynu dyskwalifikuj¹cego w opinii rodowiska.
2. Odwo³anie z zajmowanych funkcji winno byæ podjête
po wys³uchaniu zainteresowanego.
§27. 1. W przypadku odwo³ania lub ust¹pienia So³tysa
Wójt Gminy zwo³uje zebranie wiejskie dla wyboru nowego
so³tysa.
2. Wybory dla uzupe³nienia sk³adu Rady So³eckiej lub
wybrania nowego sk³adu ca³ej Rady So³eckiej przeprowadza
samodzielnie zebranie wiejskie, zwo³ane przez So³tysa.

- sporz¹dzenie protoko³u o wynikach wyborów.
ROZDZIA£ VI

3. Protokó³ podpisuj¹ cz³onkowie komisji oraz Przewodnicz¹cy zebrania.
§24. 1. Wybory odbywaj¹ siê przy nieograniczonej
liczbie kandydatów zg³oszonych bezporednio przez uprawnionych uczestników zebrania.

Postanowienia koñcowe
§28. Zmiany statutu dokonuje Rada Gminy.

Za³¹cznik Nr 14
do Uchwa³y Nr VII/31/2003
Rady Gminy w Mycielinie
z dnia 20 marca 2003 r.

ROZDZIA£ I
Nazwa i teren dzia³ania

§3. Teren dzia³ania So³ectwa obejmuje wsie: Stropieszyn,
Bugaj.
ROZDZIA£ II

§1. 1. Ogó³ mieszkañców So³ectwa Stropieszyn stanowi
Samorz¹d Mieszkañców Wsi.
2. Nazwa Samorz¹du Mieszkañców Wsi brzmi: So³ectwo
Stropieszyn.
§2. 1. So³ectwo Stropieszyn jest jednostk¹ pomocnicz¹,
której mieszkañcy wspólnie z innymi So³ectwami tworz¹
wspólnotê samorz¹dow¹ Gminy Mycielin.
2. Samorz¹d Mieszkañców Wsi So³ectwa Stropieszyn
dzia³a na podstawie przepisów prawa, w szczególnoci:
- ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorz¹dzie gminnym,
- uchwa³y Nr VII/30/2003 Rady Gminy w Mycielinie z dnia
20 marca 2003 r. w sprawie Statutu Gminy,
- niniejszego statutu.

Organizacja i zakres dzia³ania
§4. 1. Organami So³ectwa s¹:
1) Zebranie Wiejskie,
2) So³tys,
3) Rada So³ecka.
2. Zebranie Wiejskie mo¿e powo³aæ tak¿e inne sta³e lub
dorane organy samorz¹dowe so³ectwa, na przyk³ad komisje,
okrelaj¹c zakres ich dzia³ania.
3. Kadencja So³tysa, Rady So³eckiej i innych sta³ych
organów powo³anych przez zebranie wiejskie trwa 4 lata.
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wspomagaj¹cym

§6. 1. Do zadañ Samorz¹du Mieszkañców Wsi So³ectwa
Stropieszyn nale¿y:
1) udzia³ w rozpatrywaniu spraw gospodarczych,
socjalno-bytowych, opieki zdrowotnej, spraw 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.

2. Przewodnicz¹cym Rady So³eckiej jest So³tys.
3. Pe³nienie funkcji So³tysa ma charakter spo³eczny.
§11. 1. Do obowi¹zków So³tysa nale¿y w szczególnoci:
1) zwo³ywanie zebrañ wiejskich,
2) zwo³ywanie posiedzeñ Rady So³eckiej,
3) dzia³anie stosownie do wskazañ zebrania wiejskiego, Rady
Gminy i Wójta,
4) wp³ywanie na wykorzystanie aktywnoci mieszkañców
s³u¿¹cej poprawie gospodarki i warunków ¿ycia w so³ectwie,
5) reprezentowanie mieszkañców so³ectwa wobec Rady
Gminy i Wójta,
6) uczestniczenie w naradach so³tysów zwo³ywanych przez
Wójta,
7) pe³nienie roli mê¿a zaufania w miejscowym rodowisku,
8) wykonywanie powierzonych mu zadañ w zakresie
administracji publicznej.

2. Samorz¹dowi Mieszkañców Wsi So³ectwa Stropieszyn
Gmina mo¿e powierzyæ zarz¹dzanie mieniem komunalnym.

§12. 1. So³tys nie bêd¹cy radnym winien braæ udzia³
w Sesjach Rady.

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

2. Na Sesjach Rady Gminy so³tysowi przys³uguje prawo
wystêpowania z g³osem doradczym. Mo¿e te¿ zg³aszaæ
wnioski w imieniu zebrania mieszkañców.

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 przeprowadzaniu
przez Radê Gminy konsultacji spo³ecznej w sprawach
o podstawowym znaczeniu dla mieszkañców So³ectwa,
4) wystêpowanie z wnioskami do Rady Gminy o rozpatrzenie
spraw, których za³atwienie wykracza poza mo¿liwoci
mieszkañców So³ectwa,
5) wspó³pracê z radnymi z terenu So³ectwa,
6) ustalenie zadañ dla so³tysa do realizacji miêdzy Zebraniami Wiejskimi.
§8. 1. Uchwa³y i opinie zebrania wiejskiego So³tys
przekazuje Wójtowi.
2. O sposobie za³atwiania spraw wynikaj¹cych z uchwa³
i opinii Wójt informuje Zebranie Wiejskie lub So³tysa.
§9. Dla realizacji wspólnych przedsiêwziêæ Samorz¹d
Mieszkañców Wsi nawi¹zuje wspó³pracê z samorz¹dami mieszkañców s¹siednich so³ectw, zawiera porozumienie
okrelaj¹ce zakres i sposób wykonania wspólnych zadañ,
mo¿e podejmowaæ wspólnie uchwa³y.
ROZDZIA£ III
So³tys i Rada So³ecka
§10. 1. Mieszkañcy So³ectwa wybieraj¹ ze swego grona
trzyosobow¹ Radê So³eck¹ oraz So³tysa.

§13. 1. Przy wykonywaniu swoich zadañ so³tys wspó³dzia³a z Rad¹ So³eck¹.
2. Do obowi¹zków Rady So³eckiej nale¿y wspomaganie
dzia³alnoci So³tysa. Rada So³ecka ma charakter opiniodawczy i doradczy.
3. Posiedzenia Rady So³eckiej odbywaj¹ siê raz na
kwarta³. Posiedzeniu Rady So³eckiej przewodniczy Przewodnicz¹cy Rady.
4. Rada So³ecka w szczególnoci:
1) opracowuje i przedk³ada na zebraniu wiejskim projekty
uchwa³ w sprawach bêd¹cych przedmiotem rozpatrywania przez zebranie,
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) wspó³dzia³a z w³aciwymi organizacjami spo³ecznymi
w celu wspólnej realizacji zadañ.
5. Na zebraniach wiejskich Przewodnicz¹cy Rady sk³ada
informacjê o dzia³alnoci Rady So³eckiej.
§14. 1. Zebranie wiejskie mo¿e odwo³aæ So³tysa przed
up³ywem kadencji je¿eli utraci zaufanie mieszkañców
so³ectwa.
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2. Rada Gminy mo¿e odwo³aæ So³tysa, który nie
wywi¹zuje siê ze swoich obowi¹zków lub dopuci³ siê czynu
dyskwalifikuj¹cego go w opinii rodowiska.
3. Rada Gminy odwo³uje So³tysa je¿eli dopuci³ siê
przestêpstwa.
4. Wójt mo¿e zawiesiæ w czynnociach So³tysa, który nie
wywi¹zuje siê ze swoich obowi¹zków lub dopuci³ siê
przestêpstwa i wyst¹piæ do Rady Gminy o odwo³anie go.
ROZDZIA£ IV
Zasady i tryb zwo³ywania zebrañ wiejskich
oraz warunki wa¿noci podejmowania uchwa³
§15. 1. Prawo do udzia³u w zebraniu wiejskim maj¹
mieszkañcy so³ectwa posiadaj¹cy czynne prawo wyborcze do
Rady Gminy.
§16. 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 Gminy lub Wójta.
§17. 1. Zebranie wiejskie odbywa siê w miarê potrzeb.
2. Termin i miejsce zebrania wiejskiego so³tys podaje do
wiadomoci publicznej w sposób zwyczajowo przyjêty
w so³ectwie.
3. Zebrane wiejskie zwo³ywane na wniosek mieszkañców
Rady Gminy lub Wójta winno odbyæ siê w terminie 7 dni
chyba, ¿e wnioskodawca proponuje termin póniejszy.
§18. 1. Zebranie wiejskie jest wa¿ne, gdy mieszkañcy
so³ectwa zostali o nim prawid³owo zawiadomieni, zgodnie
z wymogami statutu.
2. Zebranie wiejskie otwiera so³tys i przewodniczy jego
obradom.
3. Porz¹dek obrad ustala zebranie wiejskie na podstawie
projektu przed³o¿onego przez So³tysa.
§19. W celu udzielania So³tysowi sta³ej pomocy
w przygotowywaniu materia³ów i w organizacji zebrañ, Wójt
Gminy wyznacza poszczególnych pracowników Urzêdu
Gminy do kontaktów z so³ectwem (³¹czników).
§20. 1. Uchwa³y zebrania wiejskiego zapadaj¹ zwyk³¹
wiêkszoci¹ g³osów.
2. G³osowanie odbywa siê w sposób jawny.
ROZDZIA£ V
Zasady wyboru so³tysa i Rady So³eckiej
§21. 1. Zebranie so³eckie, na którym ma byæ dokonany
wybór so³tysa i Rady So³eckiej zarz¹dza Wójt Gminy.

W tym celu wydaje zarz¹dzenie, w którym okrela miejsce,
dzieñ i godzinê zebrania wiejskiego oraz wyznacza przewodnicz¹cego zebrania sporód radnych lub pracowników
Urzêdu.
2. Zarz¹dzenie Wójta, o którym mowa w ust. 1 podaje siê
do wiadomoci mieszkañców so³ectwa co najmniej 7 dni
przed wyznaczon¹ dat¹ zebrania.
§22. 1. Dla dokonania wa¿nego wyboru So³tysa i Rady
So³eckiej na zebraniu wiejskim wymagana jest osobista
obecnoæ co najmniej 1/5 mieszkañców so³ectwa posiadaj¹cych czynne prawo wyborcze.
2. O ile w wyznaczonym terminie nie uzyskano obecnoci
wymaganej liczby mieszkañców wybory w nowym terminie
mog¹ byæ przeprowadzone bez wzglêdu na liczbê obecnych
na zebraniu.
3. Na zebraniu wiejskim, na którym przeprowadzane s¹
wybory obowi¹zuje podpisywanie listy obecnoci przez uczestników uprawnionych do g³osowania.
§23. 1. Wybory przeprowadza komisja w sk³adzie 3 osób,
wybranych sporód uprawnionych 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
Przewodnicz¹cy zebrania.

cz³onkowie

komisji

oraz

§24. 1. Wybory odbywaj¹ siê przy nieograniczonej
liczbie kandydatów zg³oszonych bezporednio przez uprawnionych uczestników zebrania.
2. W pierwszej kolejnoci nale¿y przeprowadziæ
zg³oszenie kandydatów i g³osowanie dla dokonania wyboru
So³tysa. W drugiej kolejnoci przeprowadza siê wybory
cz³onków Rady So³eckiej.
3. Wyborów dokonuje siê w g³osowaniu tajnym.
§25. Za wybranych uwa¿a siê kandydatów, którzy
uzyskali najwiêksz¹ liczbê g³osów.
§26. 1. So³tys i Rada So³ecka s¹ bezporednio odpowiedzialni przed zebraniem wiejskim i mog¹ byæ przez zebranie
wiejskie odwo³ani przed up³ywem kadencji, je¿eli nie
wykonuj¹ swoich obowi¹zków, naruszaj¹ postanowienia
statutu i uchwa³ zebrania lub dopucili siê czynu dyskwalifikuj¹cego w opinii rodowiska.
2. Odwo³anie z zajmowanych funkcji winno byæ podjête
po wys³uchaniu zainteresowanego.
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§27. 1. W przypadku odwo³ania lub ust¹pienia So³tysa
Wójt Gminy zwo³uje zebranie wiejskie dla wyboru nowego
so³tysa.
2. Wybory dla uzupe³nienia sk³adu Rady So³eckiej lub
wybrania nowego sk³adu ca³ej Rady So³eckiej przeprowadza
samodzielnie zebranie wiejskie, zwo³ane przez So³tysa.

ROZDZIA£ VI
Postanowienia koñcowe
§28. Zmiany statutu dokonuje Rada Gminy.

Za³¹cznik Nr 15
do Uchwa³y Nr VII/31/2003
Rady Gminy w Mycielinie
z dnia 20 marca 2003 r.

ROZDZIA£ I
Nazwa i teren dzia³ania

§5. 1. Zebranie Wiejskie jest organem uchwa³odawczym
w So³ectwie.
2. So³tys jest organem wykonawczym.

§1. 1. Ogó³ mieszkañców So³ectwa Teodorów stanowi
Samorz¹d Mieszkañców Wsi.

3. Rada So³ecka jest organem wspomagaj¹cym dzia³alnoæ So³tysa.

2. Nazwa Samorz¹du Mieszkañców Wsi brzmi: So³ectwo
Teodorów.

§6. 1. Do zadañ Samorz¹du Mieszkañców Wsi So³ectwa
Teodorów nale¿y:

§2. 1. So³ectwo Teodorów jest jednostk¹ pomocnicz¹,
której mieszkañcy wspólnie z innymi So³ectwami tworz¹
wspólnotê samorz¹dow¹ Gminy Mycielin.

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

2. Samorz¹d Mieszkañców Wsi So³ectwa Teodorów
dzia³a na podstawie przepisów prawa, w szczególnoci:
- ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorz¹dzie gminnym,
- uchwa³y Nr VII/30/2003 Rady Gminy w Mycielinie z dnia
20 marca 2003 r. w sprawie Statutu Gminy,
- niniejszego statutu.
§3. Teren dzia³ania So³ectwa obejmuje wsie: Teodorów,
Kazala Stara.
ROZDZIA£ II
Organizacja i zakres dzia³ania
§4. 1. Organami So³ectwa s¹:
1) Zebranie Wiejskie,
2) So³tys,
3) Rada So³ecka.
2. Zebranie Wiejskie mo¿e powo³aæ tak¿e inne sta³e lub
dorane organy samorz¹dowe so³ectwa, na przyk³ad komisje,
okrelaj¹c zakres ich dzia³ania.
3. Kadencja So³tysa, Rady So³eckiej i innych sta³ych
organów powo³anych przez zebranie wiejskie trwa 4 lata.

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.
2. Samorz¹dowi Mieszkañców Wsi So³ectwa Teodorów
Gmina mo¿e powierzyæ zarz¹dzanie mieniem komunalnym.
§7. Zadania okrelone w §6 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 przeprowadzaniu
przez Radê Gminy konsultacji spo³ecznej w sprawach
o podstawowym znaczeniu dla mieszkañców So³ectwa,
4) wystêpowanie z wnioskami do Rady Gminy o rozpatrzenie
spraw, których za³atwienie wykracza poza mo¿liwoci
mieszkañców So³ectwa,
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5) wspó³pracê z radnymi z terenu So³ectwa,
6) ustalenie zadañ dla so³tysa do realizacji miêdzy Zebraniami Wiejskimi.
§8. 1. Uchwa³y i opinie zebrania wiejskiego So³tys przekazuje Wójtowi.
2. O sposobie za³atwiania spraw wynikaj¹cych z uchwa³
i opinii Wójt informuje Zebranie Wiejskie lub So³tysa.
§9. Dla realizacji wspólnych przedsiêwziêæ Samorz¹d
Mieszkañców Wsi nawi¹zuje wspó³pracê z samorz¹dami mieszkañców s¹siednich so³ectw, zawiera porozumienie
okrelaj¹ce zakres i sposób wykonania wspólnych zadañ,
mo¿e podejmowaæ wspólnie uchwa³y.
ROZDZIA£ III
So³tys i Rada So³ecka
§10. 1. Mieszkañcy So³ectwa wybieraj¹ ze swego grona
trzyosobow¹ Radê So³eck¹ oraz So³tysa.
2. Przewodnicz¹cym Rady So³eckiej jest So³tys.
3. Pe³nienie funkcji So³tysa ma charakter spo³eczny.
§11. 1. Do obowi¹zków So³tysa nale¿y w szczególnoci:
1) zwo³ywanie zebrañ wiejskich,
2) zwo³ywanie posiedzeñ Rady So³eckiej,
3) dzia³anie stosownie do wskazañ zebrania wiejskiego, Rady
Gminy i Wójta,
4) wp³ywanie na wykorzystanie aktywnoci mieszkañców
s³u¿¹cej poprawie gospodarki i warunków ¿ycia
w so³ectwie,
5) reprezentowanie mieszkañców so³ectwa wobec Rady
Gminy i Wójta,
6) uczestniczenie w naradach so³tysów zwo³ywanych przez
Wójta,
7) pe³nienie roli mê¿a zaufania w miejscowym rodowisku,
8) wykonywanie powierzonych mu zadañ w zakresie
administracji publicznej.
§12. 1. So³tys nie bêd¹cy radnym winien braæ udzia³
w Sesjach Rady.
2. Na Sesjach Rady Gminy so³tysowi przys³uguje prawo
wystêpowania z g³osem doradczym. Mo¿e te¿ zg³aszaæ
wnioski w imieniu zebrania mieszkañców.

4. Rada So³ecka w szczególnoci:
1) opracowuje i przedk³ada na zebraniu wiejskim projekty
uchwa³ w sprawach bêd¹cych przedmiotem rozpatrywania przez zebranie,
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) wspó³dzia³a z w³aciwymi organizacjami spo³ecznymi
w celu wspólnej realizacji zadañ.
5. Na zebraniach wiejskich Przewodnicz¹cy Rady sk³ada
informacjê o dzia³alnoci Rady So³eckiej.
§14. 1. Zebranie wiejskie mo¿e odwo³aæ So³tysa przed
up³ywem kadencji je¿eli utraci zaufanie mieszkañców
so³ectwa.
2. Rada Gminy mo¿e odwo³aæ So³tysa, który nie
wywi¹zuje siê ze swoich obowi¹zków lub dopuci³ siê czynu
dyskwalifikuj¹cego go w opinii rodowiska.
3. Rada Gminy odwo³uje So³tysa je¿eli dopuci³ siê
przestêpstwa.
4. Wójt mo¿e zawiesiæ w czynnociach So³tysa, który nie
wywi¹zuje siê ze swoich obowi¹zków lub dopuci³ siê
przestêpstwa i wyst¹piæ do Rady Gminy o odwo³anie go.
ROZDZIA£ IV
Zasady i tryb zwo³ywania zebrañ wiejskich
oraz warunki wa¿noci podejmowania uchwa³
§15. 1. Prawo do udzia³u w zebraniu wiejskim maj¹
mieszkañcy so³ectwa posiadaj¹cy czynne prawo wyborcze do
Rady Gminy.
§16. 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 Gminy lub Wójta.
§17. 1. Zebranie wiejskie odbywa siê w miarê potrzeb.

§13. 1. Przy wykonywaniu swoich zadañ so³tys wspó³dzia³a z Rad¹ So³eck¹.

2. Termin i miejsce zebrania wiejskiego so³tys podaje do
wiadomoci publicznej w sposób zwyczajowo przyjêty
w so³ectwie.

2. Do obowi¹zków Rady So³eckiej nale¿y wspomaganie
dzia³alnoci So³tysa. Rada So³ecka ma charakter opiniodawczy i doradczy.

3. Zebrane wiejskie zwo³ywane na wniosek mieszkañców
Rady Gminy lub Wójta winno odbyæ siê w terminie 7 dni
chyba, ¿e wnioskodawca proponuje termin póniejszy.

3. Posiedzenia Rady So³eckiej odbywaj¹ siê raz na
kwarta³. Posiedzeniu Rady So³eckiej przewodniczy Przewodnicz¹cy Rady.

§18. 1. Zebranie wiejskie jest wa¿ne, gdy mieszkañcy
so³ectwa zostali o nim prawid³owo zawiadomieni, zgodnie
z wymogami statutu.
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2. Zebranie wiejskie otwiera so³tys i przewodniczy jego
obradom.
3. Porz¹dek obrad ustala zebranie wiejskie na podstawie
projektu przed³o¿onego przez So³tysa.
§19. W celu udzielania So³tysowi sta³ej pomocy
w przygotowywaniu materia³ów i w organizacji zebrañ, Wójt
Gminy wyznacza poszczególnych pracowników Urzêdu
Gminy do kontaktów z so³ectwem (³¹czników).
§20. 1. Uchwa³y zebrania wiejskiego zapadaj¹ zwyk³¹
wiêkszoci¹ g³osów.
2. G³osowanie odbywa siê w sposób jawny.
ROZDZIA£ V
Zasady wyboru so³tysa i Rady So³eckiej
§21. 1. Zebranie so³eckie, na którym ma byæ dokonany
wybór so³tysa i Rady So³eckiej zarz¹dza Wójt Gminy.
W tym celu wydaje zarz¹dzenie, w którym okrela miejsce,
dzieñ i godzinê zebrania wiejskiego oraz wyznacza przewodnicz¹cego zebrania sporód radnych lub pracowników
Urzêdu.
2. Zarz¹dzenie Wójta, o którym mowa w ust. 1 podaje siê
do wiadomoci mieszkañców so³ectwa co najmniej 7 dni
przed wyznaczon¹ dat¹ zebrania.
§22. 1. Dla dokonania wa¿nego wyboru So³tysa i Rady
So³eckiej na zebraniu wiejskim wymagana jest osobista
obecnoæ co najmniej 1/5 mieszkañców so³ectwa posiadaj¹cych czynne prawo wyborcze.
2. O ile w wyznaczonym terminie nie uzyskano obecnoci
wymaganej liczby mieszkañców wybory w nowym terminie
mog¹ byæ przeprowadzone bez wzglêdu na liczbê obecnych
na zebraniu.
3. Na zebraniu wiejskim, na którym przeprowadzane s¹
wybory obowi¹zuje podpisywanie listy obecnoci przez uczestników uprawnionych do g³osowania.
§23. 1. Wybory przeprowadza komisja w sk³adzie 3 osób,
wybranych sporód uprawnionych 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.
§24. 1. Wybory odbywaj¹ siê przy nieograniczonej
liczbie kandydatów zg³oszonych bezporednio przez uprawnionych uczestników zebrania.
2. W pierwszej kolejnoci nale¿y przeprowadziæ
zg³oszenie kandydatów i g³osowanie dla dokonania wyboru
So³tysa. W drugiej kolejnoci przeprowadza siê wybory
cz³onków Rady So³eckiej.
3. Wyborów dokonuje siê w g³osowaniu tajnym.
§25. Za wybranych uwa¿a siê kandydatów, którzy
uzyskali najwiêksz¹ liczbê g³osów.
§26. 1. So³tys i Rada So³ecka s¹ bezporednio odpowiedzialni przed zebraniem wiejskim i mog¹ byæ przez zebranie
wiejskie odwo³ani przed up³ywem kadencji, je¿eli nie
wykonuj¹ swoich obowi¹zków, naruszaj¹ postanowienia
statutu i uchwa³ zebrania lub dopucili siê czynu dyskwalifikuj¹cego w opinii rodowiska.
2. Odwo³anie z zajmowanych funkcji winno byæ podjête
po wys³uchaniu zainteresowanego.
§27. 1. W przypadku odwo³ania lub ust¹pienia So³tysa
Wójt Gminy zwo³uje zebranie wiejskie dla wyboru nowego
so³tysa.
2. Wybory dla uzupe³nienia sk³adu Rady So³eckiej lub
wybrania nowego sk³adu ca³ej Rady So³eckiej przeprowadza
samodzielnie zebranie wiejskie, zwo³ane przez So³tysa.
ROZDZIA£ VI
Postanowienia koñcowe
§28. Zmiany statutu dokonuje Rada Gminy.
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Za³¹cznik Nr 16
do Uchwa³y Nr VII/31/2003
Rady Gminy w Mycielinie
z dnia 20 marca 2003 r.

ROZDZIA£ I

4) tworzenie pomocy s¹siedzkiej,

Nazwa i teren dzia³ania
§1. 1. Ogó³ mieszkañców So³ectwa Zamêty stanowi
Samorz¹d Mieszkañców Wsi.
2. Nazwa Samorz¹du Mieszkañców Wsi brzmi: So³ectwo
Zamêty.
§2. 1. So³ectwo Zamêty jest jednostk¹ pomocnicz¹, której
mieszkañcy wspólnie z innymi So³ectwami tworz¹ wspólnotê
samorz¹dow¹ Gminy Mycielin.

5) sprawowanie kontroli spo³ecznej nad dzia³alnoci¹
jednostek organizacyjnych zwi¹zanych z warunkami ¿ycia
na wsi.
2. Samorz¹dowi Mieszkañców Wsi So³ectwa Zamêty
Gmina mo¿e powierzyæ zarz¹dzanie mieniem komunalnym.
§7. Zadania okrelone w §6 Samorz¹d Mieszkañców Wsi
realizuje w szczególnoci poprzez:
1) podejmowanie uchwa³ w sprawach so³ectwa w ramach
przyznanych kompetencji,

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

2) opiniowanie spraw nale¿¹cych do zakresu dzia³ania
Samorz¹du Mieszkañców,

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

3) wspó³uczestnictwo w organizowaniu i przeprowadzaniu
przez Radê Gminy konsultacji spo³ecznej w sprawach
o podstawowym znaczeniu dla mieszkañców So³ectwa,

- uchwa³y Nr VII/30/2003 Rady Gminy w Mycielinie z dnia
20 marca 2003 r. w sprawie Statutu Gminy,
- niniejszego statutu.
§3. Teren dzia³ania So³ectwa obejmuje wsie: Zamêty

4) wystêpowanie z wnioskami do Rady Gminy o rozpatrzenie
spraw, których za³atwienie wykracza poza mo¿liwoci
mieszkañców So³ectwa,
5) wspó³pracê z radnymi z terenu So³ectwa,

ROZDZIA£ II
Organizacja i zakres dzia³ania

6) ustalenie zadañ dla so³tysa do realizacji miêdzy Zebraniami Wiejskimi.
§8. 1. Uchwa³y i opinie zebrania wiejskiego So³tys
przekazuje Wójtowi.

§4. 1. Organami So³ectwa s¹:
1) Zebranie Wiejskie,

2. O sposobie za³atwiania spraw wynikaj¹cych z uchwa³
i opinii Wójt informuje Zebranie Wiejskie lub So³tysa.

2) So³tys,

2. Zebranie Wiejskie mo¿e powo³aæ tak¿e inne sta³e lub
dorane organy samorz¹dowe so³ectwa, na przyk³ad komisje,
okrelaj¹c zakres ich dzia³ania.

§9. Dla realizacji wspólnych przedsiêwziêæ Samorz¹d
Mieszkañców Wsi nawi¹zuje wspó³pracê z samorz¹dami mieszkañców s¹siednich so³ectw, zawiera porozumienie
okrelaj¹ce zakres i sposób wykonania wspólnych zadañ,
mo¿e podejmowaæ wspólnie uchwa³y.

3. Kadencja So³tysa, Rady So³eckiej i innych sta³ych
organów powo³anych przez zebranie wiejskie trwa 4 lata.

ROZDZIA£ III

3) Rada So³ecka.

§5. 1. Zebranie Wiejskie jest organem uchwa³odawczym
w So³ectwie.
2. So³tys jest organem wykonawczym.
3. Rada So³ecka
dzia³alnoæ So³tysa.

jest

organem

wspomagaj¹cym

§6. 1. Do zadañ Samorz¹du Mieszkañców Wsi So³ectwa
Zamêty nale¿y:
1) udzia³ w rozpatrywaniu spraw gospodarczych,
socjalno-bytowych, opieki zdrowotnej, spraw kulturalnych,
sportu, wypoczynku i innych zwi¹zanych z miejscem
zamieszkania,
2) kszta³towanie zasad wspó³¿ycia spo³ecznego,
3) organizowanie wspólnych prac na rzecz miejsca zamieszkania,

So³tys i Rada So³ecka
§10. 1. Mieszkañcy So³ectwa wybieraj¹ ze swego grona
trzyosobow¹ Radê So³eck¹ oraz So³tysa.
2. Przewodnicz¹cym Rady So³eckiej jest So³tys.
3. Pe³nienie funkcji So³tysa ma charakter spo³eczny.
§11. 1. Do obowi¹zków So³tysa nale¿y w szczególnoci:
1) zwo³ywanie zebrañ wiejskich,
2) zwo³ywanie posiedzeñ Rady So³eckiej,
3) dzia³anie stosownie do wskazañ zebrania wiejskiego, Rady
Gminy i Wójta,
4) wp³ywanie na wykorzystanie aktywnoci mieszkañców
s³u¿¹cej poprawie gospodarki i warunków ¿ycia w so³ectwie,
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5) reprezentowanie mieszkañców so³ectwa wobec Rady
Gminy i Wójta,
6) uczestniczenie w naradach so³tysów zwo³ywanych przez
Wójta,
7) pe³nienie roli mê¿a zaufania w miejscowym rodowisku,
8) wykonywanie powierzonych mu zadañ w zakresie
administracji publicznej.
§12. 1. So³tys nie bêd¹cy radnym winien braæ udzia³
w Sesjach Rady.
2. Na Sesjach Rady Gminy so³tysowi przys³uguje prawo
wystêpowania z g³osem doradczym. Mo¿e te¿ zg³aszaæ
wnioski w imieniu zebrania mieszkañców.
§13. 1. Przy wykonywaniu swoich zadañ so³tys wspó³dzia³a z Rad¹ So³eck¹.
2. Do obowi¹zków Rady So³eckiej nale¿y wspomaganie
dzia³alnoci So³tysa. Rada So³ecka ma charakter opiniodawczy i doradczy.
3. Posiedzenia Rady So³eckiej odbywaj¹ siê raz na
kwarta³. Posiedzeniu Rady So³eckiej przewodniczy Przewodnicz¹cy Rady.
4. Rada So³ecka w szczególnoci:
1) opracowuje i przedk³ada na zebraniu wiejskim projekty
uchwa³ w sprawach bêd¹cych przedmiotem rozpatrywania przez zebranie,
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) wspó³dzia³a z w³aciwymi organizacjami spo³ecznymi
w celu wspólnej realizacji zadañ.
5. Na zebraniach wiejskich Przewodnicz¹cy Rady sk³ada
informacjê o dzia³alnoci Rady So³eckiej.
§14. 1. Zebranie wiejskie mo¿e odwo³aæ So³tysa przed
up³ywem kadencji je¿eli utraci zaufanie mieszkañców
so³ectwa.

ROZDZIA£ IV
Zasady i tryb zwo³ywania zebrañ wiejskich
oraz warunki wa¿noci podejmowania uchwa³
§15. 1. Prawo do udzia³u w zebraniu wiejskim maj¹
mieszkañcy so³ectwa posiadaj¹cy czynne prawo wyborcze do
Rady Gminy.
§16. 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 Gminy lub Wójta.
§17. 1. Zebranie wiejskie odbywa siê w miarê potrzeb.
2. Termin i miejsce zebrania wiejskiego so³tys podaje do
wiadomoci publicznej w sposób zwyczajowo przyjêty
w so³ectwie.
3. Zebrane wiejskie zwo³ywane na wniosek mieszkañców
Rady Gminy lub Wójta winno odbyæ siê w terminie 7 dni
chyba, ¿e wnioskodawca proponuje termin póniejszy.
§18. 1. Zebranie wiejskie jest wa¿ne, gdy mieszkañcy
so³ectwa zostali o nim prawid³owo zawiadomieni, zgodnie
z wymogami statutu.
2. Zebranie wiejskie otwiera so³tys i przewodniczy jego
obradom.
3. Porz¹dek obrad ustala zebranie wiejskie na podstawie
projektu przed³o¿onego przez So³tysa.
§19. W celu udzielania So³tysowi sta³ej pomocy
w przygotowywaniu materia³ów i w organizacji zebrañ, Wójt
Gminy wyznacza poszczególnych pracowników Urzêdu
Gminy do kontaktów z so³ectwem (³¹czników).
§20. 1. Uchwa³y zebrania wiejskiego zapadaj¹ zwyk³¹
wiêkszoci¹ g³osów.
2. G³osowanie odbywa siê w sposób jawny.
ROZDZIA£ V
Zasady wyboru so³tysa i Rady So³eckiej

3. Rada Gminy odwo³uje So³tysa je¿eli dopuci³ siê
przestêpstwa.

§21. 1. Zebranie so³eckie, na którym ma byæ dokonany
wybór so³tysa i Rady So³eckiej zarz¹dza Wójt Gminy.
W tym celu wydaje zarz¹dzenie, w którym okrela miejsce,
dzieñ i godzinê zebrania wiejskiego oraz wyznacza przewodnicz¹cego zebrania sporód radnych lub pracowników
Urzêdu.

4. Wójt mo¿e zawiesiæ w czynnociach So³tysa, który nie
wywi¹zuje siê ze swoich obowi¹zków lub dopuci³ siê
przestêpstwa i wyst¹piæ do Rady Gminy o odwo³anie go.

2. Zarz¹dzenie Wójta, o którym mowa w ust. 1 podaje siê
do wiadomoci mieszkañców so³ectwa co najmniej 7 dni
przed wyznaczon¹ dat¹ zebrania.

2. Rada Gminy mo¿e odwo³aæ So³tysa, który nie
wywi¹zuje siê ze swoich obowi¹zków lub dopuci³ siê czynu
dyskwalifikuj¹cego go w opinii rodowiska.

§22. 1. Dla dokonania wa¿nego wyboru So³tysa i Rady
So³eckiej na zebraniu wiejskim wymagana jest osobista
obecnoæ co najmniej 1/5 mieszkañców so³ectwa posiadaj¹cych czynne prawo wyborcze.
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2. O ile w wyznaczonym terminie nie uzyskano obecnoci
wymaganej liczby mieszkañców wybory w nowym terminie
mog¹ byæ przeprowadzone bez wzglêdu na liczbê obecnych
na zebraniu.
3. Na zebraniu wiejskim, na którym przeprowadzane s¹
wybory obowi¹zuje podpisywanie listy obecnoci przez uczestników uprawnionych do g³osowania.
§23. 1. Wybory przeprowadza komisja w sk³adzie 3 osób,
wybranych sporód uprawnionych uczestników zebrania.
Cz³onkiem Komisji nie mo¿e byæ osoba kandyduj¹ca na
So³tysa lub cz³onka Rady So³eckiej.
2. Do zadañ Komisji nale¿y:

So³tysa. W drugiej kolejnoci przeprowadza siê wybory
cz³onków Rady So³eckiej.
3. Wyborów dokonuje siê w g³osowaniu tajnym.
§25. Za wybranych uwa¿a siê kandydatów, którzy
uzyskali najwiêksz¹ liczbê g³osów.
§26. 1. So³tys i Rada So³ecka s¹ bezporednio odpowiedzialni przed zebraniem wiejskim i mog¹ byæ przez zebranie
wiejskie odwo³ani przed up³ywem kadencji, je¿eli nie
wykonuj¹ swoich obowi¹zków, naruszaj¹ postanowienia
statutu i uchwa³ zebrania lub dopucili siê czynu dyskwalifikuj¹cego w opinii rodowiska.
2. Odwo³anie z zajmowanych funkcji winno byæ podjête
po wys³uchaniu zainteresowanego.

- przyjêcie zg³oszeñ kandydatów,
- przeprowadzenie g³osowania,

§27. 1. W przypadku odwo³ania lub ust¹pienia So³tysa
Wójt Gminy zwo³uje zebranie wiejskie dla wyboru nowego
so³tysa.

- ustalenie wyników wyborów,
- og³oszenie wyników wyborów,
- sporz¹dzenie protoko³u o wynikach wyborów.
3. Protokó³ podpisuj¹ cz³onkowie komisji oraz Przewodnicz¹cy zebrania.

2. Wybory dla uzupe³nienia sk³adu Rady So³eckiej lub
wybrania nowego sk³adu ca³ej Rady So³eckiej przeprowadza
samodzielnie zebranie wiejskie, zwo³ane przez So³tysa.
ROZDZIA£ VI

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

Postanowienia koñcowe
§28. Zmiany statutu dokonuje Rada Gminy.

2. W pierwszej kolejnoci nale¿y przeprowadziæ
zg³oszenie kandydatów i g³osowanie dla dokonania wyboru

1798
UCHWA£A Nr VII/32/2003 RADY GMINY W MYCIELINIE
z dnia 20 marca 2003 r.
w sprawie okrelenia zasad nabycia, zbycia i obci¹¿ania nieruchomoci
gruntowych oraz ich wydzier¿awiania lub najmu na okres d³u¿szy ni¿ trzy lata
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 9 litera a ustawy z dnia
8 marca 1990 roku o samorz¹dzie gminnym (tekst jednolity
Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z pón. zm.) oraz art. 34 ust.
6, art. 68 ust. 1 pkt 7, art. 70 ust. 2 i ust. 4 ustawy z dnia 21
sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomociami (Dz.U.
z 2000 r. Nr 46, poz. 543 z pón. zm.) Rada Gminy w Mycielinie
uchwala co nastêpuje:

§2. 1. Zezwala siê Wójtowi Gminy Mycielin nabywaæ
nieruchomoci z przeznaczeniem na:

§1. Wójt Gminy Mycielin dokonuje wyboru formy
prawnej obrotu nieruchomociami.

2. Wartoæ nabywanych nieruchomoci nie mo¿e
przekraczaæ kwoty okrelonej w uchwale bud¿etowej.

1) wykonywanie zadañ w³asnych gminy,
2) tworzenie zasobów,
3) wykonywanie dzia³alnoci gospodarczej nie wykraczaj¹cej
poza zadania o charakterze u¿ytecznoci publicznej.
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§3. 1. Zezwala siê Wójtowi Gminy Mycielin zbywaæ
nieruchomoci:
1) zbêdne do wykonywania zadañ w³asnych gminy,
2) w przypadkach rokuj¹cych lepsze wykorzystanie
gospodarcze i osi¹gniêcie wy¿szych efektów ekonomicznych przez inne podmioty,
3) oddane w u¿ytkowanie wieczyste na rzecz aktualnych
u¿ytkowników wieczystych.
§4. 1. Zezwala siê Wójtowi Gminy Mycielin na sprzeda¿
w trybie bezprzetargowym lokali komunalnych wraz ze
sprzeda¿¹ lub oddaniem w u¿ytkowanie wieczyste u³amkowej
czêci gruntu na nastêpuj¹cych warunkach zap³aty:
1) jednorazowo  ca³oæ przed zawarciem aktu notarialnego,
2) w ratach rocznych  maksymalnie 8 lat
a) pierwsza rata
notarialnego,

p³atna

przed
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zawarciem

aktu

b) pozosta³e raty p³atne co roku do 31 marca wraz
z odsetkami w wysokoci 0,3 stopy redyskonta weksli
stosowanej przez Narodowy Bank Polski.
2. Zezwala siê nabywcy na wczeniejsz¹ sp³atê rat.
§5. Przyznaæ pierwszeñstwo w nabyciu lokalu najemcom
lokalu mieszkalnego gdy najem zosta³ nawi¹zany na czas
nieoznaczony.
§6. 1. Wyra¿a siê zgodê na udzielanie przez Wójta Gminy
Mycielin nastêpuj¹cych bonifikat przy sprzeda¿y lokali mieszkalnych:
1) 10% przy roz³o¿eniu kwoty nabycia na raty,
2) 20% przy wp³acie kwoty nabycia przed zawarciem aktu
notarialnego,
3) 1% za ka¿dy rok najmu (do okresu najmu zalicza siê tak¿e
okres zamieszkiwania w poprzednim lokalu je¿eli
nast¹pi³a zmiana lokalu w obrêbie zasobu komunalnego,

4) 10% przy jednoczesnym wykupie wszystkich lokali
w budynku (nie dotyczy to sytuacji, gdy w budynku
znajduje siê tylko jeden lokal mieszkalny).
2. £¹czna ulga nie mo¿e przekroczyæ:
1) 60% wartoci lokalu, przy roz³o¿eniu kwoty nabycia lokalu
na raty,
2) 70% wartoci lokalu przy zap³acie jednorazowej.
§7. Zezwala siê Wójtowi Gminy Mycielin obci¹¿aæ
nieruchomoci ograniczonymi prawami rzeczowymi, gdy
wymaga tego interes gminy.
§8. Zezwala siê Wójtowi Gminy Mycielin na wydzier¿awianie lub wynajmowanie nieruchomoci:
1) na okres do 5 lat,
2) rolnych w pierwszej kolejnoci rolnikom z terenu gminy
Mycielin.
§9. Traci moc uchwa³a Rady Gminy Mycielin Nr XXX/178/
98 z dnia 16 czerwca 1998 r. w sprawie okrelenia zasad
nabywania, zbywania i obci¹¿ania nieruchomoci oraz ich
wydzier¿awiania lub najmu na okres d³u¿szy ni¿ trzy lata oraz
uchwa³a Rady Gminy Mycielin Nr XXVII/164/98 z dnia 23
marca 1998 roku z póniejszymi zmianami w sprawie przeznaczania do sprzeda¿y lokali mieszkalnych, przyznania pierwszeñstwa w ich nabyciu, oraz udzielania bonifikat od ceny
sprzeda¿y tych lokali.
§10. Wykonanie uchwa³y powierza siê Wójtowi Gminy
Mycielin.
§11. Uchwa³a wchodzi w ¿ycie po up³ywie 14 dni od dnia
og³oszenia w Dzienniku Urzêdowym Województwa
Wielkopolskiego.
Przewodnicz¹cy
Rady Gminy w Mycielinie
() Miros³aw Skalski
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UCHWA£A Nr V/32/03 RADY GMINY DOBRZYCA
z dnia 28 marca 2003 r.
w sprawie uchwalenia statutów so³ectw
Na podstawie art. 35 ust. 1 i 3 i art. 18 ust. 2 pkt 7 ustawy
z dnia 8 marca 1990 r. o samorz¹dzie gminnym (Dz.U.
z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, zm. Dz.U. z 2002 r. Nr 23, poz. 220,
Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984 i Nr 214, poz. 1806), Rada
Gminy Dobrzyca uchwala co nastêpuje:

10) dla so³ectwa Kominiec - zgodnie z za³¹cznikiem Nr 10,

§1. Uchwala siê statuty jednostek pomocniczych Gminy
Dobrzyca (so³ectw) w brzmieniu:

14) dla so³ectwa Soniczka - zgodnie z za³¹cznikiem Nr 14,

1) dla so³ectwa Czarnuszka - zgodnie z za³¹cznikiem Nr 1,
2) dla so³ectwa Dobrzyca - zgodnie z za³¹cznikiem Nr 2,
3) dla so³ectwa Dobrzyca-Nowy wiat - zgodnie z za³¹cznikiem Nr 3,
4) dla so³ectwa Fabianów - zgodnie z za³¹cznikiem Nr 4,
5) dla so³ectwa Galew - zgodnie z za³¹cznikiem Nr 5,

11) dla so³ectwa Lutynia - zgodnie z za³¹cznikiem Nr 11,
12) dla so³ectwa Polskie Olêdry - zgodnie z za³¹cznikiem Nr 12,
13) dla so³ectwa Sonica - zgodnie z za³¹cznikiem Nr 13,

15) dla so³ectwa Strzy¿ew - zgodnie z za³¹cznikiem Nr 15,
16) dla so³ectwa Trzebin - zgodnie z za³¹cznikiem Nr 16,
17) dla so³ectwa Trzebowa - zgodnie z za³¹cznikiem Nr 17.
§2. Wykonanie uchwa³y powierza siê Wójtowi Gminy.
§3. Uchwa³a wchodzi w ¿ycie po up³ywie 14 dni od dnia
og³oszenia w Dzienniku Urzêdowym Województwa
Wielkopolskiego.

6) dla so³ectwa Izbiczno - zgodnie z za³¹cznikiem Nr 6,
Przewodnicz¹cy Rady
() Zbigniew Szóstak

7) dla so³ectwa Karmin - zgodnie z za³¹cznikiem Nr 7,
8) dla so³ectwa Karminek - zgodnie z za³¹cznikiem Nr 8,
9) dla so³ectwa Karminiec - zgodnie z za³¹cznikiem Nr 9

Za³¹cznik Nr 1
do uchwa³y Nr V/32/03
Rady Gminy Dobrzyca

STATUT SO£ECTWA CZARNUSZKA
ROZDZIA£ I
Postanowienia ogólne
§1. 1. So³ectwo Czarnuszka jest jednostk¹ pomocnicz¹
Gminy Dobrzyca, dzia³aj¹c¹ na podstawie ustawy z dnia 8
marca 1990r. o samorz¹dzie gminnym (Dz.U. z 2001 r. Nr 142,
poz. 1591 ze zmianami), Statutu Gminy Dobrzyca, niniejszego
Statutu i innych przepisów powszechnie obowi¹zuj¹cych.
2. Mieszkañcy wsi Czarnuszka tworz¹ wspólnotê lokaln¹
so³ectwa.
§2. 1. So³ectwo Czarnuszka obejmuje teren wsi Czarnuszka oznaczony na mapie sytuacyjnej stanowi¹cy za³¹cznik do
Statutu.

2. So³ectwo jest czêci¹ sk³adow¹ Gminy Dobrzyca i nie
posiada odrêbnej osobowoci prawnej.
§3. So³ectwo mo¿e byæ tworzone, ³¹czone, znoszone oraz
ustalona jego nazwa i granice przez Radê Gminy po przeprowadzeniu konsultacji z mieszkañcami lub z ich inicjatywy.
§4. Mieszkañcy so³ectwa uczestnicz¹ w pracach na rzecz
wspólnoty lokalnej, a w szczególnoci w zakresie:
1) utrzymania ³adu i porz¹dku w zagrodach i ich otoczeniu,
2) dba³oci o estetyczny wygl¹d budynków mieszkalnych
i gospodarczych,
3) troski o nale¿yt¹ eksploatacjê dróg, urz¹dzeñ wodnomelioracyjnych oraz urz¹dzeñ komunalnych,
4) organizowania samopomocy.
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ROZDZIA£ II
Zebranie Wiejskie
§5. 1. Organem uchwa³odawczym So³ectwa jest Zebranie
Wiejskie.
2. W Zebraniu Wiejskim maj¹ prawo uczestniczyæ oraz
posiadaj¹ czynne i bierne prawo wyborcze do organów
so³ectwa, mieszkañcy stale zamieszkali i posiadaj¹ce prawo
wyborcze w wyborach do rady gminy.
§6. 1. Zebranie Wiejskie wyznacza ogólne cele dzia³añ
samorz¹du wsi, okrela kierunki dzia³añ samorz¹du
wiejskiego i jest najwy¿szym organem kontroli spo³ecznej
w so³ectwie.
2. Do kompetencji Zebrania Wiejskiego nale¿y w szczególnoci:
1) wybór i odwo³ywanie So³tysa i Rady So³eckiej,
2) decydowanie o programach dzia³ania so³ectwa w tym
w kwestiach odnosz¹cych siê do zobowi¹zañ mieszkañców w zakresie realizacji inwestycji realizowanych
z udzia³em mieszkañców.
3) podejmowanie przedsiêwziêæ maj¹cych na celu realizacjê
ogólnego dobra so³ectwa a zw³aszcza: poprawy stanu
sanitarnego, ochrony przeciwpo¿arowej, zabezpieczenia
przeciwpowodziowego, organizowania ró¿nych form opieki
spo³ecznej, pomocy s¹siedzkiej, i innej dla mieszkañców
niepe³nosprawnych b¹d znajduj¹cych siê w trudnej
sytuacji ¿yciowej,
4) wspó³dzia³anie z s¹siaduj¹cymi so³ectwami w sprawach
maj¹cych istotne znaczenie spo³eczno-gospodarcze
a zw³aszcza: konserwacji i budowy dróg oraz innych
urz¹dzeñ komunalnych a tak¿e wspólnego korzystania
z obiektów u¿ytecznoci publicznej,
5) sprawowanie zwyk³ego zarz¹du w stosunku do przekazanego mienia komunalnego,
6) rozpatrywanie rocznych sprawozdañ z pracy So³tysa
i Rady So³eckiej,
7) opiniowanie projektów planów zagospodarowania
przestrzennego w czêci dotycz¹cej w³asnego so³ectwa,
8) wypowiadanie siê w sprawie lokalizacji inwestycji
uci¹¿liwych dla otoczenia oraz rodowiska naturalnego,
9) rozpatrywanie problemów dotycz¹cych ³adu, porz¹dku
i estetyki na terenie so³ectwa,
10) powo³ywanie zespo³ów kontroli spo³ecznej dla zbadania
okrelonych spraw istotnych dla so³ectwa oraz rozpatrywanie ich wniosków i spostrze¿eñ,
11) uchwalanie wniosków i propozycji do bud¿etu Gminy
dotycz¹cych so³ectwa,
12) stanowienie, w ramach obowi¹zuj¹cych przepisów
prawnych, w innych sprawach dotycz¹cych so³ectwa.
§7. 1. Zebranie wiejskie zwo³uje So³tys:
1) z w³asnej inicjatywy,
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2) na ¿¹danie 1/10 mieszkañców uprawnionych do udzia³u
w zebraniu,
3) na polecenie Rady Gminy lub Wójta Gminy.
2. W sytuacji, gdy So³tys nie zwo³a zebrania wiejskiego
w przypadkach okrelonych w ust. 1 pkt 2 i 3, zebranie
wiejskie zwo³uje Wójt Gminy.
§8. 1. Zebranie wiejskie zwo³ywane jest w miarê istniej¹cych potrzeb, jednak nie rzadziej ni¿ dwa razy w roku.
2. Termin i miejsce zebrania wiejskiego podaje siê do
wiadomoci mieszkañców w sposób zwyczajowo przyjêty
w so³ectwie.
§9. 1. Zebranie jest uprawnione do podejmowania uchwa³
przy obecnoci co najmniej 1/10 osób uprawnionych do
g³osowania.
2. W razie braku quorum okrelonego w ust. 1 zebranie
odbywa siê w drugim terminie, podanym w zawiadomieniu.
Postanowienia tego zebrania s¹ wa¿ne bez wzglêdu na liczbê
obecnych.
3. So³tys otwiera zebranie i przewodniczy jego obradom
oraz proponuje porz¹dek obrad.
4. Uchwa³y zebrania zapadaj¹ zwyk³¹ wiêkszoci¹
g³osów, to znaczy, ¿e liczba g³osów za musi byæ wiêksza od
liczby g³osów przeciw.
5. G³osowanie odbywa siê w sposób jawny, chyba, ¿e
dalsze przepisy Statutu stanowi¹ lub zebranie postanowi
o przeprowadzeniu g³osowania tajnego.
6. Obrady zebrania s¹ protoko³owane. Uchwa³y podpisuje So³tys i og³asza je w sposób zwyczajowo przyjêty.
§10. 1. Uchwa³y, wnioski i opinie zebrania wiejskiego
So³tys przekazuje Wójtowi Gminy.
2. O sposobie za³atwienia okrelonych spraw Wójt Gminy sk³ada informacje na nastêpnym zebraniu.
ROZDZIA£ III
So³tys i Rada So³ecka
§11. 1. Organem wykonawczym so³ectwa jest So³tys
wspomagany przez Radê So³eck¹, sk³adaj¹c¹ siê z 3 osób.
2. So³tys korzysta z ochrony prawnej przys³uguj¹cej funkcjonariuszom publicznym.
§12. Kadencja So³tysa i Rady So³eckiej trwa 4 lata licz¹c
od dnia wyboru.
§13. Do obowi¹zków i kompetencji So³tysa nale¿y
w szczególnoci:
1) organizowanie i koordynowanie inicjatyw i przedsiêwziêæ
maj¹cych na celu poprawê warunków ¿ycia spo³ecznoci
so³eckiej,
2) reprezentowanie so³ectwa na zewn¹trz,
3) przewodniczenie Radzie So³eckiej,
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4) kierowanie realizacj¹ uchwa³ Zebrania Wiejskiego, Rady
So³eckiej oraz Organów Gminy dotycz¹cych So³ectwa,

§16. Wybory So³tysa i Rady So³eckiej zarz¹dza Wójt Gminy
oraz wyznacza przewodnicz¹cego Zebrania.

5) przygotowywanie i zwo³ywanie zebrañ wiejskich oraz Rady
So³eckiej,

§17. 1. Zebranie na, na którym ma byæ wykonany wybór
So³tysa i cz³onków Rady So³eckiej zwo³uje Wójt Gminy,
okrelaj¹c miejsce, dzieñ i godzinê Zebrania.

6) potwierdzanie okolicznoci, których przy za³atwieniu spraw
przez mieszkañców wymagaj¹ przepisy prawne,
7) wystêpowanie z wnioskami dotycz¹cymi potrzeb so³ectwa
i jego mieszkañców oraz prowadzenie dzia³alnoci
interwencyjnej w tym zakresie,
8) prowadzenie zarz¹du, administracji i gospodarki tymi
sk³adnikami mienia, które Gmina przekaza³a so³ectwu do
korzystania,
9) prowadzenie inkasa podatku rolnego oraz innych
podatków i op³at lokalnych przekazanych do inkasa so³tysom na podstawie uchwa³ Rady Gminy,
10) wykonywanie innych zadañ nale¿¹cych do So³tysa z mocy
ogólnie obowi¹zuj¹cych przepisów a zw³aszcza: w zakresie obronnoci, organizowania wyborów i referendum,
ochrony przeciw po¿arowej, utrzymania czystoci
i porz¹dku, zapobieganie klêskom ¿ywio³owym oraz
usuwanie ich skutków,
11) organizowanie spotkañ z radnymi i komisjami Rady Gminy,
12) w razie niemo¿noci pe³nienia funkcji przez So³tysa,
zastêpuje go cz³onek Rady So³eckiej wskazany przez
So³tysa lub Radê So³eck¹.
§14. 1. Rada So³ecka jest organem doradczo-opiniodawczym So³tysa.
2. Przewodnicz¹cym Rady So³eckiej jest So³tys.
3. Do zadañ i kompetencji Rady So³eckiej nale¿y
w szczególnoci:
1) pomoc So³tysowi w organizacyjnym przygotowaniu
zebrañ wiejskich oraz sporz¹dzaniu projektów uchwa³,

2. Zarz¹dzenie Wójta o zwo³aniu Zebrania podaje siê do
wiadomoci mieszkañców so³ectwa co najmniej 7 dni przed
wyznaczon¹ dat¹ Zebrania z odpowiedni¹ informacj¹ o I i II
terminie.
§18. 1. Dla dokonania wa¿nego wyboru So³tysa i Rady
So³eckiej w I terminie, wymagana jest obecnoæ na Zebraniu
co najmniej 10% uprawnionych mieszkañców so³ectwa.
2. Je¿eli w wyznaczonym I terminie nie uzyskano
obecnoci wymaganej liczby mieszkañców, wybory
w II terminie przeprowadza siê bez wzglêdu na liczbê
obecnych na Zebraniu.
3. Czynne i bierne prawo wyborcze przys³uguje
mieszkañcom maj¹cym sta³e zamieszkanie na terenie
so³ectwa i posiadaj¹cym prawo wyborcze w wyborach do
Rady Gminy.
4. Na Zebraniu, na którym przeprowadza siê wybory
sporz¹dza siê listê obecnoci jego uczestników.
§19. 1. Wybory przeprowadza Komisja Skrutacyjna
w sk³adzie co najmniej 3 osób, wybrana sporód uczestników
Zebrania.
2. Cz³onkiem Komisji Skrutacyjnej nie mo¿e byæ osoba
kandyduj¹ca do organów so³ectwa.
3. Do zadañ Komisji Skrutacyjnej nale¿y:
1) przedstawienie propozycji sposobu przeprowadzenia
wyborów,
2) przyjêcie zg³oszeñ kandydatów,
3) przeprowadzenie g³osowania,

2) wspó³dzia³anie z So³tysem w prowadzeniu i za³atwianiu
spraw so³ectwa,

4) ustalenie wyników g³osowania i sporz¹dzenie protoko³u
z przeprowadzonego g³osowania,

3) inicjowanie dzia³añ spo³ecznie u¿ytecznych dla so³ectwa
i jego mieszkañców.

5) og³oszenie wyników g³osowania.

4. Rada So³ecka obraduje na posiedzeniach zwo³ywanych przez So³tysa stosownie do potrzeb.
5. Rada So³ecka pe³ni swoj¹ funkcjê nieodp³atnie.
ROZDZIA£ IV
Wybory
§15. 1. W sprawach okrelonych ustawami oraz
niniejszym Statutem na Zebraniu Wiejskim przeprowadza siê
wybory.
2. Prawo udzia³u w zebraniu wyborczym maj¹ wszyscy
mieszkañcy so³ectwa posiadaj¹cy czynne prawo wyborcze do
Rady Gminy.

3. Karty do g³osowania opatrzone s¹ pieczêci¹ Urzêdu
Gminy,
4. Na karcie do g³osowania umieszcza siê zg³oszonych
kandydatów w kolejnoci alfabetycznej.
5. Niewa¿ne s¹ karty ca³kowicie przedarte lub nie
posiadaj¹ce pieczêci.
6. Niewa¿ne s¹ g³osy, na których nie dokonano wyboru,
to znaczy pozostawiono nie skrelone wiêcej kandydatów ni¿
ustalonych mandatów.
§20. 1. Wybory odbywaj¹ siê przy nieograniczonej
liczbie kandydatów, zg³oszonych bezporednio przez
uprawnionych uczestników Zebrania.
2. W pierwszej kolejnoci przeprowadza siê wybory
So³tysa, a nastêpnie cz³onków Rady So³eckiej.
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§21. Wyboru So³tysa i Rady So³eckiej dokonuje siê
w g³osowaniu tajnym.
§22. 1. Za wybranych uwa¿a siê kandydatów, którzy
uzyskali najwiêksz¹ liczbê g³osów wa¿nie oddanych.
2. W przypadku równej liczby g³osów g³osowanie powtarza siê.
§23. 1. So³tys i cz³onkowie Rady So³eckiej s¹ bezporednio odpowiedzialni przed Zebraniem Wiejskim i mog¹ byæ
przez to Zebranie odwo³ani przed up³ywem kadencji, je¿eli nie
wywi¹zuj¹ siê ze swych obowi¹zków, naruszaj¹ postanowienia statutu i uchwa³ Zebrania Wiejskiego lub dopuszczaj¹ siê
czynu dyskwalifikuj¹cego w opinii rodowiska.
2. Z wnioskiem o odwo³anie So³tysa i poszczególnych
cz³onków Rady So³eckiej mog¹ wyst¹piæ:
1) Rada Gminy,

Gminy. Zarz¹d zwyk³y obejmuje oddawanie w najem lub
dzier¿awê lokali, obiektów i terenów bêd¹cych w gestii so³ectwa oraz za³atwianie bie¿¹cych spraw zwi¹zanych ze zwyk³¹
eksploatacj¹ rzecz i utrzymaniem jej w stanie niepogorszonym w ramach jej przeznaczenia.
§27. 1. So³ectwo mo¿e prowadziæ gospodarkê finansow¹
w ramach bud¿etu Gminy.
2. Nadzór z ramienia Gminy nad dzia³alnoci¹ finansowa
so³ectwa sprawuje Skarbnik Gminy.
ROZDZIA£ VI
Nadzór nad so³ectwem
§28. Nadzór nad so³ectwem w zakresie swoich kompetencji sprawuj¹:

2) Wójt Gminy,

1) Rada Gminy,

3) 1/20 mieszkañców so³ectwa uprawnionych do udzia³u
w Zebraniu Wiejskim.

2) Wójt Gminy,

3. Odwo³anie mo¿e nast¹piæ po wys³uchaniu zainteresowanego.
§24. 1. Do wyborów So³tysa w trakcie trwania kadencji
stosuje siê odpowiednio przepisy §§16 do 22.
2. W przypadku przeprowadzenia wyboru cz³onka Rady
So³eckiej w czasie kadencji, Zebranie zwo³uje So³tys,
powiadamiaj¹c o terminie Wójta i Przewodnicz¹cego Rady
Gminy.
ROZDZIA£ V
Mienie so³ectwa
§25. 1. Wszystkie przys³uguj¹ce dotychczas mieszkañcom wsi prawa w³asnoci, u¿ytkowania lub inne prawa rzeczowe i maj¹tkowe pozostaj¹ nie naruszone.
2. Rada Gminy nie mo¿e uszczupliæ dotychczasowych
praw so³ectwa do korzystania z mienia bez zgody Zebrania
Wiejskiego.
§26. So³ectwo upowa¿nione jest do zarz¹du zwyk³ego
mieniem w stosunku do mienia przekazanego mu przez Radê

3) Skarbnik Gminy.
§29. 1. Wójt Gminy mo¿e zawiesiæ wykonanie uchwa³y
Zebrania Wiejskiego lub decyzjê so³tysa, je¿eli s¹ one sprzeczne z przepisami prawa lub uchwa³ami Rady Gminy.
2. Uchwa³y Zebrania Wiejskiego mo¿e uchyliæ tylko Rada
Gminy.
§30. 1. So³ectwo zobowi¹zane jest gospodarowaæ
powierzonym mieniem w taki sposób, aby nie by³o nara¿one
na szkody oraz uszczuplenia, a osi¹gane dochody jak i pobierane wiadczenia by³y wydatkowane zgodnie z prawem,
uchwa³ami Rady Gminy oraz postanowieniami niniejszego
Statutu.
2. Nadzór nad zobowi¹zaniami, o których mowa w ust. 1
sprawuje Wójt Gminy.
§31. 1. Zmiany Statutu dokonuje Rada Gminy w drodze
uchwa³y po przeprowadzeniu konsultacji z mieszkañcami
so³ectwa.
§32. Postanowienia niniejszego Statutu wchodz¹ w ¿ycie
po up³ywie 14 dni od og³oszenia w Dzienniku Urzêdowym
Województwa Wielkopolskiego
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Za³¹cznik Nr 2
do uchwa³y Nr V/32/03
Rady Gminy Dobrzyca

STATUT SO£ECTWA DOBRZYCA
ROZDZIA£ I
Postanowienia ogólne
§1. 1. So³ectwo Dobrzyca jest jednostk¹ pomocnicz¹
Gminy Dobrzyca, dzia³aj¹c¹ na podstawie ustawy z dnia
8 marca 1990r. o samorz¹dzie gminnym (Dz.U. z 2001 r. Nr
142, poz. 1591 ze zmianami), Statutu Gminy Dobrzyca,
niniejszego Statutu i innych przepisów powszechnie
obowi¹zuj¹cych.
2. Mieszkañcy wsi Dobrzyca tworz¹ wspólnotê lokaln¹
so³ectwa.
§2. 1. So³ectwo Dobrzyca obejmuje teren wsi Dobrzyca
oznaczony na mapie sytuacyjnej stanowi¹cy za³¹cznik do
Statutu.
2. So³ectwo jest czêci¹ sk³adow¹ Gminy Dobrzyca i nie
posiada odrêbnej osobowoci prawnej.
§3. So³ectwo mo¿e byæ tworzone, ³¹czone, znoszone oraz
ustalona jego nazwa i granice przez Radê Gminy po przeprowadzeniu konsultacji z mieszkañcami lub z ich inicjatywy.

2) decydowanie o programach dzia³ania so³ectwa w tym
w kwestiach odnosz¹cych siê do zobowi¹zañ mieszkañców w zakresie realizacji inwestycji realizowanych
z udzia³em mieszkañców.
3) podejmowanie przedsiêwziêæ maj¹cych na celu realizacjê
ogólnego dobra so³ectwa a zw³aszcza: poprawy stanu
sanitarnego, ochrony przeciwpo¿arowej, zabezpieczenia
przeciwpowodziowego, organizowania ró¿nych form opieki
spo³ecznej, pomocy s¹siedzkiej, i innej dla mieszkañców
niepe³nosprawnych b¹d znajduj¹cych siê w trudnej
sytuacji ¿yciowej,
4) wspó³dzia³anie z s¹siaduj¹cymi so³ectwami w sprawach
maj¹cych istotne znaczenie spo³eczno-gospodarcze
a zw³aszcza: konserwacji i budowy dróg oraz innych
urz¹dzeñ komunalnych a tak¿e wspólnego korzystania
z obiektów u¿ytecznoci publicznej,
5) sprawowanie zwyk³ego zarz¹du w stosunku do przekazanego mienia komunalnego,
6) rozpatrywanie rocznych sprawozdañ z pracy So³tysa
i Rady So³eckiej,

§4. Mieszkañcy so³ectwa uczestnicz¹ w pracach na rzecz
wspólnoty lokalnej, a w szczególnoci w zakresie:

7) opiniowanie projektów planów zagospodarowania
przestrzennego w czêci dotycz¹cej w³asnego so³ectwa,

1) utrzymania ³adu i porz¹dku w zagrodach i ich otoczeniu,

8) wypowiadanie siê w sprawie lokalizacji inwestycji
uci¹¿liwych dla otoczenia oraz rodowiska naturalnego,

2) dba³oci o estetyczny wygl¹d budynków mieszkalnych
i gospodarczych,
3) troski o nale¿yt¹ eksploatacjê dróg, urz¹dzeñ wodnomelioracyjnych oraz urz¹dzeñ komunalnych,
4) organizowania samopomocy.
ROZDZIA£ II
Zebranie Wiejskie
§5. 1. Organem uchwa³odawczym So³ectwa jest Zebranie
Wiejskie.
2. W Zebraniu Wiejskim maj¹ prawo uczestniczyæ oraz
posiadaj¹ czynne i bierne prawo wyborcze do organów
so³ectwa, mieszkañcy stale zamieszkali i posiadaj¹ce prawo
wyborcze w wyborach do rady gminy.
§6. 1. Zebranie Wiejskie wyznacza ogólne cele dzia³añ
samorz¹du wsi, okrela kierunki dzia³añ samorz¹du
wiejskiego i jest najwy¿szym organem kontroli spo³ecznej
w so³ectwie.
2. Do kompetencji Zebrania Wiejskiego nale¿y w szczególnoci:
1) wybór i odwo³ywanie So³tysa i Rady So³eckiej,

9) rozpatrywanie problemów dotycz¹cych ³adu, porz¹dku
i estetyki na terenie so³ectwa,
10) powo³ywanie zespo³ów kontroli spo³ecznej dla zbadania
okrelonych spraw istotnych dla so³ectwa oraz rozpatrywanie ich wniosków i spostrze¿eñ,
11) uchwalanie wniosków i propozycji do bud¿etu Gminy
dotycz¹cych so³ectwa,
12) stanowienie, w ramach obowi¹zuj¹cych przepisów
prawnych, w innych sprawach dotycz¹cych so³ectwa.
§7. 1. Zebranie wiejskie zwo³uje So³tys:
1) z w³asnej inicjatywy,
2) na ¿¹danie 1/10 mieszkañców uprawnionych do udzia³u
w zebraniu,
3) na polecenie Rady Gminy lub Wójta Gminy.
2. W sytuacji, gdy So³tys nie zwo³a zebrania wiejskiego
w przypadkach okrelonych w ust. 1 pkt 2 i 3, zebranie
wiejskie zwo³uje Wójt Gminy.
§8. 1. Zebranie wiejskie zwo³ywane jest w miarê istniej¹cych potrzeb, jednak nie rzadziej ni¿ dwa razy w roku.
2. Termin i miejsce zebrania wiejskiego podaje siê do
wiadomoci mieszkañców w sposób zwyczajowo przyjêty
w so³ectwie.
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§9. 1. Zebranie jest uprawnione do podejmowania uchwa³
przy obecnoci co najmniej 1/10 osób uprawnionych do
g³osowania.

9) prowadzenie inkasa podatku rolnego oraz innych
podatków i op³at lokalnych przekazanych do inkasa so³tysom na podstawie uchwa³ Rady Gminy,

2. W razie braku quorum okrelonego w ust. 1 zebranie
odbywa siê w drugim terminie, podanym w zawiadomieniu.
Postanowienia tego zebrania s¹ wa¿ne bez wzglêdu na liczbê
obecnych.

10) wykonywanie innych zadañ nale¿¹cych do So³tysa z mocy
ogólnie obowi¹zuj¹cych przepisów a zw³aszcza: w zakresie obronnoci, organizowania wyborów i referendum,
ochrony przeciw po¿arowej, utrzymania czystoci
i porz¹dku, zapobieganie klêskom ¿ywio³owym oraz
usuwanie ich skutków,

3. So³tys otwiera zebranie i przewodniczy jego obradom
oraz proponuje porz¹dek obrad.
4. Uchwa³y zebrania zapadaj¹ zwyk³¹ wiêkszoci¹
g³osów, to znaczy, ¿e liczba g³osów za musi byæ wiêksza od
liczby g³osów przeciw.
5. G³osowanie odbywa siê w sposób jawny, chyba, ¿e
dalsze przepisy Statutu stanowi¹ lub zebranie postanowi
o przeprowadzeniu g³osowania tajnego.
6. Obrady zebrania s¹ protoko³owane. Uchwa³y podpisuje So³tys i og³asza je w sposób zwyczajowo przyjêty.
§10. 1. Uchwa³y, wnioski i opinie zebrania wiejskiego
So³tys przekazuje Wójtowi Gminy.
2. O sposobie za³atwienia okrelonych spraw Wójt Gminy sk³ada informacje na nastêpnym zebraniu.
ROZDZIA£ III
So³tys i Rada So³ecka
§11. 1. Organem wykonawczym so³ectwa jest So³tys
wspomagany przez Radê So³eck¹, sk³adaj¹c¹ siê z 10 osób.
2. So³tys korzysta z ochrony prawnej przys³uguj¹cej funkcjonariuszom publicznym.
§12. Kadencja So³tysa i Rady So³eckiej trwa 4 lata licz¹c
od dnia wyboru.
§13. Do obowi¹zków i kompetencji So³tysa nale¿y
w szczególnoci:
1) organizowanie i koordynowanie inicjatyw i przedsiêwziêæ
maj¹cych na celu poprawê warunków ¿ycia spo³ecznoci
so³eckiej,
2) reprezentowanie so³ectwa na zewn¹trz,
3) przewodniczenie Radzie So³eckiej,
4) kierowanie realizacj¹ uchwa³ Zebrania Wiejskiego, Rady
So³eckiej oraz Organów Gminy dotycz¹cych So³ectwa,
5) przygotowywanie i zwo³ywanie zebrañ wiejskich oraz Rady
So³eckiej,
6) potwierdzanie okolicznoci, których przy za³atwieniu spraw
przez mieszkañców wymagaj¹ przepisy prawne,
7) wystêpowanie z wnioskami dotycz¹cymi potrzeb so³ectwa
i jego mieszkañców oraz prowadzenie dzia³alnoci
interwencyjnej w tym zakresie,
8) prowadzenie zarz¹du, administracji i gospodarki tymi
sk³adnikami mienia, które Gmina przekaza³a so³ectwu do
korzystania,

11) organizowanie spotkañ z radnymi i komisjami Rady Gminy,
12) w razie niemo¿noci pe³nienia funkcji przez So³tysa,
zastêpuje go cz³onek Rady So³eckiej wskazany przez
So³tysa lub Radê So³eck¹.
§14. 1. Rada So³ecka jest organem doradczo-opiniodawczym So³tysa.
2. Przewodnicz¹cym Rady So³eckiej jest So³tys.
3. Do zadañ i kompetencji Rady So³eckiej nale¿y
w szczególnoci:
1) pomoc So³tysowi w organizacyjnym przygotowaniu
zebrañ wiejskich oraz sporz¹dzaniu projektów uchwa³,
2) wspó³dzia³anie z So³tysem w prowadzeniu i za³atwianiu
spraw so³ectwa,
3) inicjowanie dzia³añ spo³ecznie u¿ytecznych dla so³ectwa
i jego mieszkañców.
4. Rada So³ecka obraduje na posiedzeniach zwo³ywanych przez So³tysa stosownie do potrzeb.
5. Rada So³ecka pe³ni swoj¹ funkcjê nieodp³atnie.
ROZDZIA£ IV
Wybory
§15. 1. W sprawach okrelonych ustawami oraz
niniejszym Statutem na Zebraniu Wiejskim przeprowadza siê
wybory.
2. Prawo udzia³u w zebraniu wyborczym maj¹ wszyscy
mieszkañcy so³ectwa posiadaj¹cy czynne prawo wyborcze do
Rady Gminy.
§16. Wybory So³tysa i Rady So³eckiej zarz¹dza Wójt Gminy
oraz wyznacza przewodnicz¹cego Zebrania.
§17. 1. Zebranie na, na którym ma byæ wykonany wybór
So³tysa i cz³onków Rady So³eckiej zwo³uje Wójt Gminy,
okrelaj¹c miejsce, dzieñ i godzinê Zebrania.
2. Zarz¹dzenie Wójta o zwo³aniu Zebrania podaje siê do
wiadomoci mieszkañców so³ectwa co najmniej 7 dni przed
wyznaczon¹ dat¹ Zebrania z odpowiedni¹ informacj¹ o I i II
terminie.
§18. 1. Dla dokonania wa¿nego wyboru So³tysa i Rady
So³eckiej w I terminie, wymagana jest obecnoæ na Zebraniu
co najmniej 10% uprawnionych mieszkañców so³ectwa.

Dziennik Urzêdowy
Województwa Wielkopolskiego Nr 96

Poz. 1799

 9522 

2. Je¿eli w wyznaczonym I terminie nie uzyskano
obecnoci wymaganej liczby mieszkañców, wybory
w II terminie przeprowadza siê bez wzglêdu na liczbê
obecnych na Zebraniu.
3. Czynne i bierne prawo wyborcze przys³uguje
mieszkañcom maj¹cym sta³e zamieszkanie na terenie
so³ectwa i posiadaj¹cym prawo wyborcze w wyborach do
Rady Gminy.
4. Na Zebraniu, na którym przeprowadza siê wybory
sporz¹dza siê listê obecnoci jego uczestników.
§19. 1. Wybory przeprowadza Komisja Skrutacyjna
w sk³adzie co najmniej 3 osób, wybrana sporód uczestników
Zebrania.
2. Cz³onkiem Komisji Skrutacyjnej nie mo¿e byæ osoba
kandyduj¹ca do organów so³ectwa.

2. Z wnioskiem o odwo³anie So³tysa i poszczególnych
cz³onków Rady So³eckiej mog¹ wyst¹piæ:
1) Rada Gminy,
2) Wójt Gminy,
3) 1/20 mieszkañców so³ectwa uprawnionych do udzia³u
w Zebraniu Wiejskim.
3. Odwo³anie mo¿e nast¹piæ po wys³uchaniu zainteresowanego.
§24. 1. Do wyborów So³tysa w trakcie trwania kadencji
stosuje siê odpowiednio przepisy §§16 do 22.
2. W przypadku przeprowadzenia wyboru cz³onka Rady
So³eckiej w czasie kadencji, Zebranie zwo³uje So³tys,
powiadamiaj¹c o terminie Wójta i Przewodnicz¹cego Rady
Gminy.

3. Do zadañ Komisji Skrutacyjnej nale¿y:
ROZDZIA£ V

1) przedstawienie propozycji sposobu przeprowadzenia
wyborów,

Mienie so³ectwa

2) przyjêcie zg³oszeñ kandydatów,
3) przeprowadzenie g³osowania,
4) ustalenie wyników g³osowania i sporz¹dzenie protoko³u
z przeprowadzonego g³osowania,
5) og³oszenie wyników g³osowania.
3. Karty do g³osowania opatrzone s¹ pieczêci¹ Urzêdu
Gminy,
4. Na karcie do g³osowania umieszcza siê zg³oszonych
kandydatów w kolejnoci alfabetycznej.
5. Niewa¿ne s¹ karty ca³kowicie przedarte lub nie
posiadaj¹ce pieczêci.
6. Niewa¿ne s¹ g³osy, na których nie dokonano wyboru,
to znaczy pozostawiono nie skrelone wiêcej kandydatów ni¿
ustalonych mandatów.

§25. 1. Wszystkie przys³uguj¹ce dotychczas mieszkañcom wsi prawa w³asnoci, u¿ytkowania lub inne prawa rzeczowe i maj¹tkowe pozostaj¹ nie naruszone.
2. Rada Gminy nie mo¿e uszczupliæ dotychczasowych
praw so³ectwa do korzystania z mienia bez zgody Zebrania
Wiejskiego.
§26. So³ectwo upowa¿nione jest do zarz¹du zwyk³ego
mieniem w stosunku do mienia przekazanego mu przez Radê
Gminy. Zarz¹d zwyk³y obejmuje oddawanie w najem lub
dzier¿awê lokali, obiektów i terenów bêd¹cych w gestii so³ectwa oraz za³atwianie bie¿¹cych spraw zwi¹zanych ze zwyk³¹
eksploatacj¹ rzecz i utrzymaniem jej w stanie niepogorszonym w ramach jej przeznaczenia.
§27. 1. So³ectwo mo¿e prowadziæ gospodarkê finansow¹
w ramach bud¿etu Gminy.

§20. 1. Wybory odbywaj¹ siê przy nieograniczonej
liczbie kandydatów, zg³oszonych bezporednio przez
uprawnionych uczestników Zebrania.

2. Nadzór z ramienia Gminy nad dzia³alnoci¹ finansowa
so³ectwa sprawuje Skarbnik Gminy.

2. W pierwszej kolejnoci przeprowadza siê wybory
So³tysa, a nastêpnie cz³onków Rady So³eckiej.

ROZDZIA£ VI

§21. Wyboru So³tysa i Rady So³eckiej dokonuje siê
w g³osowaniu tajnym.
§22. 1. Za wybranych uwa¿a siê kandydatów, którzy
uzyskali najwiêksz¹ liczbê g³osów wa¿nie oddanych.
2. W przypadku równej liczby g³osów g³osowanie
powtarza siê.
§23. 1. So³tys i cz³onkowie Rady So³eckiej s¹ bezporednio odpowiedzialni przed Zebraniem Wiejskim i mog¹ byæ
przez to Zebranie odwo³ani przed up³ywem kadencji, je¿eli nie
wywi¹zuj¹ siê ze swych obowi¹zków, naruszaj¹ postanowienia statutu i uchwa³ Zebrania Wiejskiego lub dopuszczaj¹ siê
czynu dyskwalifikuj¹cego w opinii rodowiska.

Nadzór nad so³ectwem
§28. Nadzór nad so³ectwem w zakresie swoich kompetencji sprawuj¹:
1) Rada Gminy,
2) Wójt Gminy,
3) Skarbnik Gminy.
§29. 1. Wójt Gminy mo¿e zawiesiæ wykonanie uchwa³y
Zebrania Wiejskiego lub decyzjê so³tysa, je¿eli s¹ one sprzeczne z przepisami prawa lub uchwa³ami Rady Gminy.
2. Uchwa³y Zebrania Wiejskiego mo¿e uchyliæ tylko Rada
Gminy.
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§30. 1. So³ectwo zobowi¹zane jest gospodarowaæ
powierzonym mieniem w taki sposób, aby nie by³o nara¿one
na szkody oraz uszczuplenia, a osi¹gane dochody jak i pobierane wiadczenia by³y wydatkowane zgodnie z prawem,
uchwa³ami Rady Gminy oraz postanowieniami niniejszego
Statutu.
2. Nadzór nad zobowi¹zaniami, o których mowa w ust. 1
sprawuje Wójt Gminy.

§31. 1. Zmiany Statutu dokonuje Rada Gminy w drodze
uchwa³y po przeprowadzeniu konsultacji z mieszkañcami
so³ectwa.
§32. Postanowienia niniejszego Statutu wchodz¹ w ¿ycie
po up³ywie 14 dni od og³oszenia w Dzienniku Urzêdowym
Województwa Wielkopolskiego

Za³¹cznik Nr 3
do uchwa³y Nr V/32/03
Rady Gminy Dobrzyca

STATUT SO£ECTWA DOBRZYCA - NOWY WIAT
ROZDZIA£ I
Postanowienia ogólne
§1. 1. So³ectwo Dobrzyca - Nowy wiat jest jednostk¹
pomocnicz¹ Gminy Dobrzyca, dzia³aj¹c¹ na podstawie
ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorz¹dzie gminnym (Dz.U.
z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 ze zmianami), Statutu Gminy
Dobrzyca, niniejszego Statutu i innych przepisów
powszechnie obowi¹zuj¹cych.
2. Mieszkañcy wsi Dobrzyca - Nowy wiat tworz¹ wspólnotê lokaln¹ so³ectwa.
§2. 1. So³ectwo Dobrzyca - Nowy wiat obejmuje teren
wsi Dobrzyca - Nowy wiat oznaczony na mapie sytuacyjnej
stanowi¹cy za³¹cznik do Statutu.
2. So³ectwo jest czêci¹ sk³adow¹ Gminy Dobrzyca i nie
posiada odrêbnej osobowoci prawnej.
§3. So³ectwo mo¿e byæ tworzone, ³¹czone, znoszone oraz
ustalona jego nazwa i granice przez Radê Gminy po przeprowadzeniu konsultacji z mieszkañcami lub z ich inicjatywy.
§4. Mieszkañcy so³ectwa uczestnicz¹ w pracach na rzecz
wspólnoty lokalnej, a w szczególnoci w zakresie:
1) utrzymania ³adu i porz¹dku w zagrodach i ich otoczeniu,
2) dba³oci o estetyczny wygl¹d budynków mieszkalnych
i gospodarczych,
3) troski o nale¿yt¹ eksploatacjê dróg, urz¹dzeñ
wodno-melioracyjnych oraz urz¹dzeñ komunalnych,
4) organizowania samopomocy.
ROZDZIA£ II
Zebranie Wiejskie
§5. 1. Organem uchwa³odawczym So³ectwa jest Zebranie
Wiejskie.
2. W Zebraniu Wiejskim maj¹ prawo uczestniczyæ oraz
posiadaj¹ czynne i bierne prawo wyborcze do organów
so³ectwa, mieszkañcy stale zamieszkali i posiadaj¹ce prawo
wyborcze w wyborach do rady gminy.

§6. 1. Zebranie Wiejskie wyznacza ogólne cele dzia³añ
samorz¹du wsi, okrela kierunki dzia³añ samorz¹du
wiejskiego i jest najwy¿szym organem kontroli spo³ecznej
w so³ectwie.
2. Do kompetencji
w szczególnoci:

Zebrania

Wiejskiego

nale¿y

1) wybór i odwo³ywanie So³tysa i Rady So³eckiej,
2) decydowanie o programach dzia³ania so³ectwa w tym
w kwestiach odnosz¹cych siê do zobowi¹zañ mieszkañców w zakresie realizacji inwestycji realizowanych
z udzia³em mieszkañców.
3) podejmowanie przedsiêwziêæ maj¹cych na celu realizacjê
ogólnego dobra so³ectwa a zw³aszcza: poprawy stanu
sanitarnego, ochrony przeciwpo¿arowej, zabezpieczenia
przeciwpowodziowego, organizowania ró¿nych form opieki
spo³ecznej, pomocy s¹siedzkiej, i innej dla mieszkañców
niepe³nosprawnych b¹d znajduj¹cych siê w trudnej
sytuacji ¿yciowej,
4) wspó³dzia³anie z s¹siaduj¹cymi so³ectwami w sprawach
maj¹cych istotne znaczenie spo³eczno-gospodarcze
a zw³aszcza: konserwacji i budowy dróg oraz innych
urz¹dzeñ komunalnych a tak¿e wspólnego korzystania
z obiektów u¿ytecznoci publicznej,
5) sprawowanie zwyk³ego zarz¹du w stosunku do przekazanego mienia komunalnego,
6) rozpatrywanie rocznych sprawozdañ z pracy So³tysa
i Rady So³eckiej,
7) opiniowanie projektów planów zagospodarowania
przestrzennego w czêci dotycz¹cej w³asnego so³ectwa,
8) wypowiadanie siê w sprawie lokalizacji inwestycji
uci¹¿liwych dla otoczenia oraz rodowiska naturalnego,
9) rozpatrywanie problemów dotycz¹cych ³adu, porz¹dku
i estetyki na terenie so³ectwa,
10) powo³ywanie zespo³ów kontroli spo³ecznej dla zbadania
okrelonych spraw istotnych dla so³ectwa oraz rozpatrywanie ich wniosków i spostrze¿eñ,
11) uchwalanie wniosków i propozycji do bud¿etu Gminy
dotycz¹cych so³ectwa,

Dziennik Urzêdowy
Województwa Wielkopolskiego Nr 96

Poz. 1799

 9525 

12) stanowienie, w ramach obowi¹zuj¹cych przepisów
prawnych, w innych sprawach dotycz¹cych so³ectwa.
§7. 1. Zebranie wiejskie zwo³uje So³tys:
1) z w³asnej inicjatywy,
2) na ¿¹danie 1/10 mieszkañców uprawnionych do udzia³u
w zebraniu,
3) na polecenie Rady Gminy lub Wójta Gminy.
2. W sytuacji, gdy So³tys nie zwo³a zebrania wiejskiego
w przypadkach okrelonych w ust. 1 pkt 2 i 3, zebranie
wiejskie zwo³uje Wójt Gminy.
§8. 1. Zebranie wiejskie zwo³ywane jest w miarê istniej¹cych potrzeb, jednak nie rzadziej ni¿ dwa razy w roku.
2. Termin i miejsce zebrania wiejskiego podaje siê do
wiadomoci mieszkañców w sposób zwyczajowo przyjêty
w so³ectwie.
§9. 1. Zebranie jest uprawnione do podejmowania uchwa³
przy obecnoci co najmniej 1/10 osób uprawnionych do
g³osowania.
2. W razie braku quorum okrelonego w ust. 1 zebranie
odbywa siê w drugim terminie, podanym w zawiadomieniu.
Postanowienia tego zebrania s¹ wa¿ne bez wzglêdu na liczbê
obecnych.
3. So³tys otwiera zebranie i przewodniczy jego obradom
oraz proponuje porz¹dek obrad.
4. Uchwa³y zebrania zapadaj¹ zwyk³¹ wiêkszoci¹
g³osów, to znaczy, ¿e liczba g³osów za musi byæ wiêksza od
liczby g³osów przeciw.
5. G³osowanie odbywa siê w sposób jawny, chyba, ¿e
dalsze przepisy Statutu stanowi¹ lub zebranie postanowi
o przeprowadzeniu g³osowania tajnego.
6. Obrady zebrania s¹ protoko³owane. Uchwa³y podpisuje So³tys i og³asza je w sposób zwyczajowo przyjêty.
§10. 1. Uchwa³y, wnioski i opinie zebrania wiejskiego
So³tys przekazuje Wójtowi Gminy.
2. O sposobie za³atwienia okrelonych spraw Wójt Gminy sk³ada informacje na nastêpnym zebraniu.
ROZDZIA£ III
So³tys i Rada So³ecka
§11. 1. Organem wykonawczym so³ectwa jest So³tys
wspomagany przez Radê So³eck¹, sk³adaj¹c¹ siê z 5 osób.
2. So³tys korzysta z ochrony prawnej przys³uguj¹cej funkcjonariuszom publicznym.
§12. Kadencja So³tysa i Rady So³eckiej trwa 4 lata licz¹c
od dnia wyboru.

§13. Do obowi¹zków i kompetencji So³tysa nale¿y
w szczególnoci:
1) organizowanie i koordynowanie inicjatyw i przedsiêwziêæ
maj¹cych na celu poprawê warunków ¿ycia spo³ecznoci
so³eckiej,
2) reprezentowanie so³ectwa na zewn¹trz,
3) przewodniczenie Radzie So³eckiej,
4) kierowanie realizacj¹ uchwa³ Zebrania Wiejskiego, Rady
So³eckiej oraz Organów Gminy dotycz¹cych So³ectwa,
5) przygotowywanie i zwo³ywanie zebrañ wiejskich oraz Rady
So³eckiej,
6) potwierdzanie okolicznoci, których przy za³atwieniu spraw
przez mieszkañców wymagaj¹ przepisy prawne,
7) wystêpowanie z wnioskami dotycz¹cymi potrzeb so³ectwa
i jego mieszkañców oraz prowadzenie dzia³alnoci
interwencyjnej w tym zakresie,
8) prowadzenie zarz¹du, administracji i gospodarki tymi
sk³adnikami mienia, które Gmina przekaza³a so³ectwu do
korzystania,
9) prowadzenie inkasa podatku rolnego oraz innych
podatków i op³at lokalnych przekazanych do inkasa so³tysom na podstawie uchwa³ Rady Gminy,
10) wykonywanie innych zadañ nale¿¹cych do So³tysa z mocy
ogólnie obowi¹zuj¹cych przepisów a zw³aszcza: w zakresie obronnoci, organizowania wyborów i referendum,
ochrony przeciw po¿arowej, utrzymania czystoci
i porz¹dku, zapobieganie klêskom ¿ywio³owym oraz
usuwanie ich skutków,
11) organizowanie spotkañ z radnymi i komisjami Rady Gminy,
12) w razie niemo¿noci pe³nienia funkcji przez So³tysa,
zastêpuje go cz³onek Rady So³eckiej wskazany przez
So³tysa lub Radê So³eck¹.
§14. 1. Rada So³ecka jest organem doradczo-opiniodawczym So³tysa.
2. Przewodnicz¹cym Rady So³eckiej jest So³tys.
3. Do zadañ i kompetencji Rady So³eckiej nale¿y
w szczególnoci:
1) pomoc So³tysowi w organizacyjnym przygotowaniu
zebrañ wiejskich oraz sporz¹dzaniu projektów uchwa³,
2) wspó³dzia³anie z So³tysem w prowadzeniu i za³atwianiu
spraw so³ectwa,
3) inicjowanie dzia³añ spo³ecznie u¿ytecznych dla so³ectwa
i jego mieszkañców.
4. Rada So³ecka obraduje na posiedzeniach zwo³ywanych przez So³tysa stosownie do potrzeb.
5. Rada So³ecka pe³ni swoj¹ funkcjê nieodp³atnie.
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ROZDZIA£ IV
Wybory
§15. 1. W sprawach okrelonych ustawami oraz
niniejszym Statutem na Zebraniu Wiejskim przeprowadza siê
wybory.
2. Prawo udzia³u w zebraniu wyborczym maj¹ wszyscy
mieszkañcy so³ectwa posiadaj¹cy czynne prawo wyborcze do
Rady Gminy.
§16. Wybory So³tysa i Rady So³eckiej zarz¹dza Wójt Gminy
oraz wyznacza przewodnicz¹cego Zebrania.
§17. 1. Zebranie na, na którym ma byæ wykonany wybór
So³tysa i cz³onków Rady So³eckiej zwo³uje Wójt Gminy,
okrelaj¹c miejsce, dzieñ i godzinê Zebrania.
2. Zarz¹dzenie Wójta o zwo³aniu Zebrania podaje siê do
wiadomoci mieszkañców so³ectwa co najmniej 7 dni przed
wyznaczon¹ dat¹ Zebrania z odpowiedni¹ informacj¹ o I i II
terminie.
§18. 1. Dla dokonania wa¿nego wyboru So³tysa i Rady
So³eckiej w I terminie, wymagana jest obecnoæ na Zebraniu
co najmniej 10% uprawnionych mieszkañców so³ectwa.
2. Je¿eli w wyznaczonym I terminie nie uzyskano
obecnoci wymaganej liczby mieszkañców, wybory w II terminie przeprowadza siê bez wzglêdu na liczbê obecnych na
Zebraniu.

6. Niewa¿ne s¹ g³osy, na których nie dokonano wyboru,
to znaczy pozostawiono nie skrelone wiêcej kandydatów ni¿
ustalonych mandatów.
§20. 1. Wybory odbywaj¹ siê przy nieograniczonej liczbie kandydatów, zg³oszonych bezporednio przez uprawnionych uczestników Zebrania.
2. W pierwszej kolejnoci przeprowadza siê wybory
So³tysa, a nastêpnie cz³onków Rady So³eckiej.
§21. Wyboru So³tysa i Rady So³eckiej dokonuje siê
w g³osowaniu tajnym.
§22. 1. Za wybranych uwa¿a siê kandydatów, którzy
uzyskali najwiêksz¹ liczbê g³osów wa¿nie oddanych.
2. W przypadku równej liczby g³osów g³osowanie powtarza siê.
§23. 1. So³tys i cz³onkowie Rady So³eckiej s¹ bezporednio odpowiedzialni przed Zebraniem Wiejskim i mog¹ byæ
przez to Zebranie odwo³ani przed up³ywem kadencji, je¿eli nie
wywi¹zuj¹ siê ze swych obowi¹zków, naruszaj¹ postanowienia statutu i uchwa³ Zebrania Wiejskiego lub dopuszczaj¹ siê
czynu dyskwalifikuj¹cego w opinii rodowiska.
2. Z wnioskiem o odwo³anie So³tysa i poszczególnych
cz³onków Rady So³eckiej mog¹ wyst¹piæ:
1) Rada Gminy,
2) Wójt Gminy,
3) 1/20 mieszkañców so³ectwa uprawnionych do udzia³u
w Zebraniu Wiejskim.

3. Czynne i bierne prawo wyborcze przys³uguje
mieszkañcom maj¹cym sta³e zamieszkanie na terenie
so³ectwa i posiadaj¹cym prawo wyborcze w wyborach do
Rady Gminy.

3. Odwo³anie mo¿e nast¹piæ po wys³uchaniu zainteresowanego.

4. Na Zebraniu, na którym przeprowadza siê wybory
sporz¹dza siê listê obecnoci jego uczestników.

§24. 1. Do wyborów So³tysa w trakcie trwania kadencji
stosuje siê odpowiednio przepisy §§16 do 22.

§19. 1. Wybory przeprowadza Komisja Skrutacyjna
w sk³adzie co najmniej 3 osób, wybrana sporód uczestników
Zebrania.

2. W przypadku przeprowadzenia wyboru cz³onka Rady
So³eckiej w czasie kadencji, Zebranie zwo³uje So³tys,
powiadamiaj¹c o terminie Wójta i Przewodnicz¹cego Rady
Gminy.

2. Cz³onkiem Komisji Skrutacyjnej nie mo¿e byæ osoba
kandyduj¹ca do organów so³ectwa.
3. Do zadañ Komisji Skrutacyjnej nale¿y:
1) przedstawienie propozycji sposobu przeprowadzenia
wyborów,
2) przyjêcie zg³oszeñ kandydatów,
3) przeprowadzenie g³osowania,
4) ustalenie wyników g³osowania i sporz¹dzenie protoko³u
z przeprowadzonego g³osowania,
5) og³oszenie wyników g³osowania.
3. Karty do g³osowania opatrzone s¹ pieczêci¹ Urzêdu
Gminy,
4. Na karcie do g³osowania umieszcza siê zg³oszonych
kandydatów w kolejnoci alfabetycznej.
5. Niewa¿ne s¹ karty ca³kowicie przedarte lub nie
posiadaj¹ce pieczêci.

ROZDZIA£ V
Mienie so³ectwa
§25. 1. Wszystkie przys³uguj¹ce dotychczas mieszkañcom wsi prawa w³asnoci, u¿ytkowania lub inne prawa rzeczowe i maj¹tkowe pozostaj¹ nie naruszone.
2. Rada Gminy nie mo¿e uszczupliæ dotychczasowych
praw so³ectwa do korzystania z mienia bez zgody Zebrania
Wiejskiego.
§26. So³ectwo upowa¿nione jest do zarz¹du zwyk³ego
mieniem w stosunku do mienia przekazanego mu przez Radê
Gminy. Zarz¹d zwyk³y obejmuje oddawanie w najem lub
dzier¿awê lokali, obiektów i terenów bêd¹cych w gestii so³ectwa oraz za³atwianie bie¿¹cych spraw zwi¹zanych ze zwyk³¹
eksploatacj¹ rzecz i utrzymaniem jej w stanie niepogorszonym w ramach jej przeznaczenia.
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§27. 1. So³ectwo mo¿e prowadziæ gospodarkê finansow¹
w ramach bud¿etu Gminy.

2. Uchwa³y Zebrania Wiejskiego mo¿e uchyliæ tylko Rada
Gminy.

2. Nadzór z ramienia Gminy nad dzia³alnoci¹ finansowa
so³ectwa sprawuje Skarbnik Gminy.

§30. 1. So³ectwo zobowi¹zane jest gospodarowaæ
powierzonym mieniem w taki sposób, aby nie by³o nara¿one
na szkody oraz uszczuplenia, a osi¹gane dochody jak i pobierane wiadczenia by³y wydatkowane zgodnie z prawem,
uchwa³ami Rady Gminy oraz postanowieniami niniejszego
Statutu.

ROZDZIA£ VI
Nadzór nad so³ectwem
§28. Nadzór nad so³ectwem w zakresie swoich kompetencji sprawuj¹:
1) Rada Gminy,
2) Wójt Gminy,
3) Skarbnik Gminy.
§29. 1. Wójt Gminy mo¿e zawiesiæ wykonanie uchwa³y
Zebrania Wiejskiego lub decyzjê so³tysa, je¿eli s¹ one sprzeczne z przepisami prawa lub uchwa³ami Rady Gminy.

2. Nadzór nad zobowi¹zaniami, o których mowa w ust. 1
sprawuje Wójt Gminy.
§31. 1. Zmiany Statutu dokonuje Rada Gminy w drodze
uchwa³y po przeprowadzeniu konsultacji z mieszkañcami
so³ectwa.
§32. Postanowienia niniejszego Statutu wchodz¹ w ¿ycie
po up³ywie 14 dni od og³oszenia w Dzienniku Urzêdowym
Województwa Wielkopolskiego

Za³¹cznik Nr 4
do uchwa³y Nr V/32/03
Rady Gminy Dobrzyca

STATUT SO£ECTWA FABIANÓW
ROZDZIA£ I
Postanowienia ogólne
§1. 1. So³ectwo Fabianów jest jednostk¹ pomocnicz¹
Gminy Dobrzyca, dzia³aj¹c¹ na podstawie ustawy z dnia 8
marca 1990r. o samorz¹dzie gminnym (Dz.U. z 2001 r. Nr 142,
poz. 1591 ze zmianami), Statutu Gminy Dobrzyca, niniejszego
Statutu i innych przepisów powszechnie obowi¹zuj¹cych.
2. Mieszkañcy wsi Fabianów tworz¹ wspólnotê lokaln¹
so³ectwa.
§2. 1. So³ectwo Fabianów obejmuje teren wsi Fabianów
oznaczony na mapie sytuacyjnej stanowi¹cy za³¹cznik do
Statutu.
2. So³ectwo jest czêci¹ sk³adow¹ Gminy Dobrzyca i nie
posiada odrêbnej osobowoci prawnej.
§3. So³ectwo mo¿e byæ tworzone, ³¹czone, znoszone oraz
ustalona jego nazwa i granice przez Radê Gminy po przeprowadzeniu konsultacji z mieszkañcami lub z ich inicjatywy.
§4. Mieszkañcy so³ectwa uczestnicz¹ w pracach na rzecz
wspólnoty lokalnej, a w szczególnoci w zakresie:
1) utrzymania ³adu i porz¹dku w zagrodach i ich otoczeniu,
2) dba³oci o estetyczny wygl¹d budynków mieszkalnych
i gospodarczych,

3) troski o nale¿yt¹ eksploatacjê dróg, urz¹dzeñ wodnomelioracyjnych oraz urz¹dzeñ komunalnych,
4) organizowania samopomocy.
ROZDZIA£ II
Zebranie Wiejskie
§5. 1. Organem uchwa³odawczym So³ectwa jest Zebranie
Wiejskie.
2. W Zebraniu Wiejskim maj¹ prawo uczestniczyæ oraz
posiadaj¹ czynne i bierne prawo wyborcze do organów
so³ectwa, mieszkañcy stale zamieszkali i posiadaj¹ce prawo
wyborcze w wyborach do rady gminy.
§6. 1. Zebranie Wiejskie wyznacza ogólne cele dzia³añ
samorz¹du wsi, okrela kierunki dzia³añ samorz¹du
wiejskiego i jest najwy¿szym organem kontroli spo³ecznej
w so³ectwie.
2. Do kompetencji Zebrania Wiejskiego nale¿y w szczególnoci:
1) wybór i odwo³ywanie So³tysa i Rady So³eckiej,
2) decydowanie o programach dzia³ania so³ectwa w tym
w kwestiach odnosz¹cych siê do zobowi¹zañ mieszkañ-
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ców w zakresie realizacji inwestycji realizowanych
z udzia³em mieszkañców.

3. So³tys otwiera zebranie i przewodniczy jego obradom
oraz proponuje porz¹dek obrad.

3) podejmowanie przedsiêwziêæ maj¹cych na celu realizacjê
ogólnego dobra so³ectwa a zw³aszcza: poprawy stanu
sanitarnego, ochrony przeciwpo¿arowej, zabezpieczenia
przeciwpowodziowego, organizowania ró¿nych form opieki
spo³ecznej, pomocy s¹siedzkiej, i innej dla mieszkañców
niepe³nosprawnych b¹d znajduj¹cych siê w trudnej
sytuacji ¿yciowej,

4. Uchwa³y zebrania zapadaj¹ zwyk³¹ wiêkszoci¹
g³osów, to znaczy, ¿e liczba g³osów za musi byæ wiêksza od
liczby g³osów przeciw.

4) wspó³dzia³anie z s¹siaduj¹cymi so³ectwami w sprawach
maj¹cych istotne znaczenie spo³eczno-gospodarcze
a zw³aszcza: konserwacji i budowy dróg oraz innych
urz¹dzeñ komunalnych a tak¿e wspólnego korzystania
z obiektów u¿ytecznoci publicznej,
5) sprawowanie zwyk³ego zarz¹du w stosunku do przekazanego mienia komunalnego,
6) rozpatrywanie rocznych sprawozdañ z pracy So³tysa
i Rady So³eckiej,
7) opiniowanie projektów planów zagospodarowania
przestrzennego w czêci dotycz¹cej w³asnego so³ectwa,
8) wypowiadanie siê w sprawie lokalizacji inwestycji
uci¹¿liwych dla otoczenia oraz rodowiska naturalnego,
9) rozpatrywanie problemów dotycz¹cych ³adu, porz¹dku
i estetyki na terenie so³ectwa,
10) powo³ywanie zespo³ów kontroli spo³ecznej dla zbadania
okrelonych spraw istotnych dla so³ectwa oraz rozpatrywanie ich wniosków i spostrze¿eñ,
11) uchwalanie wniosków i propozycji do bud¿etu Gminy
dotycz¹cych so³ectwa,
12) stanowienie, w ramach obowi¹zuj¹cych przepisów
prawnych, w innych sprawach dotycz¹cych so³ectwa.
§7. 1. Zebranie wiejskie zwo³uje So³tys:
1) z w³asnej inicjatywy,
2) na ¿¹danie 1/10 mieszkañców uprawnionych do udzia³u
w zebraniu,
3) na polecenie Rady Gminy lub Wójta Gminy.
2. W sytuacji, gdy So³tys nie zwo³a zebrania wiejskiego
w przypadkach okrelonych w ust. 1 pkt 2 i 3, zebranie
wiejskie zwo³uje Wójt Gminy.

5. G³osowanie odbywa siê w sposób jawny, chyba, ¿e
dalsze przepisy Statutu stanowi¹ lub zebranie postanowi
o przeprowadzeniu g³osowania tajnego.
6. Obrady zebrania s¹ protoko³owane. Uchwa³y podpisuje So³tys i og³asza je w sposób zwyczajowo przyjêty.
§10. 1. Uchwa³y, wnioski i opinie zebrania wiejskiego
So³tys przekazuje Wójtowi Gminy.
2. O sposobie za³atwienia okrelonych spraw Wójt Gminy sk³ada informacje na nastêpnym zebraniu.
ROZDZIA£ III
So³tys i Rada So³ecka
§11. 1. Organem wykonawczym so³ectwa jest So³tys
wspomagany przez Radê So³eck¹, sk³adaj¹c¹ siê z 8 osób.
2. So³tys korzysta z ochrony prawnej przys³uguj¹cej funkcjonariuszom publicznym.
§12. Kadencja So³tysa i Rady So³eckiej trwa 4 lata licz¹c
od dnia wyboru.
§13. Do obowi¹zków i kompetencji So³tysa nale¿y
w szczególnoci:
1) organizowanie i koordynowanie inicjatyw i przedsiêwziêæ
maj¹cych na celu poprawê warunków ¿ycia spo³ecznoci
so³eckiej,
2) reprezentowanie so³ectwa na zewn¹trz,
3) przewodniczenie Radzie So³eckiej,
4) kierowanie realizacj¹ uchwa³ Zebrania Wiejskiego, Rady
So³eckiej oraz Organów Gminy dotycz¹cych So³ectwa,
5) przygotowywanie i zwo³ywanie zebrañ wiejskich oraz Rady
So³eckiej,
6) potwierdzanie okolicznoci, których przy za³atwieniu spraw
przez mieszkañców wymagaj¹ przepisy prawne,

§8. 1. Zebranie wiejskie zwo³ywane jest w miarê istniej¹cych potrzeb, jednak nie rzadziej ni¿ dwa razy w roku.

7) wystêpowanie z wnioskami dotycz¹cymi potrzeb so³ectwa
i jego mieszkañców oraz prowadzenie dzia³alnoci
interwencyjnej w tym zakresie,

2. Termin i miejsce zebrania wiejskiego podaje siê do
wiadomoci mieszkañców w sposób zwyczajowo przyjêty
w so³ectwie.

8) prowadzenie zarz¹du, administracji i gospodarki tymi
sk³adnikami mienia, które Gmina przekaza³a so³ectwu do
korzystania,

§9. 1. Zebranie jest uprawnione do podejmowania uchwa³
przy obecnoci co najmniej 1/10 osób uprawnionych do
g³osowania.

9) prowadzenie inkasa podatku rolnego oraz innych
podatków i op³at lokalnych przekazanych do inkasa so³tysom na podstawie uchwa³ Rady Gminy,

2. W razie braku quorum okrelonego w ust. 1 zebranie
odbywa siê w drugim terminie, podanym w zawiadomieniu.
Postanowienia tego zebrania s¹ wa¿ne bez wzglêdu na liczbê
obecnych.

10) wykonywanie innych zadañ nale¿¹cych do So³tysa z mocy
ogólnie obowi¹zuj¹cych przepisów a zw³aszcza: w zakresie obronnoci, organizowania wyborów i referendum,
ochrony przeciw po¿arowej, utrzymania czystoci
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i porz¹dku, zapobieganie klêskom ¿ywio³owym oraz
usuwanie ich skutków,

4. Na Zebraniu, na którym przeprowadza siê wybory
sporz¹dza siê listê obecnoci jego uczestników.

11) organizowanie spotkañ z radnymi i komisjami Rady Gminy,

§19. 1. Wybory przeprowadza Komisja Skrutacyjna
w sk³adzie co najmniej 3 osób, wybrana sporód uczestników
Zebrania.

12) w razie niemo¿noci pe³nienia funkcji przez So³tysa,
zastêpuje go cz³onek Rady So³eckiej wskazany przez
So³tysa lub Radê So³eck¹.
§14. 1. Rada So³ecka jest organem doradczo-opiniodawczym So³tysa.
2. Przewodnicz¹cym Rady So³eckiej jest So³tys.
3. Do zadañ i kompetencji Rady So³eckiej nale¿y
w szczególnoci:
1) pomoc So³tysowi w organizacyjnym przygotowaniu
zebrañ wiejskich oraz sporz¹dzaniu projektów uchwa³,
2) wspó³dzia³anie z So³tysem w prowadzeniu i za³atwianiu
spraw so³ectwa,
3) inicjowanie dzia³añ spo³ecznie u¿ytecznych dla so³ectwa
i jego mieszkañców.
4. Rada So³ecka obraduje na posiedzeniach zwo³ywanych przez So³tysa stosownie do potrzeb.
5. Rada So³ecka pe³ni swoj¹ funkcjê nieodp³atnie.
ROZDZIA£ IV
Wybory

2. Cz³onkiem Komisji Skrutacyjnej nie mo¿e byæ osoba
kandyduj¹ca do organów so³ectwa.
3. Do zadañ Komisji Skrutacyjnej nale¿y:
1) przedstawienie propozycji sposobu przeprowadzenia
wyborów,
2) przyjêcie zg³oszeñ kandydatów,
3) przeprowadzenie g³osowania,
4) ustalenie wyników g³osowania i sporz¹dzenie protoko³u
z przeprowadzonego g³osowania,
5) og³oszenie wyników g³osowania.
3. Karty do g³osowania opatrzone s¹ pieczêci¹ Urzêdu
Gminy,
4. Na karcie do g³osowania umieszcza siê zg³oszonych
kandydatów w kolejnoci alfabetycznej.
5. Niewa¿ne s¹ karty ca³kowicie przedarte lub nie
posiadaj¹ce pieczêci.
6. Niewa¿ne s¹ g³osy, na których nie dokonano wyboru,
to znaczy pozostawiono nie skrelone wiêcej kandydatów ni¿
ustalonych mandatów.

§15. 1. W sprawach okrelonych ustawami oraz
niniejszym Statutem na Zebraniu Wiejskim przeprowadza siê
wybory.

§20. 1. Wybory odbywaj¹ siê przy nieograniczonej
liczbie kandydatów, zg³oszonych bezporednio przez
uprawnionych uczestników Zebrania.

2. Prawo udzia³u w zebraniu wyborczym maj¹ wszyscy
mieszkañcy so³ectwa posiadaj¹cy czynne prawo wyborcze do
Rady Gminy.

2. W pierwszej kolejnoci przeprowadza siê wybory
So³tysa, a nastêpnie cz³onków Rady So³eckiej.

§16. Wybory So³tysa i Rady So³eckiej zarz¹dza Wójt Gminy
oraz wyznacza przewodnicz¹cego Zebrania.
§17. 1. Zebranie na, na którym ma byæ wykonany wybór
So³tysa i cz³onków Rady So³eckiej zwo³uje Wójt Gminy,
okrelaj¹c miejsce, dzieñ i godzinê Zebrania.
2. Zarz¹dzenie Wójta o zwo³aniu Zebrania podaje siê do
wiadomoci mieszkañców so³ectwa co najmniej 7 dni przed
wyznaczon¹ dat¹ Zebrania z odpowiedni¹ informacj¹ o I i II
terminie.
§18. 1. Dla dokonania wa¿nego wyboru So³tysa i Rady
So³eckiej w I terminie, wymagana jest obecnoæ na Zebraniu
co najmniej 10% uprawnionych mieszkañców so³ectwa.
2. Je¿eli w wyznaczonym I terminie nie uzyskano
obecnoci wymaganej liczby mieszkañców, wybory
w II terminie przeprowadza siê bez wzglêdu na liczbê
obecnych na Zebraniu.
3. Czynne i bierne prawo wyborcze przys³uguje
mieszkañcom maj¹cym sta³e zamieszkanie na terenie
so³ectwa i posiadaj¹cym prawo wyborcze w wyborach do
Rady Gminy.

§21. Wyboru So³tysa i Rady So³eckiej dokonuje siê
w g³osowaniu tajnym.
§22. 1. Za wybranych uwa¿a siê kandydatów, którzy
uzyskali najwiêksz¹ liczbê g³osów wa¿nie oddanych.
2. W przypadku równej liczby g³osów g³osowanie
powtarza siê.
§23. 1. So³tys i cz³onkowie Rady So³eckiej s¹ bezporednio odpowiedzialni przed Zebraniem Wiejskim i mog¹ byæ
przez to Zebranie odwo³ani przed up³ywem kadencji, je¿eli nie
wywi¹zuj¹ siê ze swych obowi¹zków, naruszaj¹ postanowienia statutu i uchwa³ Zebrania Wiejskiego lub dopuszczaj¹ siê
czynu dyskwalifikuj¹cego w opinii rodowiska.
2. Z wnioskiem o odwo³anie So³tysa i poszczególnych
cz³onków Rady So³eckiej mog¹ wyst¹piæ:
1) Rada Gminy,
2) Wójt Gminy,
3) 1/20 mieszkañców so³ectwa uprawnionych do udzia³u
w Zebraniu Wiejskim.
3. Odwo³anie mo¿e nast¹piæ po wys³uchaniu zainteresowanego.
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§24. 1. Do wyborów So³tysa w trakcie trwania kadencji
stosuje siê odpowiednio przepisy §§16 do 22.
2. W przypadku przeprowadzenia wyboru cz³onka Rady
So³eckiej w czasie kadencji, Zebranie zwo³uje So³tys,
powiadamiaj¹c o terminie Wójta i Przewodnicz¹cego Rady
Gminy.
ROZDZIA£ V

ROZDZIA£ VI
Nadzór nad so³ectwem
§28. Nadzór nad so³ectwem
kompetencji sprawuj¹:

w

zakresie

swoich

1) Rada Gminy,
2) Wójt Gminy,
3) Skarbnik Gminy.

Mienie so³ectwa
§25. 1. Wszystkie przys³uguj¹ce dotychczas mieszkañcom wsi prawa w³asnoci, u¿ytkowania lub inne prawa rzeczowe i maj¹tkowe pozostaj¹ nie naruszone.
2. Rada Gminy nie mo¿e uszczupliæ dotychczasowych
praw so³ectwa do korzystania z mienia bez zgody Zebrania
Wiejskiego.
§26. So³ectwo upowa¿nione jest do zarz¹du zwyk³ego
mieniem w stosunku do mienia przekazanego mu przez Radê
Gminy. Zarz¹d zwyk³y obejmuje oddawanie w najem lub
dzier¿awê lokali, obiektów i terenów bêd¹cych w gestii so³ectwa oraz za³atwianie bie¿¹cych spraw zwi¹zanych ze zwyk³¹
eksploatacj¹ rzecz i utrzymaniem jej w stanie niepogorszonym w ramach jej przeznaczenia.
§27. 1. So³ectwo mo¿e prowadziæ gospodarkê finansow¹
w ramach bud¿etu Gminy.
2. Nadzór z ramienia Gminy nad dzia³alnoci¹ finansowa
so³ectwa sprawuje Skarbnik Gminy.

§29. 1. Wójt Gminy mo¿e zawiesiæ wykonanie uchwa³y
Zebrania Wiejskiego lub decyzjê so³tysa, je¿eli s¹ one sprzeczne z przepisami prawa lub uchwa³ami Rady Gminy.
2. Uchwa³y Zebrania Wiejskiego mo¿e uchyliæ tylko Rada
Gminy.
§30. 1. So³ectwo zobowi¹zane jest gospodarowaæ
powierzonym mieniem w taki sposób, aby nie by³o nara¿one
na szkody oraz uszczuplenia, a osi¹gane dochody jak i pobierane wiadczenia by³y wydatkowane zgodnie z prawem,
uchwa³ami Rady Gminy oraz postanowieniami niniejszego
Statutu.
2. Nadzór nad zobowi¹zaniami, o których mowa w ust. 1
sprawuje Wójt Gminy.
§31. 1. Zmiany Statutu dokonuje Rada Gminy w drodze
uchwa³y po przeprowadzeniu konsultacji z mieszkañcami
so³ectwa.
§32. Postanowienia niniejszego Statutu wchodz¹ w ¿ycie
po up³ywie 14 dni od og³oszenia w Dzienniku Urzêdowym
Województwa Wielkopolskiego

Za³¹cznik Nr 5
do uchwa³y Nr V/32/03
Rady Gminy Dobrzyca

STATUT SO£ECTWA GALEW
ROZDZIA£ I
Postanowienia ogólne
§1. 1. So³ectwo Galew jest jednostk¹ pomocnicz¹
Gminy Dobrzyca, dzia³aj¹c¹ na podstawie ustawy z dnia 8
marca 1990r. o samorz¹dzie gminnym (Dz.U. z 2001 r. Nr 142,
poz. 1591 ze zmianami), Statutu Gminy Dobrzyca, niniejszego
Statutu i innych przepisów powszechnie obowi¹zuj¹cych.
2. Mieszkañcy wsi Galew tworz¹ wspólnotê lokaln¹
so³ectwa.
§2. 1. So³ectwo Galew obejmuje teren wsi Galew oznaczony na mapie sytuacyjnej stanowi¹cy za³¹cznik do Statutu.
2. So³ectwo jest czêci¹ sk³adow¹ Gminy Dobrzyca i nie
posiada odrêbnej osobowoci prawnej.

§3. So³ectwo mo¿e byæ tworzone, ³¹czone, znoszone oraz
ustalona jego nazwa i granice przez Radê Gminy po przeprowadzeniu konsultacji z mieszkañcami lub z ich inicjatywy.
§4. Mieszkañcy so³ectwa uczestnicz¹ w pracach na rzecz
wspólnoty lokalnej, a w szczególnoci w zakresie:
1) utrzymania ³adu i porz¹dku w zagrodach i ich otoczeniu,
2) dba³oci o estetyczny wygl¹d budynków mieszkalnych
i gospodarczych,
3) troski o nale¿yt¹ eksploatacjê dróg, urz¹dzeñ wodnomelioracyjnych oraz urz¹dzeñ komunalnych,
4) organizowania samopomocy.
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ROZDZIA£ II
Zebranie Wiejskie
§5. 1. Organem uchwa³odawczym So³ectwa jest Zebranie
Wiejskie.
2. W Zebraniu Wiejskim maj¹ prawo uczestniczyæ oraz
posiadaj¹ czynne i bierne prawo wyborcze do organów
so³ectwa, mieszkañcy stale zamieszkali i posiadaj¹ce prawo
wyborcze w wyborach do rady gminy.
§6. 1. Zebranie Wiejskie wyznacza ogólne cele dzia³añ
samorz¹du wsi, okrela kierunki dzia³añ samorz¹du
wiejskiego i jest najwy¿szym organem kontroli spo³ecznej
w so³ectwie.
2. Do kompetencji Zebrania Wiejskiego nale¿y w szczególnoci:
1) wybór i odwo³ywanie So³tysa i Rady So³eckiej,
2) decydowanie o programach dzia³ania so³ectwa w tym
w kwestiach odnosz¹cych siê do zobowi¹zañ mieszkañców w zakresie realizacji inwestycji realizowanych
z udzia³em mieszkañców.
3) podejmowanie przedsiêwziêæ maj¹cych na celu realizacjê
ogólnego dobra so³ectwa a zw³aszcza: poprawy stanu
sanitarnego, ochrony przeciwpo¿arowej, zabezpieczenia
przeciwpowodziowego, organizowania ró¿nych form opieki
spo³ecznej, pomocy s¹siedzkiej, i innej dla mieszkañców
niepe³nosprawnych b¹d znajduj¹cych siê w trudnej
sytuacji ¿yciowej,
4) wspó³dzia³anie z s¹siaduj¹cymi so³ectwami w sprawach
maj¹cych istotne znaczenie spo³eczno-gospodarcze
a zw³aszcza: konserwacji i budowy dróg oraz innych
urz¹dzeñ komunalnych a tak¿e wspólnego korzystania
z obiektów u¿ytecznoci publicznej,
5) sprawowanie zwyk³ego zarz¹du w stosunku do przekazanego mienia komunalnego,
6) rozpatrywanie rocznych sprawozdañ z pracy So³tysa
i Rady So³eckiej,
7) opiniowanie projektów planów zagospodarowania
przestrzennego w czêci dotycz¹cej w³asnego so³ectwa,
8) wypowiadanie siê w sprawie lokalizacji inwestycji
uci¹¿liwych dla otoczenia oraz rodowiska naturalnego,
9) rozpatrywanie problemów dotycz¹cych ³adu, porz¹dku
i estetyki na terenie so³ectwa,
10) powo³ywanie zespo³ów kontroli spo³ecznej dla zbadania
okrelonych spraw istotnych dla so³ectwa oraz rozpatrywanie ich wniosków i spostrze¿eñ,
11) uchwalanie wniosków i propozycji do bud¿etu Gminy
dotycz¹cych so³ectwa,
12) stanowienie, w ramach obowi¹zuj¹cych przepisów
prawnych, w innych sprawach dotycz¹cych so³ectwa.
§7. 1. Zebranie wiejskie zwo³uje So³tys:
1) z w³asnej inicjatywy,

Poz. 1799

 9533 

2) na ¿¹danie 1/10 mieszkañców uprawnionych do udzia³u
w zebraniu,
3) na polecenie Rady Gminy lub Wójta Gminy.
2. W sytuacji, gdy So³tys nie zwo³a zebrania wiejskiego
w przypadkach okrelonych w ust. 1 pkt 2 i 3, zebranie
wiejskie zwo³uje Wójt Gminy.
§8. 1. Zebranie wiejskie zwo³ywane jest w miarê istniej¹cych potrzeb, jednak nie rzadziej ni¿ dwa razy w roku.
2. Termin i miejsce zebrania wiejskiego podaje siê do
wiadomoci mieszkañców w sposób zwyczajowo przyjêty
w so³ectwie.
§9. 1. Zebranie jest uprawnione do podejmowania uchwa³
przy obecnoci co najmniej 1/10 osób uprawnionych do
g³osowania.
2. W razie braku quorum okrelonego w ust. 1 zebranie
odbywa siê w drugim terminie, podanym w zawiadomieniu.
Postanowienia tego zebrania s¹ wa¿ne bez wzglêdu na liczbê
obecnych.
3. So³tys otwiera zebranie i przewodniczy jego obradom
oraz proponuje porz¹dek obrad.
4. Uchwa³y zebrania zapadaj¹ zwyk³¹ wiêkszoci¹
g³osów, to znaczy, ¿e liczba g³osów za musi byæ wiêksza od
liczby g³osów przeciw.
5. G³osowanie odbywa siê w sposób jawny, chyba, ¿e
dalsze przepisy Statutu stanowi¹ lub zebranie postanowi
o przeprowadzeniu g³osowania tajnego.
6. Obrady zebrania s¹ protoko³owane. Uchwa³y podpisuje So³tys i og³asza je w sposób zwyczajowo przyjêty.
§10. 1. Uchwa³y, wnioski i opinie zebrania wiejskiego
So³tys przekazuje Wójtowi Gminy.
2. O sposobie za³atwienia okrelonych spraw Wójt Gminy sk³ada informacje na nastêpnym zebraniu.
ROZDZIA£ III
So³tys i Rada So³ecka
§11. 1. Organem wykonawczym so³ectwa jest So³tys
wspomagany przez Radê So³eck¹, sk³adaj¹c¹ siê z 7 osób.
2. So³tys korzysta z ochrony prawnej przys³uguj¹cej funkcjonariuszom publicznym.
§12. Kadencja So³tysa i Rady So³eckiej trwa 4 lata licz¹c
od dnia wyboru.
§13. Do obowi¹zków i kompetencji So³tysa nale¿y
w szczególnoci:
1) organizowanie i koordynowanie inicjatyw i przedsiêwziêæ
maj¹cych na celu poprawê warunków ¿ycia spo³ecznoci
so³eckiej,
2) reprezentowanie so³ectwa na zewn¹trz,
3) przewodniczenie Radzie So³eckiej,
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4) kierowanie realizacj¹ uchwa³ Zebrania Wiejskiego, Rady
So³eckiej oraz Organów Gminy dotycz¹cych So³ectwa,

§16. Wybory So³tysa i Rady So³eckiej zarz¹dza Wójt Gminy
oraz wyznacza przewodnicz¹cego Zebrania.

5) przygotowywanie i zwo³ywanie zebrañ wiejskich oraz Rady
So³eckiej,

§17. 1. Zebranie na, na którym ma byæ wykonany wybór
So³tysa i cz³onków Rady So³eckiej zwo³uje Wójt Gminy,
okrelaj¹c miejsce, dzieñ i godzinê Zebrania.

6) potwierdzanie okolicznoci, których przy za³atwieniu spraw
przez mieszkañców wymagaj¹ przepisy prawne,
7) wystêpowanie z wnioskami dotycz¹cymi potrzeb so³ectwa
i jego mieszkañców oraz prowadzenie dzia³alnoci
interwencyjnej w tym zakresie,
8) prowadzenie zarz¹du, administracji i gospodarki tymi
sk³adnikami mienia, które Gmina przekaza³a so³ectwu do
korzystania,
9) prowadzenie inkasa podatku rolnego oraz innych
podatków i op³at lokalnych przekazanych do inkasa so³tysom na podstawie uchwa³ Rady Gminy,
10) wykonywanie innych zadañ nale¿¹cych do So³tysa z mocy
ogólnie obowi¹zuj¹cych przepisów a zw³aszcza: w zakresie obronnoci, organizowania wyborów i referendum,
ochrony przeciw po¿arowej, utrzymania czystoci
i porz¹dku, zapobieganie klêskom ¿ywio³owym oraz
usuwanie ich skutków,
11) organizowanie spotkañ z radnymi i komisjami Rady Gminy,
12) w razie niemo¿noci pe³nienia funkcji przez So³tysa,
zastêpuje go cz³onek Rady So³eckiej wskazany przez
So³tysa lub Radê So³eck¹.
§14. 1. Rada So³ecka jest organem doradczo-opiniodawczym So³tysa.
2. Przewodnicz¹cym Rady So³eckiej jest So³tys.
3. Do zadañ i kompetencji Rady So³eckiej nale¿y w szczególnoci:
1) pomoc So³tysowi w organizacyjnym przygotowaniu
zebrañ wiejskich oraz sporz¹dzaniu projektów uchwa³,

2. Zarz¹dzenie Wójta o zwo³aniu Zebrania podaje siê do
wiadomoci mieszkañców so³ectwa co najmniej 7 dni przed
wyznaczon¹ dat¹ Zebrania z odpowiedni¹ informacj¹ o I i II
terminie.
§18. 1. Dla dokonania wa¿nego wyboru So³tysa i Rady
So³eckiej w I terminie, wymagana jest obecnoæ na Zebraniu
co najmniej 10% uprawnionych mieszkañców so³ectwa.
2. Je¿eli w wyznaczonym I terminie nie uzyskano
obecnoci wymaganej liczby mieszkañców, wybory
w II terminie przeprowadza siê bez wzglêdu na liczbê
obecnych na Zebraniu.
3. Czynne i bierne prawo wyborcze przys³uguje
mieszkañcom maj¹cym sta³e zamieszkanie na terenie
so³ectwa i posiadaj¹cym prawo wyborcze w wyborach do
Rady Gminy.
4. Na Zebraniu, na którym przeprowadza siê wybory
sporz¹dza siê listê obecnoci jego uczestników.
§19. 1. Wybory przeprowadza Komisja Skrutacyjna
w sk³adzie co najmniej 3 osób, wybrana sporód uczestników
Zebrania.
2. Cz³onkiem Komisji Skrutacyjnej nie mo¿e byæ osoba
kandyduj¹ca do organów so³ectwa.
3. Do zadañ Komisji Skrutacyjnej nale¿y:
1) przedstawienie propozycji sposobu przeprowadzenia
wyborów,
2) przyjêcie zg³oszeñ kandydatów,
3) przeprowadzenie g³osowania,

2) wspó³dzia³anie z So³tysem w prowadzeniu i za³atwianiu
spraw so³ectwa,

4) ustalenie wyników g³osowania i sporz¹dzenie protoko³u
z przeprowadzonego g³osowania,

3) inicjowanie dzia³añ spo³ecznie u¿ytecznych dla so³ectwa
i jego mieszkañców.

5) og³oszenie wyników g³osowania.

4. Rada So³ecka obraduje na posiedzeniach zwo³ywanych przez So³tysa stosownie do potrzeb.
5. Rada So³ecka pe³ni swoj¹ funkcjê nieodp³atnie.
ROZDZIA£ IV
Wybory
§15. 1. W sprawach okrelonych ustawami oraz
niniejszym Statutem na Zebraniu Wiejskim przeprowadza siê
wybory.
2. Prawo udzia³u w zebraniu wyborczym maj¹ wszyscy
mieszkañcy so³ectwa posiadaj¹cy czynne prawo wyborcze do
Rady Gminy.

3. Karty do g³osowania opatrzone s¹ pieczêci¹ Urzêdu
Gminy,
4. Na karcie do g³osowania umieszcza siê zg³oszonych
kandydatów w kolejnoci alfabetycznej.
5. Niewa¿ne s¹ karty ca³kowicie przedarte lub nie
posiadaj¹ce pieczêci.
6. Niewa¿ne s¹ g³osy, na których nie dokonano wyboru,
to znaczy pozostawiono nie skrelone wiêcej kandydatów ni¿
ustalonych mandatów.
§20. 1. Wybory odbywaj¹ siê przy nieograniczonej
liczbie kandydatów, zg³oszonych bezporednio przez
uprawnionych uczestników Zebrania.
2. W pierwszej kolejnoci przeprowadza siê wybory
So³tysa, a nastêpnie cz³onków Rady So³eckiej.
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§21. Wyboru So³tysa i Rady So³eckiej dokonuje siê
w g³osowaniu tajnym.
§22. 1. Za wybranych uwa¿a siê kandydatów, którzy
uzyskali najwiêksz¹ liczbê g³osów wa¿nie oddanych.
2. W przypadku równej liczby g³osów g³osowanie
powtarza siê.
§23. 1. So³tys i cz³onkowie Rady So³eckiej s¹ bezporednio odpowiedzialni przed Zebraniem Wiejskim i mog¹ byæ
przez to Zebranie odwo³ani przed up³ywem kadencji, je¿eli nie
wywi¹zuj¹ siê ze swych obowi¹zków, naruszaj¹ postanowienia statutu i uchwa³ Zebrania Wiejskiego lub dopuszczaj¹ siê
czynu dyskwalifikuj¹cego w opinii rodowiska.
2. Z wnioskiem o odwo³anie So³tysa i poszczególnych
cz³onków Rady So³eckiej mog¹ wyst¹piæ:
1) Rada Gminy,

Gminy. Zarz¹d zwyk³y obejmuje oddawanie w najem lub
dzier¿awê lokali, obiektów i terenów bêd¹cych w gestii so³ectwa oraz za³atwianie bie¿¹cych spraw zwi¹zanych ze zwyk³¹
eksploatacj¹ rzecz i utrzymaniem jej w stanie niepogorszonym w ramach jej przeznaczenia.
§27. 1. So³ectwo mo¿e prowadziæ gospodarkê finansow¹
w ramach bud¿etu Gminy.
2. Nadzór z ramienia Gminy nad dzia³alnoci¹ finansowa
so³ectwa sprawuje Skarbnik Gminy.
ROZDZIA£ VI
Nadzór nad so³ectwem
§28. Nadzór nad so³ectwem
kompetencji sprawuj¹:

2) Wójt Gminy,

1) Rada Gminy,

3) 1/20 mieszkañców so³ectwa uprawnionych do udzia³u
w Zebraniu Wiejskim.

2) Wójt Gminy,

3. Odwo³anie mo¿e nast¹piæ po wys³uchaniu zainteresowanego.
§24. 1. Do wyborów So³tysa w trakcie trwania kadencji
stosuje siê odpowiednio przepisy §§16 do 22.
2. W przypadku przeprowadzenia wyboru cz³onka Rady
So³eckiej w czasie kadencji, Zebranie zwo³uje So³tys,
powiadamiaj¹c o terminie Wójta i Przewodnicz¹cego Rady
Gminy.
ROZDZIA£ V
Mienie so³ectwa
§25. 1. Wszystkie
przys³uguj¹ce
dotychczas
mieszkañcom wsi prawa w³asnoci, u¿ytkowania lub inne
prawa rzeczowe i maj¹tkowe pozostaj¹ nie naruszone.
2. Rada Gminy nie mo¿e uszczupliæ dotychczasowych
praw so³ectwa do korzystania z mienia bez zgody Zebrania
Wiejskiego.
§26. So³ectwo upowa¿nione jest do zarz¹du zwyk³ego
mieniem w stosunku do mienia przekazanego mu przez Radê

w

zakresie

swoich

3) Skarbnik Gminy.
§29. 1. Wójt Gminy mo¿e zawiesiæ wykonanie uchwa³y
Zebrania Wiejskiego lub decyzjê so³tysa, je¿eli s¹ one sprzeczne z przepisami prawa lub uchwa³ami Rady Gminy.
2. Uchwa³y Zebrania Wiejskiego mo¿e uchyliæ tylko Rada
Gminy.
§30. 1. So³ectwo zobowi¹zane jest gospodarowaæ
powierzonym mieniem w taki sposób, aby nie by³o nara¿one
na szkody oraz uszczuplenia, a osi¹gane dochody jak i pobierane wiadczenia by³y wydatkowane zgodnie z prawem,
uchwa³ami Rady Gminy oraz postanowieniami niniejszego
Statutu.
2. Nadzór nad zobowi¹zaniami, o których mowa w ust. 1
sprawuje Wójt Gminy.
§31. 1. Zmiany Statutu dokonuje Rada Gminy w drodze
uchwa³y po przeprowadzeniu konsultacji z mieszkañcami
so³ectwa.
§32. Postanowienia niniejszego Statutu wchodz¹ w ¿ycie
po up³ywie 14 dni od og³oszenia w Dzienniku Urzêdowym
Województwa Wielkopolskiego

Dziennik Urzêdowy
Województwa Wielkopolskiego Nr 96

 9536 

Poz. 1799

Dziennik Urzêdowy
Województwa Wielkopolskiego Nr 96

Poz. 1799

 9537 

Za³¹cznik Nr 6
do uchwa³y Nr V/32/03
Rady Gminy Dobrzyca

STATUT SO£ECTWA IZBICZNO
ROZDZIA£ I
Postanowienia ogólne
§1. 1. So³ectwo Izbiczno jest jednostk¹ pomocnicz¹
Gminy Dobrzyca, dzia³aj¹c¹ na podstawie ustawy z dnia
8 marca 1990r. o samorz¹dzie gminnym (Dz.U. z 2001 r. Nr
142, poz. 1591 ze zmianami), Statutu Gminy Dobrzyca,
niniejszego Statutu i innych przepisów powszechnie
obowi¹zuj¹cych.
2. Mieszkañcy wsi Izbiczno tworz¹ wspólnotê lokaln¹
so³ectwa.
§2. 1. So³ectwo Izbiczno obejmuje teren wsi Izbiczno
oznaczony na mapie sytuacyjnej stanowi¹cy za³¹cznik do
Statutu.
2. So³ectwo jest czêci¹ sk³adow¹ Gminy Dobrzyca i nie
posiada odrêbnej osobowoci prawnej.
§3. So³ectwo mo¿e byæ tworzone, ³¹czone, znoszone oraz
ustalona jego nazwa i granice przez Radê Gminy po przeprowadzeniu konsultacji z mieszkañcami lub z ich inicjatywy.

2) decydowanie o programach dzia³ania so³ectwa w tym
w kwestiach odnosz¹cych siê do zobowi¹zañ
mieszkañców w zakresie realizacji inwestycji realizowanych z udzia³em mieszkañców.
3) podejmowanie przedsiêwziêæ maj¹cych na celu realizacjê
ogólnego dobra so³ectwa a zw³aszcza: poprawy stanu
sanitarnego, ochrony przeciwpo¿arowej, zabezpieczenia
przeciwpowodziowego, organizowania ró¿nych form opieki
spo³ecznej, pomocy s¹siedzkiej, i innej dla mieszkañców
niepe³nosprawnych b¹d znajduj¹cych siê w trudnej
sytuacji ¿yciowej,
4) wspó³dzia³anie z s¹siaduj¹cymi so³ectwami w sprawach
maj¹cych istotne znaczenie spo³eczno-gospodarcze
a zw³aszcza: konserwacji i budowy dróg oraz innych
urz¹dzeñ komunalnych a tak¿e wspólnego korzystania
z obiektów u¿ytecznoci publicznej,
5) sprawowanie zwyk³ego zarz¹du w stosunku do przekazanego mienia komunalnego,
6) rozpatrywanie rocznych sprawozdañ z pracy So³tysa
i Rady So³eckiej,

§4. Mieszkañcy so³ectwa uczestnicz¹ w pracach na rzecz
wspólnoty lokalnej, a w szczególnoci w zakresie:

7) opiniowanie projektów planów zagospodarowania
przestrzennego w czêci dotycz¹cej w³asnego so³ectwa,

1) utrzymania ³adu i porz¹dku w zagrodach i ich otoczeniu,

8) wypowiadanie siê w sprawie lokalizacji inwestycji
uci¹¿liwych dla otoczenia oraz rodowiska naturalnego,

2) dba³oci o estetyczny wygl¹d budynków mieszkalnych
i gospodarczych,
3) troski o nale¿yt¹ eksploatacjê dróg, urz¹dzeñ
wodno-melioracyjnych oraz urz¹dzeñ komunalnych,
4) organizowania samopomocy.
ROZDZIA£ II
Zebranie Wiejskie
§5. 1. Organem uchwa³odawczym So³ectwa jest Zebranie
Wiejskie.
2. W Zebraniu Wiejskim maj¹ prawo uczestniczyæ oraz
posiadaj¹ czynne i bierne prawo wyborcze do organów
so³ectwa, mieszkañcy stale zamieszkali i posiadaj¹ce prawo
wyborcze w wyborach do rady gminy.
§6. 1. Zebranie Wiejskie wyznacza ogólne cele dzia³añ
samorz¹du wsi, okrela kierunki dzia³añ samorz¹du
wiejskiego i jest najwy¿szym organem kontroli spo³ecznej
w so³ectwie.
2. Do kompetencji Zebrania Wiejskiego nale¿y w szczególnoci:
1) wybór i odwo³ywanie So³tysa i Rady So³eckiej,

9) rozpatrywanie problemów dotycz¹cych ³adu, porz¹dku
i estetyki na terenie so³ectwa,
10) powo³ywanie zespo³ów kontroli spo³ecznej dla zbadania
okrelonych spraw istotnych dla so³ectwa oraz rozpatrywanie ich wniosków i spostrze¿eñ,
11) uchwalanie wniosków i propozycji do bud¿etu Gminy
dotycz¹cych so³ectwa,
12) stanowienie, w ramach obowi¹zuj¹cych przepisów
prawnych, w innych sprawach dotycz¹cych so³ectwa.
§7. 1. Zebranie wiejskie zwo³uje So³tys:
1) z w³asnej inicjatywy,
2) na ¿¹danie 1/10 mieszkañców uprawnionych do udzia³u
w zebraniu,
3) na polecenie Rady Gminy lub Wójta Gminy.
2. W sytuacji, gdy So³tys nie zwo³a zebrania wiejskiego
w przypadkach okrelonych w ust. 1 pkt 2 i 3, zebranie
wiejskie zwo³uje Wójt Gminy.
§8. 1. Zebranie wiejskie zwo³ywane jest w miarê istniej¹cych potrzeb, jednak nie rzadziej ni¿ dwa razy w roku.
2. Termin i miejsce zebrania wiejskiego podaje siê do
wiadomoci mieszkañców w sposób zwyczajowo przyjêty
w so³ectwie.

Dziennik Urzêdowy
Województwa Wielkopolskiego Nr 96

Poz. 1799

 9538 

§9. 1. Zebranie jest uprawnione do podejmowania uchwa³
przy obecnoci co najmniej 1/10 osób uprawnionych do
g³osowania.

9) prowadzenie inkasa podatku rolnego oraz innych
podatków i op³at lokalnych przekazanych do inkasa so³tysom na podstawie uchwa³ Rady Gminy,

2. W razie braku quorum okrelonego w ust. 1 zebranie
odbywa siê w drugim terminie, podanym w zawiadomieniu.
Postanowienia tego zebrania s¹ wa¿ne bez wzglêdu na liczbê
obecnych.

10) wykonywanie innych zadañ nale¿¹cych do So³tysa z mocy
ogólnie obowi¹zuj¹cych przepisów a zw³aszcza: w zakresie obronnoci, organizowania wyborów i referendum,
ochrony przeciw po¿arowej, utrzymania czystoci
i porz¹dku, zapobieganie klêskom ¿ywio³owym oraz
usuwanie ich skutków,

3. So³tys otwiera zebranie i przewodniczy jego obradom
oraz proponuje porz¹dek obrad.
4. Uchwa³y zebrania zapadaj¹ zwyk³¹ wiêkszoci¹
g³osów, to znaczy, ¿e liczba g³osów za musi byæ wiêksza od
liczby g³osów przeciw.
5. G³osowanie odbywa siê w sposób jawny, chyba, ¿e
dalsze przepisy Statutu stanowi¹ lub zebranie postanowi
o przeprowadzeniu g³osowania tajnego.
6. Obrady zebrania s¹ protoko³owane. Uchwa³y podpisuje So³tys i og³asza je w sposób zwyczajowo przyjêty.
§10. 1. Uchwa³y, wnioski i opinie zebrania wiejskiego
So³tys przekazuje Wójtowi Gminy.
2. O sposobie za³atwienia okrelonych spraw Wójt
Gminy sk³ada informacje na nastêpnym zebraniu.
ROZDZIA£ III
So³tys i Rada So³ecka
§11. 1. Organem wykonawczym so³ectwa jest So³tys
wspomagany przez Radê So³eck¹, sk³adaj¹c¹ siê z 6 osób.
2. So³tys korzysta z ochrony prawnej przys³uguj¹cej funkcjonariuszom publicznym.
§12. Kadencja So³tysa i Rady So³eckiej trwa 4 lata licz¹c
od dnia wyboru.
§13. Do obowi¹zków i kompetencji So³tysa nale¿y
w szczególnoci:
1) organizowanie i koordynowanie inicjatyw i przedsiêwziêæ
maj¹cych na celu poprawê warunków ¿ycia spo³ecznoci
so³eckiej,
2) reprezentowanie so³ectwa na zewn¹trz,
3) przewodniczenie Radzie So³eckiej,
4) kierowanie realizacj¹ uchwa³ Zebrania Wiejskiego, Rady
So³eckiej oraz Organów Gminy dotycz¹cych So³ectwa,
5) przygotowywanie i zwo³ywanie zebrañ wiejskich oraz Rady
So³eckiej,
6) potwierdzanie okolicznoci, których przy za³atwieniu spraw
przez mieszkañców wymagaj¹ przepisy prawne,
7) wystêpowanie z wnioskami dotycz¹cymi potrzeb so³ectwa
i jego mieszkañców oraz prowadzenie dzia³alnoci
interwencyjnej w tym zakresie,
8) prowadzenie zarz¹du, administracji i gospodarki tymi
sk³adnikami mienia, które Gmina przekaza³a so³ectwu do
korzystania,

11) organizowanie spotkañ z radnymi i komisjami Rady Gminy,
12) w razie niemo¿noci pe³nienia funkcji przez So³tysa,
zastêpuje go cz³onek Rady So³eckiej wskazany przez
So³tysa lub Radê So³eck¹.
§14. 1. Rada So³ecka jest organem doradczo-opiniodawczym So³tysa.
2. Przewodnicz¹cym Rady So³eckiej jest So³tys.
3. Do zadañ i kompetencji Rady So³eckiej nale¿y
w szczególnoci:
1) pomoc So³tysowi w organizacyjnym przygotowaniu
zebrañ wiejskich oraz sporz¹dzaniu projektów uchwa³,
2) wspó³dzia³anie z So³tysem w prowadzeniu i za³atwianiu
spraw so³ectwa,
3) inicjowanie dzia³añ spo³ecznie u¿ytecznych dla so³ectwa
i jego mieszkañców.
4. Rada So³ecka obraduje na posiedzeniach zwo³ywanych przez So³tysa stosownie do potrzeb.
5. Rada So³ecka pe³ni swoj¹ funkcjê nieodp³atnie.
ROZDZIA£ IV
Wybory
§15. 1. W sprawach okrelonych ustawami oraz
niniejszym Statutem na Zebraniu Wiejskim przeprowadza siê
wybory.
2. Prawo udzia³u w zebraniu wyborczym maj¹ wszyscy
mieszkañcy so³ectwa posiadaj¹cy czynne prawo wyborcze do
Rady Gminy.
§16. Wybory So³tysa i Rady So³eckiej zarz¹dza Wójt Gminy
oraz wyznacza przewodnicz¹cego Zebrania.
§17. 1. Zebranie na, na którym ma byæ wykonany wybór
So³tysa i cz³onków Rady So³eckiej zwo³uje Wójt Gminy,
okrelaj¹c miejsce, dzieñ i godzinê Zebrania.
2. Zarz¹dzenie Wójta o zwo³aniu Zebrania podaje siê do
wiadomoci mieszkañców so³ectwa co najmniej 7 dni przed
wyznaczon¹ dat¹ Zebrania z odpowiedni¹ informacj¹ o I i II
terminie.
§18. 1. Dla dokonania wa¿nego wyboru So³tysa i Rady
So³eckiej w I terminie, wymagana jest obecnoæ na Zebraniu
co najmniej 10% uprawnionych mieszkañców so³ectwa.
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2. Je¿eli w wyznaczonym I terminie nie uzyskano
obecnoci wymaganej liczby mieszkañców, wybory
w II terminie przeprowadza siê bez wzglêdu na liczbê
obecnych na Zebraniu.
3. Czynne i bierne prawo wyborcze przys³uguje
mieszkañcom maj¹cym sta³e zamieszkanie na terenie
so³ectwa i posiadaj¹cym prawo wyborcze w wyborach do
Rady Gminy.
4. Na Zebraniu, na którym przeprowadza siê wybory
sporz¹dza siê listê obecnoci jego uczestników.
§19. 1. Wybory przeprowadza Komisja Skrutacyjna
w sk³adzie co najmniej 3 osób, wybrana sporód uczestników
Zebrania.
2. Cz³onkiem Komisji Skrutacyjnej nie mo¿e byæ osoba
kandyduj¹ca do organów so³ectwa.

2. Z wnioskiem o odwo³anie So³tysa i poszczególnych
cz³onków Rady So³eckiej mog¹ wyst¹piæ:
1) Rada Gminy,
2) Wójt Gminy,
3) 1/20 mieszkañców so³ectwa uprawnionych do udzia³u
w Zebraniu Wiejskim.
3. Odwo³anie mo¿e nast¹piæ po wys³uchaniu zainteresowanego.
§24. 1. Do wyborów So³tysa w trakcie trwania kadencji
stosuje siê odpowiednio przepisy §§16 do 22.
2. W przypadku przeprowadzenia wyboru cz³onka Rady
So³eckiej w czasie kadencji, Zebranie zwo³uje So³tys,
powiadamiaj¹c o terminie Wójta i Przewodnicz¹cego Rady
Gminy.

3. Do zadañ Komisji Skrutacyjnej nale¿y:
ROZDZIA£ V

1) przedstawienie propozycji sposobu przeprowadzenia
wyborów,

Mienie so³ectwa

2) przyjêcie zg³oszeñ kandydatów,
3) przeprowadzenie g³osowania,
4) ustalenie wyników g³osowania i sporz¹dzenie protoko³u
z przeprowadzonego g³osowania,
5) og³oszenie wyników g³osowania.
3. Karty do g³osowania opatrzone s¹ pieczêci¹ Urzêdu
Gminy,
4. Na karcie do g³osowania umieszcza siê zg³oszonych
kandydatów w kolejnoci alfabetycznej.
5. Niewa¿ne s¹ karty ca³kowicie przedarte lub nie posiadaj¹ce pieczêci.
6. Niewa¿ne s¹ g³osy, na których nie dokonano wyboru,
to znaczy pozostawiono nie skrelone wiêcej kandydatów ni¿
ustalonych mandatów.

§25. 1. Wszystkie przys³uguj¹ce dotychczas mieszkañcom wsi prawa w³asnoci, u¿ytkowania lub inne prawa rzeczowe i maj¹tkowe pozostaj¹ nie naruszone.
2. Rada Gminy nie mo¿e uszczupliæ dotychczasowych
praw so³ectwa do korzystania z mienia bez zgody Zebrania
Wiejskiego.
§26. So³ectwo upowa¿nione jest do zarz¹du zwyk³ego
mieniem w stosunku do mienia przekazanego mu przez Radê
Gminy. Zarz¹d zwyk³y obejmuje oddawanie w najem lub
dzier¿awê lokali, obiektów i terenów bêd¹cych w gestii so³ectwa oraz za³atwianie bie¿¹cych spraw zwi¹zanych ze zwyk³¹
eksploatacj¹ rzecz i utrzymaniem jej w stanie niepogorszonym w ramach jej przeznaczenia.
§27. 1. So³ectwo mo¿e prowadziæ gospodarkê finansow¹
w ramach bud¿etu Gminy.

§20. 1. Wybory odbywaj¹ siê przy nieograniczonej
liczbie kandydatów, zg³oszonych bezporednio przez
uprawnionych uczestników Zebrania.

2. Nadzór z ramienia Gminy nad dzia³alnoci¹ finansowa
so³ectwa sprawuje Skarbnik Gminy.

2. W pierwszej kolejnoci przeprowadza siê wybory
So³tysa, a nastêpnie cz³onków Rady So³eckiej.

ROZDZIA£ VI

§21. Wyboru So³tysa i Rady So³eckiej dokonuje siê
w g³osowaniu tajnym.
§22. 1. Za wybranych uwa¿a siê kandydatów, którzy
uzyskali najwiêksz¹ liczbê g³osów wa¿nie oddanych.
2. W przypadku równej liczby g³osów g³osowanie
powtarza siê.
§23. 1. So³tys i cz³onkowie Rady So³eckiej s¹ bezporednio odpowiedzialni przed Zebraniem Wiejskim i mog¹ byæ
przez to Zebranie odwo³ani przed up³ywem kadencji, je¿eli nie
wywi¹zuj¹ siê ze swych obowi¹zków, naruszaj¹ postanowienia statutu i uchwa³ Zebrania Wiejskiego lub dopuszczaj¹ siê
czynu dyskwalifikuj¹cego w opinii rodowiska.

Nadzór nad so³ectwem
§28. Nadzór nad so³ectwem w zakresie swoich kompetencji sprawuj¹:
1) Rada Gminy,
2) Wójt Gminy,
3) Skarbnik Gminy.
§29. 1. Wójt Gminy mo¿e zawiesiæ wykonanie uchwa³y
Zebrania Wiejskiego lub decyzjê so³tysa, je¿eli s¹ one sprzeczne z przepisami prawa lub uchwa³ami Rady Gminy.
2. Uchwa³y Zebrania Wiejskiego mo¿e uchyliæ tylko Rada
Gminy.
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§30. 1. So³ectwo zobowi¹zane jest gospodarowaæ
powierzonym mieniem w taki sposób, aby nie by³o nara¿one
na szkody oraz uszczuplenia, a osi¹gane dochody jak i pobierane wiadczenia by³y wydatkowane zgodnie z prawem,
uchwa³ami Rady Gminy oraz postanowieniami niniejszego
Statutu.
2. Nadzór nad zobowi¹zaniami, o których mowa w ust. 1
sprawuje Wójt Gminy.

§31. 1. Zmiany Statutu dokonuje Rada Gminy w drodze
uchwa³y po przeprowadzeniu konsultacji z mieszkañcami
so³ectwa.
§32. Postanowienia niniejszego Statutu wchodz¹ w ¿ycie
po up³ywie 14 dni od og³oszenia w Dzienniku Urzêdowym
Województwa Wielkopolskiego

Za³¹cznik Nr 7
do uchwa³y Nr V/32/03
Rady Gminy Dobrzyca

STATUT SO£ECTWA KARMIN
ROZDZIA£ I
Postanowienia ogólne
§1. 1. So³ectwo Karmin jest jednostk¹ pomocnicz¹
Gminy Dobrzyca, dzia³aj¹c¹ na podstawie ustawy z dnia 8
marca 1990r. o samorz¹dzie gminnym (Dz.U. z 2001 r. Nr 142,
poz. 1591 ze zmianami), Statutu Gminy Dobrzyca, niniejszego
Statutu i innych przepisów powszechnie obowi¹zuj¹cych.
2. Mieszkañcy wsi Karmin tworz¹ wspólnotê lokaln¹
so³ectwa.
§2. 1. So³ectwo Karmin obejmuje teren wsi Karmin
oznaczony na mapie sytuacyjnej stanowi¹cy za³¹cznik do
Statutu.
2. So³ectwo jest czêci¹ sk³adow¹ Gminy Dobrzyca i nie
posiada odrêbnej osobowoci prawnej.
§3. So³ectwo mo¿e byæ tworzone, ³¹czone, znoszone oraz
ustalona jego nazwa i granice przez Radê Gminy po przeprowadzeniu konsultacji z mieszkañcami lub z ich inicjatywy.
§4. Mieszkañcy so³ectwa uczestnicz¹ w pracach na rzecz
wspólnoty lokalnej, a w szczególnoci w zakresie:
1) utrzymania ³adu i porz¹dku w zagrodach i ich otoczeniu,
2) dba³oci o estetyczny wygl¹d budynków mieszkalnych
i gospodarczych,
3) troski o nale¿yt¹ eksploatacjê dróg, urz¹dzeñ wodnomelioracyjnych oraz urz¹dzeñ komunalnych,
4) organizowania samopomocy.
ROZDZIA£ II
Zebranie Wiejskie
§5. 1. Organem uchwa³odawczym So³ectwa jest Zebranie
Wiejskie.
2. W Zebraniu Wiejskim maj¹ prawo uczestniczyæ oraz
posiadaj¹ czynne i bierne prawo wyborcze do organów

so³ectwa, mieszkañcy stale zamieszkali i posiadaj¹ce prawo
wyborcze w wyborach do rady gminy.
§6. 1. Zebranie Wiejskie wyznacza ogólne cele dzia³añ
samorz¹du wsi, okrela kierunki dzia³añ samorz¹du
wiejskiego i jest najwy¿szym organem kontroli spo³ecznej
w so³ectwie.
2. Do kompetencji
w szczególnoci:

Zebrania

Wiejskiego

nale¿y

1) wybór i odwo³ywanie So³tysa i Rady So³eckiej,
2) decydowanie o programach dzia³ania so³ectwa w tym
w kwestiach odnosz¹cych siê do zobowi¹zañ mieszkañców w zakresie realizacji inwestycji realizowanych
z udzia³em mieszkañców.
3) podejmowanie przedsiêwziêæ maj¹cych na celu realizacjê
ogólnego dobra so³ectwa a zw³aszcza: poprawy stanu
sanitarnego, ochrony przeciwpo¿arowej, zabezpieczenia
przeciwpowodziowego, organizowania ró¿nych form opieki
spo³ecznej, pomocy s¹siedzkiej, i innej dla mieszkañców
niepe³nosprawnych b¹d znajduj¹cych siê w trudnej
sytuacji ¿yciowej,
4) wspó³dzia³anie z s¹siaduj¹cymi so³ectwami w sprawach
maj¹cych istotne znaczenie spo³eczno-gospodarcze
a zw³aszcza: konserwacji i budowy dróg oraz innych
urz¹dzeñ komunalnych a tak¿e wspólnego korzystania
z obiektów u¿ytecznoci publicznej,
5) sprawowanie zwyk³ego zarz¹du w stosunku do przekazanego mienia komunalnego,
6) rozpatrywanie rocznych sprawozdañ z pracy So³tysa
i Rady So³eckiej,
7) opiniowanie projektów planów zagospodarowania
przestrzennego w czêci dotycz¹cej w³asnego so³ectwa,
8) wypowiadanie siê w sprawie lokalizacji inwestycji
uci¹¿liwych dla otoczenia oraz rodowiska naturalnego,
9) rozpatrywanie problemów dotycz¹cych ³adu, porz¹dku
i estetyki na terenie so³ectwa,
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10) powo³ywanie zespo³ów kontroli spo³ecznej dla zbadania
okrelonych spraw istotnych dla so³ectwa oraz rozpatrywanie ich wniosków i spostrze¿eñ,
11) uchwalanie wniosków i propozycji do bud¿etu Gminy
dotycz¹cych so³ectwa,
12) stanowienie, w ramach obowi¹zuj¹cych przepisów
prawnych, w innych sprawach dotycz¹cych so³ectwa.
§7. 1. Zebranie wiejskie zwo³uje So³tys:

§12. Kadencja So³tysa i Rady So³eckiej trwa 4 lata licz¹c
od dnia wyboru.
§13. Do obowi¹zków i kompetencji So³tysa nale¿y
w szczególnoci:
1) organizowanie i koordynowanie inicjatyw i przedsiêwziêæ
maj¹cych na celu poprawê warunków ¿ycia spo³ecznoci
so³eckiej,
2) reprezentowanie so³ectwa na zewn¹trz,

1) z w³asnej inicjatywy,

3) przewodniczenie Radzie So³eckiej,

2) na ¿¹danie 1/10 mieszkañców uprawnionych do udzia³u
w zebraniu,

4) kierowanie realizacj¹ uchwa³ Zebrania Wiejskiego, Rady
So³eckiej oraz Organów Gminy dotycz¹cych So³ectwa,

3) na polecenie Rady Gminy lub Wójta Gminy.

5) przygotowywanie i zwo³ywanie zebrañ wiejskich oraz Rady
So³eckiej,

2. W sytuacji, gdy So³tys nie zwo³a zebrania wiejskiego
w przypadkach okrelonych w ust. 1 pkt 2 i 3, zebranie
wiejskie zwo³uje Wójt Gminy.
§8. 1. Zebranie wiejskie zwo³ywane jest w miarê istniej¹cych potrzeb, jednak nie rzadziej ni¿ dwa razy w roku.
2. Termin i miejsce zebrania wiejskiego podaje siê do
wiadomoci mieszkañców w sposób zwyczajowo przyjêty
w so³ectwie.
§9. 1. Zebranie jest uprawnione do podejmowania uchwa³
przy obecnoci co najmniej 1/10 osób uprawnionych do
g³osowania.
2. W razie braku quorum okrelonego w ust. 1 zebranie
odbywa siê w drugim terminie, podanym w zawiadomieniu.
Postanowienia tego zebrania s¹ wa¿ne bez wzglêdu na liczbê
obecnych.
3. So³tys otwiera zebranie i przewodniczy jego obradom
oraz proponuje porz¹dek obrad.
4. Uchwa³y zebrania zapadaj¹ zwyk³¹ wiêkszoci¹
g³osów, to znaczy, ¿e liczba g³osów za musi byæ wiêksza od
liczby g³osów przeciw.
5. G³osowanie odbywa siê w sposób jawny, chyba, ¿e
dalsze przepisy Statutu stanowi¹ lub zebranie postanowi
o przeprowadzeniu g³osowania tajnego.
6. Obrady zebrania s¹ protoko³owane. Uchwa³y podpisuje So³tys i og³asza je w sposób zwyczajowo przyjêty.

6) potwierdzanie okolicznoci, których przy za³atwieniu spraw
przez mieszkañców wymagaj¹ przepisy prawne,
7) wystêpowanie z wnioskami dotycz¹cymi potrzeb so³ectwa
i jego mieszkañców oraz prowadzenie dzia³alnoci
interwencyjnej w tym zakresie,
8) prowadzenie zarz¹du, administracji i gospodarki tymi
sk³adnikami mienia, które Gmina przekaza³a so³ectwu do
korzystania,
9) prowadzenie inkasa podatku rolnego oraz innych
podatków i op³at lokalnych przekazanych do inkasa
so³tysom na podstawie uchwa³ Rady Gminy,
10) wykonywanie innych zadañ nale¿¹cych do So³tysa z mocy
ogólnie obowi¹zuj¹cych przepisów a zw³aszcza: w zakresie obronnoci, organizowania wyborów i referendum,
ochrony przeciw po¿arowej, utrzymania czystoci
i porz¹dku, zapobieganie klêskom ¿ywio³owym oraz
usuwanie ich skutków,
11) organizowanie spotkañ z radnymi i komisjami Rady Gminy,
12) w razie niemo¿noci pe³nienia funkcji przez So³tysa,
zastêpuje go cz³onek Rady So³eckiej wskazany przez
So³tysa lub Radê So³eck¹.
§14. 1. Rada So³ecka jest organem doradczo-opiniodawczym So³tysa.
2. Przewodnicz¹cym Rady So³eckiej jest So³tys.

§10. 1. Uchwa³y, wnioski i opinie zebrania wiejskiego
So³tys przekazuje Wójtowi Gminy.

3. Do zadañ i kompetencji Rady So³eckiej nale¿y
w szczególnoci:

2. O sposobie za³atwienia okrelonych spraw Wójt
Gminy sk³ada informacje na nastêpnym zebraniu.

1) pomoc So³tysowi w organizacyjnym przygotowaniu
zebrañ wiejskich oraz sporz¹dzaniu projektów uchwa³,

ROZDZIA£ III

2) wspó³dzia³anie z So³tysem w prowadzeniu i za³atwianiu
spraw so³ectwa,

So³tys i Rada So³ecka

3) inicjowanie dzia³añ spo³ecznie u¿ytecznych dla so³ectwa
i jego mieszkañców.

§11. 1. Organem wykonawczym so³ectwa jest So³tys
wspomagany przez Radê So³eck¹, sk³adaj¹c¹ siê z 4 osób.

4. Rada So³ecka obraduje na posiedzeniach zwo³ywanych przez So³tysa stosownie do potrzeb.

2. So³tys korzysta z ochrony prawnej przys³uguj¹cej funkcjonariuszom publicznym.

5. Rada So³ecka pe³ni swoj¹ funkcjê nieodp³atnie.
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ROZDZIA£ IV
Wybory
§15. 1. W sprawach okrelonych ustawami oraz
niniejszym Statutem na Zebraniu Wiejskim przeprowadza siê
wybory.
2. Prawo udzia³u w zebraniu wyborczym maj¹ wszyscy
mieszkañcy so³ectwa posiadaj¹cy czynne prawo wyborcze do
Rady Gminy.
§16. Wybory So³tysa i Rady So³eckiej zarz¹dza Wójt Gminy
oraz wyznacza przewodnicz¹cego Zebrania.
§17. 1. Zebranie na, na którym ma byæ wykonany wybór
So³tysa i cz³onków Rady So³eckiej zwo³uje Wójt Gminy,
okrelaj¹c miejsce, dzieñ i godzinê Zebrania.
2. Zarz¹dzenie Wójta o zwo³aniu Zebrania podaje siê do
wiadomoci mieszkañców so³ectwa co najmniej 7 dni przed
wyznaczon¹ dat¹ Zebrania z odpowiedni¹ informacj¹ o I i II
terminie.
§18. 1. Dla dokonania wa¿nego wyboru So³tysa i Rady
So³eckiej w I terminie, wymagana jest obecnoæ na Zebraniu
co najmniej 10% uprawnionych mieszkañców so³ectwa.
2. Je¿eli w wyznaczonym I terminie nie uzyskano obecnoci wymaganej liczby mieszkañców, wybory w II terminie
przeprowadza siê bez wzglêdu na liczbê obecnych na Zebraniu.
3. Czynne i bierne prawo wyborcze przys³uguje mieszkañcom maj¹cym sta³e zamieszkanie na terenie so³ectwa
i posiadaj¹cym prawo wyborcze w wyborach do Rady Gminy.
4. Na Zebraniu, na którym przeprowadza siê wybory
sporz¹dza siê listê obecnoci jego uczestników.
§19. 1. Wybory przeprowadza Komisja Skrutacyjna
w sk³adzie co najmniej 3 osób, wybrana sporód uczestników
Zebrania.
2. Cz³onkiem Komisji Skrutacyjnej nie mo¿e byæ osoba
kandyduj¹ca do organów so³ectwa.
3. Do zadañ Komisji Skrutacyjnej nale¿y:
1) przedstawienie propozycji sposobu przeprowadzenia
wyborów,
2) przyjêcie zg³oszeñ kandydatów,
3) przeprowadzenie g³osowania,
4) ustalenie wyników g³osowania i sporz¹dzenie protoko³u
z przeprowadzonego g³osowania,
5) og³oszenie wyników g³osowania.
3. Karty do g³osowania opatrzone s¹ pieczêci¹ Urzêdu
Gminy,
4. Na karcie do g³osowania umieszcza siê zg³oszonych
kandydatów w kolejnoci alfabetycznej.
5. Niewa¿ne s¹ karty ca³kowicie przedarte lub nie
posiadaj¹ce pieczêci.

6. Niewa¿ne s¹ g³osy, na których nie dokonano wyboru,
to znaczy pozostawiono nie skrelone wiêcej kandydatów ni¿
ustalonych mandatów.
§20. 1. Wybory odbywaj¹ siê przy nieograniczonej
liczbie kandydatów, zg³oszonych bezporednio przez
uprawnionych uczestników Zebrania.
2. W pierwszej kolejnoci przeprowadza siê wybory
So³tysa, a nastêpnie cz³onków Rady So³eckiej.
§21. Wyboru So³tysa i Rady So³eckiej dokonuje siê
w g³osowaniu tajnym.
§22. 1. Za wybranych uwa¿a siê kandydatów, którzy
uzyskali najwiêksz¹ liczbê g³osów wa¿nie oddanych.
2. W przypadku równej liczby g³osów g³osowanie
powtarza siê.
§23. 1. So³tys i cz³onkowie Rady So³eckiej s¹ bezporednio odpowiedzialni przed Zebraniem Wiejskim i mog¹ byæ
przez to Zebranie odwo³ani przed up³ywem kadencji, je¿eli nie
wywi¹zuj¹ siê ze swych obowi¹zków, naruszaj¹ postanowienia statutu i uchwa³ Zebrania Wiejskiego lub dopuszczaj¹ siê
czynu dyskwalifikuj¹cego w opinii rodowiska.
2. Z wnioskiem o odwo³anie So³tysa i poszczególnych
cz³onków Rady So³eckiej mog¹ wyst¹piæ:
1) Rada Gminy,
2) Wójt Gminy,
3) 1/20 mieszkañców so³ectwa uprawnionych do udzia³u
w Zebraniu Wiejskim.
3. Odwo³anie mo¿e nast¹piæ po wys³uchaniu zainteresowanego.
§24. 1. Do wyborów So³tysa w trakcie trwania kadencji
stosuje siê odpowiednio przepisy §§16 do 22.
2. W przypadku przeprowadzenia wyboru cz³onka Rady
So³eckiej w czasie kadencji, Zebranie zwo³uje So³tys,
powiadamiaj¹c o terminie Wójta i Przewodnicz¹cego Rady
Gminy.
ROZDZIA£ V
Mienie so³ectwa
§25. 1. Wszystkie przys³uguj¹ce dotychczas mieszkañcom wsi prawa w³asnoci, u¿ytkowania lub inne prawa rzeczowe i maj¹tkowe pozostaj¹ nie naruszone.
2. Rada Gminy nie mo¿e uszczupliæ dotychczasowych
praw so³ectwa do korzystania z mienia bez zgody Zebrania
Wiejskiego.
§26. So³ectwo upowa¿nione jest do zarz¹du zwyk³ego
mieniem w stosunku do mienia przekazanego mu przez Radê
Gminy. Zarz¹d zwyk³y obejmuje oddawanie w najem lub
dzier¿awê lokali, obiektów i terenów bêd¹cych w gestii so³ectwa oraz za³atwianie bie¿¹cych spraw zwi¹zanych ze zwyk³¹
eksploatacj¹ rzecz i utrzymaniem jej w stanie niepogorszonym w ramach jej przeznaczenia.
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§27. 1. So³ectwo mo¿e prowadziæ gospodarkê finansow¹
w ramach bud¿etu Gminy.

2. Uchwa³y Zebrania Wiejskiego mo¿e uchyliæ tylko Rada
Gminy.

2. Nadzór z ramienia Gminy nad dzia³alnoci¹ finansowa
so³ectwa sprawuje Skarbnik Gminy.

§30. 1. So³ectwo zobowi¹zane jest gospodarowaæ
powierzonym mieniem w taki sposób, aby nie by³o nara¿one
na szkody oraz uszczuplenia, a osi¹gane dochody jak i pobierane wiadczenia by³y wydatkowane zgodnie z prawem,
uchwa³ami Rady Gminy oraz postanowieniami niniejszego
Statutu.

ROZDZIA£ VI
Nadzór nad so³ectwem
§28. Nadzór nad so³ectwem w zakresie swoich kompetencji sprawuj¹:
1) Rada Gminy,
2) Wójt Gminy,
3) Skarbnik Gminy.
§29. 1. Wójt Gminy mo¿e zawiesiæ wykonanie uchwa³y
Zebrania Wiejskiego lub decyzjê so³tysa, je¿eli s¹ one sprzeczne z przepisami prawa lub uchwa³ami Rady Gminy.

2. Nadzór nad zobowi¹zaniami, o których mowa w ust. 1
sprawuje Wójt Gminy.
§31. 1. Zmiany Statutu dokonuje Rada Gminy w drodze
uchwa³y po przeprowadzeniu konsultacji z mieszkañcami
so³ectwa.
§32. Postanowienia niniejszego Statutu wchodz¹ w ¿ycie
po up³ywie 14 dni od og³oszenia w Dzienniku Urzêdowym
Województwa Wielkopolskiego

Za³¹cznik Nr 8
do uchwa³y Nr V/32/03
Rady Gminy Dobrzyca

STATUT SO£ECTWA KARMINEK
ROZDZIA£ I
Postanowienia ogólne
§1. 1. So³ectwo Karminek jest jednostk¹ pomocnicz¹
Gminy Dobrzyca, dzia³aj¹c¹ na podstawie ustawy z dnia
8 marca 1990r. o samorz¹dzie gminnym (Dz.U. z 2001 r. Nr
142, poz. 1591 ze zmianami), Statutu Gminy Dobrzyca,
niniejszego Statutu i innych przepisów powszechnie obowi¹zuj¹cych.
2. Mieszkañcy wsi Karminek tworz¹ wspólnotê lokaln¹
so³ectwa.
§2. 1. So³ectwo Karminek obejmuje teren wsi Karminek
oznaczony na mapie sytuacyjnej stanowi¹cy za³¹cznik do
Statutu.
2. So³ectwo jest czêci¹ sk³adow¹ Gminy Dobrzyca i nie
posiada odrêbnej osobowoci prawnej.
§3. So³ectwo mo¿e byæ tworzone, ³¹czone, znoszone oraz
ustalona jego nazwa i granice przez Radê Gminy po przeprowadzeniu konsultacji z mieszkañcami lub z ich inicjatywy.
§4. Mieszkañcy so³ectwa uczestnicz¹ w pracach na rzecz
wspólnoty lokalnej, a w szczególnoci w zakresie:
1) utrzymania ³adu i porz¹dku w zagrodach i ich otoczeniu,
2) dba³oci o estetyczny wygl¹d budynków mieszkalnych
i gospodarczych,

3) troski o nale¿yt¹ eksploatacjê dróg, urz¹dzeñ wodnomelioracyjnych oraz urz¹dzeñ komunalnych,
4) organizowania samopomocy.
ROZDZIA£ II
Zebranie Wiejskie
§5. 1. Organem uchwa³odawczym So³ectwa jest Zebranie
Wiejskie.
2. W Zebraniu Wiejskim maj¹ prawo uczestniczyæ oraz
posiadaj¹ czynne i bierne prawo wyborcze do organów
so³ectwa, mieszkañcy stale zamieszkali i posiadaj¹ce prawo
wyborcze w wyborach do rady gminy.
§6. 1. Zebranie Wiejskie wyznacza ogólne cele dzia³añ
samorz¹du wsi, okrela kierunki dzia³añ samorz¹du
wiejskiego i jest najwy¿szym organem kontroli spo³ecznej
w so³ectwie.
2. Do kompetencji Zebrania Wiejskiego nale¿y w szczególnoci:
1) wybór i odwo³ywanie So³tysa i Rady So³eckiej,
2) decydowanie o programach dzia³ania so³ectwa w tym
w kwestiach odnosz¹cych siê do zobowi¹zañ mieszkañców w zakresie realizacji inwestycji realizowanych
z udzia³em mieszkañców.
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3) podejmowanie przedsiêwziêæ maj¹cych na celu realizacjê
ogólnego dobra so³ectwa a zw³aszcza: poprawy stanu
sanitarnego, ochrony przeciwpo¿arowej, zabezpieczenia
przeciwpowodziowego, organizowania ró¿nych form opieki
spo³ecznej, pomocy s¹siedzkiej, i innej dla mieszkañców
niepe³nosprawnych b¹d znajduj¹cych siê w trudnej
sytuacji ¿yciowej,
4) wspó³dzia³anie z s¹siaduj¹cymi so³ectwami w sprawach
maj¹cych istotne znaczenie spo³eczno-gospodarcze
a zw³aszcza: konserwacji i budowy dróg oraz innych
urz¹dzeñ komunalnych a tak¿e wspólnego korzystania
z obiektów u¿ytecznoci publicznej,
5) sprawowanie zwyk³ego zarz¹du w stosunku do przekazanego mienia komunalnego,
6) rozpatrywanie rocznych sprawozdañ z pracy So³tysa
i Rady So³eckiej,
7) opiniowanie projektów planów zagospodarowania
przestrzennego w czêci dotycz¹cej w³asnego so³ectwa,
8) wypowiadanie siê w sprawie lokalizacji inwestycji
uci¹¿liwych dla otoczenia oraz rodowiska naturalnego,
9) rozpatrywanie problemów dotycz¹cych ³adu, porz¹dku
i estetyki na terenie so³ectwa,
10) powo³ywanie zespo³ów kontroli spo³ecznej dla zbadania
okrelonych spraw istotnych dla so³ectwa oraz rozpatrywanie ich wniosków i spostrze¿eñ,
11) uchwalanie wniosków i propozycji do bud¿etu Gminy
dotycz¹cych so³ectwa,
12) stanowienie, w ramach obowi¹zuj¹cych przepisów
prawnych, w innych sprawach dotycz¹cych so³ectwa.
§7. 1. Zebranie wiejskie zwo³uje So³tys:
1) z w³asnej inicjatywy,
2) na ¿¹danie 1/10 mieszkañców uprawnionych do udzia³u
w zebraniu,
3) na polecenie Rady Gminy lub Wójta Gminy.
2. W sytuacji, gdy So³tys nie zwo³a zebrania wiejskiego
w przypadkach okrelonych w ust. 1 pkt 2 i 3, zebranie
wiejskie zwo³uje Wójt Gminy.

4. Uchwa³y zebrania zapadaj¹ zwyk³¹ wiêkszoci¹
g³osów, to znaczy, ¿e liczba g³osów za musi byæ wiêksza od
liczby g³osów przeciw.
5. G³osowanie odbywa siê w sposób jawny, chyba, ¿e
dalsze przepisy Statutu stanowi¹ lub zebranie postanowi
o przeprowadzeniu g³osowania tajnego.
6. Obrady zebrania s¹ protoko³owane. Uchwa³y podpisuje So³tys i og³asza je w sposób zwyczajowo przyjêty.
§10. 1. Uchwa³y, wnioski i opinie zebrania wiejskiego
So³tys przekazuje Wójtowi Gminy.
2. O sposobie za³atwienia okrelonych spraw Wójt Gminy sk³ada informacje na nastêpnym zebraniu.
ROZDZIA£ III
So³tys i Rada So³ecka
§11. 1. Organem wykonawczym so³ectwa jest So³tys
wspomagany przez Radê So³eck¹, sk³adaj¹c¹ siê z 4 osób.
2. So³tys korzysta z ochrony prawnej przys³uguj¹cej
funkcjonariuszom publicznym.
§12. Kadencja So³tysa i Rady So³eckiej trwa 4 lata licz¹c
od dnia wyboru.
§13. Do obowi¹zków i kompetencji So³tysa nale¿y
w szczególnoci:
1) organizowanie i koordynowanie inicjatyw i przedsiêwziêæ
maj¹cych na celu poprawê warunków ¿ycia spo³ecznoci
so³eckiej,
2) reprezentowanie so³ectwa na zewn¹trz,
3) przewodniczenie Radzie So³eckiej,
4) kierowanie realizacj¹ uchwa³ Zebrania Wiejskiego, Rady
So³eckiej oraz Organów Gminy dotycz¹cych So³ectwa,
5) przygotowywanie i zwo³ywanie zebrañ wiejskich oraz Rady
So³eckiej,
6) potwierdzanie okolicznoci, których przy za³atwieniu spraw
przez mieszkañców wymagaj¹ przepisy prawne,

§8. 1. Zebranie wiejskie zwo³ywane jest w miarê istniej¹cych potrzeb, jednak nie rzadziej ni¿ dwa razy w roku.

7) wystêpowanie z wnioskami dotycz¹cymi potrzeb so³ectwa
i jego mieszkañców oraz prowadzenie dzia³alnoci
interwencyjnej w tym zakresie,

2. Termin i miejsce zebrania wiejskiego podaje siê do
wiadomoci mieszkañców w sposób zwyczajowo przyjêty
w so³ectwie.

8) prowadzenie zarz¹du, administracji i gospodarki tymi
sk³adnikami mienia, które Gmina przekaza³a so³ectwu do
korzystania,

§9. 1. Zebranie jest uprawnione do podejmowania uchwa³
przy obecnoci co najmniej 1/10 osób uprawnionych do
g³osowania.

9) prowadzenie inkasa podatku rolnego oraz innych
podatków i op³at lokalnych przekazanych do inkasa so³tysom na podstawie uchwa³ Rady Gminy,

2. W razie braku quorum okrelonego w ust. 1 zebranie
odbywa siê w drugim terminie, podanym w zawiadomieniu.
Postanowienia tego zebrania s¹ wa¿ne bez wzglêdu na liczbê
obecnych.

10) wykonywanie innych zadañ nale¿¹cych do So³tysa z mocy
ogólnie obowi¹zuj¹cych przepisów a zw³aszcza: w zakresie obronnoci, organizowania wyborów i referendum,
ochrony przeciw po¿arowej, utrzymania czystoci
i porz¹dku, zapobieganie klêskom ¿ywio³owym oraz
usuwanie ich skutków,

3. So³tys otwiera zebranie i przewodniczy jego obradom
oraz proponuje porz¹dek obrad.
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11) organizowanie spotkañ z radnymi i komisjami Rady Gminy,
12) w razie niemo¿noci pe³nienia funkcji przez So³tysa,
zastêpuje go cz³onek Rady So³eckiej wskazany przez
So³tysa lub Radê So³eck¹.
§14. 1. Rada So³ecka jest organem doradczo-opiniodawczym So³tysa.
2. Przewodnicz¹cym Rady So³eckiej jest So³tys.
3. Do zadañ i kompetencji Rady So³eckiej nale¿y w szczególnoci:
1) pomoc So³tysowi w organizacyjnym przygotowaniu
zebrañ wiejskich oraz sporz¹dzaniu projektów uchwa³,
2) wspó³dzia³anie z So³tysem w prowadzeniu i za³atwianiu
spraw so³ectwa,
3) inicjowanie dzia³añ spo³ecznie u¿ytecznych dla so³ectwa
i jego mieszkañców.
4. Rada So³ecka obraduje na posiedzeniach zwo³ywanych przez So³tysa stosownie do potrzeb.
5. Rada So³ecka pe³ni swoj¹ funkcjê nieodp³atnie.
ROZDZIA£ IV
Wybory

§19. 1. Wybory przeprowadza Komisja Skrutacyjna
w sk³adzie co najmniej 3 osób, wybrana sporód uczestników
Zebrania.
2. Cz³onkiem Komisji Skrutacyjnej nie mo¿e byæ osoba
kandyduj¹ca do organów so³ectwa.
3. Do zadañ Komisji Skrutacyjnej nale¿y:
1) przedstawienie propozycji sposobu przeprowadzenia
wyborów,
2) przyjêcie zg³oszeñ kandydatów,
3) przeprowadzenie g³osowania,
4) ustalenie wyników g³osowania i sporz¹dzenie protoko³u
z przeprowadzonego g³osowania,
5) og³oszenie wyników g³osowania.
3. Karty do g³osowania opatrzone s¹ pieczêci¹ Urzêdu
Gminy,
4. Na karcie do g³osowania umieszcza siê zg³oszonych
kandydatów w kolejnoci alfabetycznej.
5. Niewa¿ne s¹ karty ca³kowicie przedarte lub nie
posiadaj¹ce pieczêci.
6. Niewa¿ne s¹ g³osy, na których nie dokonano wyboru,
to znaczy pozostawiono nie skrelone wiêcej kandydatów ni¿
ustalonych mandatów.

§15. 1. W sprawach okrelonych ustawami oraz
niniejszym Statutem na Zebraniu Wiejskim przeprowadza siê
wybory.

§20. 1. Wybory odbywaj¹ siê przy nieograniczonej
liczbie kandydatów, zg³oszonych bezporednio przez
uprawnionych uczestników Zebrania.

2. Prawo udzia³u w zebraniu wyborczym maj¹ wszyscy
mieszkañcy so³ectwa posiadaj¹cy czynne prawo wyborcze do
Rady Gminy.

2. W pierwszej kolejnoci przeprowadza siê wybory
So³tysa, a nastêpnie cz³onków Rady So³eckiej.

§16. Wybory So³tysa i Rady So³eckiej zarz¹dza Wójt Gminy
oraz wyznacza przewodnicz¹cego Zebrania.
§17. 1. Zebranie na, na którym ma byæ wykonany wybór
So³tysa i cz³onków Rady So³eckiej zwo³uje Wójt Gminy,
okrelaj¹c miejsce, dzieñ i godzinê Zebrania.
2. Zarz¹dzenie Wójta o zwo³aniu Zebrania podaje siê do
wiadomoci mieszkañców so³ectwa co najmniej 7 dni przed
wyznaczon¹ dat¹ Zebrania z odpowiedni¹ informacj¹ o I i II
terminie.
§18. 1. Dla dokonania wa¿nego wyboru So³tysa i Rady
So³eckiej w I terminie, wymagana jest obecnoæ na Zebraniu
co najmniej 10% uprawnionych mieszkañców so³ectwa.
2. Je¿eli w wyznaczonym I terminie nie uzyskano obecnoci wymaganej liczby mieszkañców, wybory w II terminie
przeprowadza siê bez wzglêdu na liczbê obecnych na Zebraniu.
3. Czynne i bierne prawo wyborcze przys³uguje
mieszkañcom maj¹cym sta³e zamieszkanie na terenie
so³ectwa i posiadaj¹cym prawo wyborcze w wyborach do
Rady Gminy.
4. Na Zebraniu, na którym przeprowadza siê wybory
sporz¹dza siê listê obecnoci jego uczestników.

§21. Wyboru So³tysa i Rady So³eckiej dokonuje siê
w g³osowaniu tajnym.
§22. 1. Za wybranych uwa¿a siê kandydatów, którzy
uzyskali najwiêksz¹ liczbê g³osów wa¿nie oddanych.
2. W przypadku równej liczby g³osów g³osowanie
powtarza siê.
§23. 1. So³tys i cz³onkowie Rady So³eckiej s¹ bezporednio odpowiedzialni przed Zebraniem Wiejskim i mog¹ byæ
przez to Zebranie odwo³ani przed up³ywem kadencji, je¿eli nie
wywi¹zuj¹ siê ze swych obowi¹zków, naruszaj¹ postanowienia statutu i uchwa³ Zebrania Wiejskiego lub dopuszczaj¹ siê
czynu dyskwalifikuj¹cego w opinii rodowiska.
2. Z wnioskiem o odwo³anie So³tysa i poszczególnych
cz³onków Rady So³eckiej mog¹ wyst¹piæ:
1) Rada Gminy,
2) Wójt Gminy,
3) 1/20 mieszkañców so³ectwa uprawnionych do udzia³u
w Zebraniu Wiejskim.
3. Odwo³anie mo¿e nast¹piæ po wys³uchaniu zainteresowanego.
§24. 1. Do wyborów So³tysa w trakcie trwania kadencji
stosuje siê odpowiednio przepisy §§16 do 22.
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2. W przypadku przeprowadzenia wyboru cz³onka Rady
So³eckiej w czasie kadencji, Zebranie zwo³uje So³tys,
powiadamiaj¹c o terminie Wójta i Przewodnicz¹cego Rady
Gminy.

ROZDZIA£ VI
Nadzór nad so³ectwem
§28. Nadzór nad so³ectwem w zakresie swoich kompetencji sprawuj¹:

ROZDZIA£ V

1) Rada Gminy,

Mienie so³ectwa

2) Wójt Gminy,

§25. 1. Wszystkie przys³uguj¹ce dotychczas mieszkañcom wsi prawa w³asnoci, u¿ytkowania lub inne prawa rzeczowe i maj¹tkowe pozostaj¹ nie naruszone.
2. Rada Gminy nie mo¿e uszczupliæ dotychczasowych
praw so³ectwa do korzystania z mienia bez zgody Zebrania
Wiejskiego.
§26. So³ectwo upowa¿nione jest do zarz¹du zwyk³ego
mieniem w stosunku do mienia przekazanego mu przez Radê
Gminy. Zarz¹d zwyk³y obejmuje oddawanie w najem lub
dzier¿awê lokali, obiektów i terenów bêd¹cych w gestii so³ectwa oraz za³atwianie bie¿¹cych spraw zwi¹zanych ze zwyk³¹
eksploatacj¹ rzecz i utrzymaniem jej w stanie niepogorszonym w ramach jej przeznaczenia.
§27. 1. So³ectwo mo¿e prowadziæ gospodarkê finansow¹
w ramach bud¿etu Gminy.
2. Nadzór z ramienia Gminy nad dzia³alnoci¹ finansowa
so³ectwa sprawuje Skarbnik Gminy.

3) Skarbnik Gminy.
§29. 1. Wójt Gminy mo¿e zawiesiæ wykonanie uchwa³y
Zebrania Wiejskiego lub decyzjê so³tysa, je¿eli s¹ one sprzeczne z przepisami prawa lub uchwa³ami Rady Gminy.
2. Uchwa³y Zebrania Wiejskiego mo¿e uchyliæ tylko Rada
Gminy.
§30. 1. So³ectwo zobowi¹zane jest gospodarowaæ
powierzonym mieniem w taki sposób, aby nie by³o nara¿one
na szkody oraz uszczuplenia, a osi¹gane dochody jak i pobierane wiadczenia by³y wydatkowane zgodnie z prawem,
uchwa³ami Rady Gminy oraz postanowieniami niniejszego
Statutu.
2. Nadzór nad zobowi¹zaniami, o których mowa w ust. 1
sprawuje Wójt Gminy.
§31. 1. Zmiany Statutu dokonuje Rada Gminy w drodze
uchwa³y po przeprowadzeniu konsultacji z mieszkañcami
so³ectwa.
§32. Postanowienia niniejszego Statutu wchodz¹ w ¿ycie
po up³ywie 14 dni od og³oszenia w Dzienniku Urzêdowym
Województwa Wielkopolskiego

Za³¹cznik Nr 9
do uchwa³y Nr V/32/03
Rady Gminy Dobrzyca

STATUT SO£ECTWA KARMIENIEC
ROZDZIA£ I
Postanowienia ogólne
§1. 1. So³ectwo Karmieniec jest jednostk¹ pomocnicz¹
Gminy Dobrzyca, dzia³aj¹c¹ na podstawie ustawy z dnia
8 marca 1990r. o samorz¹dzie gminnym (Dz.U. z 2001 r. Nr
142, poz. 1591 ze zmianami), Statutu Gminy Dobrzyca, niniejszego Statutu i innych przepisów powszechnie obowi¹zuj¹cych.
2. Mieszkañcy wsi Karmieniec tworz¹ wspólnotê lokaln¹
so³ectwa.
§2. 1. So³ectwo Karmieniec obejmuje teren wsi Karmieniec oznaczony na mapie sytuacyjnej stanowi¹cy za³¹cznik do
Statutu.

2. So³ectwo jest czêci¹ sk³adow¹ Gminy Dobrzyca i nie
posiada odrêbnej osobowoci prawnej.
§3. So³ectwo mo¿e byæ tworzone, ³¹czone, znoszone oraz
ustalona jego nazwa i granice przez Radê Gminy po przeprowadzeniu konsultacji z mieszkañcami lub z ich inicjatywy.
§4. Mieszkañcy so³ectwa uczestnicz¹ w pracach na rzecz
wspólnoty lokalnej, a w szczególnoci w zakresie:
1) utrzymania ³adu i porz¹dku w zagrodach i ich otoczeniu,
2) dba³oci o estetyczny wygl¹d budynków mieszkalnych
i gospodarczych,
3) troski o nale¿yt¹ eksploatacjê dróg, urz¹dzeñ wodnomelioracyjnych oraz urz¹dzeñ komunalnych,
4) organizowania samopomocy.
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ROZDZIA£ II
Zebranie Wiejskie
§5. 1. Organem uchwa³odawczym So³ectwa jest Zebranie
Wiejskie.
2. W Zebraniu Wiejskim maj¹ prawo uczestniczyæ oraz
posiadaj¹ czynne i bierne prawo wyborcze do organów
so³ectwa, mieszkañcy stale zamieszkali i posiadaj¹ce prawo
wyborcze w wyborach do rady gminy.
§6. 1. Zebranie Wiejskie wyznacza ogólne cele dzia³añ
samorz¹du wsi, okrela kierunki dzia³añ samorz¹du
wiejskiego i jest najwy¿szym organem kontroli spo³ecznej
w so³ectwie.
2. Do kompetencji Zebrania Wiejskiego nale¿y w szczególnoci:
1) wybór i odwo³ywanie So³tysa i Rady So³eckiej,
2) decydowanie o programach dzia³ania so³ectwa w tym
w kwestiach odnosz¹cych siê do zobowi¹zañ mieszkañców w zakresie realizacji inwestycji realizowanych
z udzia³em mieszkañców.
3) podejmowanie przedsiêwziêæ maj¹cych na celu realizacjê
ogólnego dobra so³ectwa a zw³aszcza: poprawy stanu
sanitarnego, ochrony przeciwpo¿arowej, zabezpieczenia
przeciwpowodziowego, organizowania ró¿nych form opieki
spo³ecznej, pomocy s¹siedzkiej, i innej dla mieszkañców
niepe³nosprawnych b¹d znajduj¹cych siê w trudnej
sytuacji ¿yciowej,
4) wspó³dzia³anie z s¹siaduj¹cymi so³ectwami w sprawach
maj¹cych istotne znaczenie spo³eczno-gospodarcze
a zw³aszcza: konserwacji i budowy dróg oraz innych
urz¹dzeñ komunalnych a tak¿e wspólnego korzystania
z obiektów u¿ytecznoci publicznej,
5) sprawowanie zwyk³ego zarz¹du w stosunku do przekazanego mienia komunalnego,
6) rozpatrywanie rocznych sprawozdañ z pracy So³tysa
i Rady So³eckiej,
7) opiniowanie projektów planów zagospodarowania
przestrzennego w czêci dotycz¹cej w³asnego so³ectwa,
8) wypowiadanie siê w sprawie lokalizacji inwestycji
uci¹¿liwych dla otoczenia oraz rodowiska naturalnego,
9) rozpatrywanie problemów dotycz¹cych ³adu, porz¹dku
i estetyki na terenie so³ectwa,
10) powo³ywanie zespo³ów kontroli spo³ecznej dla zbadania
okrelonych spraw istotnych dla so³ectwa oraz rozpatrywanie ich wniosków i spostrze¿eñ,
11) uchwalanie wniosków i propozycji do bud¿etu Gminy
dotycz¹cych so³ectwa,
12) stanowienie, w ramach obowi¹zuj¹cych przepisów
prawnych, w innych sprawach dotycz¹cych so³ectwa.
§7. 1. Zebranie wiejskie zwo³uje So³tys:
1) z w³asnej inicjatywy,
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2) na ¿¹danie 1/10 mieszkañców uprawnionych do udzia³u
w zebraniu,
3) na polecenie Rady Gminy lub Wójta Gminy.
2. W sytuacji, gdy So³tys nie zwo³a zebrania wiejskiego
w przypadkach okrelonych w ust. 1 pkt 2 i 3, zebranie
wiejskie zwo³uje Wójt Gminy.
§8. 1. Zebranie wiejskie zwo³ywane jest w miarê istniej¹cych potrzeb, jednak nie rzadziej ni¿ dwa razy w roku.
2. Termin i miejsce zebrania wiejskiego podaje siê do
wiadomoci mieszkañców w sposób zwyczajowo przyjêty
w so³ectwie.
§9. 1. Zebranie jest uprawnione do podejmowania uchwa³
przy obecnoci co najmniej 1/10 osób uprawnionych do
g³osowania.
2. W razie braku quorum okrelonego w ust. 1 zebranie
odbywa siê w drugim terminie, podanym w zawiadomieniu.
Postanowienia tego zebrania s¹ wa¿ne bez wzglêdu na liczbê
obecnych.
3. So³tys otwiera zebranie i przewodniczy jego obradom
oraz proponuje porz¹dek obrad.
4. Uchwa³y zebrania zapadaj¹ zwyk³¹ wiêkszoci¹
g³osów, to znaczy, ¿e liczba g³osów za musi byæ wiêksza od
liczby g³osów przeciw.
5. G³osowanie odbywa siê w sposób jawny, chyba, ¿e
dalsze przepisy Statutu stanowi¹ lub zebranie postanowi
o przeprowadzeniu g³osowania tajnego.
6. Obrady zebrania s¹ protoko³owane. Uchwa³y podpisuje So³tys i og³asza je w sposób zwyczajowo przyjêty.
§10. 1. Uchwa³y, wnioski i opinie zebrania wiejskiego
So³tys przekazuje Wójtowi Gminy.
2. O sposobie za³atwienia okrelonych spraw Wójt
Gminy sk³ada informacje na nastêpnym zebraniu.
ROZDZIA£ III
So³tys i Rada So³ecka
§11. 1. Organem wykonawczym so³ectwa jest So³tys
wspomagany przez Radê So³eck¹, sk³adaj¹c¹ siê z 7 osób.
2. So³tys korzysta z ochrony prawnej przys³uguj¹cej funkcjonariuszom publicznym.
§12. Kadencja So³tysa i Rady So³eckiej trwa 4 lata licz¹c
od dnia wyboru.
§13. Do obowi¹zków i kompetencji So³tysa nale¿y
w szczególnoci:
1) organizowanie i koordynowanie inicjatyw i przedsiêwziêæ
maj¹cych na celu poprawê warunków ¿ycia spo³ecznoci
so³eckiej,
2) reprezentowanie so³ectwa na zewn¹trz,
3) przewodniczenie Radzie So³eckiej,
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4) kierowanie realizacj¹ uchwa³ Zebrania Wiejskiego, Rady
So³eckiej oraz Organów Gminy dotycz¹cych So³ectwa,

§16. Wybory So³tysa i Rady So³eckiej zarz¹dza Wójt Gminy
oraz wyznacza przewodnicz¹cego Zebrania.

5) przygotowywanie i zwo³ywanie zebrañ wiejskich oraz Rady
So³eckiej,

§17. 1. Zebranie na, na którym ma byæ wykonany wybór
So³tysa i cz³onków Rady So³eckiej zwo³uje Wójt Gminy,
okrelaj¹c miejsce, dzieñ i godzinê Zebrania.

6) potwierdzanie okolicznoci, których przy za³atwieniu spraw
przez mieszkañców wymagaj¹ przepisy prawne,
7) wystêpowanie z wnioskami dotycz¹cymi potrzeb so³ectwa
i jego mieszkañców oraz prowadzenie dzia³alnoci
interwencyjnej w tym zakresie,
8) prowadzenie zarz¹du, administracji i gospodarki tymi
sk³adnikami mienia, które Gmina przekaza³a so³ectwu do
korzystania,
9) prowadzenie inkasa podatku rolnego oraz innych
podatków i op³at lokalnych przekazanych do inkasa so³tysom na podstawie uchwa³ Rady Gminy,
10) wykonywanie innych zadañ nale¿¹cych do So³tysa z mocy
ogólnie obowi¹zuj¹cych przepisów a zw³aszcza: w zakresie obronnoci, organizowania wyborów i referendum,
ochrony przeciw po¿arowej, utrzymania czystoci
i porz¹dku, zapobieganie klêskom ¿ywio³owym oraz
usuwanie ich skutków,
11) organizowanie spotkañ z radnymi i komisjami Rady Gminy,
12) w razie niemo¿noci pe³nienia funkcji przez So³tysa,
zastêpuje go cz³onek Rady So³eckiej wskazany przez
So³tysa lub Radê So³eck¹.
§14. 1. Rada So³ecka jest organem doradczo-opiniodawczym So³tysa.
2. Przewodnicz¹cym Rady So³eckiej jest So³tys.
3. Do zadañ i kompetencji Rady So³eckiej nale¿y w szczególnoci:
1) pomoc So³tysowi w organizacyjnym przygotowaniu
zebrañ wiejskich oraz sporz¹dzaniu projektów uchwa³,

2. Zarz¹dzenie Wójta o zwo³aniu Zebrania podaje siê do
wiadomoci mieszkañców so³ectwa co najmniej 7 dni przed
wyznaczon¹ dat¹ Zebrania z odpowiedni¹ informacj¹ o I i II
terminie.
§18. 1. Dla dokonania wa¿nego wyboru So³tysa i Rady
So³eckiej w I terminie, wymagana jest obecnoæ na Zebraniu
co najmniej 10% uprawnionych mieszkañców so³ectwa.
2. Je¿eli w wyznaczonym I terminie nie uzyskano
obecnoci wymaganej liczby mieszkañców, wybory
w II terminie przeprowadza siê bez wzglêdu na liczbê
obecnych na Zebraniu.
3. Czynne i bierne prawo wyborcze przys³uguje
mieszkañcom maj¹cym sta³e zamieszkanie na terenie
so³ectwa i posiadaj¹cym prawo wyborcze w wyborach do
Rady Gminy.
4. Na Zebraniu, na którym przeprowadza siê wybory
sporz¹dza siê listê obecnoci jego uczestników.
§19. 1. Wybory przeprowadza Komisja Skrutacyjna
w sk³adzie co najmniej 3 osób, wybrana sporód uczestników
Zebrania.
2. Cz³onkiem Komisji Skrutacyjnej nie mo¿e byæ osoba
kandyduj¹ca do organów so³ectwa.
3. Do zadañ Komisji Skrutacyjnej nale¿y:
1) przedstawienie propozycji sposobu przeprowadzenia
wyborów,
2) przyjêcie zg³oszeñ kandydatów,
3) przeprowadzenie g³osowania,

2) wspó³dzia³anie z So³tysem w prowadzeniu i za³atwianiu
spraw so³ectwa,

4) ustalenie wyników g³osowania i sporz¹dzenie protoko³u
z przeprowadzonego g³osowania,

3) inicjowanie dzia³añ spo³ecznie u¿ytecznych dla so³ectwa
i jego mieszkañców.

5) og³oszenie wyników g³osowania.

4. Rada So³ecka obraduje na posiedzeniach zwo³ywanych przez So³tysa stosownie do potrzeb.
5. Rada So³ecka pe³ni swoj¹ funkcjê nieodp³atnie.
ROZDZIA£ IV
Wybory
§15. 1. W sprawach okrelonych ustawami oraz
niniejszym Statutem na Zebraniu Wiejskim przeprowadza siê
wybory.
2. Prawo udzia³u w zebraniu wyborczym maj¹ wszyscy
mieszkañcy so³ectwa posiadaj¹cy czynne prawo wyborcze do
Rady Gminy.

3. Karty do g³osowania opatrzone s¹ pieczêci¹ Urzêdu
Gminy,
4. Na karcie do g³osowania umieszcza siê zg³oszonych
kandydatów w kolejnoci alfabetycznej.
5. Niewa¿ne s¹ karty ca³kowicie przedarte lub nie
posiadaj¹ce pieczêci.
6. Niewa¿ne s¹ g³osy, na których nie dokonano wyboru,
to znaczy pozostawiono nie skrelone wiêcej kandydatów ni¿
ustalonych mandatów.
§20. 1. Wybory odbywaj¹ siê przy nieograniczonej
liczbie kandydatów, zg³oszonych bezporednio przez
uprawnionych uczestników Zebrania.
2. W pierwszej kolejnoci przeprowadza siê wybory
So³tysa, a nastêpnie cz³onków Rady So³eckiej.
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§21. Wyboru So³tysa i Rady So³eckiej dokonuje siê
w g³osowaniu tajnym.
§22. 1. Za wybranych uwa¿a siê kandydatów, którzy
uzyskali najwiêksz¹ liczbê g³osów wa¿nie oddanych.
2. W przypadku równej liczby g³osów g³osowanie
powtarza siê.
§23. 1. So³tys i cz³onkowie Rady So³eckiej s¹ bezporednio odpowiedzialni przed Zebraniem Wiejskim i mog¹ byæ
przez to Zebranie odwo³ani przed up³ywem kadencji, je¿eli nie
wywi¹zuj¹ siê ze swych obowi¹zków, naruszaj¹ postanowienia statutu i uchwa³ Zebrania Wiejskiego lub dopuszczaj¹ siê
czynu dyskwalifikuj¹cego w opinii rodowiska.
2. Z wnioskiem o odwo³anie So³tysa i poszczególnych
cz³onków Rady So³eckiej mog¹ wyst¹piæ:
1) Rada Gminy,

Gminy. Zarz¹d zwyk³y obejmuje oddawanie w najem lub
dzier¿awê lokali, obiektów i terenów bêd¹cych w gestii so³ectwa oraz za³atwianie bie¿¹cych spraw zwi¹zanych ze zwyk³¹
eksploatacj¹ rzecz i utrzymaniem jej w stanie niepogorszonym w ramach jej przeznaczenia.
§27. 1. So³ectwo mo¿e prowadziæ gospodarkê finansow¹
w ramach bud¿etu Gminy.
2. Nadzór z ramienia Gminy nad dzia³alnoci¹ finansowa
so³ectwa sprawuje Skarbnik Gminy.
ROZDZIA£ VI
Nadzór nad so³ectwem
§28. Nadzór nad so³ectwem w zakresie swoich kompetencji sprawuj¹:

2) Wójt Gminy,

1) Rada Gminy,

3) 1/20 mieszkañców so³ectwa uprawnionych do udzia³u
w Zebraniu Wiejskim.

2) Wójt Gminy,

3. Odwo³anie mo¿e nast¹piæ po wys³uchaniu zainteresowanego.
§24. 1. Do wyborów So³tysa w trakcie trwania kadencji
stosuje siê odpowiednio przepisy §§16 do 22.
2. W przypadku przeprowadzenia wyboru cz³onka Rady
So³eckiej w czasie kadencji, Zebranie zwo³uje So³tys,
powiadamiaj¹c o terminie Wójta i Przewodnicz¹cego Rady
Gminy.
ROZDZIA£ V
Mienie so³ectwa
§25. 1. Wszystkie przys³uguj¹ce dotychczas mieszkañcom wsi prawa w³asnoci, u¿ytkowania lub inne prawa rzeczowe i maj¹tkowe pozostaj¹ nie naruszone.
2. Rada Gminy nie mo¿e uszczupliæ dotychczasowych
praw so³ectwa do korzystania z mienia bez zgody Zebrania
Wiejskiego.
§26. So³ectwo upowa¿nione jest do zarz¹du zwyk³ego
mieniem w stosunku do mienia przekazanego mu przez Radê

3) Skarbnik Gminy.
§29. 1. Wójt Gminy mo¿e zawiesiæ wykonanie uchwa³y
Zebrania Wiejskiego lub decyzjê so³tysa, je¿eli s¹ one sprzeczne z przepisami prawa lub uchwa³ami Rady Gminy.
2. Uchwa³y Zebrania Wiejskiego mo¿e uchyliæ tylko Rada
Gminy.
§30. 1. So³ectwo zobowi¹zane jest gospodarowaæ
powierzonym mieniem w taki sposób, aby nie by³o nara¿one
na szkody oraz uszczuplenia, a osi¹gane dochody jak i pobierane wiadczenia by³y wydatkowane zgodnie z prawem,
uchwa³ami Rady Gminy oraz postanowieniami niniejszego
Statutu.
2. Nadzór nad zobowi¹zaniami, o których mowa w ust. 1
sprawuje Wójt Gminy.
§31. 1. Zmiany Statutu dokonuje Rada Gminy w drodze
uchwa³y po przeprowadzeniu konsultacji z mieszkañcami
so³ectwa.
§32. Postanowienia niniejszego Statutu wchodz¹ w ¿ycie
po up³ywie 14 dni od og³oszenia w Dzienniku Urzêdowym
Województwa Wielkopolskiego
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Za³¹cznik Nr 10
do uchwa³y Nr V/32/03
Rady Gminy Dobrzyca

STATUT SO£ECTWA KOMINIEC
ROZDZIA£ I
Postanowienia ogólne
§1. 1. So³ectwo Kominiec jest jednostk¹ pomocnicz¹
Gminy Dobrzyca, dzia³aj¹c¹ na podstawie ustawy z dnia
8 marca 1990r. o samorz¹dzie gminnym (Dz.U. z 2001 r. Nr
142, poz. 1591 ze zmianami), Statutu Gminy Dobrzyca, niniejszego Statutu i innych przepisów powszechnie obowi¹zuj¹cych.
2. Mieszkañcy wsi Kominiec tworz¹ wspólnotê lokaln¹
so³ectwa.
§2. 1. So³ectwo Kominiec obejmuje teren wsi Kominiec
oznaczony na mapie sytuacyjnej stanowi¹cy za³¹cznik do
Statutu.
2. So³ectwo jest czêci¹ sk³adow¹ Gminy Dobrzyca i nie
posiada odrêbnej osobowoci prawnej.
§3. So³ectwo mo¿e byæ tworzone, ³¹czone, znoszone oraz
ustalona jego nazwa i granice przez Radê Gminy po przeprowadzeniu konsultacji z mieszkañcami lub z ich inicjatywy.
§4. Mieszkañcy so³ectwa uczestnicz¹ w pracach na rzecz
wspólnoty lokalnej, a w szczególnoci w zakresie:
1) utrzymania ³adu i porz¹dku w zagrodach i ich otoczeniu,
2) dba³oci o estetyczny wygl¹d budynków mieszkalnych
i gospodarczych,
3) troski o nale¿yt¹ eksploatacjê dróg, urz¹dzeñ wodnomelioracyjnych oraz urz¹dzeñ komunalnych,
4) organizowania samopomocy.
ROZDZIA£ II
Zebranie Wiejskie
§5. 1. Organem uchwa³odawczym So³ectwa jest Zebranie
Wiejskie.
2. W Zebraniu Wiejskim maj¹ prawo uczestniczyæ oraz
posiadaj¹ czynne i bierne prawo wyborcze do organów
so³ectwa, mieszkañcy stale zamieszkali i posiadaj¹ce prawo
wyborcze w wyborach do rady gminy.
§6. 1. Zebranie Wiejskie wyznacza ogólne cele dzia³añ
samorz¹du wsi, okrela kierunki dzia³añ samorz¹du
wiejskiego i jest najwy¿szym organem kontroli spo³ecznej
w so³ectwie.
2. Do kompetencji Zebrania Wiejskiego nale¿y w szczególnoci:
1) wybór i odwo³ywanie So³tysa i Rady So³eckiej,
2) decydowanie o programach dzia³ania so³ectwa w tym
w kwestiach odnosz¹cych siê do zobowi¹zañ mieszkañ-

ców w zakresie realizacji inwestycji realizowanych z udzia³em mieszkañców.
3) podejmowanie przedsiêwziêæ maj¹cych na celu realizacjê
ogólnego dobra so³ectwa a zw³aszcza: poprawy stanu
sanitarnego, ochrony przeciwpo¿arowej, zabezpieczenia
przeciwpowodziowego, organizowania ró¿nych form opieki
spo³ecznej, pomocy s¹siedzkiej, i innej dla mieszkañców
niepe³nosprawnych b¹d znajduj¹cych siê w trudnej
sytuacji ¿yciowej,
4) wspó³dzia³anie z s¹siaduj¹cymi so³ectwami w sprawach
maj¹cych istotne znaczenie spo³eczno-gospodarcze
a zw³aszcza: konserwacji i budowy dróg oraz innych
urz¹dzeñ komunalnych a tak¿e wspólnego korzystania
z obiektów u¿ytecznoci publicznej,
5) sprawowanie zwyk³ego zarz¹du w stosunku do przekazanego mienia komunalnego,
6) rozpatrywanie rocznych sprawozdañ z pracy So³tysa
i Rady So³eckiej,
7) opiniowanie projektów planów zagospodarowania
przestrzennego w czêci dotycz¹cej w³asnego so³ectwa,
8) wypowiadanie siê w sprawie lokalizacji inwestycji
uci¹¿liwych dla otoczenia oraz rodowiska naturalnego,
9) rozpatrywanie problemów dotycz¹cych ³adu, porz¹dku
i estetyki na terenie so³ectwa,
10) powo³ywanie zespo³ów kontroli spo³ecznej dla zbadania
okrelonych spraw istotnych dla so³ectwa oraz rozpatrywanie ich wniosków i spostrze¿eñ,
11) uchwalanie wniosków i propozycji do bud¿etu Gminy
dotycz¹cych so³ectwa,
12) stanowienie, w ramach obowi¹zuj¹cych przepisów
prawnych, w innych sprawach dotycz¹cych so³ectwa.
§7. 1. Zebranie wiejskie zwo³uje So³tys:
1) z w³asnej inicjatywy,
2) na ¿¹danie 1/10 mieszkañców uprawnionych do udzia³u
w zebraniu,
3) na polecenie Rady Gminy lub Wójta Gminy.
2. W sytuacji, gdy So³tys nie zwo³a zebrania wiejskiego
w przypadkach okrelonych w ust. 1 pkt 2 i 3, zebranie
wiejskie zwo³uje Wójt Gminy.
§8. 1. Zebranie wiejskie zwo³ywane jest w miarê istniej¹cych potrzeb, jednak nie rzadziej ni¿ dwa razy w roku.
2. Termin i miejsce zebrania wiejskiego podaje siê do
wiadomoci mieszkañców w sposób zwyczajowo przyjêty
w so³ectwie.
§9. 1. Zebranie jest uprawnione do podejmowania uchwa³
przy obecnoci co najmniej 1/10 osób uprawnionych do
g³osowania.
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2. W razie braku quorum okrelonego w ust. 1 zebranie
odbywa siê w drugim terminie, podanym w zawiadomieniu.
Postanowienia tego zebrania s¹ wa¿ne bez wzglêdu na liczbê
obecnych.
3. So³tys otwiera zebranie i przewodniczy jego obradom
oraz proponuje porz¹dek obrad.
4. Uchwa³y zebrania zapadaj¹ zwyk³¹ wiêkszoci¹
g³osów, to znaczy, ¿e liczba g³osów za musi byæ wiêksza od
liczby g³osów przeciw.
5. G³osowanie odbywa siê w sposób jawny, chyba, ¿e
dalsze przepisy Statutu stanowi¹ lub zebranie postanowi
o przeprowadzeniu g³osowania tajnego.
6. Obrady zebrania s¹ protoko³owane. Uchwa³y podpisuje So³tys i og³asza je w sposób zwyczajowo przyjêty.
§10. 1. Uchwa³y, wnioski i opinie zebrania wiejskiego
So³tys przekazuje Wójtowi Gminy.
2. O sposobie za³atwienia okrelonych spraw Wójt
Gminy sk³ada informacje na nastêpnym zebraniu.
ROZDZIA£ III
So³tys i Rada So³ecka
§11. 1. Organem wykonawczym so³ectwa jest So³tys
wspomagany przez Radê So³eck¹, sk³adaj¹c¹ siê z 9 osób.
2. So³tys korzysta z ochrony prawnej przys³uguj¹cej
funkcjonariuszom publicznym.
§12. Kadencja So³tysa i Rady So³eckiej trwa 4 lata licz¹c
od dnia wyboru.
§13. Do obowi¹zków i kompetencji So³tysa nale¿y
w szczególnoci:
1) organizowanie i koordynowanie inicjatyw i przedsiêwziêæ
maj¹cych na celu poprawê warunków ¿ycia spo³ecznoci
so³eckiej,
2) reprezentowanie so³ectwa na zewn¹trz,
3) przewodniczenie Radzie So³eckiej,
4) kierowanie realizacj¹ uchwa³ Zebrania Wiejskiego, Rady
So³eckiej oraz Organów Gminy dotycz¹cych So³ectwa,
5) przygotowywanie i zwo³ywanie zebrañ wiejskich oraz Rady
So³eckiej,
6) potwierdzanie okolicznoci, których przy za³atwieniu spraw
przez mieszkañców wymagaj¹ przepisy prawne,
7) wystêpowanie z wnioskami dotycz¹cymi potrzeb so³ectwa
i jego mieszkañców oraz prowadzenie dzia³alnoci
interwencyjnej w tym zakresie,
8) prowadzenie zarz¹du, administracji i gospodarki tymi
sk³adnikami mienia, które Gmina przekaza³a so³ectwu do
korzystania,
9) prowadzenie inkasa podatku rolnego oraz innych
podatków i op³at lokalnych przekazanych do inkasa
so³tysom na podstawie uchwa³ Rady Gminy,

10) wykonywanie innych zadañ nale¿¹cych do So³tysa z mocy
ogólnie obowi¹zuj¹cych przepisów a zw³aszcza: w zakresie obronnoci, organizowania wyborów i referendum,
ochrony przeciw po¿arowej, utrzymania czystoci
i porz¹dku, zapobieganie klêskom ¿ywio³owym oraz
usuwanie ich skutków,
11) organizowanie spotkañ z radnymi i komisjami Rady Gminy,
12) w razie niemo¿noci pe³nienia funkcji przez So³tysa,
zastêpuje go cz³onek Rady So³eckiej wskazany przez
So³tysa lub Radê So³eck¹.
§14. 1. Rada So³ecka jest organem doradczo-opiniodawczym So³tysa.
2. Przewodnicz¹cym Rady So³eckiej jest So³tys.
3. Do zadañ i kompetencji Rady So³eckiej nale¿y w szczególnoci:
1) pomoc So³tysowi w organizacyjnym przygotowaniu
zebrañ wiejskich oraz sporz¹dzaniu projektów uchwa³,
2) wspó³dzia³anie z So³tysem w prowadzeniu i za³atwianiu
spraw so³ectwa,
3) inicjowanie dzia³añ spo³ecznie u¿ytecznych dla so³ectwa
i jego mieszkañców.
4. Rada So³ecka obraduje na posiedzeniach zwo³ywanych przez So³tysa stosownie do potrzeb.
5. Rada So³ecka pe³ni swoj¹ funkcjê nieodp³atnie.
ROZDZIA£ IV
Wybory
§15. 1. W sprawach okrelonych ustawami oraz
niniejszym Statutem na Zebraniu Wiejskim przeprowadza siê
wybory.
2. Prawo udzia³u w zebraniu wyborczym maj¹ wszyscy
mieszkañcy so³ectwa posiadaj¹cy czynne prawo wyborcze do
Rady Gminy.
§16. Wybory So³tysa i Rady So³eckiej zarz¹dza Wójt Gminy
oraz wyznacza przewodnicz¹cego Zebrania.
§17. 1. Zebranie na, na którym ma byæ wykonany wybór
So³tysa i cz³onków Rady So³eckiej zwo³uje Wójt Gminy,
okrelaj¹c miejsce, dzieñ i godzinê Zebrania.
2. Zarz¹dzenie Wójta o zwo³aniu Zebrania podaje siê do
wiadomoci mieszkañców so³ectwa co najmniej 7 dni przed
wyznaczon¹ dat¹ Zebrania z odpowiedni¹ informacj¹ o I i II
terminie.
§18. 1. Dla dokonania wa¿nego wyboru So³tysa i Rady
So³eckiej w I terminie, wymagana jest obecnoæ na Zebraniu
co najmniej 10% uprawnionych mieszkañców so³ectwa.
2. Je¿eli w wyznaczonym I terminie nie uzyskano
obecnoci wymaganej liczby mieszkañców, wybory
w II terminie przeprowadza siê bez wzglêdu na liczbê
obecnych na Zebraniu.
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3. Czynne i bierne prawo wyborcze przys³uguje
mieszkañcom maj¹cym sta³e zamieszkanie na terenie
so³ectwa i posiadaj¹cym prawo wyborcze w wyborach do
Rady Gminy.
4. Na Zebraniu, na którym przeprowadza siê wybory
sporz¹dza siê listê obecnoci jego uczestników.
§19. 1. Wybory przeprowadza Komisja Skrutacyjna
w sk³adzie co najmniej 3 osób, wybrana sporód uczestników
Zebrania.
2. Cz³onkiem Komisji Skrutacyjnej nie mo¿e byæ osoba
kandyduj¹ca do organów so³ectwa.

3) 1/20 mieszkañców so³ectwa uprawnionych do udzia³u
w Zebraniu Wiejskim.
3. Odwo³anie mo¿e nast¹piæ po wys³uchaniu zainteresowanego.
§24. 1. Do wyborów So³tysa w trakcie trwania kadencji
stosuje siê odpowiednio przepisy §§16 do 22.
2. W przypadku przeprowadzenia wyboru cz³onka Rady
So³eckiej w czasie kadencji, Zebranie zwo³uje So³tys,
powiadamiaj¹c o terminie Wójta i Przewodnicz¹cego Rady
Gminy.

3. Do zadañ Komisji Skrutacyjnej nale¿y:

ROZDZIA£ V

1) przedstawienie propozycji sposobu przeprowadzenia
wyborów,
2) przyjêcie zg³oszeñ kandydatów,
3) przeprowadzenie g³osowania,
4) ustalenie wyników g³osowania i sporz¹dzenie protoko³u
z przeprowadzonego g³osowania,
5) og³oszenie wyników g³osowania.
3. Karty do g³osowania opatrzone s¹ pieczêci¹ Urzêdu
Gminy,
4. Na karcie do g³osowania umieszcza siê zg³oszonych
kandydatów w kolejnoci alfabetycznej.
5. Niewa¿ne s¹ karty ca³kowicie przedarte lub nie
posiadaj¹ce pieczêci.
6. Niewa¿ne s¹ g³osy, na których nie dokonano wyboru,
to znaczy pozostawiono nie skrelone wiêcej kandydatów ni¿
ustalonych mandatów.
§20. 1. Wybory odbywaj¹ siê przy nieograniczonej
liczbie kandydatów, zg³oszonych bezporednio przez
uprawnionych uczestników Zebrania.

Mienie so³ectwa
§25. 1. Wszystkie przys³uguj¹ce dotychczas mieszkañcom wsi prawa w³asnoci, u¿ytkowania lub inne prawa rzeczowe i maj¹tkowe pozostaj¹ nie naruszone.
2. Rada Gminy nie mo¿e uszczupliæ dotychczasowych
praw so³ectwa do korzystania z mienia bez zgody Zebrania
Wiejskiego.
§26. So³ectwo upowa¿nione jest do zarz¹du zwyk³ego
mieniem w stosunku do mienia przekazanego mu przez Radê
Gminy. Zarz¹d zwyk³y obejmuje oddawanie w najem lub
dzier¿awê lokali, obiektów i terenów bêd¹cych w gestii so³ectwa oraz za³atwianie bie¿¹cych spraw zwi¹zanych ze zwyk³¹
eksploatacj¹ rzecz i utrzymaniem jej w stanie niepogorszonym w ramach jej przeznaczenia.
§27. 1. So³ectwo mo¿e prowadziæ gospodarkê finansow¹
w ramach bud¿etu Gminy.
2. Nadzór z ramienia Gminy nad dzia³alnoci¹ finansowa
so³ectwa sprawuje Skarbnik Gminy.
ROZDZIA£ VI

2. W pierwszej kolejnoci przeprowadza siê wybory
So³tysa, a nastêpnie cz³onków Rady So³eckiej.
§21. Wyboru So³tysa i Rady So³eckiej dokonuje siê
w g³osowaniu tajnym.
§22. 1. Za wybranych uwa¿a siê kandydatów, którzy
uzyskali najwiêksz¹ liczbê g³osów wa¿nie oddanych.
2. W przypadku równej liczby g³osów g³osowanie
powtarza siê.
§23. 1. So³tys i cz³onkowie Rady So³eckiej s¹ bezporednio odpowiedzialni przed Zebraniem Wiejskim i mog¹ byæ
przez to Zebranie odwo³ani przed up³ywem kadencji, je¿eli nie
wywi¹zuj¹ siê ze swych obowi¹zków, naruszaj¹ postanowienia statutu i uchwa³ Zebrania Wiejskiego lub dopuszczaj¹ siê
czynu dyskwalifikuj¹cego w opinii rodowiska.
2. Z wnioskiem o odwo³anie So³tysa i poszczególnych
cz³onków Rady So³eckiej mog¹ wyst¹piæ:
1) Rada Gminy,
2) Wójt Gminy,

Nadzór nad so³ectwem
§28. Nadzór nad so³ectwem
kompetencji sprawuj¹:

w

zakresie

swoich

1) Rada Gminy,
2) Wójt Gminy,
3) Skarbnik Gminy.
§29. 1. Wójt Gminy mo¿e zawiesiæ wykonanie uchwa³y
Zebrania Wiejskiego lub decyzjê so³tysa, je¿eli s¹ one sprzeczne z przepisami prawa lub uchwa³ami Rady Gminy.
2. Uchwa³y Zebrania Wiejskiego mo¿e uchyliæ tylko Rada
Gminy.
§30. 1. So³ectwo zobowi¹zane jest gospodarowaæ
powierzonym mieniem w taki sposób, aby nie by³o nara¿one
na szkody oraz uszczuplenia, a osi¹gane dochody jak i pobierane wiadczenia by³y wydatkowane zgodnie z prawem,
uchwa³ami Rady Gminy oraz postanowieniami niniejszego
Statutu.
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2. Nadzór nad zobowi¹zaniami, o których mowa w ust. 1
sprawuje Wójt Gminy.
§31. 1. Zmiany Statutu dokonuje Rada Gminy w drodze
uchwa³y po przeprowadzeniu konsultacji z mieszkañcami
so³ectwa.

Poz. 1799

§32. Postanowienia niniejszego Statutu wchodz¹ w ¿ycie
po up³ywie 14 dni od og³oszenia w Dzienniku Urzêdowym
Województwa Wielkopolskiego

Za³¹cznik Nr 11
do uchwa³y Nr V/32/03
Rady Gminy Dobrzyca

STATUT SO£ECTWA LUTYNIA
ROZDZIA£ I
Postanowienia ogólne
§1. 1. So³ectwo Lutynia jest jednostk¹ pomocnicz¹
Gminy Dobrzyca, dzia³aj¹c¹ na podstawie ustawy z dnia
8 marca 1990r. o samorz¹dzie gminnym (Dz.U. z 2001 r. Nr
142, poz. 1591 ze zmianami), Statutu Gminy Dobrzyca,
niniejszego Statutu i innych przepisów powszechnie
obowi¹zuj¹cych.
2. Mieszkañcy wsi Lutynia tworz¹ wspólnotê lokaln¹
so³ectwa.
§2. 1. So³ectwo Lutynia obejmuje teren wsi Lutynia
oznaczony na mapie sytuacyjnej stanowi¹cy za³¹cznik do
Statutu.
2. So³ectwo jest czêci¹ sk³adow¹ Gminy Dobrzyca i nie
posiada odrêbnej osobowoci prawnej.
§3. So³ectwo mo¿e byæ tworzone, ³¹czone, znoszone oraz
ustalona jego nazwa i granice przez Radê Gminy po
przeprowadzeniu konsultacji z mieszkañcami lub z ich
inicjatywy.
§4. Mieszkañcy so³ectwa uczestnicz¹ w pracach na rzecz
wspólnoty lokalnej, a w szczególnoci w zakresie:
1) utrzymania ³adu i porz¹dku w zagrodach i ich otoczeniu,
2) dba³oci o estetyczny wygl¹d budynków mieszkalnych
i gospodarczych,
3) troski o nale¿yt¹ eksploatacjê dróg, urz¹dzeñ wodnomelioracyjnych oraz urz¹dzeñ komunalnych,
4) organizowania samopomocy.
ROZDZIA£ II
Zebranie Wiejskie
§5. 1. Organem uchwa³odawczym So³ectwa jest Zebranie
Wiejskie.
2. W Zebraniu Wiejskim maj¹ prawo uczestniczyæ oraz
posiadaj¹ czynne i bierne prawo wyborcze do organów
so³ectwa, mieszkañcy stale zamieszkali i posiadaj¹ce prawo
wyborcze w wyborach do rady gminy.

§6. 1. Zebranie Wiejskie wyznacza ogólne cele dzia³añ
samorz¹du wsi, okrela kierunki dzia³añ samorz¹du
wiejskiego i jest najwy¿szym organem kontroli spo³ecznej
w so³ectwie.
2. Do kompetencji Zebrania Wiejskiego nale¿y w szczególnoci:
1) wybór i odwo³ywanie So³tysa i Rady So³eckiej,
2) decydowanie o programach dzia³ania so³ectwa w tym
w kwestiach odnosz¹cych siê do zobowi¹zañ mieszkañców w zakresie realizacji inwestycji realizowanych
z udzia³em mieszkañców.
3) podejmowanie przedsiêwziêæ maj¹cych na celu realizacjê
ogólnego dobra so³ectwa a zw³aszcza: poprawy stanu
sanitarnego, ochrony przeciwpo¿arowej, zabezpieczenia
przeciwpowodziowego, organizowania ró¿nych form opieki
spo³ecznej, pomocy s¹siedzkiej, i innej dla mieszkañców
niepe³nosprawnych b¹d znajduj¹cych siê w trudnej
sytuacji ¿yciowej,
4) wspó³dzia³anie z s¹siaduj¹cymi so³ectwami w sprawach
maj¹cych istotne znaczenie spo³eczno-gospodarcze
a zw³aszcza: konserwacji i budowy dróg oraz innych
urz¹dzeñ komunalnych a tak¿e wspólnego korzystania
z obiektów u¿ytecznoci publicznej,
5) sprawowanie zwyk³ego zarz¹du w stosunku do przekazanego mienia komunalnego,
6) rozpatrywanie rocznych sprawozdañ z pracy So³tysa
i Rady So³eckiej,
7) opiniowanie projektów planów zagospodarowania
przestrzennego w czêci dotycz¹cej w³asnego so³ectwa,
8) wypowiadanie siê w sprawie lokalizacji inwestycji
uci¹¿liwych dla otoczenia oraz rodowiska naturalnego,
9) rozpatrywanie problemów dotycz¹cych ³adu, porz¹dku
i estetyki na terenie so³ectwa,
10) powo³ywanie zespo³ów kontroli spo³ecznej dla zbadania
okrelonych spraw istotnych dla so³ectwa oraz rozpatrywanie ich wniosków i spostrze¿eñ,
11) uchwalanie wniosków i propozycji do bud¿etu Gminy
dotycz¹cych so³ectwa,
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12) stanowienie, w ramach obowi¹zuj¹cych przepisów
prawnych, w innych sprawach dotycz¹cych so³ectwa.
§7. 1. Zebranie wiejskie zwo³uje So³tys:
1) z w³asnej inicjatywy,
2) na ¿¹danie 1/10 mieszkañców uprawnionych do udzia³u
w zebraniu,
3) na polecenie Rady Gminy lub Wójta Gminy.
2. W sytuacji, gdy So³tys nie zwo³a zebrania wiejskiego
w przypadkach okrelonych w ust. 1 pkt 2 i 3, zebranie
wiejskie zwo³uje Wójt Gminy.
§8. 1. Zebranie wiejskie zwo³ywane jest w miarê istniej¹cych potrzeb, jednak nie rzadziej ni¿ dwa razy w roku.
2. Termin i miejsce zebrania wiejskiego podaje siê do
wiadomoci mieszkañców w sposób zwyczajowo przyjêty
w so³ectwie.
§9. 1. Zebranie jest uprawnione do podejmowania uchwa³
przy obecnoci co najmniej 1/10 osób uprawnionych do
g³osowania.
2. W razie braku quorum okrelonego w ust. 1 zebranie
odbywa siê w drugim terminie, podanym w zawiadomieniu.
Postanowienia tego zebrania s¹ wa¿ne bez wzglêdu na liczbê
obecnych.
3. So³tys otwiera zebranie i przewodniczy jego obradom
oraz proponuje porz¹dek obrad.
4. Uchwa³y zebrania zapadaj¹ zwyk³¹ wiêkszoci¹
g³osów, to znaczy, ¿e liczba g³osów za musi byæ wiêksza od
liczby g³osów przeciw.
5. G³osowanie odbywa siê w sposób jawny, chyba, ¿e
dalsze przepisy Statutu stanowi¹ lub zebranie postanowi
o przeprowadzeniu g³osowania tajnego.
6. Obrady zebrania s¹ protoko³owane. Uchwa³y podpisuje So³tys i og³asza je w sposób zwyczajowo przyjêty.
§10. 1. Uchwa³y, wnioski i opinie zebrania wiejskiego
So³tys przekazuje Wójtowi Gminy.
2. O sposobie za³atwienia okrelonych spraw Wójt Gminy sk³ada informacje na nastêpnym zebraniu.
ROZDZIA£ III
So³tys i Rada So³ecka
§11. 1. Organem wykonawczym so³ectwa jest So³tys
wspomagany przez Radê So³eck¹, sk³adaj¹c¹ siê z 5 osób.
2. So³tys korzysta z ochrony prawnej przys³uguj¹cej funkcjonariuszom publicznym.
§12. Kadencja So³tysa i Rady So³eckiej trwa 4 lata licz¹c
od dnia wyboru.

§13. Do obowi¹zków i kompetencji So³tysa nale¿y
w szczególnoci:
1) organizowanie i koordynowanie inicjatyw i przedsiêwziêæ
maj¹cych na celu poprawê warunków ¿ycia spo³ecznoci
so³eckiej,
2) reprezentowanie so³ectwa na zewn¹trz,
3) przewodniczenie Radzie So³eckiej,
4) kierowanie realizacj¹ uchwa³ Zebrania Wiejskiego, Rady
So³eckiej oraz Organów Gminy dotycz¹cych So³ectwa,
5) przygotowywanie i zwo³ywanie zebrañ wiejskich oraz Rady
So³eckiej,
6) potwierdzanie okolicznoci, których przy za³atwieniu spraw
przez mieszkañców wymagaj¹ przepisy prawne,
7) wystêpowanie z wnioskami dotycz¹cymi potrzeb so³ectwa
i jego mieszkañców oraz prowadzenie dzia³alnoci
interwencyjnej w tym zakresie,
8) prowadzenie zarz¹du, administracji i gospodarki tymi
sk³adnikami mienia, które Gmina przekaza³a so³ectwu do
korzystania,
9) prowadzenie inkasa podatku rolnego oraz innych
podatków i op³at lokalnych przekazanych do inkasa so³tysom na podstawie uchwa³ Rady Gminy,
10) wykonywanie innych zadañ nale¿¹cych do So³tysa z mocy
ogólnie obowi¹zuj¹cych przepisów a zw³aszcza: w zakresie obronnoci, organizowania wyborów i referendum,
ochrony przeciw po¿arowej, utrzymania czystoci
i porz¹dku, zapobieganie klêskom ¿ywio³owym oraz
usuwanie ich skutków,
11) organizowanie spotkañ z radnymi i komisjami Rady Gminy,
12) w razie niemo¿noci pe³nienia funkcji przez So³tysa,
zastêpuje go cz³onek Rady So³eckiej wskazany przez
So³tysa lub Radê So³eck¹.
§14. 1. Rada So³ecka jest organem doradczo-opiniodawczym So³tysa.
2. Przewodnicz¹cym Rady So³eckiej jest So³tys.
3. Do zadañ i kompetencji Rady So³eckiej nale¿y w szczególnoci:
1) pomoc So³tysowi w organizacyjnym przygotowaniu
zebrañ wiejskich oraz sporz¹dzaniu projektów uchwa³,
2) wspó³dzia³anie z So³tysem w prowadzeniu i za³atwianiu
spraw so³ectwa,
3) inicjowanie dzia³añ spo³ecznie u¿ytecznych dla so³ectwa
i jego mieszkañców.
4. Rada So³ecka obraduje na posiedzeniach zwo³ywanych przez So³tysa stosownie do potrzeb.
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5. Rada So³ecka pe³ni swoj¹ funkcjê nieodp³atnie.
ROZDZIA£ IV
Wybory
§15. 1. W sprawach okrelonych ustawami oraz
niniejszym Statutem na Zebraniu Wiejskim przeprowadza siê
wybory.
2. Prawo udzia³u w zebraniu wyborczym maj¹ wszyscy
mieszkañcy so³ectwa posiadaj¹cy czynne prawo wyborcze do
Rady Gminy.
§16. Wybory So³tysa i Rady So³eckiej zarz¹dza Wójt Gminy
oraz wyznacza przewodnicz¹cego Zebrania.
§17. 1. Zebranie na, na którym ma byæ wykonany wybór
So³tysa i cz³onków Rady So³eckiej zwo³uje Wójt Gminy,
okrelaj¹c miejsce, dzieñ i godzinê Zebrania.
2. Zarz¹dzenie Wójta o zwo³aniu Zebrania podaje siê do
wiadomoci mieszkañców so³ectwa co najmniej 7 dni przed
wyznaczon¹ dat¹ Zebrania z odpowiedni¹ informacj¹ o I i II
terminie.
§18. 1. Dla dokonania wa¿nego wyboru So³tysa i Rady
So³eckiej w I terminie, wymagana jest obecnoæ na Zebraniu
co najmniej 10% uprawnionych mieszkañców so³ectwa.
2. Je¿eli w wyznaczonym I terminie nie uzyskano
obecnoci wymaganej liczby mieszkañców, wybory
w II terminie przeprowadza siê bez wzglêdu na liczbê
obecnych na Zebraniu.

5. Niewa¿ne s¹ karty ca³kowicie przedarte lub nie
posiadaj¹ce pieczêci.
6. Niewa¿ne s¹ g³osy, na których nie dokonano wyboru,
to znaczy pozostawiono nie skrelone wiêcej kandydatów ni¿
ustalonych mandatów.
§20. 1. Wybory odbywaj¹ siê przy nieograniczonej
liczbie kandydatów, zg³oszonych bezporednio przez
uprawnionych uczestników Zebrania.
2. W pierwszej kolejnoci przeprowadza siê wybory
So³tysa, a nastêpnie cz³onków Rady So³eckiej.
§21. Wyboru So³tysa i Rady So³eckiej dokonuje siê
w g³osowaniu tajnym.
§22. 1. Za wybranych uwa¿a siê kandydatów, którzy
uzyskali najwiêksz¹ liczbê g³osów wa¿nie oddanych.
2. W przypadku równej liczby g³osów g³osowanie
powtarza siê.
§23. 1. So³tys i cz³onkowie Rady So³eckiej s¹ bezporednio odpowiedzialni przed Zebraniem Wiejskim i mog¹ byæ
przez to Zebranie odwo³ani przed up³ywem kadencji, je¿eli nie
wywi¹zuj¹ siê ze swych obowi¹zków, naruszaj¹ postanowienia statutu i uchwa³ Zebrania Wiejskiego lub dopuszczaj¹ siê
czynu dyskwalifikuj¹cego w opinii rodowiska.
2. Z wnioskiem o odwo³anie So³tysa i poszczególnych
cz³onków Rady So³eckiej mog¹ wyst¹piæ:
1) Rada Gminy,
2) Wójt Gminy,
3) 1/20 mieszkañców so³ectwa uprawnionych do udzia³u
w Zebraniu Wiejskim.

3. Czynne i bierne prawo wyborcze przys³uguje
mieszkañcom maj¹cym sta³e zamieszkanie na terenie
so³ectwa i posiadaj¹cym prawo wyborcze w wyborach do
Rady Gminy.

3. Odwo³anie mo¿e nast¹piæ po wys³uchaniu zainteresowanego.

4. Na Zebraniu, na którym przeprowadza siê wybory
sporz¹dza siê listê obecnoci jego uczestników.

§24. 1. Do wyborów So³tysa w trakcie trwania kadencji
stosuje siê odpowiednio przepisy §§16 do 22.

§19. 1. Wybory przeprowadza Komisja Skrutacyjna
w sk³adzie co najmniej 3 osób, wybrana sporód uczestników
Zebrania.

2. W przypadku przeprowadzenia wyboru cz³onka Rady
So³eckiej w czasie kadencji, Zebranie zwo³uje So³tys,
powiadamiaj¹c o terminie Wójta i Przewodnicz¹cego Rady
Gminy.

2. Cz³onkiem Komisji Skrutacyjnej nie mo¿e byæ osoba
kandyduj¹ca do organów so³ectwa.
3. Do zadañ Komisji Skrutacyjnej nale¿y:
1) przedstawienie propozycji sposobu przeprowadzenia
wyborów,
2) przyjêcie zg³oszeñ kandydatów,
3) przeprowadzenie g³osowania,
4) ustalenie wyników g³osowania i sporz¹dzenie protoko³u
z przeprowadzonego g³osowania,
5) og³oszenie wyników g³osowania.
3. Karty do g³osowania opatrzone s¹ pieczêci¹ Urzêdu
Gminy,
4. Na karcie do g³osowania umieszcza siê zg³oszonych
kandydatów w kolejnoci alfabetycznej.

ROZDZIA£ V
Mienie so³ectwa
§25. 1. Wszystkie przys³uguj¹ce dotychczas mieszkañcom wsi prawa w³asnoci, u¿ytkowania lub inne prawa rzeczowe i maj¹tkowe pozostaj¹ nie naruszone.
2. Rada Gminy nie mo¿e uszczupliæ dotychczasowych
praw so³ectwa do korzystania z mienia bez zgody Zebrania
Wiejskiego.
§26. So³ectwo upowa¿nione jest do zarz¹du zwyk³ego
mieniem w stosunku do mienia przekazanego mu przez Radê
Gminy. Zarz¹d zwyk³y obejmuje oddawanie w najem lub
dzier¿awê lokali, obiektów i terenów bêd¹cych w gestii so³ectwa oraz za³atwianie bie¿¹cych spraw zwi¹zanych ze zwyk³¹
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eksploatacj¹ rzecz i utrzymaniem jej w stanie niepogorszonym w ramach jej przeznaczenia.

2. Uchwa³y Zebrania Wiejskiego mo¿e uchyliæ tylko Rada
Gminy.

§27. 1. So³ectwo mo¿e prowadziæ gospodarkê finansow¹
w ramach bud¿etu Gminy.

§30. 1. So³ectwo zobowi¹zane jest gospodarowaæ
powierzonym mieniem w taki sposób, aby nie by³o nara¿one
na szkody oraz uszczuplenia, a osi¹gane dochody jak i pobierane wiadczenia by³y wydatkowane zgodnie z prawem,
uchwa³ami Rady Gminy oraz postanowieniami niniejszego
Statutu.

2. Nadzór z ramienia Gminy nad dzia³alnoci¹ finansowa
so³ectwa sprawuje Skarbnik Gminy.
ROZDZIA£ VI

2. Nadzór nad zobowi¹zaniami, o których mowa w ust. 1
sprawuje Wójt Gminy.

Nadzór nad so³ectwem
§28. Nadzór nad so³ectwem
kompetencji sprawuj¹:

w

zakresie

swoich

1) Rada Gminy,

§31. 1. Zmiany Statutu dokonuje Rada Gminy w drodze
uchwa³y po przeprowadzeniu konsultacji z mieszkañcami
so³ectwa.
§32. Postanowienia niniejszego Statutu wchodz¹ w ¿ycie
po up³ywie 14 dni od og³oszenia w Dzienniku Urzêdowym
Województwa Wielkopolskiego

2) Wójt Gminy,
3) Skarbnik Gminy.
§29. 1. Wójt Gminy mo¿e zawiesiæ wykonanie uchwa³y
Zebrania Wiejskiego lub decyzjê so³tysa, je¿eli s¹ one sprzeczne z przepisami prawa lub uchwa³ami Rady Gminy.

Za³¹cznik Nr 12
do uchwa³y Nr V/32/03
Rady Gminy Dobrzyca

STATUT SO£ECTWA POLSKIE OLÊDRY
ROZDZIA£ I
Postanowienia ogólne
§1. 1. So³ectwo Polskie Olêdry jest jednostk¹ pomocnicz¹
Gminy Dobrzyca, dzia³aj¹c¹ na podstawie ustawy z dnia
8 marca 1990r. o samorz¹dzie gminnym (Dz.U. z 2001 r. Nr
142, poz. 1591 ze zmianami), Statutu Gminy Dobrzyca,
niniejszego Statutu i innych przepisów powszechnie obowi¹zuj¹cych.
2. Mieszkañcy wsi Polskie Olêdry tworz¹ wspólnotê
lokaln¹ so³ectwa.
§2. 1. So³ectwo Polskie Olêdry obejmuje teren wsi Polskie
Olêdry oznaczony na mapie sytuacyjnej stanowi¹cy za³¹cznik
do Statutu.
2. So³ectwo jest czêci¹ sk³adow¹ Gminy Dobrzyca i nie
posiada odrêbnej osobowoci prawnej.
§3. So³ectwo mo¿e byæ tworzone, ³¹czone, znoszone oraz
ustalona jego nazwa i granice przez Radê Gminy po przeprowadzeniu konsultacji z mieszkañcami lub z ich inicjatywy.
§4. Mieszkañcy so³ectwa uczestnicz¹ w pracach na rzecz
wspólnoty lokalnej, a w szczególnoci w zakresie:
1) utrzymania ³adu i porz¹dku w zagrodach i ich otoczeniu,
2) dba³oci o estetyczny wygl¹d budynków mieszkalnych
i gospodarczych,

3) troski o nale¿yt¹ eksploatacjê dróg, urz¹dzeñ wodnomelioracyjnych oraz urz¹dzeñ komunalnych,
4) organizowania samopomocy.
ROZDZIA£ II
Zebranie Wiejskie
§5. 1. Organem uchwa³odawczym So³ectwa jest Zebranie
Wiejskie.
2. W Zebraniu Wiejskim maj¹ prawo uczestniczyæ oraz
posiadaj¹ czynne i bierne prawo wyborcze do organów
so³ectwa, mieszkañcy stale zamieszkali i posiadaj¹ce prawo
wyborcze w wyborach do rady gminy.
§6. 1. Zebranie Wiejskie wyznacza ogólne cele dzia³añ
samorz¹du wsi, okrela kierunki dzia³añ samorz¹du
wiejskiego i jest najwy¿szym organem kontroli spo³ecznej
w so³ectwie.
2. Do kompetencji Zebrania Wiejskiego nale¿y w szczególnoci:
1) wybór i odwo³ywanie So³tysa i Rady So³eckiej,
2) decydowanie o programach dzia³ania so³ectwa w tym
w kwestiach odnosz¹cych siê do zobowi¹zañ mieszkañców w zakresie realizacji inwestycji realizowanych
z udzia³em mieszkañców.
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3) podejmowanie przedsiêwziêæ maj¹cych na celu realizacjê
ogólnego dobra so³ectwa a zw³aszcza: poprawy stanu
sanitarnego, ochrony przeciwpo¿arowej, zabezpieczenia
przeciwpowodziowego, organizowania ró¿nych form opieki
spo³ecznej, pomocy s¹siedzkiej, i innej dla mieszkañców
niepe³nosprawnych b¹d znajduj¹cych siê w trudnej
sytuacji ¿yciowej,
4) wspó³dzia³anie z s¹siaduj¹cymi so³ectwami w sprawach
maj¹cych istotne znaczenie spo³eczno-gospodarcze
a zw³aszcza: konserwacji i budowy dróg oraz innych
urz¹dzeñ komunalnych a tak¿e wspólnego korzystania
z obiektów u¿ytecznoci publicznej,
5) sprawowanie zwyk³ego zarz¹du w stosunku do przekazanego mienia komunalnego,
6) rozpatrywanie rocznych sprawozdañ z pracy So³tysa
i Rady So³eckiej,
7) opiniowanie projektów planów zagospodarowania
przestrzennego w czêci dotycz¹cej w³asnego so³ectwa,
8) wypowiadanie siê w sprawie lokalizacji inwestycji
uci¹¿liwych dla otoczenia oraz rodowiska naturalnego,
9) rozpatrywanie problemów dotycz¹cych ³adu, porz¹dku
i estetyki na terenie so³ectwa,
10) powo³ywanie zespo³ów kontroli spo³ecznej dla zbadania
okrelonych spraw istotnych dla so³ectwa oraz rozpatrywanie ich wniosków i spostrze¿eñ,
11) uchwalanie wniosków i propozycji do bud¿etu Gminy
dotycz¹cych so³ectwa,
12) stanowienie, w ramach obowi¹zuj¹cych przepisów
prawnych, w innych sprawach dotycz¹cych so³ectwa.
§7. 1. Zebranie wiejskie zwo³uje So³tys:
1) z w³asnej inicjatywy,
2) na ¿¹danie 1/10 mieszkañców uprawnionych do udzia³u
w zebraniu,
3) na polecenie Rady Gminy lub Wójta Gminy.
2. W sytuacji, gdy So³tys nie zwo³a zebrania wiejskiego
w przypadkach okrelonych w ust. 1 pkt 2 i 3, zebranie
wiejskie zwo³uje Wójt Gminy.

4. Uchwa³y zebrania zapadaj¹ zwyk³¹ wiêkszoci¹
g³osów, to znaczy, ¿e liczba g³osów za musi byæ wiêksza od
liczby g³osów przeciw.
5. G³osowanie odbywa siê w sposób jawny, chyba, ¿e
dalsze przepisy Statutu stanowi¹ lub zebranie postanowi
o przeprowadzeniu g³osowania tajnego.
6. Obrady zebrania s¹ protoko³owane. Uchwa³y podpisuje So³tys i og³asza je w sposób zwyczajowo przyjêty.
§10. 1. Uchwa³y, wnioski i opinie zebrania wiejskiego
So³tys przekazuje Wójtowi Gminy.
2. O sposobie za³atwienia okrelonych spraw Wójt Gminy sk³ada informacje na nastêpnym zebraniu.
ROZDZIA£ III
So³tys i Rada So³ecka
§11. 1. Organem wykonawczym so³ectwa jest So³tys
wspomagany przez Radê So³eck¹, sk³adaj¹c¹ siê z 10 osób.
2. So³tys korzysta z ochrony prawnej przys³uguj¹cej funkcjonariuszom publicznym.
§12. Kadencja So³tysa i Rady So³eckiej trwa 4 lata licz¹c
od dnia wyboru.
§13. Do obowi¹zków i kompetencji So³tysa nale¿y
w szczególnoci:
1) organizowanie i koordynowanie inicjatyw i przedsiêwziêæ
maj¹cych na celu poprawê warunków ¿ycia spo³ecznoci
so³eckiej,
2) reprezentowanie so³ectwa na zewn¹trz,
3) przewodniczenie Radzie So³eckiej,
4) kierowanie realizacj¹ uchwa³ Zebrania Wiejskiego, Rady
So³eckiej oraz Organów Gminy dotycz¹cych So³ectwa,
5) przygotowywanie i zwo³ywanie zebrañ wiejskich oraz Rady
So³eckiej,
6) potwierdzanie okolicznoci, których przy za³atwieniu spraw
przez mieszkañców wymagaj¹ przepisy prawne,

§8. 1. Zebranie wiejskie zwo³ywane jest w miarê istniej¹cych potrzeb, jednak nie rzadziej ni¿ dwa razy w roku.

7) wystêpowanie z wnioskami dotycz¹cymi potrzeb so³ectwa
i jego mieszkañców oraz prowadzenie dzia³alnoci
interwencyjnej w tym zakresie,

2. Termin i miejsce zebrania wiejskiego podaje siê do
wiadomoci mieszkañców w sposób zwyczajowo przyjêty
w so³ectwie.

8) prowadzenie zarz¹du, administracji i gospodarki tymi
sk³adnikami mienia, które Gmina przekaza³a so³ectwu do
korzystania,

§9. 1. Zebranie jest uprawnione do podejmowania uchwa³
przy obecnoci co najmniej 1/10 osób uprawnionych do
g³osowania.

9) prowadzenie inkasa podatku rolnego oraz innych
podatków i op³at lokalnych przekazanych do inkasa so³tysom na podstawie uchwa³ Rady Gminy,

2. W razie braku quorum okrelonego w ust. 1 zebranie
odbywa siê w drugim terminie, podanym w zawiadomieniu.
Postanowienia tego zebrania s¹ wa¿ne bez wzglêdu na liczbê
obecnych.

10) wykonywanie innych zadañ nale¿¹cych do So³tysa z mocy
ogólnie obowi¹zuj¹cych przepisów a zw³aszcza: w zakresie obronnoci, organizowania wyborów i referendum,
ochrony przeciw po¿arowej, utrzymania czystoci
i porz¹dku, zapobieganie klêskom ¿ywio³owym oraz
usuwanie ich skutków,

3. So³tys otwiera zebranie i przewodniczy jego obradom
oraz proponuje porz¹dek obrad.
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11) organizowanie spotkañ z radnymi i komisjami Rady Gminy,
12) w razie niemo¿noci pe³nienia funkcji przez So³tysa,
zastêpuje go cz³onek Rady So³eckiej wskazany przez
So³tysa lub Radê So³eck¹.
§14. 1. Rada So³ecka jest organem doradczo-opiniodawczym So³tysa.
2. Przewodnicz¹cym Rady So³eckiej jest So³tys.
3. Do zadañ i kompetencji Rady So³eckiej nale¿y w szczególnoci:
1) pomoc So³tysowi w organizacyjnym przygotowaniu
zebrañ wiejskich oraz sporz¹dzaniu projektów uchwa³,
2) wspó³dzia³anie z So³tysem w prowadzeniu i za³atwianiu
spraw so³ectwa,
3) inicjowanie dzia³añ spo³ecznie u¿ytecznych dla so³ectwa
i jego mieszkañców.
4. Rada So³ecka obraduje na posiedzeniach zwo³ywanych przez So³tysa stosownie do potrzeb.
5. Rada So³ecka pe³ni swoj¹ funkcjê nieodp³atnie.
ROZDZIA£ IV
Wybory

§19. 1. Wybory przeprowadza Komisja Skrutacyjna
w sk³adzie co najmniej 3 osób, wybrana sporód uczestników
Zebrania.
2. Cz³onkiem Komisji Skrutacyjnej nie mo¿e byæ osoba
kandyduj¹ca do organów so³ectwa.
3. Do zadañ Komisji Skrutacyjnej nale¿y:
1) przedstawienie propozycji sposobu przeprowadzenia
wyborów,
2) przyjêcie zg³oszeñ kandydatów,
3) przeprowadzenie g³osowania,
4) ustalenie wyników g³osowania i sporz¹dzenie protoko³u
z przeprowadzonego g³osowania,
5) og³oszenie wyników g³osowania.
3. Karty do g³osowania opatrzone s¹ pieczêci¹ Urzêdu
Gminy,
4. Na karcie do g³osowania umieszcza siê zg³oszonych
kandydatów w kolejnoci alfabetycznej.
5. Niewa¿ne s¹ karty ca³kowicie przedarte lub nie
posiadaj¹ce pieczêci.
6. Niewa¿ne s¹ g³osy, na których nie dokonano wyboru,
to znaczy pozostawiono nie skrelone wiêcej kandydatów ni¿
ustalonych mandatów.

§15. 1. W sprawach okrelonych ustawami oraz
niniejszym Statutem na Zebraniu Wiejskim przeprowadza siê
wybory.

§20. 1. Wybory odbywaj¹ siê przy nieograniczonej
liczbie kandydatów, zg³oszonych bezporednio przez
uprawnionych uczestników Zebrania.

2. Prawo udzia³u w zebraniu wyborczym maj¹ wszyscy
mieszkañcy so³ectwa posiadaj¹cy czynne prawo wyborcze do
Rady Gminy.

2. W pierwszej kolejnoci przeprowadza siê wybory
So³tysa, a nastêpnie cz³onków Rady So³eckiej.

§16. Wybory So³tysa i Rady So³eckiej zarz¹dza Wójt Gminy
oraz wyznacza przewodnicz¹cego Zebrania.
§17. 1. Zebranie na, na którym ma byæ wykonany wybór
So³tysa i cz³onków Rady So³eckiej zwo³uje Wójt Gminy,
okrelaj¹c miejsce, dzieñ i godzinê Zebrania.
2. Zarz¹dzenie Wójta o zwo³aniu Zebrania podaje siê do
wiadomoci mieszkañców so³ectwa co najmniej 7 dni przed
wyznaczon¹ dat¹ Zebrania z odpowiedni¹ informacj¹ o I i II
terminie.
§18. 1. Dla dokonania wa¿nego wyboru So³tysa i Rady
So³eckiej w I terminie, wymagana jest obecnoæ na Zebraniu
co najmniej 10% uprawnionych mieszkañców so³ectwa.
2. Je¿eli w wyznaczonym I terminie nie uzyskano
obecnoci wymaganej liczby mieszkañców, wybory
w II terminie przeprowadza siê bez wzglêdu na liczbê
obecnych na Zebraniu.
3. Czynne i bierne prawo wyborcze przys³uguje
mieszkañcom maj¹cym sta³e zamieszkanie na terenie
so³ectwa i posiadaj¹cym prawo wyborcze w wyborach do
Rady Gminy.
4. Na Zebraniu, na którym przeprowadza siê wybory
sporz¹dza siê listê obecnoci jego uczestników.

§21. Wyboru So³tysa i Rady So³eckiej dokonuje siê
w g³osowaniu tajnym.
§22. 1. Za wybranych uwa¿a siê kandydatów, którzy
uzyskali najwiêksz¹ liczbê g³osów wa¿nie oddanych.
2. W przypadku równej liczby g³osów g³osowanie
powtarza siê.
§23. 1. So³tys i cz³onkowie Rady So³eckiej s¹ bezporednio odpowiedzialni przed Zebraniem Wiejskim i mog¹ byæ
przez to Zebranie odwo³ani przed up³ywem kadencji, je¿eli nie
wywi¹zuj¹ siê ze swych obowi¹zków, naruszaj¹ postanowienia statutu i uchwa³ Zebrania Wiejskiego lub dopuszczaj¹ siê
czynu dyskwalifikuj¹cego w opinii rodowiska.
2. Z wnioskiem o odwo³anie So³tysa i poszczególnych
cz³onków Rady So³eckiej mog¹ wyst¹piæ:
1) Rada Gminy,
2) Wójt Gminy,
3) 1/20 mieszkañców so³ectwa uprawnionych do udzia³u
w Zebraniu Wiejskim.
3. Odwo³anie mo¿e nast¹piæ po wys³uchaniu zainteresowanego.
§24. 1. Do wyborów So³tysa w trakcie trwania kadencji
stosuje siê odpowiednio przepisy §§16 do 22.
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2. W przypadku przeprowadzenia wyboru cz³onka Rady
So³eckiej w czasie kadencji, Zebranie zwo³uje So³tys,
powiadamiaj¹c o terminie Wójta i Przewodnicz¹cego Rady
Gminy.

ROZDZIA£ VI
Nadzór nad so³ectwem
§28. Nadzór nad so³ectwem w zakresie swoich kompetencji sprawuj¹:

ROZDZIA£ V

1) Rada Gminy,

Mienie so³ectwa

2) Wójt Gminy,

§25. 1. Wszystkie przys³uguj¹ce dotychczas mieszkañcom wsi prawa w³asnoci, u¿ytkowania lub inne prawa
rzeczowe i maj¹tkowe pozostaj¹ nie naruszone.
2. Rada Gminy nie mo¿e uszczupliæ dotychczasowych
praw so³ectwa do korzystania z mienia bez zgody Zebrania
Wiejskiego.
§26. So³ectwo upowa¿nione jest do zarz¹du zwyk³ego
mieniem w stosunku do mienia przekazanego mu przez Radê
Gminy. Zarz¹d zwyk³y obejmuje oddawanie w najem lub
dzier¿awê lokali, obiektów i terenów bêd¹cych w gestii so³ectwa oraz za³atwianie bie¿¹cych spraw zwi¹zanych ze zwyk³¹
eksploatacj¹ rzecz i utrzymaniem jej w stanie niepogorszonym w ramach jej przeznaczenia.
§27. 1. So³ectwo mo¿e prowadziæ gospodarkê finansow¹
w ramach bud¿etu Gminy.
2. Nadzór z ramienia Gminy nad dzia³alnoci¹ finansowa
so³ectwa sprawuje Skarbnik Gminy.

3) Skarbnik Gminy.
§29. 1. Wójt Gminy mo¿e zawiesiæ wykonanie uchwa³y
Zebrania Wiejskiego lub decyzjê so³tysa, je¿eli s¹ one sprzeczne z przepisami prawa lub uchwa³ami Rady Gminy.
2. Uchwa³y Zebrania Wiejskiego mo¿e uchyliæ tylko Rada
Gminy.
§30. 1. So³ectwo zobowi¹zane jest gospodarowaæ
powierzonym mieniem w taki sposób, aby nie by³o nara¿one
na szkody oraz uszczuplenia, a osi¹gane dochody jak i pobierane wiadczenia by³y wydatkowane zgodnie z prawem,
uchwa³ami Rady Gminy oraz postanowieniami niniejszego
Statutu.
2. Nadzór nad zobowi¹zaniami, o których mowa w ust. 1
sprawuje Wójt Gminy.
§31. 1. Zmiany Statutu dokonuje Rada Gminy w drodze
uchwa³y po przeprowadzeniu konsultacji z mieszkañcami
so³ectwa.
§32. Postanowienia niniejszego Statutu wchodz¹ w ¿ycie
po up³ywie 14 dni od og³oszenia w Dzienniku Urzêdowym
Województwa Wielkopolskiego

Za³¹cznik Nr 13
do uchwa³y Nr V/32/03
Rady Gminy Dobrzyca

STATUT SO£ECTWA SONICA
ROZDZIA£ I
Postanowienia ogólne
§1. 1. So³ectwo Sonica jest jednostk¹ pomocnicz¹
Gminy Dobrzyca, dzia³aj¹c¹ na podstawie ustawy z dnia
8 marca 1990r. o samorz¹dzie gminnym (Dz.U. z 2001 r. Nr
142, poz. 1591 ze zmianami), Statutu Gminy Dobrzyca, niniejszego Statutu i innych przepisów powszechnie obowi¹zuj¹cych.
2. Mieszkañcy wsi Sonica tworz¹ wspólnotê lokaln¹
so³ectwa.
§2. 1. So³ectwo Sonica obejmuje teren wsi Sonica oznaczony na mapie sytuacyjnej stanowi¹cy za³¹cznik do Statutu.

2. So³ectwo jest czêci¹ sk³adow¹ Gminy Dobrzyca i nie
posiada odrêbnej osobowoci prawnej.
§3. So³ectwo mo¿e byæ tworzone, ³¹czone, znoszone oraz
ustalona jego nazwa i granice przez Radê Gminy po przeprowadzeniu konsultacji z mieszkañcami lub z ich inicjatywy.
§4. Mieszkañcy so³ectwa uczestnicz¹ w pracach na rzecz
wspólnoty lokalnej, a w szczególnoci w zakresie:
1) utrzymania ³adu i porz¹dku w zagrodach i ich otoczeniu,
2) dba³oci o estetyczny wygl¹d budynków mieszkalnych i
gospodarczych,
3) troski o nale¿yt¹ eksploatacjê dróg, urz¹dzeñ wodnomelioracyjnych oraz urz¹dzeñ komunalnych,
4) organizowania samopomocy.
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ROZDZIA£ II
Zebranie Wiejskie
§5. 1. Organem uchwa³odawczym So³ectwa jest Zebranie
Wiejskie.
2. W Zebraniu Wiejskim maj¹ prawo uczestniczyæ oraz
posiadaj¹ czynne i bierne prawo wyborcze do organów
so³ectwa, mieszkañcy stale zamieszkali i posiadaj¹ce prawo
wyborcze w wyborach do rady gminy.
§6. 1. Zebranie Wiejskie wyznacza ogólne cele dzia³añ
samorz¹du wsi, okrela kierunki dzia³añ samorz¹du
wiejskiego i jest najwy¿szym organem kontroli spo³ecznej
w so³ectwie.
2. Do kompetencji Zebrania Wiejskiego nale¿y w szczególnoci:
1) wybór i odwo³ywanie So³tysa i Rady So³eckiej,
2) decydowanie o programach dzia³ania so³ectwa w tym
w kwestiach odnosz¹cych siê do zobowi¹zañ mieszkañców w zakresie realizacji inwestycji realizowanych
z udzia³em mieszkañców.
3) podejmowanie przedsiêwziêæ maj¹cych na celu realizacjê
ogólnego dobra so³ectwa a zw³aszcza: poprawy stanu
sanitarnego, ochrony przeciwpo¿arowej, zabezpieczenia
przeciwpowodziowego, organizowania ró¿nych form opieki
spo³ecznej, pomocy s¹siedzkiej, i innej dla mieszkañców
niepe³nosprawnych b¹d znajduj¹cych siê w trudnej
sytuacji ¿yciowej,
4) wspó³dzia³anie z s¹siaduj¹cymi so³ectwami w sprawach
maj¹cych istotne znaczenie spo³eczno-gospodarcze
a zw³aszcza: konserwacji i budowy dróg oraz innych
urz¹dzeñ komunalnych a tak¿e wspólnego korzystania
z obiektów u¿ytecznoci publicznej,
5) sprawowanie zwyk³ego zarz¹du w stosunku do przekazanego mienia komunalnego,
6) rozpatrywanie rocznych sprawozdañ z pracy So³tysa
i Rady So³eckiej,
7) opiniowanie projektów planów zagospodarowania
przestrzennego w czêci dotycz¹cej w³asnego so³ectwa,
8) wypowiadanie siê w sprawie lokalizacji inwestycji
uci¹¿liwych dla otoczenia oraz rodowiska naturalnego,
9) rozpatrywanie problemów dotycz¹cych ³adu, porz¹dku
i estetyki na terenie so³ectwa,
10) powo³ywanie zespo³ów kontroli spo³ecznej dla zbadania
okrelonych spraw istotnych dla so³ectwa oraz rozpatrywanie ich wniosków i spostrze¿eñ,
11) uchwalanie wniosków i propozycji do bud¿etu Gminy
dotycz¹cych so³ectwa,
12) stanowienie, w ramach obowi¹zuj¹cych przepisów
prawnych, w innych sprawach dotycz¹cych so³ectwa.
§7. 1. Zebranie wiejskie zwo³uje So³tys:
1) z w³asnej inicjatywy,
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2) na ¿¹danie 1/10 mieszkañców uprawnionych do udzia³u
w zebraniu,
3) na polecenie Rady Gminy lub Wójta Gminy.
2. W sytuacji, gdy So³tys nie zwo³a zebrania wiejskiego
w przypadkach okrelonych w ust. 1 pkt 2 i 3, zebranie
wiejskie zwo³uje Wójt Gminy.
§8. 1. Zebranie wiejskie zwo³ywane jest w miarê istniej¹cych potrzeb, jednak nie rzadziej ni¿ dwa razy w roku.
2. Termin i miejsce zebrania wiejskiego podaje siê do
wiadomoci mieszkañców w sposób zwyczajowo przyjêty
w so³ectwie.
§9. 1. Zebranie jest uprawnione do podejmowania uchwa³
przy obecnoci co najmniej 1/10 osób uprawnionych do
g³osowania.
2. W razie braku quorum okrelonego w ust. 1 zebranie
odbywa siê w drugim terminie, podanym w zawiadomieniu.
Postanowienia tego zebrania s¹ wa¿ne bez wzglêdu na liczbê
obecnych.
3. So³tys otwiera zebranie i przewodniczy jego obradom
oraz proponuje porz¹dek obrad.
4. Uchwa³y zebrania zapadaj¹ zwyk³¹ wiêkszoci¹
g³osów, to znaczy, ¿e liczba g³osów za musi byæ wiêksza od
liczby g³osów przeciw.
5. G³osowanie odbywa siê w sposób jawny, chyba, ¿e
dalsze przepisy Statutu stanowi¹ lub zebranie postanowi
o przeprowadzeniu g³osowania tajnego.
6. Obrady zebrania s¹ protoko³owane. Uchwa³y podpisuje So³tys i og³asza je w sposób zwyczajowo przyjêty.
§10. 1. Uchwa³y, wnioski i opinie zebrania wiejskiego
So³tys przekazuje Wójtowi Gminy.
2. O sposobie za³atwienia okrelonych spraw Wójt Gminy sk³ada informacje na nastêpnym zebraniu.
ROZDZIA£ III
So³tys i Rada So³ecka
§11. 1. Organem wykonawczym so³ectwa jest So³tys
wspomagany przez Radê So³eck¹, sk³adaj¹c¹ siê z 7 osób.
2. So³tys korzysta z ochrony prawnej przys³uguj¹cej
funkcjonariuszom publicznym.
§12. Kadencja So³tysa i Rady So³eckiej trwa 4 lata licz¹c
od dnia wyboru.
§13. Do obowi¹zków i kompetencji So³tysa nale¿y
w szczególnoci:
1) organizowanie i koordynowanie inicjatyw i przedsiêwziêæ
maj¹cych na celu poprawê warunków ¿ycia spo³ecznoci
so³eckiej,
2) reprezentowanie so³ectwa na zewn¹trz,
3) przewodniczenie Radzie So³eckiej,
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4) kierowanie realizacj¹ uchwa³ Zebrania Wiejskiego, Rady
So³eckiej oraz Organów Gminy dotycz¹cych So³ectwa,

§16. Wybory So³tysa i Rady So³eckiej zarz¹dza Wójt Gminy
oraz wyznacza przewodnicz¹cego Zebrania.

5) przygotowywanie i zwo³ywanie zebrañ wiejskich oraz Rady
So³eckiej,

§17. 1. Zebranie na, na którym ma byæ wykonany wybór
So³tysa i cz³onków Rady So³eckiej zwo³uje Wójt Gminy,
okrelaj¹c miejsce, dzieñ i godzinê Zebrania.

6) potwierdzanie okolicznoci, których przy za³atwieniu spraw
przez mieszkañców wymagaj¹ przepisy prawne,
7) wystêpowanie z wnioskami dotycz¹cymi potrzeb so³ectwa
i jego mieszkañców oraz prowadzenie dzia³alnoci
interwencyjnej w tym zakresie,
8) prowadzenie zarz¹du, administracji i gospodarki tymi
sk³adnikami mienia, które Gmina przekaza³a so³ectwu do
korzystania,
9) prowadzenie inkasa podatku rolnego oraz innych
podatków i op³at lokalnych przekazanych do inkasa so³tysom na podstawie uchwa³ Rady Gminy,
10) wykonywanie innych zadañ nale¿¹cych do So³tysa z mocy
ogólnie obowi¹zuj¹cych przepisów a zw³aszcza: w zakresie obronnoci, organizowania wyborów i referendum,
ochrony przeciw po¿arowej, utrzymania czystoci
i porz¹dku, zapobieganie klêskom ¿ywio³owym oraz
usuwanie ich skutków,
11) organizowanie spotkañ z radnymi i komisjami Rady Gminy,
12) w razie niemo¿noci pe³nienia funkcji przez So³tysa,
zastêpuje go cz³onek Rady So³eckiej wskazany przez
So³tysa lub Radê So³eck¹.
§14. 1. Rada So³ecka jest organem doradczo-opiniodawczym So³tysa.
2. Przewodnicz¹cym Rady So³eckiej jest So³tys.
3. Do zadañ i kompetencji Rady So³eckiej nale¿y
w szczególnoci:
1) pomoc So³tysowi w organizacyjnym przygotowaniu
zebrañ wiejskich oraz sporz¹dzaniu projektów uchwa³,

2. Zarz¹dzenie Wójta o zwo³aniu Zebrania podaje siê do
wiadomoci mieszkañców so³ectwa co najmniej 7 dni przed
wyznaczon¹ dat¹ Zebrania z odpowiedni¹ informacj¹ o I i II
terminie.
§18. 1. Dla dokonania wa¿nego wyboru So³tysa i Rady
So³eckiej w I terminie, wymagana jest obecnoæ na Zebraniu
co najmniej 10% uprawnionych mieszkañców so³ectwa.
2. Je¿eli w wyznaczonym I terminie nie uzyskano
obecnoci wymaganej liczby mieszkañców, wybory
w II terminie przeprowadza siê bez wzglêdu na liczbê
obecnych na Zebraniu.
3. Czynne i bierne prawo wyborcze przys³uguje
mieszkañcom maj¹cym sta³e zamieszkanie na terenie
so³ectwa i posiadaj¹cym prawo wyborcze w wyborach do
Rady Gminy.
4. Na Zebraniu, na którym przeprowadza siê wybory
sporz¹dza siê listê obecnoci jego uczestników.
§19. 1. Wybory przeprowadza Komisja Skrutacyjna
w sk³adzie co najmniej 3 osób, wybrana sporód uczestników
Zebrania.
2. Cz³onkiem Komisji Skrutacyjnej nie mo¿e byæ osoba
kandyduj¹ca do organów so³ectwa.
3. Do zadañ Komisji Skrutacyjnej nale¿y:
1) przedstawienie propozycji sposobu przeprowadzenia wyborów,
2) przyjêcie zg³oszeñ kandydatów,
3) przeprowadzenie g³osowania,

2) wspó³dzia³anie z So³tysem w prowadzeniu i za³atwianiu
spraw so³ectwa,

4) ustalenie wyników g³osowania i sporz¹dzenie protoko³u
z przeprowadzonego g³osowania,

3) inicjowanie dzia³añ spo³ecznie u¿ytecznych dla so³ectwa
i jego mieszkañców.

5) og³oszenie wyników g³osowania.

4. Rada So³ecka obraduje na posiedzeniach zwo³ywanych przez So³tysa stosownie do potrzeb.
5. Rada So³ecka pe³ni swoj¹ funkcjê nieodp³atnie.
ROZDZIA£ IV
Wybory
§15. 1. W sprawach okrelonych ustawami oraz niniejszym Statutem na Zebraniu Wiejskim przeprowadza siê
wybory.
2. Prawo udzia³u w zebraniu wyborczym maj¹ wszyscy
mieszkañcy so³ectwa posiadaj¹cy czynne prawo wyborcze do
Rady Gminy.

3. Karty do g³osowania opatrzone s¹ pieczêci¹ Urzêdu
Gminy,
4. Na karcie do g³osowania umieszcza siê zg³oszonych
kandydatów w kolejnoci alfabetycznej.
5. Niewa¿ne s¹ karty ca³kowicie przedarte lub nie
posiadaj¹ce pieczêci.
6. Niewa¿ne s¹ g³osy, na których nie dokonano wyboru,
to znaczy pozostawiono nie skrelone wiêcej kandydatów ni¿
ustalonych mandatów.
§20. 1. Wybory odbywaj¹ siê przy nieograniczonej liczbie kandydatów, zg³oszonych bezporednio przez uprawnionych uczestników Zebrania.
2. W pierwszej kolejnoci przeprowadza siê wybory
So³tysa, a nastêpnie cz³onków Rady So³eckiej.

Dziennik Urzêdowy
Województwa Wielkopolskiego Nr 96

Poz. 1799

 9569 

§21. Wyboru So³tysa i Rady So³eckiej dokonuje siê
w g³osowaniu tajnym.
§22. 1. Za wybranych uwa¿a siê kandydatów, którzy
uzyskali najwiêksz¹ liczbê g³osów wa¿nie oddanych.
2. W przypadku równej liczby g³osów g³osowanie
powtarza siê.
§23. 1. So³tys i cz³onkowie Rady So³eckiej s¹ bezporednio odpowiedzialni przed Zebraniem Wiejskim i mog¹ byæ
przez to Zebranie odwo³ani przed up³ywem kadencji, je¿eli nie
wywi¹zuj¹ siê ze swych obowi¹zków, naruszaj¹ postanowienia statutu i uchwa³ Zebrania Wiejskiego lub dopuszczaj¹ siê
czynu dyskwalifikuj¹cego w opinii rodowiska.
2. Z wnioskiem o odwo³anie So³tysa i poszczególnych
cz³onków Rady So³eckiej mog¹ wyst¹piæ:
1) Rada Gminy,

Gminy. Zarz¹d zwyk³y obejmuje oddawanie w najem lub
dzier¿awê lokali, obiektów i terenów bêd¹cych w gestii so³ectwa oraz za³atwianie bie¿¹cych spraw zwi¹zanych ze zwyk³¹
eksploatacj¹ rzecz i utrzymaniem jej w stanie niepogorszonym w ramach jej przeznaczenia.
§27. 1. So³ectwo mo¿e prowadziæ gospodarkê finansow¹
w ramach bud¿etu Gminy.
2. Nadzór z ramienia Gminy nad dzia³alnoci¹ finansowa
so³ectwa sprawuje Skarbnik Gminy.
ROZDZIA£ VI
Nadzór nad so³ectwem
§28. Nadzór nad so³ectwem w zakresie swoich kompetencji sprawuj¹:

2) Wójt Gminy,

1) Rada Gminy,

3) 1/20 mieszkañców so³ectwa uprawnionych do udzia³u
w Zebraniu Wiejskim.

2) Wójt Gminy,

3. Odwo³anie mo¿e nast¹piæ po wys³uchaniu zainteresowanego.
§24. 1. Do wyborów So³tysa w trakcie trwania kadencji
stosuje siê odpowiednio przepisy §§16 do 22.
2. W przypadku przeprowadzenia wyboru cz³onka Rady
So³eckiej w czasie kadencji, Zebranie zwo³uje So³tys,
powiadamiaj¹c o terminie Wójta i Przewodnicz¹cego Rady
Gminy.
ROZDZIA£ V
Mienie so³ectwa
§25. 1. Wszystkie przys³uguj¹ce dotychczas mieszkañcom wsi prawa w³asnoci, u¿ytkowania lub inne prawa rzeczowe i maj¹tkowe pozostaj¹ nie naruszone.
2. Rada Gminy nie mo¿e uszczupliæ dotychczasowych
praw so³ectwa do korzystania z mienia bez zgody Zebrania
Wiejskiego.
§26. So³ectwo upowa¿nione jest do zarz¹du zwyk³ego
mieniem w stosunku do mienia przekazanego mu przez Radê

3) Skarbnik Gminy.
§29. 1. Wójt Gminy mo¿e zawiesiæ wykonanie uchwa³y
Zebrania Wiejskiego lub decyzjê so³tysa, je¿eli s¹ one sprzeczne z przepisami prawa lub uchwa³ami Rady Gminy.
2. Uchwa³y Zebrania Wiejskiego mo¿e uchyliæ tylko Rada
Gminy.
§30. 1. So³ectwo zobowi¹zane jest gospodarowaæ
powierzonym mieniem w taki sposób, aby nie by³o nara¿one
na szkody oraz uszczuplenia, a osi¹gane dochody jak i pobierane wiadczenia by³y wydatkowane zgodnie z prawem,
uchwa³ami Rady Gminy oraz postanowieniami niniejszego
Statutu.
2. Nadzór nad zobowi¹zaniami, o których mowa w ust. 1
sprawuje Wójt Gminy.
§31. 1. Zmiany Statutu dokonuje Rada Gminy w drodze
uchwa³y po przeprowadzeniu konsultacji z mieszkañcami
so³ectwa.
§32. Postanowienia niniejszego Statutu wchodz¹ w ¿ycie
po up³ywie 14 dni od og³oszenia w Dzienniku Urzêdowym
Województwa Wielkopolskiego
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Za³¹cznik Nr 14
do uchwa³y Nr V/32/03
Rady Gminy Dobrzyca

STATUT SO£ECTWA SONICZKA
ROZDZIA£ I
Postanowienia ogólne
§1. 1. So³ectwo Soniczka jest jednostk¹ pomocnicz¹
Gminy Dobrzyca, dzia³aj¹c¹ na podstawie ustawy z dnia
8 marca 1990r. o samorz¹dzie gminnym (Dz.U. z 2001 r. Nr
142, poz. 1591 ze zmianami), Statutu Gminy Dobrzyca, niniejszego Statutu i innych przepisów powszechnie obowi¹zuj¹cych.
2. Mieszkañcy wsi Soniczka tworz¹ wspólnotê lokaln¹
so³ectwa.
§2. 1. So³ectwo Soniczka obejmuje teren wsi Soniczka
oznaczony na mapie sytuacyjnej stanowi¹cy za³¹cznik do
Statutu.
2. So³ectwo jest czêci¹ sk³adow¹ Gminy Dobrzyca i nie
posiada odrêbnej osobowoci prawnej.
§3. So³ectwo mo¿e byæ tworzone, ³¹czone, znoszone oraz
ustalona jego nazwa i granice przez Radê Gminy po przeprowadzeniu konsultacji z mieszkañcami lub z ich inicjatywy.

2) decydowanie o programach dzia³ania so³ectwa w tym
w kwestiach odnosz¹cych siê do zobowi¹zañ mieszkañców w zakresie realizacji inwestycji realizowanych
z udzia³em mieszkañców.
3) podejmowanie przedsiêwziêæ maj¹cych na celu realizacjê
ogólnego dobra so³ectwa a zw³aszcza: poprawy stanu
sanitarnego, ochrony przeciwpo¿arowej, zabezpieczenia
przeciwpowodziowego, organizowania ró¿nych form opieki
spo³ecznej, pomocy s¹siedzkiej, i innej dla mieszkañców
niepe³nosprawnych b¹d znajduj¹cych siê w trudnej
sytuacji ¿yciowej,
4) wspó³dzia³anie z s¹siaduj¹cymi so³ectwami w sprawach
maj¹cych istotne znaczenie spo³eczno-gospodarcze
a zw³aszcza: konserwacji i budowy dróg oraz innych
urz¹dzeñ komunalnych a tak¿e wspólnego korzystania
z obiektów u¿ytecznoci publicznej,
5) sprawowanie zwyk³ego zarz¹du w stosunku do przekazanego mienia komunalnego,
6) rozpatrywanie rocznych sprawozdañ z pracy So³tysa
i Rady So³eckiej,

§4. Mieszkañcy so³ectwa uczestnicz¹ w pracach na rzecz
wspólnoty lokalnej, a w szczególnoci w zakresie:

7) opiniowanie projektów planów zagospodarowania
przestrzennego w czêci dotycz¹cej w³asnego so³ectwa,

1) utrzymania ³adu i porz¹dku w zagrodach i ich otoczeniu,

8) wypowiadanie siê w sprawie lokalizacji inwestycji
uci¹¿liwych dla otoczenia oraz rodowiska naturalnego,

2) dba³oci o estetyczny wygl¹d budynków mieszkalnych
i gospodarczych,
3) troski o nale¿yt¹ eksploatacjê dróg, urz¹dzeñ wodnomelioracyjnych oraz urz¹dzeñ komunalnych,
4) organizowania samopomocy.
ROZDZIA£ II
Zebranie Wiejskie
§5. 1. Organem uchwa³odawczym So³ectwa jest Zebranie
Wiejskie.
2. W Zebraniu Wiejskim maj¹ prawo uczestniczyæ oraz
posiadaj¹ czynne i bierne prawo wyborcze do organów
so³ectwa, mieszkañcy stale zamieszkali i posiadaj¹ce prawo
wyborcze w wyborach do rady gminy.
§6. 1. Zebranie Wiejskie wyznacza ogólne cele dzia³añ
samorz¹du wsi, okrela kierunki dzia³añ samorz¹du
wiejskiego i jest najwy¿szym organem kontroli spo³ecznej
w so³ectwie.
2. Do kompetencji Zebrania Wiejskiego nale¿y w szczególnoci:
1) wybór i odwo³ywanie So³tysa i Rady So³eckiej,

9) rozpatrywanie problemów dotycz¹cych ³adu, porz¹dku
i estetyki na terenie so³ectwa,
10) powo³ywanie zespo³ów kontroli spo³ecznej dla zbadania
okrelonych spraw istotnych dla so³ectwa oraz rozpatrywanie ich wniosków i spostrze¿eñ,
11) uchwalanie wniosków i propozycji do bud¿etu Gminy
dotycz¹cych so³ectwa,
12) stanowienie, w ramach obowi¹zuj¹cych przepisów
prawnych, w innych sprawach dotycz¹cych so³ectwa.
§7. 1. Zebranie wiejskie zwo³uje So³tys:
1) z w³asnej inicjatywy,
2) na ¿¹danie 1/10 mieszkañców uprawnionych do udzia³u
w zebraniu,
3) na polecenie Rady Gminy lub Wójta Gminy.
2. W sytuacji, gdy So³tys nie zwo³a zebrania wiejskiego
w przypadkach okrelonych w ust. 1 pkt 2 i 3, zebranie
wiejskie zwo³uje Wójt Gminy.
§8. 1. Zebranie wiejskie zwo³ywane jest w miarê istniej¹cych potrzeb, jednak nie rzadziej ni¿ dwa razy w roku.
2. Termin i miejsce zebrania wiejskiego podaje siê do
wiadomoci mieszkañców w sposób zwyczajowo przyjêty
w so³ectwie.
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§9. 1. Zebranie jest uprawnione do podejmowania uchwa³
przy obecnoci co najmniej 1/10 osób uprawnionych do
g³osowania.

9) prowadzenie inkasa podatku rolnego oraz innych
podatków i op³at lokalnych przekazanych do inkasa so³tysom na podstawie uchwa³ Rady Gminy,

2. W razie braku quorum okrelonego w ust. 1 zebranie
odbywa siê w drugim terminie, podanym w zawiadomieniu.
Postanowienia tego zebrania s¹ wa¿ne bez wzglêdu na liczbê
obecnych.

10) wykonywanie innych zadañ nale¿¹cych do So³tysa z mocy
ogólnie obowi¹zuj¹cych przepisów a zw³aszcza: w zakresie obronnoci, organizowania wyborów i referendum,
ochrony przeciw po¿arowej, utrzymania czystoci
i porz¹dku, zapobieganie klêskom ¿ywio³owym oraz
usuwanie ich skutków,

3. So³tys otwiera zebranie i przewodniczy jego obradom
oraz proponuje porz¹dek obrad.
4. Uchwa³y zebrania zapadaj¹ zwyk³¹ wiêkszoci¹
g³osów, to znaczy, ¿e liczba g³osów za musi byæ wiêksza od
liczby g³osów przeciw.
5. G³osowanie odbywa siê w sposób jawny, chyba, ¿e
dalsze przepisy Statutu stanowi¹ lub zebranie postanowi
o przeprowadzeniu g³osowania tajnego.
6. Obrady zebrania s¹ protoko³owane. Uchwa³y podpisuje So³tys i og³asza je w sposób zwyczajowo przyjêty.
§10. 1. Uchwa³y, wnioski i opinie zebrania wiejskiego
So³tys przekazuje Wójtowi Gminy.
2. O sposobie za³atwienia okrelonych spraw Wójt Gminy sk³ada informacje na nastêpnym zebraniu.
ROZDZIA£ III
So³tys i Rada So³ecka
§11. 1. Organem wykonawczym so³ectwa jest So³tys
wspomagany przez Radê So³eck¹, sk³adaj¹c¹ siê z 5 osób.
2. So³tys korzysta z ochrony prawnej przys³uguj¹cej
funkcjonariuszom publicznym.
§12. Kadencja So³tysa i Rady So³eckiej trwa 4 lata licz¹c
od dnia wyboru.
§13. Do obowi¹zków i kompetencji So³tysa nale¿y
w szczególnoci:
1) organizowanie i koordynowanie inicjatyw i przedsiêwziêæ
maj¹cych na celu poprawê warunków ¿ycia spo³ecznoci
so³eckiej,
2) reprezentowanie so³ectwa na zewn¹trz,
3) przewodniczenie Radzie So³eckiej,
4) kierowanie realizacj¹ uchwa³ Zebrania Wiejskiego, Rady
So³eckiej oraz Organów Gminy dotycz¹cych So³ectwa,
5) przygotowywanie i zwo³ywanie zebrañ wiejskich oraz Rady
So³eckiej,
6) potwierdzanie okolicznoci, których przy za³atwieniu spraw
przez mieszkañców wymagaj¹ przepisy prawne,
7) wystêpowanie z wnioskami dotycz¹cymi potrzeb so³ectwa
i jego mieszkañców oraz prowadzenie dzia³alnoci
interwencyjnej w tym zakresie,
8) prowadzenie zarz¹du, administracji i gospodarki tymi
sk³adnikami mienia, które Gmina przekaza³a so³ectwu do
korzystania,

11) organizowanie spotkañ z radnymi i komisjami Rady Gminy,
12) w razie niemo¿noci pe³nienia funkcji przez So³tysa,
zastêpuje go cz³onek Rady So³eckiej wskazany przez
So³tysa lub Radê So³eck¹.
§14. 1. Rada So³ecka jest organem doradczo-opiniodawczym So³tysa.
2. Przewodnicz¹cym Rady So³eckiej jest So³tys.
3. Do zadañ i kompetencji Rady So³eckiej nale¿y
w szczególnoci:
1) pomoc So³tysowi w organizacyjnym przygotowaniu
zebrañ wiejskich oraz sporz¹dzaniu projektów uchwa³,
2) wspó³dzia³anie z So³tysem w prowadzeniu i za³atwianiu
spraw so³ectwa,
3) inicjowanie dzia³añ spo³ecznie u¿ytecznych dla so³ectwa
i jego mieszkañców.
4. Rada So³ecka obraduje na posiedzeniach zwo³ywanych przez So³tysa stosownie do potrzeb.
5. Rada So³ecka pe³ni swoj¹ funkcjê nieodp³atnie.
ROZDZIA£ IV
Wybory
§15. 1. W sprawach okrelonych ustawami oraz
niniejszym Statutem na Zebraniu Wiejskim przeprowadza siê
wybory.
2. Prawo udzia³u w zebraniu wyborczym maj¹ wszyscy
mieszkañcy so³ectwa posiadaj¹cy czynne prawo wyborcze do
Rady Gminy.
§16. Wybory So³tysa i Rady So³eckiej zarz¹dza Wójt Gminy
oraz wyznacza przewodnicz¹cego Zebrania.
§17. 1. Zebranie na, na którym ma byæ wykonany wybór
So³tysa i cz³onków Rady So³eckiej zwo³uje Wójt Gminy,
okrelaj¹c miejsce, dzieñ i godzinê Zebrania.
2. Zarz¹dzenie Wójta o zwo³aniu Zebrania podaje siê do
wiadomoci mieszkañców so³ectwa co najmniej 7 dni przed
wyznaczon¹ dat¹ Zebrania z odpowiedni¹ informacj¹ o I i II
terminie.
§18. 1. Dla dokonania wa¿nego wyboru So³tysa i Rady
So³eckiej w I terminie, wymagana jest obecnoæ na Zebraniu
co najmniej 10% uprawnionych mieszkañców so³ectwa.
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2. Je¿eli w wyznaczonym I terminie nie uzyskano
obecnoci wymaganej liczby mieszkañców, wybory
w II terminie przeprowadza siê bez wzglêdu na liczbê
obecnych na Zebraniu.
3. Czynne i bierne prawo wyborcze przys³uguje
mieszkañcom maj¹cym sta³e zamieszkanie na terenie
so³ectwa i posiadaj¹cym prawo wyborcze w wyborach do
Rady Gminy.
4. Na Zebraniu, na którym przeprowadza siê wybory
sporz¹dza siê listê obecnoci jego uczestników.
§19. 1. Wybory przeprowadza Komisja Skrutacyjna
w sk³adzie co najmniej 3 osób, wybrana sporód uczestników
Zebrania.
2. Cz³onkiem Komisji Skrutacyjnej nie mo¿e byæ osoba
kandyduj¹ca do organów so³ectwa.

2. Z wnioskiem o odwo³anie So³tysa i poszczególnych
cz³onków Rady So³eckiej mog¹ wyst¹piæ:
1) Rada Gminy,
2) Wójt Gminy,
3) 1/20 mieszkañców so³ectwa uprawnionych do udzia³u
w Zebraniu Wiejskim.
3. Odwo³anie mo¿e nast¹piæ po wys³uchaniu zainteresowanego.
§24. 1. Do wyborów So³tysa w trakcie trwania kadencji
stosuje siê odpowiednio przepisy §§16 do 22.
2. W przypadku przeprowadzenia wyboru cz³onka Rady
So³eckiej w czasie kadencji, Zebranie zwo³uje So³tys,
powiadamiaj¹c o terminie Wójta i Przewodnicz¹cego Rady
Gminy.

3. Do zadañ Komisji Skrutacyjnej nale¿y:
ROZDZIA£ V

1) przedstawienie propozycji sposobu przeprowadzenia
wyborów,

Mienie so³ectwa

2) przyjêcie zg³oszeñ kandydatów,
3) przeprowadzenie g³osowania,
4) ustalenie wyników g³osowania i sporz¹dzenie protoko³u
z przeprowadzonego g³osowania,
5) og³oszenie wyników g³osowania.
3. Karty do g³osowania opatrzone s¹ pieczêci¹ Urzêdu
Gminy,
4. Na karcie do g³osowania umieszcza siê zg³oszonych
kandydatów w kolejnoci alfabetycznej.
5. Niewa¿ne s¹ karty ca³kowicie przedarte lub nie
posiadaj¹ce pieczêci.
6. Niewa¿ne s¹ g³osy, na których nie dokonano wyboru,
to znaczy pozostawiono nie skrelone wiêcej kandydatów ni¿
ustalonych mandatów.

§25. 1. Wszystkie przys³uguj¹ce dotychczas mieszkañcom wsi prawa w³asnoci, u¿ytkowania lub inne prawa rzeczowe i maj¹tkowe pozostaj¹ nie naruszone.
2. Rada Gminy nie mo¿e uszczupliæ dotychczasowych
praw so³ectwa do korzystania z mienia bez zgody Zebrania
Wiejskiego.
§26. So³ectwo upowa¿nione jest do zarz¹du zwyk³ego
mieniem w stosunku do mienia przekazanego mu przez Radê
Gminy. Zarz¹d zwyk³y obejmuje oddawanie w najem lub
dzier¿awê lokali, obiektów i terenów bêd¹cych w gestii so³ectwa oraz za³atwianie bie¿¹cych spraw zwi¹zanych ze zwyk³¹
eksploatacj¹ rzecz i utrzymaniem jej w stanie niepogorszonym w ramach jej przeznaczenia.
§27. 1. So³ectwo mo¿e prowadziæ gospodarkê finansow¹
w ramach bud¿etu Gminy.

§20. 1. Wybory odbywaj¹ siê przy nieograniczonej
liczbie kandydatów, zg³oszonych bezporednio przez
uprawnionych uczestników Zebrania.

2. Nadzór z ramienia Gminy nad dzia³alnoci¹ finansowa
so³ectwa sprawuje Skarbnik Gminy.

2. W pierwszej kolejnoci przeprowadza siê wybory
So³tysa, a nastêpnie cz³onków Rady So³eckiej.

ROZDZIA£ VI

§21. Wyboru So³tysa i Rady So³eckiej dokonuje siê
w g³osowaniu tajnym.
§22. 1. Za wybranych uwa¿a siê kandydatów, którzy
uzyskali najwiêksz¹ liczbê g³osów wa¿nie oddanych.
2. W przypadku równej liczby g³osów g³osowanie powtarza siê.
§23. 1. So³tys i cz³onkowie Rady So³eckiej s¹ bezporednio odpowiedzialni przed Zebraniem Wiejskim i mog¹ byæ
przez to Zebranie odwo³ani przed up³ywem kadencji, je¿eli nie
wywi¹zuj¹ siê ze swych obowi¹zków, naruszaj¹ postanowienia statutu i uchwa³ Zebrania Wiejskiego lub dopuszczaj¹ siê
czynu dyskwalifikuj¹cego w opinii rodowiska.

Nadzór nad so³ectwem
§28. Nadzór nad so³ectwem w zakresie swoich kompetencji sprawuj¹:
1) Rada Gminy,
2) Wójt Gminy,
3) Skarbnik Gminy.
§29. 1. Wójt Gminy mo¿e zawiesiæ wykonanie uchwa³y
Zebrania Wiejskiego lub decyzjê so³tysa, je¿eli s¹ one sprzeczne z przepisami prawa lub uchwa³ami Rady Gminy.
2. Uchwa³y Zebrania Wiejskiego mo¿e uchyliæ tylko Rada
Gminy.
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§30. 1. So³ectwo zobowi¹zane jest gospodarowaæ
powierzonym mieniem w taki sposób, aby nie by³o nara¿one
na szkody oraz uszczuplenia, a osi¹gane dochody jak i pobierane wiadczenia by³y wydatkowane zgodnie z prawem,
uchwa³ami Rady Gminy oraz postanowieniami niniejszego
Statutu.
2. Nadzór nad zobowi¹zaniami, o których mowa w ust. 1
sprawuje Wójt Gminy.

Poz. 1799

§31. 1. Zmiany Statutu dokonuje Rada Gminy w drodze
uchwa³y po przeprowadzeniu konsultacji z mieszkañcami
so³ectwa.
§32. Postanowienia niniejszego Statutu wchodz¹ w ¿ycie
po up³ywie 14 dni od og³oszenia w Dzienniku Urzêdowym
Województwa Wielkopolskiego

Za³¹cznik Nr 15
do uchwa³y Nr V/32/03
Rady Gminy Dobrzyca

STATUT SO£ECTWA STRZY¯EW
ROZDZIA£ I
Postanowienia ogólne
§1. 1. So³ectwo Strzy¿ew jest jednostk¹ pomocnicz¹
Gminy Dobrzyca, dzia³aj¹c¹ na podstawie ustawy z dnia
8 marca 1990r. o samorz¹dzie gminnym (Dz.U. z 2001 r. Nr
142, poz. 1591 ze zmianami), Statutu Gminy Dobrzyca, niniejszego Statutu i innych przepisów powszechnie obowi¹zuj¹cych.
2. Mieszkañcy wsi Strzy¿ew tworz¹ wspólnotê lokaln¹
so³ectwa.
§2. 1. So³ectwo Strzy¿ew obejmuje teren wsi Strzy¿ew
oznaczony na mapie sytuacyjnej stanowi¹cy za³¹cznik do
Statutu.
2. So³ectwo jest czêci¹ sk³adow¹ Gminy Dobrzyca i nie
posiada odrêbnej osobowoci prawnej.
§3. So³ectwo mo¿e byæ tworzone, ³¹czone, znoszone oraz
ustalona jego nazwa i granice przez Radê Gminy po przeprowadzeniu konsultacji z mieszkañcami lub z ich inicjatywy.
§4. Mieszkañcy so³ectwa uczestnicz¹ w pracach na rzecz
wspólnoty lokalnej, a w szczególnoci w zakresie:
1) utrzymania ³adu i porz¹dku w zagrodach i ich otoczeniu,
2) dba³oci o estetyczny wygl¹d budynków mieszkalnych
i gospodarczych,
3) troski o nale¿yt¹ eksploatacjê dróg, urz¹dzeñ wodnomelioracyjnych oraz urz¹dzeñ komunalnych,
4) organizowania samopomocy.
ROZDZIA£ II
Zebranie Wiejskie
§5. 1. Organem uchwa³odawczym So³ectwa jest Zebranie
Wiejskie.
2. W Zebraniu Wiejskim maj¹ prawo uczestniczyæ oraz
posiadaj¹ czynne i bierne prawo wyborcze do organów

so³ectwa, mieszkañcy stale zamieszkali i posiadaj¹ce prawo
wyborcze w wyborach do rady gminy.
§6. 1. Zebranie Wiejskie wyznacza ogólne cele dzia³añ
samorz¹du wsi, okrela kierunki dzia³añ samorz¹du
wiejskiego i jest najwy¿szym organem kontroli spo³ecznej
w so³ectwie.
2. Do kompetencji Zebrania Wiejskiego nale¿y w szczególnoci:
1) wybór i odwo³ywanie So³tysa i Rady So³eckiej,
2) decydowanie o programach dzia³ania so³ectwa w tym
w kwestiach odnosz¹cych siê do zobowi¹zañ mieszkañców w zakresie realizacji inwestycji realizowanych
z udzia³em mieszkañców.
3) podejmowanie przedsiêwziêæ maj¹cych na celu realizacjê
ogólnego dobra so³ectwa a zw³aszcza: poprawy stanu
sanitarnego, ochrony przeciwpo¿arowej, zabezpieczenia
przeciwpowodziowego, organizowania ró¿nych form opieki
spo³ecznej, pomocy s¹siedzkiej, i innej dla mieszkañców
niepe³nosprawnych b¹d znajduj¹cych siê w trudnej
sytuacji ¿yciowej,
4) wspó³dzia³anie z s¹siaduj¹cymi so³ectwami w sprawach
maj¹cych istotne znaczenie spo³eczno-gospodarcze
a zw³aszcza: konserwacji i budowy dróg oraz innych
urz¹dzeñ komunalnych a tak¿e wspólnego korzystania
z obiektów u¿ytecznoci publicznej,
5) sprawowanie zwyk³ego zarz¹du w stosunku do przekazanego mienia komunalnego,
6) rozpatrywanie rocznych sprawozdañ z pracy So³tysa
i Rady So³eckiej,
7) opiniowanie projektów planów zagospodarowania
przestrzennego w czêci dotycz¹cej w³asnego so³ectwa,
8) wypowiadanie siê w sprawie lokalizacji inwestycji
uci¹¿liwych dla otoczenia oraz rodowiska naturalnego,
9) rozpatrywanie problemów dotycz¹cych ³adu, porz¹dku
i estetyki na terenie so³ectwa,
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10) powo³ywanie zespo³ów kontroli spo³ecznej dla zbadania
okrelonych spraw istotnych dla so³ectwa oraz rozpatrywanie ich wniosków i spostrze¿eñ,
11) uchwalanie wniosków i propozycji do bud¿etu Gminy
dotycz¹cych so³ectwa,
12) stanowienie, w ramach obowi¹zuj¹cych przepisów
prawnych, w innych sprawach dotycz¹cych so³ectwa.
§7. 1. Zebranie wiejskie zwo³uje So³tys:

§12. Kadencja So³tysa i Rady So³eckiej trwa 4 lata licz¹c
od dnia wyboru.
§13. Do obowi¹zków i kompetencji So³tysa nale¿y
w szczególnoci:
1) organizowanie i koordynowanie inicjatyw i przedsiêwziêæ
maj¹cych na celu poprawê warunków ¿ycia spo³ecznoci
so³eckiej,
2) reprezentowanie so³ectwa na zewn¹trz,

1) z w³asnej inicjatywy,

3) przewodniczenie Radzie So³eckiej,

2) na ¿¹danie 1/10 mieszkañców uprawnionych do udzia³u
w zebraniu,

4) kierowanie realizacj¹ uchwa³ Zebrania Wiejskiego, Rady
So³eckiej oraz Organów Gminy dotycz¹cych So³ectwa,

3) na polecenie Rady Gminy lub Wójta Gminy.

5) przygotowywanie i zwo³ywanie zebrañ wiejskich oraz Rady
So³eckiej,

2. W sytuacji, gdy So³tys nie zwo³a zebrania wiejskiego
w przypadkach okrelonych w ust. 1 pkt 2 i 3, zebranie
wiejskie zwo³uje Wójt Gminy.
§8. 1. Zebranie wiejskie zwo³ywane jest w miarê istniej¹cych potrzeb, jednak nie rzadziej ni¿ dwa razy w roku.
2. Termin i miejsce zebrania wiejskiego podaje siê do
wiadomoci mieszkañców w sposób zwyczajowo przyjêty
w so³ectwie.
§9. 1. Zebranie jest uprawnione do podejmowania uchwa³
przy obecnoci co najmniej 1/10 osób uprawnionych do
g³osowania.
2. W razie braku quorum okrelonego w ust. 1 zebranie
odbywa siê w drugim terminie, podanym w zawiadomieniu.
Postanowienia tego zebrania s¹ wa¿ne bez wzglêdu na liczbê
obecnych.
3. So³tys otwiera zebranie i przewodniczy jego obradom
oraz proponuje porz¹dek obrad.
4. Uchwa³y zebrania zapadaj¹ zwyk³¹ wiêkszoci¹
g³osów, to znaczy, ¿e liczba g³osów za musi byæ wiêksza od
liczby g³osów przeciw.
5. G³osowanie odbywa siê w sposób jawny, chyba, ¿e
dalsze przepisy Statutu stanowi¹ lub zebranie postanowi
o przeprowadzeniu g³osowania tajnego.
6. Obrady zebrania s¹ protoko³owane. Uchwa³y podpisuje So³tys i og³asza je w sposób zwyczajowo przyjêty.

6) potwierdzanie okolicznoci, których przy za³atwieniu spraw
przez mieszkañców wymagaj¹ przepisy prawne,
7) wystêpowanie z wnioskami dotycz¹cymi potrzeb so³ectwa
i jego mieszkañców oraz prowadzenie dzia³alnoci
interwencyjnej w tym zakresie,
8) prowadzenie zarz¹du, administracji i gospodarki tymi
sk³adnikami mienia, które Gmina przekaza³a so³ectwu do
korzystania,
9) prowadzenie inkasa podatku rolnego oraz innych
podatków i op³at lokalnych przekazanych do inkasa so³tysom na podstawie uchwa³ Rady Gminy,
10) wykonywanie innych zadañ nale¿¹cych do So³tysa z mocy
ogólnie obowi¹zuj¹cych przepisów a zw³aszcza: w zakresie obronnoci, organizowania wyborów i referendum,
ochrony przeciw po¿arowej, utrzymania czystoci
i porz¹dku, zapobieganie klêskom ¿ywio³owym oraz
usuwanie ich skutków,
11) organizowanie spotkañ z radnymi i komisjami Rady Gminy,
12) w razie niemo¿noci pe³nienia funkcji przez So³tysa,
zastêpuje go cz³onek Rady So³eckiej wskazany przez
So³tysa lub Radê So³eck¹.
§14. 1. Rada So³ecka jest organem doradczo-opiniodawczym So³tysa.
2. Przewodnicz¹cym Rady So³eckiej jest So³tys.

§10. 1. Uchwa³y, wnioski i opinie zebrania wiejskiego
So³tys przekazuje Wójtowi Gminy.

3. Do zadañ i kompetencji Rady So³eckiej nale¿y w szczególnoci:

2. O sposobie za³atwienia okrelonych spraw Wójt Gminy sk³ada informacje na nastêpnym zebraniu.

1) pomoc So³tysowi w organizacyjnym przygotowaniu
zebrañ wiejskich oraz sporz¹dzaniu projektów uchwa³,

ROZDZIA£ III

2) wspó³dzia³anie z So³tysem w prowadzeniu i za³atwianiu
spraw so³ectwa,

So³tys i Rada So³ecka

3) inicjowanie dzia³añ spo³ecznie u¿ytecznych dla so³ectwa
i jego mieszkañców.

§11. 1. Organem wykonawczym so³ectwa jest So³tys
wspomagany przez Radê So³eck¹, sk³adaj¹c¹ siê z 4 osób.

4. Rada So³ecka obraduje na posiedzeniach zwo³ywanych przez So³tysa stosownie do potrzeb.

2. So³tys korzysta z ochrony prawnej przys³uguj¹cej funkcjonariuszom publicznym.

5. Rada So³ecka pe³ni swoj¹ funkcjê nieodp³atnie.
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ROZDZIA£ IV
Wybory
§15. 1. W sprawach okrelonych ustawami oraz
niniejszym Statutem na Zebraniu Wiejskim przeprowadza siê
wybory.
2. Prawo udzia³u w zebraniu wyborczym maj¹ wszyscy
mieszkañcy so³ectwa posiadaj¹cy czynne prawo wyborcze do
Rady Gminy.
§16. Wybory So³tysa i Rady So³eckiej zarz¹dza Wójt Gminy
oraz wyznacza przewodnicz¹cego Zebrania.
§17. 1. Zebranie na, na którym ma byæ wykonany wybór
So³tysa i cz³onków Rady So³eckiej zwo³uje Wójt Gminy,
okrelaj¹c miejsce, dzieñ i godzinê Zebrania.
2. Zarz¹dzenie Wójta o zwo³aniu Zebrania podaje siê do
wiadomoci mieszkañców so³ectwa co najmniej 7 dni przed
wyznaczon¹ dat¹ Zebrania z odpowiedni¹ informacj¹ o I i II
terminie.
§18. 1. Dla dokonania wa¿nego wyboru So³tysa i Rady
So³eckiej w I terminie, wymagana jest obecnoæ na Zebraniu
co najmniej 10% uprawnionych mieszkañców so³ectwa.
2. Je¿eli w wyznaczonym I terminie nie uzyskano
obecnoci wymaganej liczby mieszkañców, wybory
w II terminie przeprowadza siê bez wzglêdu na liczbê
obecnych na Zebraniu.

6. Niewa¿ne s¹ g³osy, na których nie dokonano wyboru,
to znaczy pozostawiono nie skrelone wiêcej kandydatów ni¿
ustalonych mandatów.
§20. 1. Wybory odbywaj¹ siê przy nieograniczonej
liczbie kandydatów, zg³oszonych bezporednio przez
uprawnionych uczestników Zebrania.
2. W pierwszej kolejnoci przeprowadza siê wybory
So³tysa, a nastêpnie cz³onków Rady So³eckiej.
§21. Wyboru So³tysa i Rady So³eckiej dokonuje siê
w g³osowaniu tajnym.
§22. 1. Za wybranych uwa¿a siê kandydatów, którzy
uzyskali najwiêksz¹ liczbê g³osów wa¿nie oddanych.
2. W przypadku równej liczby g³osów g³osowanie
powtarza siê.
§23. 1. So³tys i cz³onkowie Rady So³eckiej s¹ bezporednio odpowiedzialni przed Zebraniem Wiejskim i mog¹ byæ
przez to Zebranie odwo³ani przed up³ywem kadencji, je¿eli nie
wywi¹zuj¹ siê ze swych obowi¹zków, naruszaj¹ postanowienia statutu i uchwa³ Zebrania Wiejskiego lub dopuszczaj¹ siê
czynu dyskwalifikuj¹cego w opinii rodowiska.
2. Z wnioskiem o odwo³anie So³tysa i poszczególnych
cz³onków Rady So³eckiej mog¹ wyst¹piæ:
1) Rada Gminy,
2) Wójt Gminy,
3) 1/20 mieszkañców so³ectwa uprawnionych do udzia³u
w Zebraniu Wiejskim.

3. Czynne i bierne prawo wyborcze przys³uguje
mieszkañcom maj¹cym sta³e zamieszkanie na terenie
so³ectwa i posiadaj¹cym prawo wyborcze w wyborach do
Rady Gminy.

3. Odwo³anie mo¿e nast¹piæ po wys³uchaniu zainteresowanego.

4. Na Zebraniu, na którym przeprowadza siê wybory
sporz¹dza siê listê obecnoci jego uczestników.

§24. 1. Do wyborów So³tysa w trakcie trwania kadencji
stosuje siê odpowiednio przepisy §§16 do 22.

§19. 1. Wybory przeprowadza Komisja Skrutacyjna
w sk³adzie co najmniej 3 osób, wybrana sporód uczestników
Zebrania.

2. W przypadku przeprowadzenia wyboru cz³onka Rady
So³eckiej w czasie kadencji, Zebranie zwo³uje So³tys,
powiadamiaj¹c o terminie Wójta i Przewodnicz¹cego Rady
Gminy.

2. Cz³onkiem Komisji Skrutacyjnej nie mo¿e byæ osoba
kandyduj¹ca do organów so³ectwa.
3. Do zadañ Komisji Skrutacyjnej nale¿y:
1) przedstawienie propozycji sposobu przeprowadzenia
wyborów,
2) przyjêcie zg³oszeñ kandydatów,
3) przeprowadzenie g³osowania,
4) ustalenie wyników g³osowania i sporz¹dzenie protoko³u
z przeprowadzonego g³osowania,
5) og³oszenie wyników g³osowania.
3. Karty do g³osowania opatrzone s¹ pieczêci¹ Urzêdu
Gminy,
4. Na karcie do g³osowania umieszcza siê zg³oszonych
kandydatów w kolejnoci alfabetycznej.
5. Niewa¿ne s¹ karty ca³kowicie przedarte lub nie
posiadaj¹ce pieczêci.

ROZDZIA£ V
Mienie so³ectwa
§25. 1. Wszystkie przys³uguj¹ce dotychczas mieszkañcom wsi prawa w³asnoci, u¿ytkowania lub inne prawa rzeczowe i maj¹tkowe pozostaj¹ nie naruszone.
2. Rada Gminy nie mo¿e uszczupliæ dotychczasowych
praw so³ectwa do korzystania z mienia bez zgody Zebrania
Wiejskiego.
§26. So³ectwo upowa¿nione jest do zarz¹du zwyk³ego
mieniem w stosunku do mienia przekazanego mu przez Radê
Gminy. Zarz¹d zwyk³y obejmuje oddawanie w najem lub
dzier¿awê lokali, obiektów i terenów bêd¹cych w gestii so³ectwa oraz za³atwianie bie¿¹cych spraw zwi¹zanych ze zwyk³¹
eksploatacj¹ rzecz i utrzymaniem jej w stanie niepogorszonym w ramach jej przeznaczenia.
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§27. 1. So³ectwo mo¿e prowadziæ gospodarkê finansow¹
w ramach bud¿etu Gminy.

2. Uchwa³y Zebrania Wiejskiego mo¿e uchyliæ tylko Rada
Gminy.

2. Nadzór z ramienia Gminy nad dzia³alnoci¹ finansowa
so³ectwa sprawuje Skarbnik Gminy.

§30. 1. So³ectwo zobowi¹zane jest gospodarowaæ
powierzonym mieniem w taki sposób, aby nie by³o nara¿one
na szkody oraz uszczuplenia, a osi¹gane dochody jak i pobierane wiadczenia by³y wydatkowane zgodnie z prawem,
uchwa³ami Rady Gminy oraz postanowieniami niniejszego
Statutu.

ROZDZIA£ VI
Nadzór nad so³ectwem
§28. Nadzór nad so³ectwem
kompetencji sprawuj¹:

w

zakresie

swoich

2. Nadzór nad zobowi¹zaniami, o których mowa w ust. 1
sprawuje Wójt Gminy.
§31. 1. Zmiany Statutu dokonuje Rada Gminy w drodze
uchwa³y po przeprowadzeniu konsultacji z mieszkañcami
so³ectwa.

1) Rada Gminy,
2) Wójt Gminy,
3) Skarbnik Gminy.
§29. 1. Wójt Gminy mo¿e zawiesiæ wykonanie uchwa³y
Zebrania Wiejskiego lub decyzjê so³tysa, je¿eli s¹ one sprzeczne z przepisami prawa lub uchwa³ami Rady Gminy.

§32. Postanowienia niniejszego Statutu wchodz¹ w ¿ycie
po up³ywie 14 dni od og³oszenia w Dzienniku Urzêdowym
Województwa Wielkopolskiego

Za³¹cznik Nr 16
do uchwa³y Nr V/32/03
Rady Gminy Dobrzyca

STATUT SO£ECTWA TRZEBIN
ROZDZIA£ I
Postanowienia ogólne
§1. 1. So³ectwo Trzebin jest jednostk¹ pomocnicz¹
Gminy Dobrzyca, dzia³aj¹c¹ na podstawie ustawy z dnia
8 marca 1990r. o samorz¹dzie gminnym (Dz.U. z 2001 r. Nr
142, poz. 1591 ze zmianami), Statutu Gminy Dobrzyca, niniejszego Statutu i innych przepisów powszechnie obowi¹zuj¹cych.
2. Mieszkañcy wsi Trzebin tworz¹ wspólnotê lokaln¹
so³ectwa.
§2. 1. So³ectwo Trzebin obejmuje teren wsi Trzebin oznaczony na mapie sytuacyjnej stanowi¹cy za³¹cznik do Statutu.
2. So³ectwo jest czêci¹ sk³adow¹ Gminy Dobrzyca i nie
posiada odrêbnej osobowoci prawnej.
§3. So³ectwo mo¿e byæ tworzone, ³¹czone, znoszone oraz
ustalona jego nazwa i granice przez Radê Gminy po przeprowadzeniu konsultacji z mieszkañcami lub z ich inicjatywy.
§4. Mieszkañcy so³ectwa uczestnicz¹ w pracach na rzecz
wspólnoty lokalnej, a w szczególnoci w zakresie:
1) utrzymania ³adu i porz¹dku w zagrodach i ich otoczeniu,
2) dba³oci o estetyczny wygl¹d budynków mieszkalnych
i gospodarczych,

3) troski o nale¿yt¹ eksploatacjê dróg, urz¹dzeñ wodnomelioracyjnych oraz urz¹dzeñ komunalnych,
4) organizowania samopomocy.
ROZDZIA£ II
Zebranie Wiejskie
§5. 1. Organem uchwa³odawczym So³ectwa jest Zebranie
Wiejskie.
2. W Zebraniu Wiejskim maj¹ prawo uczestniczyæ oraz
posiadaj¹ czynne i bierne prawo wyborcze do organów
so³ectwa, mieszkañcy stale zamieszkali i posiadaj¹ce prawo
wyborcze w wyborach do rady gminy.
§6. 1. Zebranie Wiejskie wyznacza ogólne cele dzia³añ
samorz¹du wsi, okrela kierunki dzia³añ samorz¹du
wiejskiego i jest najwy¿szym organem kontroli spo³ecznej
w so³ectwie.
2. Do kompetencji Zebrania Wiejskiego nale¿y w szczególnoci:
1) wybór i odwo³ywanie So³tysa i Rady So³eckiej,
2) decydowanie o programach dzia³ania so³ectwa w tym
w kwestiach odnosz¹cych siê do zobowi¹zañ mieszkañ-
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ców w zakresie realizacji inwestycji realizowanych
z udzia³em mieszkañców.

3. So³tys otwiera zebranie i przewodniczy jego obradom
oraz proponuje porz¹dek obrad.

3) podejmowanie przedsiêwziêæ maj¹cych na celu realizacjê
ogólnego dobra so³ectwa a zw³aszcza: poprawy stanu
sanitarnego, ochrony przeciwpo¿arowej, zabezpieczenia
przeciwpowodziowego, organizowania ró¿nych form opieki
spo³ecznej, pomocy s¹siedzkiej, i innej dla mieszkañców
niepe³nosprawnych b¹d znajduj¹cych siê w trudnej
sytuacji ¿yciowej,

4. Uchwa³y zebrania zapadaj¹ zwyk³¹ wiêkszoci¹
g³osów, to znaczy, ¿e liczba g³osów za musi byæ wiêksza od
liczby g³osów przeciw.

4) wspó³dzia³anie z s¹siaduj¹cymi so³ectwami w sprawach
maj¹cych istotne znaczenie spo³eczno-gospodarcze
a zw³aszcza: konserwacji i budowy dróg oraz innych
urz¹dzeñ komunalnych a tak¿e wspólnego korzystania
z obiektów u¿ytecznoci publicznej,
5) sprawowanie zwyk³ego zarz¹du w stosunku do przekazanego mienia komunalnego,
6) rozpatrywanie rocznych sprawozdañ z pracy So³tysa
i Rady So³eckiej,
7) opiniowanie projektów planów zagospodarowania
przestrzennego w czêci dotycz¹cej w³asnego so³ectwa,
8) wypowiadanie siê w sprawie lokalizacji inwestycji
uci¹¿liwych dla otoczenia oraz rodowiska naturalnego,
9) rozpatrywanie problemów dotycz¹cych ³adu, porz¹dku
i estetyki na terenie so³ectwa,
10) powo³ywanie zespo³ów kontroli spo³ecznej dla zbadania
okrelonych spraw istotnych dla so³ectwa oraz rozpatrywanie ich wniosków i spostrze¿eñ,
11) uchwalanie wniosków i propozycji do bud¿etu Gminy
dotycz¹cych so³ectwa,
12) stanowienie, w ramach obowi¹zuj¹cych przepisów
prawnych, w innych sprawach dotycz¹cych so³ectwa.
§7. 1. Zebranie wiejskie zwo³uje So³tys:
1) z w³asnej inicjatywy,
2) na ¿¹danie 1/10 mieszkañców uprawnionych do udzia³u
w zebraniu,
3) na polecenie Rady Gminy lub Wójta Gminy.
2. W sytuacji, gdy So³tys nie zwo³a zebrania wiejskiego
w przypadkach okrelonych w ust. 1 pkt 2 i 3, zebranie
wiejskie zwo³uje Wójt Gminy.

5. G³osowanie odbywa siê w sposób jawny, chyba, ¿e
dalsze przepisy Statutu stanowi¹ lub zebranie postanowi
o przeprowadzeniu g³osowania tajnego.
6. Obrady zebrania s¹ protoko³owane. Uchwa³y podpisuje So³tys i og³asza je w sposób zwyczajowo przyjêty.
§10. 1. Uchwa³y, wnioski i opinie zebrania wiejskiego
So³tys przekazuje Wójtowi Gminy.
2. O sposobie za³atwienia okrelonych spraw Wójt Gminy sk³ada informacje na nastêpnym zebraniu.
ROZDZIA£ III
So³tys i Rada So³ecka
§11. 1. Organem wykonawczym so³ectwa jest So³tys
wspomagany przez Radê So³eck¹, sk³adaj¹c¹ siê z 10 osób.
2. So³tys korzysta z ochrony prawnej przys³uguj¹cej
funkcjonariuszom publicznym.
§12. Kadencja So³tysa i Rady So³eckiej trwa 4 lata licz¹c
od dnia wyboru.
§13. Do obowi¹zków i kompetencji So³tysa nale¿y
w szczególnoci:
1) organizowanie i koordynowanie inicjatyw i przedsiêwziêæ
maj¹cych na celu poprawê warunków ¿ycia spo³ecznoci
so³eckiej,
2) reprezentowanie so³ectwa na zewn¹trz,
3) przewodniczenie Radzie So³eckiej,
4) kierowanie realizacj¹ uchwa³ Zebrania Wiejskiego, Rady
So³eckiej oraz Organów Gminy dotycz¹cych So³ectwa,
5) przygotowywanie i zwo³ywanie zebrañ wiejskich oraz Rady
So³eckiej,
6) potwierdzanie okolicznoci, których przy za³atwieniu spraw
przez mieszkañców wymagaj¹ przepisy prawne,

§8. 1. Zebranie wiejskie zwo³ywane jest w miarê istniej¹cych potrzeb, jednak nie rzadziej ni¿ dwa razy w roku.

7) wystêpowanie z wnioskami dotycz¹cymi potrzeb so³ectwa
i jego mieszkañców oraz prowadzenie dzia³alnoci
interwencyjnej w tym zakresie,

2. Termin i miejsce zebrania wiejskiego podaje siê do
wiadomoci mieszkañców w sposób zwyczajowo przyjêty
w so³ectwie.

8) prowadzenie zarz¹du, administracji i gospodarki tymi
sk³adnikami mienia, które Gmina przekaza³a so³ectwu do
korzystania,

§9. 1. Zebranie jest uprawnione do podejmowania uchwa³
przy obecnoci co najmniej 1/10 osób uprawnionych do
g³osowania.

9) prowadzenie inkasa podatku rolnego oraz innych
podatków i op³at lokalnych przekazanych do inkasa so³tysom na podstawie uchwa³ Rady Gminy,

2. W razie braku quorum okrelonego w ust. 1 zebranie
odbywa siê w drugim terminie, podanym w zawiadomieniu.
Postanowienia tego zebrania s¹ wa¿ne bez wzglêdu na liczbê
obecnych.

10) wykonywanie innych zadañ nale¿¹cych do So³tysa z mocy
ogólnie obowi¹zuj¹cych przepisów a zw³aszcza: w zakresie obronnoci, organizowania wyborów i referendum,
ochrony przeciw po¿arowej, utrzymania czystoci
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i porz¹dku, zapobieganie klêskom ¿ywio³owym oraz
usuwanie ich skutków,

4. Na Zebraniu, na którym przeprowadza siê wybory
sporz¹dza siê listê obecnoci jego uczestników.

11) organizowanie spotkañ z radnymi i komisjami Rady Gminy,

§19. 1. Wybory przeprowadza Komisja Skrutacyjna
w sk³adzie co najmniej 3 osób, wybrana sporód uczestników
Zebrania.

12) w razie niemo¿noci pe³nienia funkcji przez So³tysa,
zastêpuje go cz³onek Rady So³eckiej wskazany przez
So³tysa lub Radê So³eck¹.
§14. 1. Rada So³ecka jest organem doradczo-opiniodawczym So³tysa.
2. Przewodnicz¹cym Rady So³eckiej jest So³tys.
3. Do zadañ i kompetencji Rady So³eckiej nale¿y w szczególnoci:
1) pomoc So³tysowi w organizacyjnym przygotowaniu
zebrañ wiejskich oraz sporz¹dzaniu projektów uchwa³,
2) wspó³dzia³anie z So³tysem w prowadzeniu i za³atwianiu
spraw so³ectwa,
3) inicjowanie dzia³añ spo³ecznie u¿ytecznych dla so³ectwa
i jego mieszkañców.
4. Rada So³ecka obraduje na posiedzeniach zwo³ywanych przez So³tysa stosownie do potrzeb.
5. Rada So³ecka pe³ni swoj¹ funkcjê nieodp³atnie.
ROZDZIA£ IV
Wybory

2. Cz³onkiem Komisji Skrutacyjnej nie mo¿e byæ osoba
kandyduj¹ca do organów so³ectwa.
3. Do zadañ Komisji Skrutacyjnej nale¿y:
1) przedstawienie propozycji sposobu przeprowadzenia
wyborów,
2) przyjêcie zg³oszeñ kandydatów,
3) przeprowadzenie g³osowania,
4) ustalenie wyników g³osowania i sporz¹dzenie protoko³u
z przeprowadzonego g³osowania,
5) og³oszenie wyników g³osowania.
3. Karty do g³osowania opatrzone s¹ pieczêci¹ Urzêdu
Gminy,
4. Na karcie do g³osowania umieszcza siê zg³oszonych
kandydatów w kolejnoci alfabetycznej.
5. Niewa¿ne s¹ karty ca³kowicie przedarte lub nie
posiadaj¹ce pieczêci.
6. Niewa¿ne s¹ g³osy, na których nie dokonano wyboru,
to znaczy pozostawiono nie skrelone wiêcej kandydatów ni¿
ustalonych mandatów.

§15. 1. W sprawach okrelonych ustawami oraz
niniejszym Statutem na Zebraniu Wiejskim przeprowadza siê
wybory.

§20. 1. Wybory odbywaj¹ siê przy nieograniczonej
liczbie kandydatów, zg³oszonych bezporednio przez
uprawnionych uczestników Zebrania.

2. Prawo udzia³u w zebraniu wyborczym maj¹ wszyscy
mieszkañcy so³ectwa posiadaj¹cy czynne prawo wyborcze do
Rady Gminy.

2. W pierwszej kolejnoci przeprowadza siê wybory
So³tysa, a nastêpnie cz³onków Rady So³eckiej.

§16. Wybory So³tysa i Rady So³eckiej zarz¹dza Wójt Gminy
oraz wyznacza przewodnicz¹cego Zebrania.
§17. 1. Zebranie na, na którym ma byæ wykonany wybór
So³tysa i cz³onków Rady So³eckiej zwo³uje Wójt Gminy,
okrelaj¹c miejsce, dzieñ i godzinê Zebrania.
2. Zarz¹dzenie Wójta o zwo³aniu Zebrania podaje siê do
wiadomoci mieszkañców so³ectwa co najmniej 7 dni przed
wyznaczon¹ dat¹ Zebrania z odpowiedni¹ informacj¹ o I i II
terminie.
§18. 1. Dla dokonania wa¿nego wyboru So³tysa i Rady
So³eckiej w I terminie, wymagana jest obecnoæ na Zebraniu
co najmniej 10% uprawnionych mieszkañców so³ectwa.
2. Je¿eli w wyznaczonym I terminie nie uzyskano
obecnoci wymaganej liczby mieszkañców, wybory
w II terminie przeprowadza siê bez wzglêdu na liczbê
obecnych na Zebraniu.
3. Czynne i bierne prawo wyborcze przys³uguje
mieszkañcom maj¹cym sta³e zamieszkanie na terenie
so³ectwa i posiadaj¹cym prawo wyborcze w wyborach do
Rady Gminy.

§21. Wyboru So³tysa i Rady So³eckiej dokonuje siê
w g³osowaniu tajnym.
§22. 1. Za wybranych uwa¿a siê kandydatów, którzy
uzyskali najwiêksz¹ liczbê g³osów wa¿nie oddanych.
2. W przypadku równej liczby g³osów g³osowanie
powtarza siê.
§23. 1. So³tys i cz³onkowie Rady So³eckiej s¹ bezporednio odpowiedzialni przed Zebraniem Wiejskim i mog¹ byæ
przez to Zebranie odwo³ani przed up³ywem kadencji, je¿eli nie
wywi¹zuj¹ siê ze swych obowi¹zków, naruszaj¹ postanowienia statutu i uchwa³ Zebrania Wiejskiego lub dopuszczaj¹ siê
czynu dyskwalifikuj¹cego w opinii rodowiska.
2. Z wnioskiem o odwo³anie So³tysa i poszczególnych
cz³onków Rady So³eckiej mog¹ wyst¹piæ:
1) Rada Gminy,
2) Wójt Gminy,
3) 1/20 mieszkañców so³ectwa uprawnionych do udzia³u
w Zebraniu Wiejskim.
3. Odwo³anie mo¿e nast¹piæ po wys³uchaniu zainteresowanego.
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§24. 1. Do wyborów So³tysa w trakcie trwania kadencji
stosuje siê odpowiednio przepisy §§16 do 22.
2. W przypadku przeprowadzenia wyboru cz³onka Rady
So³eckiej w czasie kadencji, Zebranie zwo³uje So³tys,
powiadamiaj¹c o terminie Wójta i Przewodnicz¹cego Rady
Gminy.
ROZDZIA£ V

ROZDZIA£ VI
Nadzór nad so³ectwem
§28. Nadzór nad so³ectwem
kompetencji sprawuj¹:

w

zakresie

swoich

1) Rada Gminy,
2) Wójt Gminy,
3) Skarbnik Gminy.

Mienie so³ectwa
§25. 1. Wszystkie przys³uguj¹ce dotychczas mieszkañcom wsi prawa w³asnoci, u¿ytkowania lub inne prawa rzeczowe i maj¹tkowe pozostaj¹ nie naruszone.
2. Rada Gminy nie mo¿e uszczupliæ dotychczasowych
praw so³ectwa do korzystania z mienia bez zgody Zebrania
Wiejskiego.
§26. So³ectwo upowa¿nione jest do zarz¹du zwyk³ego
mieniem w stosunku do mienia przekazanego mu przez Radê
Gminy. Zarz¹d zwyk³y obejmuje oddawanie w najem lub
dzier¿awê lokali, obiektów i terenów bêd¹cych w gestii so³ectwa oraz za³atwianie bie¿¹cych spraw zwi¹zanych ze zwyk³¹
eksploatacj¹ rzecz i utrzymaniem jej w stanie niepogorszonym w ramach jej przeznaczenia.
§27. 1. So³ectwo mo¿e prowadziæ gospodarkê finansow¹
w ramach bud¿etu Gminy.
2. Nadzór z ramienia Gminy nad dzia³alnoci¹ finansowa
so³ectwa sprawuje Skarbnik Gminy.

§29. 1. Wójt Gminy mo¿e zawiesiæ wykonanie uchwa³y
Zebrania Wiejskiego lub decyzjê so³tysa, je¿eli s¹ one sprzeczne z przepisami prawa lub uchwa³ami Rady Gminy.
2. Uchwa³y Zebrania Wiejskiego mo¿e uchyliæ tylko Rada
Gminy.
§30. 1. So³ectwo zobowi¹zane jest gospodarowaæ
powierzonym mieniem w taki sposób, aby nie by³o nara¿one
na szkody oraz uszczuplenia, a osi¹gane dochody jak i pobierane wiadczenia by³y wydatkowane zgodnie z prawem,
uchwa³ami Rady Gminy oraz postanowieniami niniejszego
Statutu.
2. Nadzór nad zobowi¹zaniami, o których mowa w ust. 1
sprawuje Wójt Gminy.
§31. 1. Zmiany Statutu dokonuje Rada Gminy w drodze
uchwa³y po przeprowadzeniu konsultacji z mieszkañcami
so³ectwa.
§32. Postanowienia niniejszego Statutu wchodz¹ w ¿ycie
po up³ywie 14 dni od og³oszenia w Dzienniku Urzêdowym
Województwa Wielkopolskiego

Za³¹cznik Nr 17
do uchwa³y Nr V/32/03
Rady Gminy Dobrzyca

STATUT SO£ECTWA TRZEBOWA
ROZDZIA£ I
Postanowienia ogólne
§1. 1. So³ectwo Trzebowa jest jednostk¹ pomocnicz¹
Gminy Dobrzyca, dzia³aj¹c¹ na podstawie ustawy z dnia
8 marca 1990r. o samorz¹dzie gminnym (Dz.U. z 2001 r. Nr
142, poz. 1591 ze zmianami), Statutu Gminy Dobrzyca, niniejszego Statutu i innych przepisów powszechnie obowi¹zuj¹cych.
2. Mieszkañcy wsi Trzebowa tworz¹ wspólnotê lokaln¹
so³ectwa.
§2. 1. So³ectwo Trzebowa obejmuje teren wsi Trzebowa
oznaczony na mapie sytuacyjnej stanowi¹cy za³¹cznik do
Statutu.

2. So³ectwo jest czêci¹ sk³adow¹ Gminy Dobrzyca i nie
posiada odrêbnej osobowoci prawnej.
§3. So³ectwo mo¿e byæ tworzone, ³¹czone, znoszone oraz
ustalona jego nazwa i granice przez Radê Gminy po przeprowadzeniu konsultacji z mieszkañcami lub z ich inicjatywy.
§4. Mieszkañcy so³ectwa uczestnicz¹ w pracach na rzecz
wspólnoty lokalnej, a w szczególnoci w zakresie:
1) utrzymania ³adu i porz¹dku w zagrodach i ich otoczeniu,
2) dba³oci o estetyczny wygl¹d budynków mieszkalnych
i gospodarczych,
3) troski o nale¿yt¹ eksploatacjê dróg, urz¹dzeñ wodnomelioracyjnych oraz urz¹dzeñ komunalnych,
4) organizowania samopomocy.
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ROZDZIA£ II
Zebranie Wiejskie
§5. 1. Organem uchwa³odawczym So³ectwa jest Zebranie
Wiejskie.
2. W Zebraniu Wiejskim maj¹ prawo uczestniczyæ oraz
posiadaj¹ czynne i bierne prawo wyborcze do organów
so³ectwa, mieszkañcy stale zamieszkali i posiadaj¹ce prawo
wyborcze w wyborach do rady gminy.
§6. 1. Zebranie Wiejskie wyznacza ogólne cele dzia³añ
samorz¹du wsi, okrela kierunki dzia³añ samorz¹du
wiejskiego i jest najwy¿szym organem kontroli spo³ecznej
w so³ectwie.
2. Do kompetencji Zebrania Wiejskiego nale¿y w szczególnoci:
1) wybór i odwo³ywanie So³tysa i Rady So³eckiej,
2) decydowanie o programach dzia³ania so³ectwa w tym
w kwestiach odnosz¹cych siê do zobowi¹zañ mieszkañców w zakresie realizacji inwestycji realizowanych
z udzia³em mieszkañców.
3) podejmowanie przedsiêwziêæ maj¹cych na celu realizacjê
ogólnego dobra so³ectwa a zw³aszcza: poprawy stanu
sanitarnego, ochrony przeciwpo¿arowej, zabezpieczenia
przeciwpowodziowego, organizowania ró¿nych form opieki
spo³ecznej, pomocy s¹siedzkiej, i innej dla mieszkañców
niepe³nosprawnych b¹d znajduj¹cych siê w trudnej
sytuacji ¿yciowej,
4) wspó³dzia³anie z s¹siaduj¹cymi so³ectwami w sprawach
maj¹cych istotne znaczenie spo³eczno-gospodarcze
a zw³aszcza: konserwacji i budowy dróg oraz innych
urz¹dzeñ komunalnych a tak¿e wspólnego korzystania
z obiektów u¿ytecznoci publicznej,
5) sprawowanie zwyk³ego zarz¹du w stosunku do przekazanego mienia komunalnego,
6) rozpatrywanie rocznych sprawozdañ z pracy So³tysa
i Rady So³eckiej,
7) opiniowanie projektów planów zagospodarowania
przestrzennego w czêci dotycz¹cej w³asnego so³ectwa,
8) wypowiadanie siê w sprawie lokalizacji inwestycji
uci¹¿liwych dla otoczenia oraz rodowiska naturalnego,
9) rozpatrywanie problemów dotycz¹cych ³adu, porz¹dku
i estetyki na terenie so³ectwa,
10) powo³ywanie zespo³ów kontroli spo³ecznej dla zbadania
okrelonych spraw istotnych dla so³ectwa oraz rozpatrywanie ich wniosków i spostrze¿eñ,
11) uchwalanie wniosków i propozycji do bud¿etu Gminy
dotycz¹cych so³ectwa,
12) stanowienie, w ramach obowi¹zuj¹cych przepisów
prawnych, w innych sprawach dotycz¹cych so³ectwa.
§7. 1. Zebranie wiejskie zwo³uje So³tys:
1) z w³asnej inicjatywy,
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2) na ¿¹danie 1/10 mieszkañców uprawnionych do udzia³u
w zebraniu,
3) na polecenie Rady Gminy lub Wójta Gminy.
2. W sytuacji, gdy So³tys nie zwo³a zebrania wiejskiego
w przypadkach okrelonych w ust. 1 pkt 2 i 3, zebranie
wiejskie zwo³uje Wójt Gminy.
§8. 1. Zebranie wiejskie zwo³ywane jest w miarê istniej¹cych potrzeb, jednak nie rzadziej ni¿ dwa razy w roku.
2. Termin i miejsce zebrania wiejskiego podaje siê do
wiadomoci mieszkañców w sposób zwyczajowo przyjêty
w so³ectwie.
§9. 1. Zebranie jest uprawnione do podejmowania uchwa³
przy obecnoci co najmniej 1/10 osób uprawnionych do
g³osowania.
2. W razie braku quorum okrelonego w ust. 1 zebranie
odbywa siê w drugim terminie, podanym w zawiadomieniu.
Postanowienia tego zebrania s¹ wa¿ne bez wzglêdu na liczbê
obecnych.
3. So³tys otwiera zebranie i przewodniczy jego obradom
oraz proponuje porz¹dek obrad.
4. Uchwa³y zebrania zapadaj¹ zwyk³¹ wiêkszoci¹
g³osów, to znaczy, ¿e liczba g³osów za musi byæ wiêksza od
liczby g³osów przeciw.
5. G³osowanie odbywa siê w sposób jawny, chyba, ¿e
dalsze przepisy Statutu stanowi¹ lub zebranie postanowi
o przeprowadzeniu g³osowania tajnego.
6. Obrady zebrania s¹ protoko³owane. Uchwa³y podpisuje So³tys i og³asza je w sposób zwyczajowo przyjêty.
§10. 1. Uchwa³y, wnioski i opinie zebrania wiejskiego
So³tys przekazuje Wójtowi Gminy.
2. O sposobie za³atwienia okrelonych spraw Wójt Gminy sk³ada informacje na nastêpnym zebraniu.
ROZDZIA£ III
So³tys i Rada So³ecka
§11. 1. Organem wykonawczym so³ectwa jest So³tys
wspomagany przez Radê So³eck¹, sk³adaj¹c¹ siê z 4 osób.
2. So³tys korzysta z ochrony prawnej przys³uguj¹cej funkcjonariuszom publicznym.
§12. Kadencja So³tysa i Rady So³eckiej trwa 4 lata licz¹c
od dnia wyboru.
§13. Do obowi¹zków i kompetencji So³tysa nale¿y
w szczególnoci:
1) organizowanie i koordynowanie inicjatyw i przedsiêwziêæ
maj¹cych na celu poprawê warunków ¿ycia spo³ecznoci
so³eckiej,
2) reprezentowanie so³ectwa na zewn¹trz,
3) przewodniczenie Radzie So³eckiej,
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4) kierowanie realizacj¹ uchwa³ Zebrania Wiejskiego, Rady
So³eckiej oraz Organów Gminy dotycz¹cych So³ectwa,

§16. Wybory So³tysa i Rady So³eckiej zarz¹dza Wójt Gminy
oraz wyznacza przewodnicz¹cego Zebrania.

5) przygotowywanie i zwo³ywanie zebrañ wiejskich oraz Rady
So³eckiej,

§17. 1. Zebranie na, na którym ma byæ wykonany wybór
So³tysa i cz³onków Rady So³eckiej zwo³uje Wójt Gminy,
okrelaj¹c miejsce, dzieñ i godzinê Zebrania.

6) potwierdzanie okolicznoci, których przy za³atwieniu spraw
przez mieszkañców wymagaj¹ przepisy prawne,
7) wystêpowanie z wnioskami dotycz¹cymi potrzeb so³ectwa
i jego mieszkañców oraz prowadzenie dzia³alnoci
interwencyjnej w tym zakresie,
8) prowadzenie zarz¹du, administracji i gospodarki tymi
sk³adnikami mienia, które Gmina przekaza³a so³ectwu do
korzystania,
9) prowadzenie inkasa podatku rolnego oraz innych
podatków i op³at lokalnych przekazanych do inkasa so³tysom na podstawie uchwa³ Rady Gminy,
10) wykonywanie innych zadañ nale¿¹cych do So³tysa z mocy
ogólnie obowi¹zuj¹cych przepisów a zw³aszcza: w zakresie obronnoci, organizowania wyborów i referendum,
ochrony przeciw po¿arowej, utrzymania czystoci
i porz¹dku, zapobieganie klêskom ¿ywio³owym oraz
usuwanie ich skutków,
11) organizowanie spotkañ z radnymi i komisjami Rady Gminy,
12) w razie niemo¿noci pe³nienia funkcji przez So³tysa,
zastêpuje go cz³onek Rady So³eckiej wskazany przez
So³tysa lub Radê So³eck¹.
§14. 1. Rada So³ecka jest organem doradczo-opiniodawczym So³tysa.
2. Przewodnicz¹cym Rady So³eckiej jest So³tys.
3. Do zadañ i kompetencji Rady So³eckiej nale¿y
w szczególnoci:
1) pomoc So³tysowi w organizacyjnym przygotowaniu
zebrañ wiejskich oraz sporz¹dzaniu projektów uchwa³,
2) wspó³dzia³anie z So³tysem w prowadzeniu i za³atwianiu
spraw so³ectwa,
3) inicjowanie dzia³añ spo³ecznie u¿ytecznych dla so³ectwa
i jego mieszkañców.
4. Rada So³ecka obraduje na posiedzeniach zwo³ywanych przez So³tysa stosownie do potrzeb.
5. Rada So³ecka pe³ni swoj¹ funkcjê nieodp³atnie.
ROZDZIA£ IV
Wybory

2. Zarz¹dzenie Wójta o zwo³aniu Zebrania podaje siê do
wiadomoci mieszkañców so³ectwa co najmniej 7 dni przed
wyznaczon¹ dat¹ Zebrania z odpowiedni¹ informacj¹ o I i II
terminie.
§18. 1. Dla dokonania wa¿nego wyboru So³tysa i Rady
So³eckiej w I terminie, wymagana jest obecnoæ na Zebraniu
co najmniej 10% uprawnionych mieszkañców so³ectwa.
2. Je¿eli w wyznaczonym I terminie nie uzyskano
obecnoci wymaganej liczby mieszkañców, wybory
w II terminie przeprowadza siê bez wzglêdu na liczbê
obecnych na Zebraniu.
3. Czynne i bierne prawo wyborcze przys³uguje mieszkañcom maj¹cym sta³e zamieszkanie na terenie so³ectwa
i posiadaj¹cym prawo wyborcze w wyborach do Rady Gminy.
4. Na Zebraniu, na którym przeprowadza siê wybory
sporz¹dza siê listê obecnoci jego uczestników.
§19. 1. Wybory przeprowadza Komisja Skrutacyjna
w sk³adzie co najmniej 3 osób, wybrana sporód uczestników
Zebrania.
2. Cz³onkiem Komisji Skrutacyjnej nie mo¿e byæ osoba
kandyduj¹ca do organów so³ectwa.
3. Do zadañ Komisji Skrutacyjnej nale¿y:
1) przedstawienie propozycji sposobu przeprowadzenia
wyborów,
2) przyjêcie zg³oszeñ kandydatów,
3) przeprowadzenie g³osowania,
4) ustalenie wyników g³osowania i sporz¹dzenie protoko³u
z przeprowadzonego g³osowania,
5) og³oszenie wyników g³osowania.
3. Karty do g³osowania opatrzone s¹ pieczêci¹ Urzêdu
Gminy,
4. Na karcie do g³osowania umieszcza siê zg³oszonych
kandydatów w kolejnoci alfabetycznej.
5. Niewa¿ne s¹ karty ca³kowicie przedarte lub nie
posiadaj¹ce pieczêci.
6. Niewa¿ne s¹ g³osy, na których nie dokonano wyboru,
to znaczy pozostawiono nie skrelone wiêcej kandydatów ni¿
ustalonych mandatów.

§15. 1. W sprawach okrelonych ustawami oraz
niniejszym Statutem na Zebraniu Wiejskim przeprowadza siê
wybory.

§20. 1. Wybory odbywaj¹ siê przy nieograniczonej
liczbie kandydatów, zg³oszonych bezporednio przez
uprawnionych uczestników Zebrania.

2. Prawo udzia³u w zebraniu wyborczym maj¹ wszyscy
mieszkañcy so³ectwa posiadaj¹cy czynne prawo wyborcze do
Rady Gminy.

2. W pierwszej kolejnoci przeprowadza siê wybory
So³tysa, a nastêpnie cz³onków Rady So³eckiej.
§21. Wyboru So³tysa i Rady So³eckiej dokonuje siê
w g³osowaniu tajnym.
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§22. 1. Za wybranych uwa¿a siê kandydatów, którzy
uzyskali najwiêksz¹ liczbê g³osów wa¿nie oddanych.
2. W przypadku równej liczby g³osów g³osowanie
powtarza siê.
§23. 1. So³tys i cz³onkowie Rady So³eckiej s¹ bezporednio odpowiedzialni przed Zebraniem Wiejskim i mog¹ byæ
przez to Zebranie odwo³ani przed up³ywem kadencji, je¿eli nie
wywi¹zuj¹ siê ze swych obowi¹zków, naruszaj¹ postanowienia statutu i uchwa³ Zebrania Wiejskiego lub dopuszczaj¹ siê
czynu dyskwalifikuj¹cego w opinii rodowiska.

twa oraz za³atwianie bie¿¹cych spraw zwi¹zanych ze zwyk³¹
eksploatacj¹ rzecz i utrzymaniem jej w stanie niepogorszonym w ramach jej przeznaczenia.
§27. 1. So³ectwo mo¿e prowadziæ gospodarkê finansow¹
w ramach bud¿etu Gminy.
2. Nadzór z ramienia Gminy nad dzia³alnoci¹ finansowa
so³ectwa sprawuje Skarbnik Gminy.
ROZDZIA£ VI

2. Z wnioskiem o odwo³anie So³tysa i poszczególnych
cz³onków Rady So³eckiej mog¹ wyst¹piæ:

Nadzór nad so³ectwem
§28. Nadzór nad so³ectwem w zakresie swoich kompetencji sprawuj¹:

1) Rada Gminy,
2) Wójt Gminy,

1) Rada Gminy,

3) 1/20 mieszkañców so³ectwa uprawnionych do udzia³u
w Zebraniu Wiejskim.
3. Odwo³anie mo¿e nast¹piæ po wys³uchaniu zainteresowanego.
§24. 1. Do wyborów So³tysa w trakcie trwania kadencji
stosuje siê odpowiednio przepisy §§16 do 22.
2. W przypadku przeprowadzenia wyboru cz³onka Rady
So³eckiej w czasie kadencji, Zebranie zwo³uje So³tys,
powiadamiaj¹c o terminie Wójta i Przewodnicz¹cego Rady
Gminy.
ROZDZIA£ V
Mienie so³ectwa
§25. 1. Wszystkie przys³uguj¹ce dotychczas mieszkañcom wsi prawa w³asnoci, u¿ytkowania lub inne prawa rzeczowe i maj¹tkowe pozostaj¹ nie naruszone.
2. Rada Gminy nie mo¿e uszczupliæ dotychczasowych
praw so³ectwa do korzystania z mienia bez zgody Zebrania
Wiejskiego.
§26. So³ectwo upowa¿nione jest do zarz¹du zwyk³ego
mieniem w stosunku do mienia przekazanego mu przez Radê
Gminy. Zarz¹d zwyk³y obejmuje oddawanie w najem lub
dzier¿awê lokali, obiektów i terenów bêd¹cych w gestii so³ec-

2) Wójt Gminy,
3) Skarbnik Gminy.
§29. 1. Wójt Gminy mo¿e zawiesiæ wykonanie uchwa³y
Zebrania Wiejskiego lub decyzjê so³tysa, je¿eli s¹ one sprzeczne z przepisami prawa lub uchwa³ami Rady Gminy.
2. Uchwa³y Zebrania Wiejskiego mo¿e uchyliæ tylko Rada
Gminy.
§30. 1. So³ectwo zobowi¹zane jest gospodarowaæ
powierzonym mieniem w taki sposób, aby nie by³o nara¿one
na szkody oraz uszczuplenia, a osi¹gane dochody jak i pobierane wiadczenia by³y wydatkowane zgodnie z prawem,
uchwa³ami Rady Gminy oraz postanowieniami niniejszego
Statutu.
2. Nadzór nad zobowi¹zaniami, o których mowa w ust. 1
sprawuje Wójt Gminy.
§31. 1. Zmiany Statutu dokonuje Rada Gminy w drodze
uchwa³y po przeprowadzeniu konsultacji z mieszkañcami
so³ectwa.
§32. Postanowienia niniejszego Statutu wchodz¹ w ¿ycie
po up³ywie 14 dni od og³oszenia w Dzienniku Urzêdowym
Województwa Wielkopolskiego

Dziennik Urzêdowy
Województwa Wielkopolskiego Nr 96

 9587 

Poz. 1799

Dziennik Urzêdowy
Województwa Wielkopolskiego Nr 96

Poz. 1800

 9588 

1800
UCHWA£A Nr 60/VII/03 RADY MIEJSKIEJ W WIELENIU
z dnia 28 marca 2003 r.
w sprawie zasad i trybu przeprowadzania konsultacji z mieszkañcami Gminy Wieleñ
Na podstawie art. 5 a ust. 2 ustawy z dnia 8 marca
1990 r. o samorz¹dzie gminnym (Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz.
1591, z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz.
984, Nr 214, poz. 1806) Rada Miejska w Wieleniu uchwala, co
nastêpuje

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

§1. Ustala siê zasady i tryb przeprowadzania konsultacji
z mieszkañcami Gminy Wieleñ, jak w za³¹czniku do uchwa³y.

Przewodnicz¹cy Rady
() mgr in¿. Jan Pa³acz

Za³¹cznik
do uchwa³y Nr 60/VII/03
Rady Miejskiej w Wieleniu
z dnia 28 marca 2003 r.

ZASADY I TRYB PRZEPROWADZANIA KONSULTACJI Z MIESZKAÑCAMI GMINY WIELEÑ.
§1. Konsultacji mog¹ byæ poddane sprawy maj¹ce
wêz³owe znaczenie dla rozwoju Gminy Wieleñ, jednostek
pomocniczych lub interesów i warunków ¿ycia mieszkañców
Gminy.
§2. W konsultacjach maja prawo braæ udzia³ mieszkañcy
Gminy stale zamieszkuj¹cy na jej obszarze, którzy w dniu
konsultacji maj¹ ukoñczone 18 lat.
§3. W konsultacjach mieszkañcy wypowiadaj¹ swoje
opinie i zg³aszaj¹ wnioski co do sposobu rozstrzygniêcia
sprawy poddanej konsultacji.
§4. 1. O przeprowadzeniu konsultacji decyduje Rada
Miejska w Wieleniu, zwana dalej Rad¹, z w³asnej inicjatywy
lub na wniosek co najmniej 1/20 mieszkañców upowa¿nionych do brania udzia³u w konsultacjach.
2. Rada postanawia w przedmiocie konsultacji w terminie 30 dni od daty z³o¿enia wniosku.
3. W razie, gdy Rada nie uwzglêdni wniosku o przeprowadzenie konsultacji, informuje o tym wnioskuj¹cych mieszkañców, wysy³aj¹c odpowied wraz z uzasadnieniem osobie
reprezentuj¹cej wnioskuj¹cych oraz wywieszaj¹c treæ pisma
na tablicy og³oszeñ w Urzêdzie Miejskim w Wieleniu.

§5. Rada, postanawiaj¹c o przeprowadzeniu konsultacji,
podaje do wiadomoci publicznej w szczególnoci
1) przedmiot konsultacji oraz cele i przewidywane skutki
projektowanego rozstrzygniêcia;
2) terytorialny zasiêg konsultacji;
3) sposób oraz tryb zg³aszania opinii i wniosków;
4) datê rozpoczêcia i zakoñczenia konsultacji;
5) sposób oraz tryb podsumowania opinii i wniosków zg³oszonych w toku konsultacji.
§6. 1. Konsultacje przeprowadza Rada.
2. Rada mo¿e upowa¿niæ inny organ do przeprowadzenia
konsultacji.
3. Konsultacje przeprowadza siê na koszt Gminy.
§7. Rada obowi¹zana jest
1) rozpatrzyæ opinie i wnioski zg³oszone w toku konsultacji
oraz poddaæ je analizie;
2) podaæ do wiadomoci publicznej wynik konsultacji oraz
zakres jej wykorzystania.
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UCHWA£A Nr VI/47/2003 RADY MIEJSKIEJ W KRZY¯U WLKP.
z dnia 31 marca 2003 r.
w sprawie Statutu Gminy Krzy¿ Wlkp.
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 1, art. 3 ust. 1, art. 5 ust.
3, art. 18 a, ust. 5, art. 22 ust. 1, art. 23 ust. 2, art. 51 ust. 3
ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorz¹dzie gminnym (Dz.U.
z 2001 r., Nr 142, poz. 1591 oraz z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr
62, poz. 558, Nr 113, poz. 984 i 214, poz. 1806) oraz na
podstawie art. 2 pkt 1 i 3, art. 4 ustawy z dnia 22 marca
1990 r. o pracownikach samorz¹dowych, (Dz.U. z 2001 r. Nr
142, poz. 1593 oraz z 2002 r. Nr 113, poz. 984, Nr 214, poz.
1806), Rada Miejska w Krzy¿u Wlkp. uchwala co nastêpuje:

§3. Trac¹ moc uchwa³y Rady Miejskiej:
1. Uchwa³a Nr XVIII/139/96 z dnia 28 lutego 1996 r. w sprawie
uchwalenia Statutu Gminy Krzy¿ Wlkp.
2. Uchwa³a Nr XXVII/234/2001 z dnia 31sierpnia 2001 r.
w sprawie zmian w Statucie Gminy.
§4. Uchwa³a wchodzi w ¿ycie po up³ywie 14 dni od
og³oszenia w Dzienniku Urzêdowym Województwa
Wielkopolskiego.

§1. Uchwala siê Statut Gminy Krzy¿ Wlkp. w brzmieniu
stanowi¹cym za³¹cznik do niniejszej uchwa³y.

Przewodnicz¹cy
Rady Miejskiej
() Jolanta Korbnik

§2. Wykonanie uchwa³y powierza siê Burmistrzowi
Krzy¿a Wlkp.

STATUT GMINY
ROZDZIA£ I
Postanowienia ogólne
§1. 1. Gmina Krzy¿ Wlkp., zwana dalej w niniejszym
Statucie Gmin¹, jest posiadaj¹c¹ osobowoæ prawn¹ jednostk¹ samorz¹du, powo³an¹ dla organizacji ¿ycia publicznego na swoim terytorium.
2. Wszystkie osoby, które zamieszkuj¹ na obszarze
Gminy z mocy ustawy o samorz¹dzie gminnym stanowi¹
gminn¹ wspólnotê samorz¹dow¹, realizuj¹c¹ swoje zbiorowe
cele lokalne poprzez udzia³ w referendum i wybran¹ przez
siebie Radê Miejsk¹, zwan¹ dalej w niniejszym Statucie
Rad¹.
§2. 1. Gmina po³o¿ona jest w województwie wielkopolskimi i obejmuje obszar 173,9 km2.
2. Granice terytorialne Gminy okrela mapa w skali
1: 100.000, stanowi¹ca za³¹cznik nr 1 do mniejszego Statutu.
3. Obszar miasta i gminy Krzy¿ Wlkp. jest podzielony na
miasto Krzy¿ Wlkp. i 11 so³ectw:
1) Brzegi,
2) Huta Szklana,
3) Kunica ¯elichowska,
4) Lubcz Ma³y,
5) Lubcz Wielki,
6) £okacz Ma³y,

7) £okacz Wielki,
8) Nowe Bielice,
9) Przesieki,
10) Wizany,
11) ¯elichowo.
4. W Gminie mog¹ byæ tworzone inne jednostki pomocnicze stosownie do potrzeb.
5. Utworzenie, po³¹czenie, podzia³ oraz zniesienie
jednostki pomocniczej musi czyniæ zadoæ nastêpuj¹cym zasadom:
a) inicjatorem utworzenia, po³¹czenia, podzia³u lub zniesienia jednostki pomocniczej mog¹ byæ mieszkañcy obszaru,
który ta jednostka obejmuje lub ma obejmowaæ albo
organy Gminy,
b) utworzenie, po³¹czenie, podzia³ lub zniesienie jednostki
pomocniczej musi zostaæ poprzedzone konsultacjami, których tryb okreli Rada odrêbn¹ uchwa³¹,
c) przebieg granic jednostek pomocniczych powinien,
w miarê mo¿liwoci, uwzglêdniaæ naturalne uwarunkowania przestrzenne, komunikacyjne i wiêzi spo³eczne.
6. Burmistrz prowadzi rejestr jednostek pomocniczych
Gminy.
§3. 1. Herbem Gminy jest z³ota strza³ka zwrócona ku górze,
z dwoma poprzecznymi ramionami, z których ramiê dolne jest
o po³owê krótsze od górnego. Strza³ka umieszczona jest na
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zielonym polu tarczy herbowej. Wzór herbu okrela za³¹cznik
nr 2 do niniejszego Statutu.
2. Barwy Gminy okreli jej flaga.
3. Rada mo¿e ustaliæ posiadanie flagi gminy na zasadach
okrelonych odrêbnymi przepisami.
3. Rada mo¿e nadawaæ honorowe obywatelstwo Gminy.
4. Zasady u¿ywania herbu, barw gminy, insygniów w³adzy oraz nadawania honorowego obywatelstwa okrela Rada.

16) polityki prorodzinnej, w tym zapewnienia kobietom
w ci¹¿y opieki socjalnej, medycznej i prawnej,
17) wspierania i upowszechniania idei samorz¹dowej,
18) promocji gminy,
19) wspó³pracy z organizacjami pozarz¹dowymi,
20) wspó³pracy ze spo³ecznociami lokalnymi i regionalnymi
innych pañstw.
§6. 1. Zakres dzia³ania Gminy okrelaj¹:

5. U¿ytkowanie herbu oraz barw Gminy zastrzega siê do
wy³¹cznej dyspozycji Rady. Wykorzystanie herbu i barw przez
inne podmioty jest mo¿liwe po uzyskaniu zgody Rady.

1) ustawy i akty wydane na podstawie oraz w granicach
upowa¿nieñ ustawy,

§4. Siedzib¹ organów Gminy jest miasto Krzy¿ Wlkp.

2) porozumienia zawarte z innymi gminami i organami administracji rz¹dowej,

ROZDZIA£ II
Zakres dzia³ania, zadania Gminy oraz zasady ich realizacji
§5.
1. Podstawowym zadaniem Gminy jest zaspokajanie
zbiorowych potrzeb gminnej wspólnoty samorz¹dowej,
szczególnie w zakresie:
1) ³adu przestrzennego, gospodarki nieruchomociami, ochrony rodowiska i przyrody oraz gospodarki wodnej,
2) gminnych dróg, ulic, mostów, placów oraz organizacji
ruchu drogowego,
3) wodoci¹gów i zaopatrzenia w wodê kanalizacji, usuwania
i oczyszczania cieków komunalnych, utrzymania czystoci i porz¹dku oraz urz¹dzeñ sanitarnych, wysypisk
i utylizacji odpadów komunalnych, zaopatrzenia w energiê
elektryczna i ciepln¹ oraz gaz,

3) uchwa³y Rady podjête w celu realizacji rozstrzygaj¹cych
wyników referendum gminnego oraz inne uchwa³y podjête w celu realizacji zbiorowych potrzeb wspólnoty.
2. Gmina oraz inna osoba prawna mo¿e prowadziæ dzia³alnoæ gospodarcz¹ wykraczaj¹c¹ poza zadania o charakterze
u¿ytecznoci publicznej wy³¹cznie w przypadkach okrelonych w odrêbnej ustawie.
§7. 1. Gmina wykonuje swoje zadania poprzez:
1) dzia³alnoæ swych organów i organów jednostek pomocniczych,
2) gminne jednostki organizacyjne,
3) dzia³alnoæ innych podmiotów krajowych i zagranicznych
- na podstawie zawartych z nimi umów i porozumieñ.
2. Burmistrz prowadzi rejestr gminnych jednostek organizacyjnych.

4) lokalnego transportu zbiorowego,
5) ochrony zdrowia,
6) pomocy spo³ecznej, w tym orodków i zak³adów opiekuñczych,
7) gminnego budownictwa mieszkaniowego,
8) edukacji publicznej,
9) kultury, w tym bibliotek gminnych i innych placówek
upowszechniania kultury,
10) kultury fizycznej i turystyki, w tym terenów rekreacyjnych
i urz¹dzeñ sportowych,
11) targowisk i hal targowych,
12) zieleni gminnej i zadrzewieñ,
13) cmentarzy gminnych,
14) porz¹dku publicznego i bezpieczeñstwa obywateli oraz
ochrony przeciwpo¿arowej i przeciwpowodziowej, w tym
wyposa¿enia i utrzymania gminnego magazynu przeciwpowodziowego,
15) utrzymania gminnych obiektów i urz¹dzeñ u¿ytecznoci
publicznej oraz obiektów administracyjnych,

ROZDZIA£ III
W³adze Gminy
§8. Mieszkañcy gminy podejmuj¹ rozstrzygniêcia w g³osowaniu powszechnym poprzez wybory i referendum lub za
porednictwem organów Gminy.
§9. 1. W sprawach samoopodatkowania mieszkañców na
cele publiczne oraz odwo³ania Rady Miejskiej i Burmistrza
przed up³ywem kadencji rozstrzyga siê wy³¹cznie w drodze
referendum gminnego.
2. Referendum mo¿e byæ przeprowadzone w ka¿dej innej
sprawie wa¿nej dla Gminy.
3. W sprawach nie uregulowanych ustaw¹ o samorz¹dzie
gminnym tryb o przeprowadzeniu referendum okrela odrêbna ustawa.
§10. 1. Gmina dzia³a poprzez swoje organy.
2. Organami Gminy s¹ Rada Miejska zwana dalej Rad¹
i Burmistrz.
§11. Organem stanowi¹cym i kontrolnym Gminy jest
Rada, do której nale¿¹ wszystkie sprawy pozostaj¹ce w zakresie dzia³ania Gminy.
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§12. 1. Ustawowy sk³ad Rady wynosi 15 radnych.
2. Kadencja Rady trwa 4 lata licz¹c od dnia wyborów.

10) okrelanie wysokoci sumy, do której Burmistrz mo¿e
samodzielnie zaci¹gaæ zobowi¹zania,

1) uchwalanie Statutu Gminy,

11) podejmowanie uchwa³ w sprawie przyjêcia zadañ z zakresu administracji rz¹dowej, o których mowa w art. 8 ust.
2 i 2a ustawy o samorz¹dzie gminnym.

2) ustalenie wynagrodzenia Burmistrza, stanowienie o kierunkach jego dzia³ania oraz przyjmowanie sprawozdañ
z jego dzia³alnoci,

12) podejmowanie uchwa³ w sprawach wspó³dzia³ania z innymi gminami oraz wydzielanie na ten cel odpowiedniego
maj¹tku,

3) powo³ywanie i odwo³ywanie skarbnika gminy, który jest
g³ównym ksiêgowym bud¿etu, oraz sekretarza gminy - na
wniosek Burmistrza,

12 a) podejmowanie uchwa³ w sprawach wspó³pracy ze
spo³ecznociami lokalnymi i regionalnymi innych pañstw
oraz przystêpowania do miêdzynarodowych zrzeszeñ spo³ecznoci lokalnych i regionalnych,

§13. 1. Do wy³¹cznej w³aciwoci Rady nale¿y:

4) uchwalenie bud¿etu gminy, rozpatrywanie sprawozdania
z wykonania bud¿etu oraz podejmowanie uchwa³y
w sprawie udzielenia lub nieudzielania absolutorium
z tego tytu³u,
5) uchwalenie miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego,
6) uchwalanie programów gospodarczych,
7) ustalanie zakresu dzia³ania jednostek pomocniczych, zasad przekazywania im sk³adników mienia do korzystania
oraz zasad przekazywania rodków bud¿etowych na realizacjê zadañ przez te jednostki,
8) podejmowanie uchwa³ w sprawach podatków i op³at
w granicach okrelonych w odrêbnych ustawach,
9) podejmowanie uchwa³ w sprawach maj¹tkowych Gminy,
przekraczaj¹cych zakres zwyk³ego zarz¹du, dotycz¹cych:
a) okrelania zasad nabycia, zbycia i obci¹¿ania nieruchomoci gruntowych oraz ich wydzier¿awiania lub najmu
na okres d³u¿szy ni¿ 3 lata, o ile ustawy szczególne nie
stanowi¹ inaczej; do czasu okrelenia zasad Burmistrz
mo¿e dokonywaæ tych czynnoci wy³¹cznie za zgod¹
Rady,
b) emitowania obligacji oraz okrelania zasad ich zbywania, nabywania i wykupu przez Burmistrza,
c) zaci¹gania d³ugoterminowych po¿yczek i kredytów,
d) ustalania maksymalnej wysokoci po¿yczek i kredytów
krótkoterminowych zaci¹ganych przez Burmistrza
w roku bud¿etowym,
e) zobowi¹zañ w zakresie podejmowania inwestycji
i remontów o wartoci przekraczaj¹cej granicê ustalon¹ corocznie przez Radê,
f) tworzenia i przystêpowania do spó³ek i spó³dzielni oraz
rozwi¹zywania i wystêpowania z nich,
g) okrelania zasad wnoszenia, cofania i zbywania udzia³ów i akcji przez Burmistrza,
h) tworzenia, likwidacji i reorganizacji przedsiêbiorstw,
zak³adów i innych gminnych jednostek organizacyjnych oraz wyposa¿ania ich w maj¹tek,
i)

ustalania maksymalnej wysokoci po¿yczek i porêczeñ
udzielanych przez Burmistrza w roku bud¿etowym.

13) podejmowanie uchwa³ w sprawach: herbu gminy, nazw
ulic i placów publicznych oraz wznoszenia pomników,
14) nadawanie honorowego obywatelstwa gminy,
14a) podejmowanie uchwa³ w sprawie zasad udzielania
stypendiów dla uczniów i studentów,
15) stanowienie w innych sprawach zastrze¿onych ustawami
do kompetencji Rady,
2. Rada nie mo¿e przenosiæ swych wy³¹cznych kompetencji na ¿aden inny organ.
§14. 1. Pierwsz¹ sesjê nowo wybranej Rady zwo³uje
przewodnicz¹cy Rady poprzedniej kadencji w ci¹gu 7 dni po
og³oszeniu zbiorczych wyników wyborów do rad na obszarze
ca³ego kraj u.
2. Czynnoci, o jakich mowa w ust. 1, obejmuj¹:
1) okrelenie daty, godziny i miejsca pierwszej sesji nowo
wybranej rady,
2) przygotowanie porz¹dku obrad,
3) dokonanie otwarcia sesji,
4) powierzenie przewodnictwa obrad najstarszemu wiekiem
sporód nowo wybranych radnych.
3. Przewodnicz¹cy oraz 1 do 2 Wiceprzewodnicz¹cych
Rady wybierani s¹ przez Radê bezwzglêdn¹ wiêkszoci¹ g³osów w obecnoci co najmniej po³owy ustawowego sk³adu
Rady, okrelonego w §12 ust. 1 Statutu w g³osowaniu tajnym.
4. Wyboru osób, o których mowa w ust. 3, dokonuje
Rada na pierwszej sesji, po wyborze Rady w nowej kadencji.
5. Przewodnicz¹cy Rady organizuje wy³¹cznie prace Rady
i prowadzi jej obrady.
6. W przypadku nieobecnoci przewodnicz¹cego i niewyznaczenia wiceprzewodnicz¹cego zadania wykonuje wiceprzewodnicz¹cy najstarszy wiekiem.
§15. 1. Przewodnicz¹cy Rady, a w przypadku jego nieobecnoci wiceprzewodnicz¹cy, w szczególnoci:
1) zwo³uje sesjê Rady,
2) przewodniczy obradom,
3) sprawuje policjê sesyjn¹,
4) kieruje obs³ug¹ kancelaryjn¹ posiedzeñ Rady,
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5) zarz¹dza i przeprowadza g³osowanie nad projektami
uchwa³,

4. Burmistrz w drodze zarz¹dzenia powo³uje i odwo³uje
Zastêpcê Burmistrza.

6) podpisuje uchwa³y Rady,

5. Po up³ywie kadencji Burmistrza pe³ni on swoj¹ funkcjê
da czasu objêcia obowi¹zków przez nowo wybranego Burmistrza.

7) czuwa nad zapewnieniem warunków niezbêdnych do
wykonywania przez radnych ich mandatu,
8) przyjmuje owiadczenia maj¹tkowe radnych,
9) koordynuje prace komisji.
§16. 1. Odwo³anie przewodnicz¹cego i wiceprzewodnicz¹cego nastêpuje na wniosek co najmniej 1/4 ustawowego
sk³adu Rady w trybie przewidzianym do ich wyboru.
2. W przypadku z³o¿enia rezygnacji przez przewodnicz¹cego i wiceprzewodnicz¹cego rady z zajmowanych funkcji,
Rada podejmuje uchwa³ê w sprawie przyjêcia rezygnacji
zwyk³¹ wiêkszoci¹ g³osów nie póniej ni¿ w ci¹gu 1 miesi¹ca.
3. W przypadku odwo³ania Przewodnicz¹cego i Wiceprzewodnicz¹cego Rady albo przyjêcia ich rezygnacji Rada
wybiera nowego przewodnicz¹cego i wiceprzewodnicz¹cego
na tej samej sesji Rady.
§17. 1. Szczegó³owe zasady oraz tryb dzia³ania Rady
okrela Regulamin Rady Miejskiej Gminy, stanowi¹cy za³¹cznik nr 3 do Statutu.
2. Odrêbny regulamin, stanowi¹cy za³¹cznik nr 4 do
niniejszego Statutu, okrela zasady i tryb dzia³ania Komisji
Rewizyjnej.
§18. 1. Rada powo³uje nastêpuj¹ce sta³e komisje:
1) Rewizyjn¹,
2) Gospodarki, Mienia, Rolnictwa i Ochrony rodowiska,
3) Owiaty, Kultury, Zdrowia, Sportu i Spraw Socjalnych.
2. Radny mo¿e byæ cz³onkiem najwy¿ej jednej komisji
sta³ej.
3. W czasie trwania kadencji Rada mo¿e powo³aæ dorane
komisje do wykonania okrelonych zadañ, ustalaj¹c ich sk³ad
i zakres dzia³ania.
4. W posiedzeniach komisji mog¹ uczestniczyæ radni nie
bêd¹cy jej cz³onkami. Mog¹ oni zabieraæ g³os w dyskusji
i sk³adaæ wnioski bez prawa udzia³u w g³osowaniu.
5. Komisje podlegaj¹ Radzie, przedk³adaj¹ jej, celem zatwierdzenia, plan pracy oraz sprawozdanie z dzia³alnoci.
6. Cz³onkiem Komisji Rewizyjnej nie mo¿e byæ przewodnicz¹cy ani wiceprzewodnicz¹cy Rady.
§19. Obs³ugê Rady i jej organów zapewniaj¹ pracownicy
Urzêdu Miejskiego wyznaczeni przez Burmistrza.
§20. 1. Pracownikiem samorz¹dowym zatrudnionym na
podstawie wyborów jest Burmistrz.
2. Burmistrz jest organem wykonawczym gminy.
3. Kadencja Burmistrza rozpoczyna siê w dniu rozpoczêcia kadencji Rady i up³ywa z dniem up³ywu kadencji Rady.

6. Objêcie obowi¹zków przez Burmistrza nastêpuje
z chwila z³o¿enia wobec Rady lubowania o treci: Obejmuj¹c Urz¹d Burmistrza Miasta i Gminy Krzy¿ Wlkp. uroczycie
lubujê, ¿e dochowam wiernoci prawu, a powierzony mi
urz¹d sprawowaæ bêdê tylko dla dobra publicznego i pomylnoci mieszkañców miasta i gminy Krzy¿ Wlkp..
lubowanie mo¿e byæ z³o¿one z dodaniem zdania: Tak mi
dopomó¿ Bóg.
§21. 1. Burmistrz wykonuje uchwa³y Rady i realizuje
zadania gminy okrelone w ustawach, porozumieniach
zawartych z organami administracji rz¹dowej, porozumieniach komunalnych i umowach zawartych z innymi podmiotami.
2. Burmistrz wykonuje swoje zadania przy pomocy
Urzêdu Miejskiego, którego jest kierownikiem.
3. Organizacjê i zasady funkcjonowania Urzêdu Miejskiego okrela Regulamin Organizacyjny nadany przez Burmistrza
w drodze zarz¹dzenia.
§22. 1. Do zadañ Burmistrza nale¿y w szczególnoci:
1) opracowanie i przedstawienie Radzie wszystkich spraw,
o których stanowi Rada oraz przygotowanie projektów
uchwa³ w tych sprawach.
2) przedk³adanie wniosków o zwo³anie sesji Rady,
3) wykonywanie uchwa³ Rady,
4) okrelanie sposobu wykonywania uchwa³,
5) ustalanie planu wykonania bud¿etu, informowanie mieszkañców Gminy o za³o¿eniach projektu bud¿etu i wykorzystaniu rodków bud¿etowych, kierunkach polityki spo³eczno gospodarczej,
6) gospodarowanie mieniem komunalnym,
7) zaci¹ganie zobowi¹zañ do wysokoci ustalonej przez Radê
w celu wykonania jej uchwa³ i swoich ustawowych kompetencji,
8) podejmowanie decyzji o wydatkach koniecznych, a nie
uwzglêdnionych w bud¿ecie,
9) rozstrzyganie o wyst¹pieniu na drogê s¹dow¹ w sprawach
zwi¹zanych z gospodarowaniem mieniem komunalnym.
2. Burmistrz kieruje bie¿¹cymi sprawami gminy i reprezentuje j¹ na zewn¹trz.
3. W przypadku nieobecnoci lub niemo¿noci pe³nienia
funkcji przez Burmistrza jego zadania wykonuje Zastêpca
Burmistrza, w granicach upowa¿nienia.
§23. 1. Owiadczenie woli w imieniu Gminy w zakresie
zarz¹du mieniem sk³ada jednoosobowo Burmistrz albo dzia³aj¹cy na podstawie upowa¿nienia Zastêpca Burmistrza sa-
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modzielnie lub wraz z inn¹, upowa¿nion¹ przez Burmistrza,
osob¹.

§29. 1. Organem uchwa³odawczym w innej ni¿ so³ectwo
jednostce pomocniczej gminy jest Rada tej jednostki.

2. Czynnoæ prawna, która mo¿e spowodowaæ powstanie
zobowi¹zañ pieniê¿nych wymaga dla swojej skutecznoci
kontrasygnaty Skarbnika Gminy lub osoby przez niego upowa¿nionej.

2. Organem wykonawczym innej ni¿ so³ectwo jednostce
pomocniczej gminy jest zarz¹d, na czele którego stoi przewodnicz¹cy.

§24. 1. Przed podjêciem uchwa³y w sprawie udzielenia
absolutorium Burmistrzowi Rada zapoznaje siê z wnioskiem
i opini¹, o których mowa w art. 18a ust. 3 ustawy o samorz¹dzie gminnym.
2. Uchwa³ê w sprawie absolutorium Rada podejmuje
bezwzglêdn¹ wiêkszoci¹ g³osów ustawowego sk³adu Rady.
3. Uchwa³a Rady w sprawie nieudzielania Burmistrzowi
absolutorium jest równoznaczna z podjêciem inicjatywy przeprowadzenia referendum w sprawie odwo³ania Burmistrza.
§25. 1. Maj¹tek gminy s³u¿¹cy zaspakajaniu zbiorowych
potrzeb wspólnoty mo¿e byæ zarz¹dzany przez jednostki
organizacyjne i podmioty okrelone w §7 ust. 1.
2. Zasady zarz¹dzania, o jakich mowa ust. 1, okrela Rada
w drodze odrêbnych uchwa³. 3. Burmistrz prowadzi rejestry:
1) sk³adników mienia komunalnego,
2) podmiotów zarz¹dzaj¹cych poszczególnymi sk³adnikami
tego mienia.

3. Organizacje i zakres dzia³ania, tryb i zasady dokonywania wyborów rad, zarz¹dów i przewodnicz¹cych, o jakich
mowa w ust. 1, okrelaj¹ statuty tych jednostek.
§30. Rada w statucie jednostki pomocniczej okrela sposób bezporedniego korzystania przez tê jednostkê z mienia
komunalnego i rozporz¹dzania dochodami z tego tytu³u oraz
zakres czynnoci dokonywanych samodzielnie przez organy
jednostki pomocniczej wzglêdem mienia oddanego jej do
korzystania.
§31. 1. Jednostki pomocnicze gminy prowadz¹ gospodarkê finansow¹ w ramach bud¿etu Gminy.
2. Jednostki pomocnicze gminy gospodaruj¹ rodkami
uchwalonymi w bud¿ecie na realizacjê zadañ spoczywaj¹cych
na tych jednostkach.
§32. Jednostki pomocnicze podlegaj¹ nadzorowi organów Gminy na zasadach okrelonych w statutach tych jednostek.
ROZDZIA£ V
Radni

ROZDZIA£ IV
Jednostki pomocnicze gminy
§26. 1. O utworzeniu, po³¹czeniu i podziale jednostki
pomocniczej Gminy a tak¿e zmianie jej granic rozstrzyga Rada
w drodze uchwa³y z uwzglêdnieniem zasad okrelonych w §2
Statutu.
2. Do znoszenia jednostek pomocniczych stosuje siê odpowiednio ust. 1.
§27. Uchwa³y, o jakich mowa w §26 ust. 1, powinny
okrelaæ w szczególnoci:
1) obszar,
2) granice,
3) siedzibê w³adz,
4) nazwê jednostki pomocniczej.
§28. 1. Organem uchwa³odawczym w so³ectwie jest
zebranie wiejskie, które obejmuje wszystkich mieszkañców
maj¹cych czynne prawo wyborcze.

§33. Radny reprezentuje wyborców, utrzymuje sta³¹ wiê
z mieszkañcami Gminy i ich organizacjami, przyjmuje zg³aszane postulaty i przedstawia je organom Gminy do rozpatrzenia.
§34. 1. Radny sk³ada na pierwszej sesji po wyborach
Rady Gminy nastêpuj¹ce lubowanie:
Wierny Konstytucji i prawu Rzeczpospolitej Polskiej
lubujê uroczycie obowi¹zki Radnego sprawowaæ godnie,
rzetelnie i uczciwie maj¹c na wzglêdzie dobro mojej Gminy
i jej mieszkañców.
2. lubowanie odbywa siê w ten sposób, ¿e po odczytaniu roty wywo³ani kolejno radni powstaj¹ i wypowiadaj¹
s³owo lubujê.
lubowanie mo¿e byæ z³o¿one z dodaniem zdania Tak mi
dopomó¿ Bóg.
3. Radni nieobecni na pierwszej sesji Rady oraz Radni,
którzy uzyskali mandat w czasie trwania kadencji, sk³adaj¹
lubowanie na pierwszej sesji, na której s¹ obecni.

2. Organem wykonawczym w so³ectwie jest so³tys wspomagany przez Radê So³eck¹.

§35. Radny jest zobowi¹zany braæ udzia³ w pracach Rady
i jej Komisji oraz innych instytucji samorz¹dowych, do których zosta³ wybrany lub desygnowany.

3. Organizacjê i zakres dzia³ania so³ectw, w tym tryb
i zasady wyboru so³tysów, cz³onków Rad So³eckich oraz
sposób zwo³ywania i obradowania zebrañ wiejskich okrela
Rada w odrêbnych statutach so³ectw.

§36. Radny ma prawo inicjatywy uchwa³odawczej, o ile
ustawa nie stanowi inaczej, prawo udzia³u w g³osowaniu na
sesjach Rady, prawo wystêpowania z interpelacjami oraz
zapytaniami.
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1. Tryb zg³aszania interpelacji i zapytañ okrela Regulamin Rady.

publicznych, w tym protoko³ów posiedzeñ organów Gminy
i Komisji Rady Miejskiej.

2. Radni mog¹ tworzyæ Kluby Radnych. Zasady dzia³ania
Klubów Radnych okrela Regulamin Klubów Radnych, stanowi¹cy za³¹cznik nr 5 do mniejszego Statutu.

§41. 1. Obywatelom udostêpnia siê nastêpuj¹ce rodzaje
dokumentów:

§37. 1. Radni maj¹ prawa i obowi¹zki okrelone w ustawie o samorz¹dzie gminnym.
2. Na zasadach okrelonych przez Radê przewodnicz¹cy
organu wykonawczego jednostki pomocniczej mog¹ otrzymywaæ zwrot kosztów podró¿y s³u¿bowych i diety.
ROZDZIA£ VI
Pracownicy samorz¹dowi

1) protoko³y z Sesji Rady Miejskiej,
2) protoko³y z posiedzeñ Komisji Rady Miejskiej,
3) protoko³y z posiedzeñ Zarz¹du Miejskiego,
4) rejestry uchwa³ Rady Miejskiej, zarz¹dzeñ Burmistrza
i uchwa³ Zarz¹du Miejskiego,
5) rejestry wniosków i opinii Komisji Rady Miejskiej,
6) wnioski radnych,
7) rejestry interpelacji wraz z odpowiedziami na nie.

§38. 1. Pracownikami samorz¹dowymi s¹ osoby zatrudnione w Urzêdzie Miejskim, w jednostkach organizacyjnych
Gminy, je¿eli przepisy szczególne nie stanowi¹ inaczej.

2. Dokumenty wymienione w ust. 1 pkt 1-2 podlegaj¹
udostêpnieniu po ich formalnym przyjêciu - zgodnie z obowi¹zuj¹cymi przepisami prawa oraz Statutem.

2. Pracownicy samorz¹dowi zatrudniani s¹ na podstawie:

§42. Dokumenty wymienione w §41 ust. 1 do czasu
opracowania i wdro¿enia ich w formie informatycznej udostêpniaj¹ pracownicy Urzêdu Miejskiego zajmuj¹cy siê
obs³ug¹ Rady w dniach i godzinach pracy Urzêdu.

a) wyboru - Burmistrz,
b) powo³ania - Zastêpca Burmistrza, Skarbnik Gminy, Sekretarz Gminy,
c) mianowania i umowy o pracê - pozostali pracownicy.
ROZDZIA£ VII
Akty prawa stanowionego przez Gminê
§39. 1. Na podstawie upowa¿nieñ ustawowych gminie
przys³uguje prawo stanowienia aktów prawa miejscowego na
obszarze gminy.
2. Akty prawa miejscowego ustanawia Rada w formie
uchwa³y.
3. W przypadku nie cierpi¹cym zw³oki przepisy porz¹dkowe mo¿e wydaæ Burmistrz w formie zarz¹dzenia., które podlega zatwierdzeniu na najbli¿szej sesji Rady. Traci ono moc
w razie odmowy zatwierdzenia b¹d nieprzedstawienia do
zatwierdzenia na najbli¿szej sesji Rady.
4. Zasady i tryb og³aszania aktów prawa miejscowego
okrela w³aciwa ustawa.
ROZDZIA£ VIII
Zasady jawnoci dzia³ania organów gminy
§40. 1. Dzia³alnoæ organów Gminy jest jawna.
2. Ograniczenia jawnoci mog¹ wynikaæ wy³¹cznie
z ustaw.
3. Jawnoæ dzia³ania organów Gminy obejmuje w szczególnoci prawo obywateli do uzyskiwania informacji, wstêpu
na Sesje Rady Miejskiej i posiedzenia jej Komisji, a tak¿e
dostêpu do dokumentów wynikaj¹cych z wykonywania zadañ

§43. 1. Z dokumentów wymienionych w §41 ust. 1 mog¹
byæ sporz¹dzone notatki i fotografie, a na wniosek zainteresowanego odpisy, wyci¹gi i kserokopie.
2. Realizacja uprawnieñ wymienionych w ust. 1 mo¿e siê
odbywaæ wy³¹cznie w Urzêdzie Miejskim i w asycie pracownika Urzêdu Miejskiego.
3. Odpisy, wyci¹gi i kserokopie z dokumentów dotycz¹cych bie¿¹cej kadencji Rady Miejskiej wykonuje siê w ci¹gu
7 dni, natomiast z dokumentów pozosta³ych w ci¹gu 14 dni,
z zastrze¿eniem §41 ust. 2.
§44. 1. Obywatele mog¹ ¿¹daæ uwierzytelnienia sporz¹dzonych dokumentów okrelonych w §41 ust. 1, kserokopii,
wyci¹gów i odpisów.
2. Czynnoci o jakich mowa w ust. 1 s¹ wykonywane
odp³atnie wg odrêbnych przepisów.
3. Odp³atnoæ za czynnoci sporz¹dzania dokumentów
okrelonych w ust. 1 wynika z kalkulacji kosztów.
§45. Uprawnienia okrelone w §41-44 nie znajduj¹ zastosowania w sprawach podlegaj¹cych wy³¹czeniu jawnoci
z mocy ustawy.
§46. 1. Obywatele maj¹ prawo wstêpu na sesje Rady
Miejskiej i posiedzenia Komisji.
2. Zawiadomienia o terminie, miejscu i porz¹dku obrad
sesji Rady Miejskiej podje siê do publicznej wiadomoci
w sposób zwyczajowo przyjêty na co najmniej 7 dni przed
terminem sesji, za wyj¹tkiem sesji nadzwyczajnej, o której
zawiadamia siê niezw³ocznie.
3. Zawiadomienie o terminach, miejscu i tematyce posiedzeñ Komisji Rady Miejskiej wywiesza siê na tablicy og³oszeñ
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w Urzêdzie Miejskim na co najmniej 7 dni przed terminem
posiedzenia.

3. Statut wchodzi w ¿ycie po up³ywie 14 dni od daty jego
og³oszenia.

ROZDZIA£ IX

§48. Do zmiany Statutu stosuje siê przepisy dotycz¹ce
jego uchwalenia.

Postanowienia koñcowe
§47. 1. Statut podlega og³oszeniu w Dzienniku Urzêdowym Województwa Wielkopolskiego.
2. Burmistrz informuje mieszkañców gminy o treci
Statutu i jego zmianach przez zamieszczanie stosownych
komunikatów w prasie lokalnej.

§49. Z dniem wejcia w ¿ycie mniejszego Statutu traci
moc obowi¹zuj¹cy, dotychczasowy, Statut Gminy uchwalony
przez Radê Miejsk¹ w Krzy¿u Wlkp. w dniu 28 lutego 1996 r.,
z póniejszymi zmianami.
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Za³¹cznik Nr 3
Statutu Gminy Krzy¿ Wlkp.

REGULAMIN RADY MIEJSKIEJ
ROZDZIA£ I

ROZDZIA£ III

Postanowienia ogólne

Sesje Rady

§1. 1.Regulamin Rady, zwany dalej Regulaminem, okrela organizacjê wewnêtrzn¹ oraz tryb pracy Rady i jej organów, z wy³¹czeniem zasad i trybu dzia³ania Komisji Rewizyjnej.

§10. 1. Rada rozpatruje na sesjach i rozstrzyga w drodze
uchwa³ wszystkie sprawy nale¿¹ce do jej kompetencji, okrelone w ustawie o samorz¹dzie gminnym oraz innych ustawach, a tak¿e w przepisach prawnych wydanych na podstawie ustaw.

2. Rada Wybiera ze swego grona przewodnicz¹cego
i 1-2 wiceprzewodnicz¹cych bezwzglêdn¹ wiêkszoci¹ g³osów
w obecnoci co najmniej po³owy ustawowego sk³adu Rady,
w g³osowaniu tajnym.
§3. 1. Rada dzia³a na sesjach oraz poprzez swoje Komisje.
2. Komisje Rady dzia³aj¹ pod kontrol¹ Rady, której sk³adaj¹ sprawozdania ze swojej dzia³alnoci.

2. Rada zajmuje merytoryczne stanowisko w sprawach
zwi¹zanych z realizacj¹ kompetencji stanowi¹cych i kontrolnych, w formie uchwa³.
3. Oprócz uchwa³ Rada mo¿e podejmowaæ:
1) postanowienia proceduralne,

§4. 1. Rada dzia³a zgodnie z planami pracy uchwalonymi:

2) deklaracje - zawieraj¹ce samozobowi¹zanie siê do okrelonego postêpowania,

1) w pierwszym roku kadencji - w ci¹gu 3 miesiêcy od jej
rozpoczêcia,

3) owiadczenia - zawieraj¹ce stanowisko w okrelonej sprawie,

2) w latach nastêpnych - na ostatniej sesji Rady poprzedzaj¹cej okres obowi¹zywania planu.

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

2. Rada mo¿e na bie¿¹co dokonywaæ zmian i uzupe³nieñ
w planach pracy.
ROZDZIA£ II
Organizacja wewnêtrzna Rady
§5. 1. Do wewnêtrznych organów Rady nale¿¹:
1) Przewodnicz¹cy Rady,
2) Komisja Rewizyjna,
3) Komisje sta³e wymienione w Statucie,
4) Komisje dorane do okrelonych zadañ.

4. Do postanowieñ, deklaracji, owiadczeñ i apeli nie ma
zastosowania przewidziane w Regulaminie tryb zg³aszania
inicjatywy uchwa³odawczej i podejmowanie uchwa³.
§11. 1. Rada odbywa sesje zwyczajne z czêstotliwoci¹
potrzebn¹ do wykonania zadañ Rady, nie rzadziej jednak ni¿
raz na kwarta³.
2. Do zawiadomienia o zwo³aniu sesji do³¹cza siê porz¹dek obrad wraz z projektami uchwa³.
3. Na wniosek Burmistrza Przewodnicz¹cy Rady jest obowi¹zany wprowadziæ do porz¹dku obrad najbli¿szej sesji Rady
projekt uchwa³y, je¿eli wp³yn¹³ on do Rady co najmniej na
7 dni przed dniem rozpoczêcia sesji Rady.

§6. Przewodnicz¹cy Rady w³aciwy jest do dokonywania
czynnoci z zakresu stosunku pracy wobec Burmistrza.

4. Sesje nadzwyczajne s¹ zwo³ywane w przypadkach
przewidzianych w ustawie o samorz¹dzie gminnym.

§7. Do obowi¹zków Wiceprzewodnicz¹cych nale¿y wykonywanie zadañ zastrze¿onych przez ustawê lub Statut.

§12. Na wniosek Burmistrza lub co najmniej 1/4 ustawowego sk³adu Rady Przewodnicz¹cy Rady obowi¹zany jest
zwo³aæ Sesjê Rady w ci¹gu 7 dni od daty z³o¿enia wniosku.

§8. 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.
§9. Postanowienia dotycz¹ce Komisji Rady, z wyj¹tkiem
Komisji Rewizyjnej, s¹ zawarte w rozdz. VII Regulaminu.

ROZDZIA£ IV
Przygotowanie Sesji
§13. 1. Sesje przygotowuje Przewodnicz¹cy.
2. Przygotowanie sesji obejmuje:
1) ustalenie porz¹dku obrad,
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2) ustalenie czasu i miejsca obrad,
3) zapewnienie dostarczenia Radnym materia³ów, dotycz¹cych poszczególnych punktów porz¹dku obrad.
3. Sesje zwo³uje Przewodnicz¹cy Rady lub z jego upowa¿nienia jeden z Wiceprzewodnicz¹cych.
4. Wymóg upowa¿nienia, o jakim mowa w ust. 3, nie
dotyczy sytuacji kiedy Przewodnicz¹cy Rady nie mo¿e udzieliæ
upowa¿nienia. W takiej sytuacji sesje zwo³uje starszy wiekiem
Wiceprzewodnicz¹cy Rady.
5. O terminie, miejscu i porz¹dku obrad sesyjnych powiadamia siê radnych najpóniej na 7 dni przed terminem obrad,
za pomoc¹ listów poleconych lub w inny skuteczny sposób.
6. W zawiadomieniu o sesji nale¿y podaæ porz¹dek obrad
oraz do³¹czyæ inne niezbêdne materia³y zwi¹zane z porz¹dkiem obrad.
7. W razie niedotrzymania terminu, o jakim mowa w ust.
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.
§14. 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 - nie
bêd¹cy radnymi Zastêpca Burmistrza, Skarbnik Gminy,
Sekretarz Gminy i radca prawny.
3. Do udzia³u w sesjach Rady mog¹ zostaæ zobowi¹zani
kierownicy gminnych jednostek organizacyjnych podlegaj¹cych kontroli Rady.
4. W obradach sesji mo¿e uczestniczyæ przewodnicz¹cy
organu wykonawczego jednostki pomocniczej z g³osem
doradczym.
§15. Burmistrz obowi¹zany jest udzieliæ radzie wszelkiej
pomocy technicznej i organizacyjnej w przygotowaniu i odbyciu sesji.
ROZDZIA£ V
Obrady
§16. 1. Dzia³alnoæ organów gminy jest jawna.
2. Zasady jawnoci dzia³ania organów gminy okrelone
s¹ w rozdz. VIII Statutu.
§17. 1. Sesja odbywa siê na jednym posiedzeniu. Na
wniosek Przewodnicz¹cego obrad b¹d radnego Rada mo¿e
postanowiæ o przerwaniu sesji i kontynuowaniu obrad
w innym wyznaczonym terminie, na kolejnym posiedzeniu tej
samej sesji.
2. O przerwaniu sesji w trybie przewidzianym w ust. 1
Rada mo¿e postanowiæ w szczególnoci ze wzglêdu na niemo¿noæ wyczerpania porz¹dku obrad lub koniecznoæ jego
rozszerzenia, potrzebê uzyskania dodatkowych materia³ów
lub inne nieprzewidziane przeszkody, uniemo¿liwiaj¹ce
Radzie w³aciwe obradowanie lub podjêcie uchwa³.

3. Fakt przerwania obrad oraz imiona i nazwiska radnych,
którzy bez usprawiedliwienia opucili obrady przed ich zakoñczeniem odnotowuje siê w protokole.
§18. 1. Kolejne sesje Rady zwo³ywane s¹ w terminach
ustalonych w planie pracy Rady lub w terminach okrelonych
przez Przewodnicz¹cego Rady.
2. Postanowienie ust. 1 nie dotyczy sesji nadzwyczajnej.
§19. 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 ustawowego sk³adu. Jednak¿e Rada
nie mo¿e wówczas podejmowaæ uchwa³.
§20. 1. Sesje 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. W przypadku, gdy Przewodnicz¹cy Rady nie mo¿e
udzieliæ upowa¿nienia jednemu z Wiceprzewodnicz¹cych Rady
czynnoci okrelone w ust. 1 podejmuje Wiceprzewodnicz¹cy
starszy wiekiem.
4. 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.
§21. 1. Otwarcie sesji nastêpuje po wypowiedzeniu przez
Przewodnicz¹cego Rady formu³y: Otwieram ........ sesjê Rady
Miejskiej w Krzy¿u Wlkp..
2. Po otwarciu sesji Przewodnicz¹cy Rady stwierdza na
podstawie listy obecnoci prawomocnoæ obrad; w przypadku braku quorum stosuje siê odpowiednio przepis z §19 ust.
2 Regulaminu.
§22. 1. Porz¹dek obrad obejmuje w szczególnoci:
1) przyjêcie protoko³u obrad poprzedniej sesji,
2) informacjê Przewodnicz¹cego Rady o dzia³aniach podejmowanych w okresie miêdzysesyjnym,
3) sprawozdanie Burmistrza o pracy w okresie miêdzysesyjnym, zw³aszcza z wykonania uchwa³ rady,
4) rozpatrzenie projektów uchwa³ i podjêcie uchwa³ lub zajêcie stanowiska,
5) interpelacje i zapytania radnych,
6) odpowiedzi na interpelacje zg³oszone na poprzednich
sesjach,
7) wolne wnioski i informacje.
§23. 1. Sprawozdanie, o jakim mowa w §22 pkt 3, sk³ada
Burmistrz lub Zastêpca Burmistrza.
2. Sprawozdania Komisji Rady sk³adaj¹ przewodnicz¹cy
komisji lub sprawozdawcy wyznaczeni przez Komisje.
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§24. 1. Interpelacje i zapytania s¹ kierowane do Burmistrza.

mo¿e odebraæ mu g³os, nakazuj¹c odnotowanie tego faktu
w protokole.

2. Interpelacje dotycz¹ spraw gminnej wspólnoty
o zasadniczym charakterze.

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

3. Interpelacja powinna zawieraæ krótki opis stanu faktycznego bêd¹cego jej przedmiotem oraz wynikaj¹ce zeñ
pytania.

5. Po uprzednim ostrze¿eniu Przewodnicz¹cy mo¿e nakazaæ opuszczenie sali tym osobom sporód publicznoci, które
swoim zachowaniem lub wyst¹pieniami zak³ócaj¹ porz¹dek
obrad b¹d naruszaj¹ powagê sesji.

4. Interpelacje sk³ada siê w formie pisemnej na rêce
Przewodnicz¹cego Rady; Przewodnicz¹cy niezw³ocznie przekazuje interpelacjê adresatowi.
5. Odpowied na interpelacjê jest udzielana w formie
pisemnej w termin 21 dni na rêce Przewodnicz¹cego Rady
i radnego sk³adaj¹cego interpelacjê. Odpowiedzi udzielaj¹
w³aciwe rzeczowo osoby, upowa¿nione do tego przez Burmistrza.
6. W razie uznania odpowiedzi za niezadowalaj¹c¹, radny
interpeluj¹cy mo¿e zwróciæ siê do Przewodnicz¹cego Rady
o nakazanie niezw³ocznego uzupe³nienia odpowiedzi.
7. Przewodnicz¹cy Rady informuje radnych o z³o¿onych
interpelacjach i odpowiedziach na nie na najbli¿szej sesji
Rady, w ramach odrêbnego punktu porz¹dku obrad.
§25. 1. Zapytania sk³ada siê w sprawach aktualnych problemów Gminy, tak¿e celem uzyskania informacji o konkretnym stanie faktycznym.
2. Zapytania formu³owane s¹ pisemnie na rêce Przewodnicz¹cego Rady lub ustnie, w trakcie sesji Rady. Jeli bezporednia odpowied na zapytanie nie jest mo¿liwa pytany
udziela odpowiedzi pisemnej w terminie 14 dni.
§26. 1. Przewodnicz¹cy Rady prowadzi obrady wed³ug
ustalonego porz¹dku otwieraj¹c i zamykaj¹c dyskusjê nad
ka¿dym z punktów.
2. Przewodnicz¹cy Rady udziela g³osu wed³ug kolejnoci
zg³oszeñ; w uzasadnionych przypadkach mo¿e tak¿e udzieliæ
g³osu poza kolejnoci¹.
3. Radnemu nie wolno zabieraæ g³osu bez zezwolenia
Przewodnicz¹cego Rady.
4. Przewodnicz¹cy Rady mo¿e zabieraæ g³os w ka¿dym
momencie obrad.
5. Przewodnicz¹cy Rady mo¿e udzieliæ g³osu osobie nie
bêd¹cej radnym.
§27. 1. Przewodnicz¹cy Rady czuwa nad sprawnym przebiegiem obrad, a zw³aszcza nad zwiêz³oci¹ wyst¹pieñ radnych oraz innych osób uczestnicz¹cych w sesji.
2. Przewodnicz¹cy Rady mo¿e czyniæ radnym uwagi dotycz¹ce tematu, formy i czasu trwania ich wyst¹pieñ,
a w szczególnie uzasadnionych przypadkach przywo³aæ mówcê do rzeczy.
3. Je¿eli temat lub sposób wyst¹pienia, albo zachowania
radnego w sposób oczywisty zak³ócaj¹ porz¹dek obrad b¹d
uchybiaj¹ powadze sesji Przewodnicz¹cy przywo³uje radnego do porz¹dku, a gdy przywo³anie nie odnios³o skutku

§28. Na wniosek radnego Przewodnicz¹cy Rady przyjmuje do protoko³u sesji wyst¹pienie radnego zg³oszone na
pimie, lecz nie wyg³oszone w toku obrad, informuj¹c o tym
Radê z jednoczesnym odczytaniem treci wyst¹pienia.
§29. 1. Przewodnicz¹cy Rady udziela g³osu poza kolejnoci¹ w sprawie wniosków natury formalnej, a w szczególnoci
dotycz¹cych:
1) stwierdzenia quorum,
2) zmiany porz¹dku obrad,
3) ograniczenia czasu wyst¹pieñ dyskutantów,
4) zamkniêcia listy mówców lub kandydatów,
5) zakoñczenia dyskusji i podjêcia uchwa³y,
6) zarz¹dzenia przerwy,
7) odes³ania projektu uchwa³y do komisji,
8) przeliczenia g³osów,
9) przestrzegania regulaminu obrad.
2. Wnioski formalne Przewodnicz¹cy poddaje pod dyskusjê, po czym poddaje sprawê pod g³osowanie.
§30. 1. Sprawy osobowe Rada rozpatruje, z zastrze¿eniem §51 ust. 4, w obecnoci zainteresowanego. Rada mo¿e
jednak postanowiæ inaczej.
2. Postanowienie ust. 1 nie dotyczy przypadków nieusprawiedliwionej nieobecnoci zainteresowanego na sesji.
§31. 1. Po wyczerpaniu porz¹dku obrad Przewodnicz¹cy
Rady koñczy sesjê, wypowiadaj¹c formu³ê zamykam.... sesjê
Rady Miejskiej w Krzy¿u Wlkp.
2. Czas od otwarcia sesji do jej zakoñczenia uwa¿a siê za
czas trwania sesji.
3. Postanowienie ust. 2 dotyczy tak¿e sesji, która objê³a
wiêcej ni¿ jedno posiedzenie.
§32. 1. Rada jest zwi¹zana uchwa³¹ z chwil¹ jej podjêcia.
2. Uchylenie lub zmiana podjêtych uchwa³ mo¿e nast¹piæ
tylko w drodze odrêbnej uchwa³y podjêtej nie wczeniej ni¿
na nastêpnej sesji.
§33. Do wszystkich osób pozostaj¹cych w miejscu obrad
po zakoñczeniu sesji lub posiedzenia maj¹ zastosowanie
ogólne przepisy porz¹dkowe w³aciwe dla miejsca, w którym
sesja siê odbywa.
§34. Pracownik Urzêdu Miejskiego wyznaczony przez
Burmistrza, w uzgodnieniu z Przewodnicz¹cym Rady, sporz¹dza z ka¿dej sesji Rady protokó³.
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§35. 1. Protokó³ sesji Rady musi wiernie odzwierciedlaæ
przebieg sesji.

2. Pracownik, o którym mowa w ust. 1, podlega
w sprawach merytorycznych Przewodnicz¹cemu Rady.

2. Protokó³ sesji Rady powinien w szczególnoci zawieraæ:

ROZDZIA£ VI

1) numer, datê i miejsce odbywania sesji, godzinê jej rozpoczêcia i zakoñczenia oraz wskazywaæ numery uchwa³, imiê
i nazwisko Przewodnicz¹cego obrad i protokolanta,
2) stwierdzenie prawomocnoci obrad,
3) imiona i nazwiska nieobecnych cz³onków Rady z ewentualnym podaniem przyczyn nieobecnoci,
4) odnotowanie przyjêcia protoko³u poprzedniej sesji,
5) uchwalony porz¹dek obrad,
6) przebieg obrad, a w szczególnoci treæ wyst¹pieñ albo
ich streszczenie, teksty zg³oszonych, jak równie¿ uchwalonych wniosków, a nadto odnotowanie faktów zg³oszenia
pisemnych wyst¹pieñ,
7) przebieg g³osowania z wyszczególnieniem liczby g³osów:
za, przeciw, wstrzymujê siê.
8) wskazanie wniesienia przez radnego zdania odrêbnego do
treci uchwa³y,
9) podpis Przewodnicz¹cego i osoby sporz¹dzaj¹cej protokó³.
§36. 1. W trakcie obrad lub nie póniej ni¿ na najbli¿szej
sesji Radni mog¹ zg³aszaæ poprawki lub uzupe³nienia protoko³u, przy czym o ich uwzglêdnieniu rozstrzyga Przewodnicz¹cy Rady po wys³uchaniu protokolanta.
2. Je¿eli wniosek wskazany w ust. 1 nie bêdzie uwzglêdniony wnioskodawca mo¿e wnieæ sprzeciw do Rady.
3. Rada mo¿e podj¹æ uchwa³ê o przyjêciu protoko³u
poprzedniej sesji po rozpatrzeniu sprzeciwu, o jakim mowa
w ust. 2.
§37. 1. Protoko³y numeruje siê kolejnymi cyframi rzymskimi odpowiadaj¹cymi numerowi sesji w danej kadencji
i oznaczeniem roku kalendarzowego.
2. Do protoko³u do³¹cza siê listê obecnoci radnych oraz
odrêbn¹ listê zaproszonych goci, teksty przyjêtych przez
Radê uchwa³, z³o¿one na pimie wnioski nie wyg³oszone przez
Radnych, usprawiedliwienia osób nieobecnych, owiadczenia
i inne dokumenty z³o¿one na rêce Przewodnicz¹cego Rady.
3. Wyci¹gi z protoko³u sesji rady oraz kopie uchwa³
Przewodnicz¹cy Rady przekazuje tak¿e tym jednostkom organizacyjnym, które s¹ zobowi¹zane do okrelonych dzia³añ,
wynikaj¹cych z dokumentów.

Uchwa³y
§40. 1. Uchwa³y, o jakich mowa w §10 ust. 2, a tak¿e
deklaracje, owiadczenia i apele, o jakich mowa w §10 ust. 4,
s¹ sporz¹dzone w formie odrêbnych dokumentów.
2. Przepis ust. 1 nie dotyczy postanowieñ proceduralnych.
§41. 1. Inicjatywê uchwa³odawcz¹ posiada ka¿dy z Radnych oraz Burmistrz, chyba ¿e przepisy prawa stanowi¹
inaczej.
2. Projekt uchwa³y powinien okrelaæ w szczególnoæ:
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 wejcia w ¿ycie uchwa³y (z dniem
podjêcia, og³oszenia uchwa³y lub w okrelonym terminie).
3. Projekt uchwa³y powinien byæ 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 zgodnoci uchwa³y z prawem przez radcê prawnego Urzêdu Miejskiego albo
przez innego prawnika.
§42. 1. Uchwa³y Rady Miejskiej powinny byæ zredagowane w sposób zwiêz³y, syntetyczny, przy u¿yciu wyra¿eñ w ich
podstawowym znaczeniu. W projektach uchwa³ nale¿y unikaæ
pos³ugiwania siê wyra¿eniami specjalistycznymi, zapo¿yczeniami z jêzyków obcych i neologizmami.
2. Uchwa³a powinna zawieraæ co najmniej:
1) datê i tytu³,
2) podstawê prawn¹,
3) dok³adn¹ merytoryczn¹ treæ uchwa³y,
4) okrelenie organu, któremu powierza siê wykonanie uchwa³y,

§38. 1. Protokó³ sesji wyk³ada siê do publicznego wgl¹du
w siedzibie Urzêdu Miejskiego oraz na nastêpnej sesji.

5) termin wejcia w ¿ycie uchwa³y i ewentualnie czas jej
obowi¹zywania.

2. Postanowienie ust. 1 nie dotyczy tych sesji, które
odby³y siê przy drzwiach zamkniêtych.

§43. 1. Uchwa³y Rady podpisuje Przewodnicz¹cy Rady,

§39. 1. Obs³ugê biurow¹ sesji (wysy³anie zawiadomieñ,
wyci¹gów z protoko³ów itp.) sprawuje pracownik Urzêdu
Miejskiego wyznaczony przez Burmistrza, w uzgodnieniu
z Przewodnicz¹cym Rady.

2. Ust. 1 stosuje siê odpowiednio do Wiceprzewodnicz¹cych Rady prowadz¹cych obrady.
§44. Uchwa³y numeruje siê uwzglêdniaj¹c numer sesji
(cyframi rzymskimi), kolejny numer uchwa³y (cyframi arabskimi) i rok podjêcia uchwa³y.
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§45. 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.
3. Urz¹d Miejski prowadzi zbiór przepisów gminnych
dostêpny do powszechnego wgl¹du w jego siedzibie.
§46. Burmistrz przedk³ada Wojewodzie uchwa³y Rady
w ci¹gu 7 dni od daty podjêcia.
§47. Burmistrz przedstawia Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Poznaniu:
1) uchwa³ê bud¿etow¹,

Poz. 1801

6. Karty z oddanymi g³osami i protokó³ g³osowania stanowi¹ za³¹cznik do protoko³u obrad sesji.
§51. 1. Przewodnicz¹cy Rady przed poddaniem wniosku
pod g³osowanie precyzuje i og³asza Radzie proponowan¹
treæ wniosków w taki sposób, aby jego redakcja by³ przejrzysta, a wniosek nie budzi³ w¹tpliwoci co do intencji wnioskodawcy.
2. W pierwszej kolejnoci Przewodnicz¹cy Rady 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 Rady.

3) inne uchwa³y objête zakresem nadzoru Regionalnej Izby
Obrachunkowej.

3. W przypadku g³osowania w sprawie wyborów osób
Przewodnicz¹cy Rady przed zamkniêciem listy kandydatów
zapytuje ka¿dego z nich, czy zgadza siê kandydowaæ i dopiero
po otrzymaniu odpowiedzi twierdz¹cej poddaje pod g³osowanie zamkniecie listy kandydatów i zarz¹dza wybory.

ROZDZIA£ VII

4. Przepis ust. 3 nie ma zastosowania, gdy nieobecny
kandydat z³o¿y³ poprzednio zgodê na pimie.

2) uchwa³ê w sprawie absolutorium,

Tryb glosowania
§48. W g³osowaniu mog¹ braæ udzia³ wy³¹cznie Radni.
§49. 1. G³osowanie jawne odbywa siê przez podniesienie rêki.
2. G³osowanie jawne zarz¹dza i przeprowadza Przewodnicz¹cy Rady, 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 mo¿e wyznaczyæ Radnych.

§52. 1. Je¿eli oprócz wniosku (wniosków) o podjêcie
uchwa³y w danej sprawie zostanie zg³oszony wniosek
o odrzucenie tego wniosku (wniosków), Rada g³osuje
w pierwszej kolejnoci 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 mo¿na w pierwszej kolejnoci poddaæ
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. Wyniki g³osowania jawnego og³asza Przewodnicz¹cy
Rady.

4. W przypadku zg³oszenia do tego samego fragmentu
projektu uchwa³y kilku poprawek stosuje siê zasadê okrelona
w §52 ust. 2.

§50. 1. G³osowanie tajne stosuje siê w przypadkach okrelonych ustawowo.

5. Przewodnicz¹cy Rady mo¿e zarz¹dziæ g³osowanie ³¹czne
nad grup¹ poprawek do projektu uchwa³y.

2. W g³osowaniu tajnym Radni g³osuj¹ za pomoc¹ kart
ostemplowanych pieczêci¹ Rady i opatrzonych czytelnym
podpisem prowadz¹cego obrady, przy czym ka¿dorazowo
Rada ustala sposób g³osowania, a samo g³osowanie przeprowadza wybrana z grona Rady Komisja Skrutacyjna z wybranym sporód siebie przewodnicz¹cym komisji. Cz³onkiem
Komisji Skrutacyjnej nie mo¿e byæ Radny, którego bezporednio dotyczy g³osowanie.

6. W ostatniej kolejnoci zarz¹dza siê g³osowanie za
przyjêciem uchwa³y w ca³oci ze zmianami wynikaj¹cymi z
poprawek wniesionych do projektu uchwa³y.

3. Komisja Skrutacyjna przed przyst¹pieniem do g³osowania objania sposób g³osowania i przeprowadza je wyczytuj¹c kolejno Radnych z listy obecnoci.
4. Kart do g³osowania nie mo¿e byæ wiêcej ni¿ Radnych
obecnych na sesji.
5. Po przeliczeniu g³osów Przewodnicz¹cy Komisji Skrutacyjnej odczytuje protokó³ podaj¹c wynik g³osowania.

7. Przewodnicz¹cy Rady 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.
8. Postanowienia ust. 1 - 7 stosuje siê odpowiednio
w przypadku g³osowania nad zmian¹ uchwa³y.
§53. 1. G³osowanie zwyk³¹ wiêkszoci¹ g³osów oznacza,
¿e przechodzi wniosek lub kandydatura, która uzyska³a wiêksz¹
liczbê g³osów za ni¿ przeciw. G³osów wstrzymuj¹cych siê
i niewa¿nych nie dolicza siê do ¿adnej z grup g³osuj¹cych za
czy przeciw.
2. Je¿eli celem g³osowania jest wybór jednej z wielu
mo¿liwoci przechodzi wniosek lub kandydatura, na któr¹
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oddano liczbê g³osów wiêksz¹ od liczby g³osów oddanych na
pozosta³e.
§54. 1. G³osowanie bezwzglêdn¹ wiêkszoci¹ g³osów oraz
g³osowanie wiêkszoci¹ 3/5 g³osów oznacza, ¿e przechodzi
wniosek lub kandydatura, które uzyska³y co najmniej 1 g³os
wiêcej od sumy pozosta³ych wa¿nie oddanych g³osów, tzn.
przeciwnych i wstrzymuj¹cych siê.
2. G³osowanie bezwzglêdn¹ wiêkszoci¹ ustawowego
sk³adu Rady oraz g³osowanie wiêkszoci¹ 3/5 ustawowego
sk³adu Rady oznacza, ¿e przechodzi wniosek lub kandydatura,
która uzyska³a liczbê ca³kowit¹ wa¿nych g³osów oddanych za
wnioskiem przewy¿szaj¹c¹ po³owê ustawowego sk³adu Rady,
a zarazem tej po³owie najbli¿sz¹.
3. Bezwzglêdna liczba g³osów przy parzystej liczbie g³osuj¹cych zachodzi wówczas, gdy za wnioskiem lub kandydatur¹ zosta³o oddanych 50% plus 1 wa¿nie oddanych g³osów.
4. Bezwzglêdna liczba g³osów przy nieparzystej liczbie
g³osuj¹cych zachodzi wówczas, gdy za wnioskiem lub kandydatur¹ zosta³a oddana liczba g³osów wiêksza o 1 od liczby
pozosta³ych wa¿nie oddanych g³osów.
ROZDZIA£ VIII
Komisje Rady
§55. 1. Do pomocy w wykonywaniu swych zadañ Rada
powo³uje sta³e i dorane komisje.
2. Komisje podlegaj¹ Radzie.
3. Ustala siê sk³ad komisji sta³ych i doranych minimum
w liczbie 3 radnych, w tym przewodnicz¹cy i zastêpca.
§56. 1. Przedmiot dzia³ania komisji sta³ych obejmuje:

l)

porz¹dku publicznego i ochrony przeciwpo¿arowej.

2) Komisja Owiaty, Kultury, Zdrowia, Sportu i Spraw Socjalnych zajmuje siê problematyk¹:
a) ochrony zdrowia,
b) pomocy spo³ecznej,
c) orodków i zak³adów opiekuñczych,
d) edukacji publicznej,
e) kultury, w tym bibliotek komunalnych, wietlic i innych
placówek upowszechniania kultury,
f) sportu, kultury fizycznej, rekreacji i turystyki,
g) ograniczenia bezrobocia i jego skutków.
3) Przedmiot dzia³ania Komisji Rewizyjnej okrelony jest
w za³¹czniku Nr 4 do Statutu Gminy.
§57. 1. Komisje sta³e dzia³aj¹ zgodnie z planem pracy
zatwierdzonym przez Radê.
2. Rada mo¿e zaleciæ komisjom dokonanie w planie pracy
stosownych zmian.
§58. 1. Komisje Rady mog¹ odbywaæ wspólne posiedzenia.
2. Komisje Rady mog¹ podejmowaæ wspó³pracê z odpowiednimi komisjami innych rad gmin, zw³aszcza s¹siaduj¹cych a nadto z innym podmiotami, jeli jest to uzasadnione
przedmiotem ich dzia³alnoci.
3. Na podstawie upowa¿nienia Rady - Przewodnicz¹cy
lub Wiceprzewodnicz¹cy Rady, koordynuj¹cy pracê Komisji
Rady stosownie do §8, mog¹ zwo³aæ posiedzenie komisji
i nakazaæ z³o¿enie Radzie sprawozdania z posiedzenia.

b) gminnych dróg, ulic, mostów, placów oraz organizacji
ruchu drogowego,

§59. 1. Pracami komisji kieruje przewodnicz¹cy komisji
lub zastêpca przewodnicz¹cego komisji, wybrani przez cz³onków danej komisji sporód radnych. Je¿eli najpóniej do
rozpoczêcia pierwszej sesji Rady Miejskiej, nastêpuj¹cej po
sesji, na której powo³ano sk³ady osobowe komisji, komisje nie
dokonaj¹ wyboru przewodnicz¹cego lub zastêpcy przewodnicz¹cego komisji, prawo powo³ania i odwo³ania przewodnicz¹cego i zastêpcy przewodnicz¹cego komisji przechodzi na
Radê.

c) opiniuje uchwa³y w sprawach - nazw ulic, parków,
osiedli mieszkaniowych itp.,

2. Radny mo¿e byæ przewodnicz¹cym lub zastêpc¹ przewodnicz¹cego tylko jednej komisji sta³ej.

d) wodoci¹gów, kanalizacji, wysypisk odpadów komunalnych, zaopatrzenia w energiê elektryczn¹, ciepln¹, gaz,
lokalnego transportu zbiorowego,

3. Funkcji Przewodnicz¹cego Rady nie mo¿na ³¹czyæ
z cz³onkostwem w komisji sta³ej rady.

1) Komisja Gospodarki, Mienia, Rolnictwa i Ochrony rodowiska zajmuje siê ca³oci¹ problematyki gospodarczej
Gminy, a w szczególnoci sprawami:
a) ³adu przestrzennego, gospodarki terenami i ochrony
rodowiska,

f) targowisk, cmentarzy,
g) mienia komunalnego,
h) komunalnego budownictwa mieszkaniowego,
i)

bud¿etu i programów gospodarczych,

j)

rolnictwa i gospodarki gruntami,

k) handlu, rzemios³a, us³ug i przemys³u,

4. Funkcji Wiceprzewodnicz¹cych Rady nie mo¿na ³¹czyæ
z funkcjami przewodnicz¹cego i zastêpcy przewodnicz¹cego
sta³ych komisji Rady.
§60. 1. Komisje pracuj¹ na posiedzeniach, w których dla
ich prawomocnoci winna uczestniczyæ co najmniej po³owa
sk³adu komisji.
2. Szczegó³owe zasady dzia³ania, w tym odbywania posiedzeñ, obradowania, powo³ywania podkomisji i zespo³ów,
komisje ustalaj¹ w przygotowanych przez siebie i zatwierdzonych przez Radê regulaminach.
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§61. 1. Przewodnicz¹cy komisji sta³ych co najmniej raz
do roku przedstawiaj¹ na sesji Rady sprawozdania z dzia³alnoci komisji.

§68. 1. Burmistrz wystawia Radnym dokument podpisany przez Przewodnicz¹cego Rady, w którym stwierdza siê
pe³nienie funkcji Radnego.

2. Przewodnicz¹cy doranych komisji i zespo³ów powo³anych przez Radê przedstawiaj¹ sprawozdania z prac tych
komisji i zespo³ów na pierwszej sesji nastêpuj¹cej po zaprzestaniu ich dzia³alnoci.

2. Burmistrz udziela Radnym pomocy w wykonywaniu
ich mandatu.

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

3. Radni mog¹ zwracaæ siê bezporednio do Rady we
wszystkich sprawach zwi¹zanych z pe³nieniem przez nich
funkcji Radnego.
ROZDZIA£ X

ROZDZIA£ IX

Absolutorium

Radni

§69. 1. Sprawozdanie z wykonanie bud¿etu Burmistrz
przedk³ada Komisji Rewizyjnej do zaopiniowania najpóniej
do koñca marca roku nastêpuj¹cego po roku bud¿etowym,
którego dotyczy sprawozdanie Burmistrza.

§63. 1. Radny jest zobowi¹zany braæ udzia³ w pracach
Rady i jej Komisji oraz innych organów, do których zosta³
wybrany lub desygnowany.
2. Radni maja obowi¹zek utrzymywania sta³ej wiêzi
z wyborcami przez:
1) informowanie wyborców o stanie Gminy,
2) konsultowanie spraw wnoszonych pod obrady Rady,
3) propagowanie zamierzeñ i dokonañ Rady,
4) informowanie mieszkañców o swojej dzia³alnoci w Radzie,
5) przyjmowanie postulatów, wniosków i skarg mieszkañców Gminy.

2. Komisja Rewizyjna opiniuje wykonanie bud¿etu i przedk³ada sprawozdanie Burmistrza z wykonania bud¿etu wraz
z w³asn¹ opini¹ do dnia 15 kwietnia roku po up³ywie roku
bud¿etowego, którego dotyczy sprawozdanie Burmistrza
i wystêpuje do Rady z wnioskiem o udzielenie lub nieudzielanie absolutorium Burmistrzowi z tego tytu³u.
§70. Przed wyst¹pieniem z wnioskiem, o jakim mowa
w §69 ust. 2, Komisja Rewizyjna wystêpuje do Regionalnej
Izby Obrachunkowej o zaopiniowanie tego wniosku.
ROZDZIA£ XI

§64. 1. Radni potwierdzaj¹ swoj¹ obecnoæ na sesjach
i posiedzeniach komisji podpisem na licie obecnoci.

Wspólne sesje z radami innych gmin

2. Radny w ci¹gu 7 dni od daty odbywania siê sesji Rady
lub posiedzenia komisji winien usprawiedliwiæ swoj¹ nieobecnoæ sk³adaj¹c stosowne wyjanienia Przewodnicz¹cemu Rady lub Przewodnicz¹cemu Komisji.

§71. 1. Rada mo¿e odbywaæ wspólne sesje z radami
innych gmin, w szczególnoci do rozpatrzenia i rozstrzygniêcia ich wspólnych spraw.

§65. Radni mog¹, stosownie do potrzeb, przyjmowaæ
mieszkañców Gminy w siedzibie Urzêdu Miejskiego w sprawach dotycz¹cych Gminy i jej mieszkañców.
§66. 1. W przypadku wniosku zak³adu pracy 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.
§67. Podstaw¹ do udzielenia Radnemu przez pracodawcê
czasowego zwolnienia od pracy zawodowej jest zawiadomienie, zaproszenie lub upowa¿nienie do wykonywania danych
prac, zawieraj¹ce okrelenie terminu, charakteru zajêæ i podstawê prawn¹, podpisane przez Przewodnicz¹cego Rady lub
Przewodnicz¹cego Komisji.

2. Wspóln¹ sesjê organizuj¹ Przewodnicz¹cy Rad zainteresowanych Gmin.
3. Zawiadomienie o wspólnej sesji podpisuj¹ wspólnie
Przewodnicz¹cy zainteresowanych Rad Gmin.
§72. 1. Koszty wspólnej sesji ponosz¹ równomiernie zainteresowane gminy, chyba ¿e radni uczestnicz¹cy we wspólnej sesji postanowi¹ inaczej.
2. Przebieg wspólnych obrad mo¿e byæ uregulowany
wspólnym regulaminem uchwalonym przed przyst¹pieniem
do obrad.
ROZDZIA£ XII
Postanowienia koñcowe
§73. Przewodnicz¹cy Rady zapewnia przestrzeganie
postanowieñ Regulaminu i udziela pomocy we w³aciwej
jego interpretacji.
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Za³¹cznik Nr 4
do Statutu

REGULAMIN KOMISJI REWIZYJNEJ RADY MIEJSKIEJ W KRZY¯U WLKP.
ROZDZIA£ I
Postanowienia ogólne
§1. Regulamin Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Krzy¿u Wlkp., zwanej dalej Regulaminem, okrela zasady i tryb
dzia³ania Komisji Rewizyjnej, zwanej dalej Komisj¹.
§2. 1. Komisja Rewizyjna Rady Miejskiej w Krzy¿u Wlkp.
jest sta³¹ komisj¹ powo³ywan¹ w celu kontrolowania dzia³alnoci Burmistrza oraz gminnych jednostek organizacyjnych.
2. Celem dzia³añ kontrolnych jest dostarczanie Radzie
informacji niezbêdnych dla oceny dzia³alnoci Burmistrza
i gminnych jednostek organizacyjnych, zapobieganie niekorzystnym zjawiskom dzia³alnoci kontrolowanych jednostek
oraz pomoc w usuwaniu tych zjawisk.
3. Komisja bada i ocenia na polecenie Rady, materia³y
z kontroli dzia³alnoci Burmistrza i jednostek organizacyjnych
Gminy, dokonywanych przez inne podmioty. Powy¿sze dotyczy tak¿e materia³ów z kontroli zewnêtrznych.
4. Komisja wydaje opinie w przypadkach i na zasadach
okrelonych w ustawach i w niniejszym regulaminie.
§3. Komisja podlega Radzie Miejskiej.
ROZDZIA£ II
Sk³ad Komisji Rewizyjnej
§4. 1. Komisja sk³ada siê z minimum 3 osób, w tym
z przewodnicz¹cego i zastêpcy przewodnicz¹cego.
2. Przewodnicz¹cego Komisji Rewizyjnej wybieraj¹ cz³onkowie Komisji sporód swego grona z zastrze¿eniem §59 ust.
1 Regulaminu Rady Miejskiej.
3. W sk³ad Komisji nie mog¹ byæ powo³ywani radni
pe³ni¹cy funkcjê Przewodnicz¹cego Rady i Wiceprzewodnicz¹cego Rady.
4. Mandat cz³onka Komisji wygasa w przypadku wyboru
cz³onka Komisji na Przewodnicz¹cego lub Wiceprzewodnicz¹cego Rady.
§5. Przewodnicz¹cy Komisji organizuje pracê Komisji
i prowadzi jej obrady. W przypadku nieobecnoci Przewodnicz¹cego Komisji lub niemo¿noci dzia³ania, jego zadania
wykonuje Zastêpca Przewodnicz¹cego Komisji.
§6. 1. Cz³onkowie Komisji podlegaj¹ wy³¹czeniu od udzia³u w dzia³aniach Komisji, w sprawach, w których mo¿e
powstaæ podejrzenie o ich stronniczoæ lub interesownoæ.
2. W sprawie wy³¹czenia Zastêpcy Przewodnicz¹cego
Komisji oraz poszczególnych cz³onków decyduje pisemnie
Przewodnicz¹cy komisji.

3. O wy³¹czeniu Przewodnicz¹cego Komisji decyduje
Rada.
4. Wy³¹czony cz³onek Komisji mo¿e odwo³aæ siê na
pimie od decyzji o wy³¹czeniu do Rady w terminie 7 dni od
daty powziêcia wiadomoci o treci tej decyzji.
5. W sprawach nie uregulowanych w Regulaminie stosuje siê odpowiednio przepisy kodeksu postêpowania administracyjnego.
ROZDZIA£ III
Zadania kontrolne
§7. 1. Komisja, kontroluje dzia³alnoæ Burmistrza i jednostek organizacyjnych Gminy pod wzglêdem:
1) legalnoci,
2) gospodarnoci,
3) rzetelnoci,
4) celowoci,
oraz zgodnoæ dokumentacji ze stanem faktycznym.
2. Komisja, kontroluj¹c dzia³alnoæ Burmistrza i jednostek organizacyjnych Gminy, bada w szczególnoci gospodarkê finansow¹, w tym wykonanie bud¿etu Gminy.
§8. Komisja wykonuje inne dzia³ania kontrolne na zlecenie Rady w zakresie i w formach wskazanych w uchwa³ach
Rady.
§9. 1. Komisja 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 jednostki.
§10. 1. Komisja przeprowadza kontrole kompleksowe
w zakresie ustalonym w planie pracy Komisji zatwierdzonym
przez Radê po uzyskaniu zgody Rady.
2. Rada mo¿e podj¹æ decyzjê w sprawie przeprowadzenia
kontroli kompleksowej nie objêtej zatwierdzonym planem
pracy Komisji.
3. Komisja mo¿e przeprowadzaæ kontrole problemowe
i sprawdzaj¹ce tak¿e wówczas, gdy nie s¹ one objête zatwierdzonym planem pracy komisji.
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§11. 1. Kontrola kompleksowa nie powinna trwaæ d³u¿ej
ni¿ 100 inspektorogodzin w ci¹gu 15 dni roboczych, a kontrole
problemowe i sprawdzaj¹ce nie d³u¿ej ni¿ 30 inspektorogodzin w ci¹gu 5 dni roboczych.
2. Poprzez jedn¹ inspektorogodzinê, rozumie siê pracê
jednego cz³onka zespo³u kontrolnego w ci¹gu jednej godziny.
§12. 1. Kontroli Komisji 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 nie rozpoczynanie kontroli, a tak¿e przerwanie kontroli prowadzonej przez Komisjê.
Powy¿sze dotyczy tak¿e wykonywania 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 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.
§13. 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 okrelonych w §7 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.
ROZDZIA£ IV
Tryb kontroli
§14. 1. Kontroli kompleksowych dokonuj¹ca imieniu
Komisji zespo³y kontrolne sk³adaj¹ce siê z co najmniej dwóch
cz³onków Komisji.
2. Przewodnicz¹cy Komisji wyznacza na pimie kierownika zespo³u kontrolnego, który dokonuje podzia³u czynnoci
pomiêdzy kontroluj¹cych.
3. Kontrole (z zastrze¿eniem ust. 6) przeprowadzane s¹
na podstawie pisemnego upowa¿nienia wydanego przez Przewodnicz¹cego komisji, okrelaj¹cego kontrolowany podmiot,
zakres kontroli oraz osoby wydelegowane do przeprowadzenia kontroli.
4. Kontroluj¹cy obowi¹zani s¹ przed przyst¹pieniem do
czynnoci kontrolnych okazaæ kierownikowi kontrolowanego

Poz. 1801

podmiotu upowa¿nienia, o których mowa w ust. 3 oraz
dowody osobiste.
5. W przypadkach nie cierpi¹cych zw³oki, ka¿dy z cz³onków Komisji mo¿e przyst¹piæ do kontroli problemowej bez
wczeniejszej uchwa³y Komisji oraz upowa¿nienia, o którym
mowa w ust. 3. Za przypadki nie cierpi¹ce zw³oki uwa¿a siê
w szczególnoci sytuacjê w których cz³onek komisji 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¿ powstaniu znacznych
strat materialnych w mieniu komunalnym.
6. W przypadku podjêcia dzia³añ kontrolnych, o których
mowa w ust. 5 kontroluj¹cy jest obowi¹zany zwróciæ siê w najkrótszym mo¿liwym terminie - do Przewodnicz¹cego
Komisji, o wyra¿enie zgody na ich kontynuowanie i uzupe³nienie sk³adu zespo³u kontrolnego zgodnie z ust. 1.
7. W przypadku nie zwrócenia siê o wyra¿enie zgody, lub
te¿ odmowy wyra¿enia zgody, o której mowa w ust. 6,
kontroluj¹cy niezw³ocznie przerywa kontrolê, sporz¹dza notatkê z podjêtych dzia³añ, która podlega w³¹czeniu do akt
Komisji.
§15. 1. W razie podjêcia w toku kontroli uzasadnionego
podejrzenia pope³nienia przestêpstwa, kontroluj¹cy niezw³ocznie zawiadamia o tym Przewodnicz¹cego Rady, kierownika
kontrolowanej jednostki i Burmistrza, wskazuj¹c dowody
uzasadniaj¹ce zawiadomienie.
2. Je¿eli podejrzenie dotyczy osoby Burmistrza, kontroluj¹cy zawiadamia o tym Przewodnicz¹cego Rady.
§16. 1. Kierownik kontrolowanego podmiotu obowi¹zany jest zapewniæ warunki i rodki niezbêdne 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¿liwienia kontroluj¹cym wstêpu do obiektów i pomieszczeñ kontrolowanego podmiotu.
3. Kierownik kontrolowanego podmiotu, który odmówi
wykonania czynnoci, o których mowa w ust. 1 i 2, obowi¹zany jest do niezw³ocznego z³o¿enia na rêce osoby kontroluj¹cej pisemnego wyjanienia.
4. Na ¿¹danie kontroluj¹cych, kierownik kontrolowanego
podmiotu obowi¹zany jest udzieliæ ustnych i pisemnych
wyjanieñ tak¿e w przypadkach innych, ni¿ okrelone
w ust. 3.
5. Zasady udostêpniania wiadomoci stanowi¹cych
tajemnicê pañstwow¹ lub s³u¿bow¹ reguluj¹ powszechnie
obowi¹zuj¹ce przepisy prawa.
§17. Obowi¹zki, przypisane niniejszym regulaminem kierownikowi kontrolowanego podmiotu, mog¹ byæ wykonywane za porednictwem podleg³ych mu pracowników.
§18. Czynnoci kontrolne wykonywane s¹ w miarê mo¿liwoci w dniach oraz godzinach pracy kontrolowanego podmiotu.
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ROZDZIA£ V
Protoko³y kontroli
§19. 1. Kontroluj¹cy sporz¹dzaj¹ z przeprowadzonej kontroli - w terminie 7 dni od daty jej zakoñczenia - protokó³
pokontrolny, obejmuj¹cy:
1) nazwê i adres kontrolowanego podmiotu,
2) imiê i nazwisko kontroluj¹cego (kontroluj¹cych),
3) daty rozpoczêcia i zakoñczenia czynnoci kontrolnych,
4) okrelenie przedmiotowego zakresu kontroli,
5) imiê i nazwisko kierownika kontrolowanego podmiotu,
6) przebieg i wynik czynnoci kontrolnych, a w szczególnoci
wnioski kontroli wskazuj¹ce na stwierdzone nieprawid³owoci w dzia³alnoci kontrolowanego podmiotu oraz wskazanie dowodów potwierdzaj¹cych ustalenia zawarte
w protokóle,
7) datê i miejsce podpisania protoko³u,
8) podpisy kontroluj¹cego (kontroluj¹cych) i kierownika kontrolowanego podmiotu, lub notatkê o odmowie podpisania protoko³u z podaniem przyczyn odmowy,
9) protokó³ pokontrolny mo¿e tak¿e zawieraæ wnioski oraz
propozycje co do sposobu usuniêcia stwierdzonych nieprawid³owoci.
10) protokó³ pokontrolny Komisja przedstawia na najbli¿szej
Sesji.
§20. 1. W przypadku odmowy podpisania protoko³u przez
kierownika kontrolowanego podmiotu lub czêci kontroluj¹cych, osoby te s¹ obowi¹zane 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. Je¿eli podpisania protoko³u
odmówi³ Przewodnicz¹cy Komisji, sk³ada on - na zasadach
wy¿ej podanych - wyjanienia na rêce Przewodnicz¹cego
Rady.
§21. 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.
§22. Protokó³ pokontrolny sporz¹dza siê w trzech egzemplarzach, które - w terminie 3 dni od daty podpisania protoko³u - otrzymuj¹: Przewodnicz¹cy Rady, Przewodnicz¹cy
Komisji i kierownik kontrolowanego podmiotu.
ROZDZIA£ VI
Zadania opiniodawcze
§23. 1. Komisja opiniuje wykonanie bud¿etu Gminy
i wystêpuje z wnioskiem do Rady w sprawie udzielenia lub
nie udzielenia absolutorium Burmistrzowi.

2. Przewodnicz¹cy Komisji przedk³ada opiniê i wniosek,
o których mowa w ust. 1 na rêce Przewodnicz¹cego Rady
w terminie okrelonym w Regulaminie Rady, stanowi¹cym
za³¹cznik nr 3 do Statutu.
3. Wniosek, o którym mowa w ust. 1, Przewodnicz¹cy
Rady przesy³a do zaopiniowania Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Poznaniu w terminie do dnia 7 kwietnia.
§24. 1. Komisja opiniuje na pimie wniosek o odwo³anie
Burmistrza.
2. Przewodnicz¹cy Komisji przedk³ada opinie, o których
mowa w ust. 1 na rêce Przewodnicz¹cego Rady w terminie
7 dni od daty otrzymania pisemnego wniosku w tej sprawie.
§25. Komisja wydaje tak¿e opinie w sprawach okrelonych w uchwa³ach Rady.
ROZDZIA£ VII
Plany pracy i sprawozdania Komisji
§26. 1. Komisja przedk³ada Radzie do zatwierdzenia plan
pracy.
2. Plan przed³o¿ony Radzie musi zawieraæ co najmniej:
1) tematykê i terminy odbywania posiedzeñ,
2) terminy i wykaz jednostek, które zostan¹ poddane kontroli
kompleksowej.
3. Komisja mo¿e przyst¹piæ do wykonywania kontroli
kompleksowych po zatwierdzeniu planu pracy.
§27. 1. Komisja sk³ada Radzie - roczne sprawozdanie ze
swojej dzia³alnoci najpóniej do koñca pierwszego kwarta³u
nastêpnego roku, a w ostatnim roku kadencji rady na przedostatniej sesji rady.
2. Sprawozdanie powinno zawieraæ:
1) liczbê, przedmiot, miejsca, rodzaj i termin przeprowadzonych kontroli i innych czynnoci,
2) wykaz najwa¿niejszych nieprawid³owoci wykrytych
w toku kontroli,
3) wykaz wy³¹czeñ, o których mowa w §6 regulaminu.
3. Ocena wykonania bud¿etu Gminy za rok ubieg³y oraz
wniosek w sprawie absolutorium, Komisja przedstawia
Radzie w terminie do dnia 15 kwietnia ka¿dego roku.
4. Poza przypadkiem okrelonym w ust. 1, Komisja sk³ada sprawozdanie ze swej dzia³alnoci po podjêciu stosownej
uchwa³y Rady, okrelaj¹cej przedmiot i termin z³o¿enia sprawozdania.
ROZDZIA£ VIII
Posiedzenia Komisji
§28. 1. Komisja obraduje na posiedzeniach zwo³ywanych przez Przewodnicz¹cego Komisji zgodnie z planem
pracy Komisji oraz w miarê potrzeb.
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2. Przewodnicz¹cy Komisji zwo³uje posiedzenia Komisji,
które nie s¹ objête planem pracy Komisji, w formie pisemnej.
3. Posiedzenia, o jakich mowa w ust. 2, mog¹ byæ zwo³ywane z w³asnej inicjatywy Przewodnicz¹cego Komisji,
a tak¿e na pisemny wniosek:
1) Przewodnicz¹cego Rady,

6. Z posiedzenia Komisji nale¿y sporz¹dzaæ protokó³,
który winien byæ podpisany przez Przewodnicz¹cego Komisji
i protokólanta.
§29. 1. Rozstrzygniêcia Komisji zapadaj¹ zwyk³¹ wiêkszoci¹ g³osów w obecnoci co najmniej po³owy sk³adu
Komisji.
2. Komisja podejmuje rozstrzygniêcia w g³osowaniu jawnym

2) nie mniej ni¿ 1/4 radnych,
3) nie mniej ni¿ 1/2 cz³onków Komisji.
4. Przewodnicz¹cy Rady oraz radni sk³adaj¹cy wniosek
w sprawie zwo³ania posiedzenia Komisji obowi¹zani s¹ wskazaæ we wniosku przyczynê jego z³o¿enia.
5. Przewodnicz¹cy Komisji mo¿e zaprosiæ na posiedzenia
Komisji:
1) radnych nie bêd¹cych cz³onkami Komisji,
2) osoby zaanga¿owane na wniosek Komisji w charakterze
bieg³ych lub ekspertów.

§30. Obs³ugê Komisji zapewnia Burmistrz.
§31. 1. Komisja mo¿e korzystaæ z porad, opinii, oraz
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 Gminy, Przewodnicz¹cy
Komisji Rewizyjnej przedstawia sprawê na Sesji Rady celem
podjêcia uchwa³y zobowi¹zuj¹cej osoby zarz¹dzaj¹ce mieniem komunalnym do zawarcia stosownej umowy w imieniu
Gminy.

Za³¹cznik Nr 5
do Statutu Gminy Krzy¿ Wlkp.

REGULAMIN KLUBU RADNYCH
§1. Radni mog¹ tworzyæ kluby radnych, okrelone dalej
jako kluby, wed³ug kryteriów przez siebie przyjêtych.
§2. W ramach klubów mog¹ funkcjonowaæ ko³a radnych.

3. Kluby podlegaj¹ rozwi¹zaniu, gdy liczba ich cz³onków
spadnie poni¿ej piêciu.
§7. Kluby dzia³aj¹ wy³¹cznie w ramach Rady.

§3. 1. Warunkiem tworzenia klubów jest zadeklarowanie
w nim udzia³u, przez co najmniej piêciu radnych.

§8. Prace klubów organizuj¹ przewodnicz¹cy klubów, wybierani przez cz³onków klubu.

2. Powstanie klubu musi zostaæ niezw³ocznie zg³oszone
Przewodnicz¹cemu Rady.

§9. 1. Kluby dzia³aj¹ na podstawie w³asnych regulaminów.

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.
§4. Przewodnicz¹cy Rady prowadzi rejestr klubów.
§5. Przynale¿noæ radnych do klubów jest dobrowolna.
§6. 1. Kluby dzia³aj¹ przez okres 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.

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.
§10. 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.
§11. Na wniosek przewodnicz¹cego klubów Burmistrz
obowi¹zany jest zapewniæ klubom organizacyjne warunki
w zakresie niezbêdnym do ich funkcjonowania.

Dziennik Urzêdowy
Województwa Wielkopolskiego Nr 96

Poz. 1802

 9609 

1802
UCHWA£A Nr VI/51/2003 RADY MIEJSKIEJ W KOBYLINIE
z dnia 31 marca 2003 r.
w sprawie zasad wynajmowania lokali wchodz¹cych w sk³ad mieszkaniowego zasobu gminy Kobylin
Na podstawie art. 40 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca
1990 r. o samorz¹dzie gminnym (Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz.
1591) oraz art. 21 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 21 czerwca
2001 r. o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie
gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego (Dz.U. Nr 71, poz. 733,
z 2002 r. Nr 113, poz. 984 i Nr 168, poz. 1383) Rada Miejska
w Kobylinie uchwala co nastêpuje:
ROZDZIA£
Postanowienia ogólne
§1. Ilekroæ w uchwale jest mowa o:
1. Ustawie  rozumie siê przez to ustawê z dnia 21 czerwca
2001 r. o ochronie praw lokatorów mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego (Dz.U. Nr 71,
poz. 733 z póniejszymi zmianami).
2. Mieszkaniowy zasób gminy Kobylin  rozumie siê przez to
lokale okrelone w art. 20 ust. 1 ustawy.
3. Gospodarstwie domowym  rozumie siê przez gospodarstwo domowe lokatora samodzielnie zajmuj¹cego lokal
lub lokatora, jego ma³¿onki i inne osoby wspólnie z nim
stale zamieszkuj¹ce i gospodaruj¹ce, które swoje prawa
do zamieszkiwania w lokalu wywodz¹ z prawa tego lokatora.
4. Trudnych warunkach mieszkaniowych  rozumie siê przez
to warunki mieszkaniowe, w których na cz³onka gospodarstwa domowego przypada mniej ni¿ 5 m2 ogólnej powierzchni pokoi lub lokalu, który nie spe³nia wymogów
pomieszczeñ przeznaczonych na sta³y pobyt ludzi, w wietle odrêbnych przepisów.
§2. Wynajmuj¹cym lokale mieszkalne, zamienne, socjalne i zwi¹zane ze stosunkiem pracy jest gmina Kobylin reprezentowana przez Burmistrza Kobylina lub podmiot przez
niego upowa¿niony.
§3. Wynajmuj¹cy na zasadach i w wypadkach przewidzianych w ustawie oraz niniejszej uchwa³y zapewnia lokale
socjalne i zamienne osobom i rodzinom do tego uprawnionym.
§4. W miarê posiadanych mo¿liwoci, gmina Kobylin
zaspokaja równie¿ potrzeby mieszkaniowe gospodarstw domowych o niskich dochodach stwierdzonych na podstawie
dokumentów oraz znajduj¹cych siê w trudnych warunkach
mieszkaniowych.

ROZDZIA£ II
Wysokoæ dochodu, warunki zamieszkiwania
i kryteria wyboru osób, którym przys³uguje
pierwszeñstwo zawarcia umowy najmu lokalu
na czas nieoznaczony i lokalu socjalnego
§5. Pierwszeñstwo zawarcia umowy najmu lokalu na czas
nieoznaczony przys³uguje osobom, które:
1. Zamieszkuj¹ lokal, w którym na osobê przypada mniej ni¿
5 m2 powierzchni mieszkalnej i której dochody brutto
z gospodarstwa domowego w okresie poprzedzaj¹cym
trzy miesi¹ce nie przekracza³y 150% najni¿szej emerytury
w gospodarstwach jednoosobowych lub 100% najni¿szej
emerytury w gospodarstwach wieloosobowych.
2. Posiadaj¹ tytu³ prawny na czas nieoznaczony do lokalu
stanowi¹cego mieszkaniowy zasób gminy Kobylin i wystêpuj¹ o najem mniejszego mieszkania, je¿eli zwalniaj¹
do dyspozycji lokal przekraczaj¹cy co najmniej 50% normatywn¹ powierzchnie u¿ytkow¹ okrelon¹ w art. 5 ust.
1 ustawy o dodatkach mieszkaniowych.
3. Utraci³y tytu³ prawny do zajmowanego lokalu socjalnego
w skutek nie przed³u¿enia umowy najmu tego lokalu ze
wzglêdu na przekroczenie dochodu okrelonego w §5 pkt
2, a spe³niaj¹ kryteria dochodowe okrelone w §5 pkt 1.
§6. Pierwszeñstwo zawarcia umowy najmu lokalu socjalnego przys³uguje osobom, które:
1. uzyska³y prawo do takiego lokalu na podstawie orzeczenia
s¹dowego.
2. utraci³y mieszkanie wskutek klêski ¿ywio³owej katastrofy
lub po¿aru.
3. Nie maj¹ tytu³u prawnego do lokalu i których dochody
brutto z gospodarstwa domowego w okresie poprzedzaj¹cym trzy miesi¹ce nie przekroczy³y 100% najni¿szej
emerytury w gospodarstwach jednoosobowych lub 50%
najni¿szej emerytury w gospodarstwach wieloosobowych
pod warunkiem, ¿e jest brak osób zobowi¹zanych do
wiadczeñ alimentacyjnych. Osoby zobowi¹zane do wiadczeñ alimentacyjnych maj¹ obowi¹zek zapewniæ lokal
mieszkalny.
4. Posiadaj¹ tytu³ prawny na czas nieoznaczony do lokalu
stanowi¹cego mieszkaniowy zasób gminy Kobylin
i z przyczyn ekonomicznych wystêpuj¹ o najem lokalu
socjalnego, a spe³niaj¹ kryteria dochodowe okrelone
w pkt 3.
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§7. W drodze wyj¹tku, ze wzglêdu na szczególne okolicznoci losowe, spo³eczne i ekonomiczne lub w celu poprawy
efektywnoci wykorzystania mieszkaniowego zasobu gminy
Kobylin, wynajmuj¹cy mo¿e dodatkowo zakwalifikowaæ do
wynajmu lokalu na czas nieoznaczony lub lokalu socjalnego
inne osoby lub rodziny.
ROZDZIA£ III
Warunki dokonywania zamiany lokali wchodz¹cych
w sk³ad mieszkaniowego zasobu gminy oraz zamiany
pomiêdzy najemcami lokali nale¿¹cych do tego zasobu a
osobami zajmuj¹cymi lokale w innych zasobach
§8. 1.Wzajemna zamiana lokali pomiêdzy lokatorami wymaga ich porozumienia oraz zgody na zmianê wyra¿onej bez
wynajmuj¹cego.
2. Na wniosek najemcy wynajmuj¹cy mo¿e dokonaæ
zmiany lokali, je¿eli w wyniku takiej zamiany wynajmuj¹cy
uzyskuje samodzielny lokal mieszkalny o wy¿szym standardzie wyposa¿enia lub lokal o wiêkszym metra¿u powierzchni
mieszkalnej.
§9. 1. Zgody na dokonanie wzajemnej zamiany lokali mo¿na
odmówiæ, je¿eli wnioskodawca, który ubiega siê o wiêkszy
lokal zalega z op³atami za mieszkanie.
2. Nie zezwala siê na dokonanie gdy w jej wyniku na
osobê bêdzie przypadaæ mniej ni¿ 5 m2 powierzchni ³¹cznej
pokoi.
ROZDZIA£ IV
Tryb rozpatrywania i za³atwiania wniosków
o najem zawieranych na czas nieoznaczony
i o najem lokali socjalnych oraz sposób
poddania tych spraw kontroli spo³ecznej
§10. Wnioski dotycz¹ce wynajmu lokali osobom i rodzinom wymienionym w §3 rozpatrywane s¹ na bie¿¹co w miarê
ich wp³ywu.
1. Wynajmuj¹cy rozpatruje wnioski osób uprawnionych
do lokalu zamiennego i do lokalu socjalnego przyznanego
orzeczeniem s¹dowym raz na kwarta³ w terminie do ostatniego dnia miesi¹ca nastêpuj¹cego po zakoñczeniu kwarta³u.
2. Termin okrelony w ust. 2 nie ma zastosowania
w przypadku stwierdzenia przez w³aciwy organ nadzoru
budowlanego koniecznoci natychmiastowego opró¿niania
budynku z powodu zagro¿enia bezpieczeñstwem ludzi i mienia.
3. Wynajmuj¹cy rozpatruj¹c i za³atwiaj¹c wnioski powo³uje ka¿dorazowo spo³eczn¹ komisjê reprezentuj¹c¹ dane
rodowisko.

§11. Wnioski osób i rodzin wymienionych w §4, spe³niaj¹ce kryteria okrelone w §5 pkt 1 mog¹ podlegaæ sprawdzeniu w zakresie warunków zamieszkiwania.
ROZDZIA£ V
Zasady postêpowania w stosunku do osób, które
pozosta³y w lokalu opuszczonym przez najemcê lub
lokalu, w którego najem nie wst¹pi³y po mierci najemcy
§12. Wynajmuj¹cy powinien zawrzeæ umowê najmu lokalu stanowi¹cego w³asnoæ gminy Kobylin ze wstêpnymi,
rodzeñstwem i osobami przysposobionymi najemcy, jeli
dotychczasowy najemca:
1. Przeprowadzi³ siê do lokalu, do którego nie uzyska³ tytu³u
prawnego.
2. Uzyska³ tytu³ prawny do innego lokalu w wyniku zawarcia
zwi¹zku ma³¿eñskiego.
3. Uzyska³ tytu³ prawny do innego lokalu, w którym 
w przypadku przekwaterowania wszystkich osób uprawnionych  nast¹pi³oby przegêszczenie (poni¿ej 5 m2 powierzchni mieszkalnej na osobê).
§13. Z osobami, które pozosta³y w lokalu, w którego
najem nie wst¹pi³y po mierci najemcy, mo¿na zawrzeæ
umowê najmu tego lokalu, je¿eli:
1. Zamieszkiwa³y z najemc¹ stale przez okres co najmniej
5 lat do chwili jego mierci, sprawuj¹c nad nim opiekê
i w chwili mierci najemcy nie mia³y tytu³u prawnego do
zajmowania innego lokalu.
2. Spe³niaj¹c kryterium dochodowe okrelone w §5 pkt 1
i nie mog¹ zamieszkaæ w innym lokalu ni¿ dotychczas u¿ywany.
§14. W stosunku do osób, które nie wst¹pi³y w najem
wobec których nie wyra¿ono zgody na zawarcie umowy
najmu na zasadach okrelonych w §12 i §13, wynajmuj¹cy
wystêpuje do s¹du z powództwem o nakazanie opró¿nienia
lokalu.
ROZDZIA£ VI
Kryteria oddawania w najem lokali
o powierzchni u¿ytkowej przekraczaj¹cej 80 m2.
§15. 1. Lokale o powierzchni u¿ytkowej przekraczaj¹cej
80 m2 mog¹ byæ wynajmowane w drodze przetargu.
2. Przetarg mo¿e byæ ograniczony do osób, które z³o¿¹
owiadczenie, ¿e zwolni¹ do dyspozycji gminy dotychczasowy zajmowany lokal stanowi¹cy mieszkaniowy zasób wynajmuj¹cego.
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ROZDZIA£ VII
Postanowienia koñcowe
§16. Osoby, które z³o¿y³y wnioski o przydzia³ lokalu mieszkalnego przed wejciem w ¿ycie uchwa³y zachowuj¹ wa¿noæ
i podlegaj¹ realizacji zgodnie z zasadami okrelonymi
w niniejszej uchwale.
§17. Wykonanie uchwa³y powierza siê Burmistrzowi
Kobylina.

Poz. 1802

§18. Uchwa³a wchodzi w ¿ycie po up³ywie 14 dni od dnia
og³oszenia w Dzienniku Urzêdowym Województwa
Wielkopolskiego.
Przewodnicz¹cy
Rady Miejskiej
() Tadeusz D¿yga³a
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