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Uchwa³a Nr XIV/78/03

Rady Gminy w Izbicku

z dnia 17 listopada 2003 r.

w sprawie uchwalenia  statutów jednostek pomocniczych Gminy Izbicko.
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23 grudnia 2003 r. w sprawie okre�lenia wód podziemnych wra¿liwych na zanieczyszczenia zwi¹zkami azotu ze
�róde³ rolniczych oraz obszarów szczególnie na nie nara¿onych.................................................................................8851

Na podstawie art. 35 ust. 1 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 153
poz. 1271, Nr 214 poz. 1806/ Rady Gminy w Izbicku uchwala, co
nastêpuje:

§ 1. Po przeprowadzeniu konsultacji z mieszkañcami
uchwala statuty jednostek pomocniczych stanowi¹ce za³¹czniki
od nr 1 do nr 11 niniejszej uchwa³y:

Borycz stanowi¹cy za³¹cznik nr 1 do uchwa³y

Grabów stanowi¹cy za³¹cznik nr 2 do uchwa³y

Izbicko stanowi¹cy za³¹cznik nr 3 do uchwa³y

Kro�nica stanowi¹cy za³¹cznik nr 4 do uchwa³y

Ligota Czamborowa stanowi¹cy za³¹cznik nr 5 do uchwa³y

Otmice stanowi¹cy za³¹cznik nr 6 do uchwa³y

Poznowice stanowi¹cy za³¹cznik nr 7 do uchwa³y

Siedlec stanowi¹cy za³¹cznik nr 8 do uchwa³y

Sprzêcice stanowi¹cy za³¹cznik nr 9 do uchwa³y

Suchodaniec stanowi¹cy za³¹cznik nr 10 do uchwa³y

Utrata stanowi¹cy za³¹cznik nr 11 do uchwa³y.

§ 2. Wykonanie uchwa³y powierza siê Wójtowi Gminy Izbicko.

§ 3. Traci moc uchwa³a Nr XXI/110/2000 Rady Gminy w
Izbicku z dnia 17 kwietnia 2000 r. w sprawie uchwalenia Statu-
tów So³ectw.

§ 4. Uchwa³a podlega og³oszeniu w Dzienniku Urzêdo-
wym Województwa Opolskiego i wchodzi w ¿ycie po up³ywie
14 dni od dnia og³oszenia.

Przewodnicz¹cy
Rady Gminy w Izbicku

Jacek Sleziona

- 8786 -         Poz.2327



Za³¹cznik nr 1
do uchwa³y Nr XIV/78/03

Rady Gminy w Izbicku
z dnia 17 listopada 2003 r.

STATUT SO£ECTWA
BORYCZ

Rozdzia³ I

Nazwa i teren dzia³ania

§ 1.1. Ogó³ mieszkañców So³ectwa Borycz stanowi samo-
rz¹d mieszkañców wsi.

2. Nazwa samorz¹du mieszkañców wsi brzmi: So³ectwo
Borycz.

§ 2.1. So³ectwo Borycz jest jednostk¹ pomocnicz¹, której
mieszkañcy wspólnie z innymi so³ectwami tworz¹ wspólnotê sa-
morz¹dow¹ Gminy Izbicko.

2. Samorz¹d mieszkañców wsi - So³ectwa Borycz dzia³a na
podstawie przepisów prawa, a w szczególno�ci:

- ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorz¹dzie gminnym
/Dz. U. z 2001 r.  Nr 142 poz. 1591 z pó�n. zm./

- na podstawie Statutu Gminy Izbicko.

- niniejszego Statutu

§ 3. Teren dzia³ania So³ectwa obejmuje wie� Borycz o ob-
szarze 499 ha.

Rozdzia³ II

Organizacja i zakres dzia³ania

§ 4. Organami So³ectwa s¹:
1) Zebranie Wiejskie i So³tys,
2) Rada So³ecka - organ pomocniczy.

§ 5.1. Zebranie Wiejskie jest organem uchwa³odawczym w
So³ectwie.

2. So³tys jest organem wykonawczym.

3. Rada So³ecka jest organem wspomagaj¹cym dzia³al-
no�æ So³ectwa.

§ 6.1. Do zadañ samorz¹dów mieszkañców wsi - So³ectwa
nale¿y:

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

2) kszta³towanie zasad wspó³¿ycia spo³ecznego,

3) organizowanie wspólnych prac na rzecz miejsca za-
mieszkania,

4) tworzenie pomocy s¹siedzkiej,

5) sprawowanie kontroli spo³ecznej nad dzia³alno�ci¹ jed-
nostek organizacyjnych zwi¹zanych z warunkami ¿ycia na wsi.

2. So³ectwo zarz¹dza przekazanym mu przez Gminê od-
rêbn¹ uchwa³¹ mieniem komunalnym oraz mieniem bêd¹-
cym  w jego posiadaniu.

3. W zakresie zwyk³ego zarz¹du mieniem So³ectwo:

1) utrzymuje mienie w stanie nie pogorszonym, poprzez
dokonywanie niezbêdnych napraw, konserwacji i remontów,

2) za³atwia bie¿¹ce sprawy zwi¹zane z eksploatacj¹ mie-
nia,

3) pobiera dochody i korzysta z mienia zgodnie z prze-
znaczeniem,

4) mo¿e prowadziæ dzia³alno�æ gospodarcz¹ z u¿yciem
mienia, którym zarz¹dza, w zakresie nie wykraczaj¹cym poza
zadanie o charakterze u¿yteczno�ci publicznej,

5) mo¿e oddawaæ w najem, dzier¿awê lub do innego
korzystania lokale, obiekty i grunty po uprzednim uzgodnieniu
z Wójtem Gminy Izbicko zasad i warunków tych czynno�ci,

6) mo¿e zawieraæ umowy z osobami fizycznymi, prawny-
mi i jednostkami organizacyjnymi nie posiadaj¹cymi osobo-
wo�ci prawnej w zakresie okre�lonym w pkt. 1 - 5,

7) So³ectwo obowi¹zane jest do stosowania w swojej
dzia³alno�ci ustawy o zamówieniach publicznych.

§ 7. Zadania okre�lone w § 6 samorz¹d mieszkañców
wsi realizuje w szczególno�ci poprzez:

1) podejmowanie uchwa³ w sprawie So³ectwa,

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

3) wspó³uczestnictwo w organizowaniu i przeprowadza-
niu przez Radê Gminy konsultacji spo³ecznej projektów
uchwa³ Rady Gminy w sprawach o podstawowym znaczeniu
dla mieszkañców So³ectwa,

4) wystêpowanie z wnioskami do Rady Gminy o rozpa-
trzenie spraw, których za³atwienie wykracza poza mo¿liwo�ci
mieszkañców So³ectwa,

5) wspó³pracê z radnymi z terenu So³ectwa w zakresie
organizacji spotkañ z wyborcami, dy¿urów oraz kierowanie do
nich wniosków dotycz¹cych So³ectwa,

6) ustalenie zadañ dla So³ectwa do realizacji miêdzy
Zebraniami Wiejskimi.

§ 8.1. Do wy³¹cznej w³a�ciwo�ci Zebrania Wiejskiego
nale¿y:

1) wybór i odwo³anie So³tysa,
2) wybór i odwo³anie Rady So³eckiej,
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3) uchwalenie rocznego planu rzeczowo - finansowego
oraz dokonywanie w nim zmian,

4) opiniowanie o prawach w³asno�ci, u¿ytkowania, zby-
wania lub w innych sprawach rzeczowych i maj¹tkowych zwa-
nych mieniem gminnym,

5) opiniowanie celowo�ci utworzenia, poszerzenia i likwi-
dacji So³ectwa.

§ 9.1. Uchwa³y i opinie Zebrania Wiejskiego So³tys prze-
kazuje Wójtowi Gminy Izbicko.

2. Wójt w zale¿no�ci od charakteru sprawy za³atwia je we
w³asnym zakresie lub przekazuje do rozpatrzenia na sesji Rady
Gminy.

3. O sposobie za³atwienia spraw Wójt informuje Zebranie
Wiejskie i So³tysa w terminach okre�lonych w k.p.a.

§ 10. Samorz¹d mieszkañców wsi mo¿e uczestniczyæ w
postêpowaniu administracyjnym na zasadach ustalonych w
Kodeksie postêpowania administracyjnego dla organizacji, je-
¿eli jest to uzasadnione celami statutowymi samorz¹du i gdy za
tym przemawia interes spo³eczny mieszkañców So³ectwa.

§ 11. Dla realizacji wspólnych przedsiêwziêæ samorz¹d
mieszkañców wsi nawi¹zuje wspó³pracê z samorz¹dami miesz-
kañców s¹siednich so³ectw i osiedli, zawiera porozumienia,
okre�laj¹c zakres i sposób wykonywania wspólnych zadañ, mo¿e
podejmowaæ wspólne uchwa³y.

Rozdzia³ III

So³tys i Rada So³ecka

§ 12. 1. Kadencja So³tysa, Rady So³eckiej i innych orga-
nów powo³anych przez Zebranie Wiejskie trwa cztery lata.

2. Dzia³alno�æ So³tysa i Rady So³eckiej ma charakter spo-
³eczny. Rada So³ecka spo�ród swego grona wybiera Przewodni-
cz¹cego. Przewodnicz¹cym Rady So³eckiej mo¿e byæ So³tys.

§ 13. 1. Do obowi¹zków So³tysa nale¿y w szczególno�ci:
1) dzia³anie stosowne do wskazañ Zebrania Wiejskiego,
2) wp³ywanie na wykorzystanie aktywno�ci mieszkañców

s³u¿¹ce poprawie gospodarki i warunków ¿ycia w So³ectwie,
3) reprezentowanie mieszkañców So³ectwa na zewn¹trz,
4) uczestniczenie w naradach So³tysów,
5) pe³nienie roli mê¿a zaufania w miejscowym �rodowisku,
6) wykonywanie powierzonych mu przepisami prawa z za-

kresu administracji publicznej,
7) prowadzenie zarz¹du, administracji, gospodarki tymi

sk³adnikami mienia i �rodkami finansowymi, które Gmina prze-
kaza³a So³ectwu do korzystania. Akceptowanie dokumentów z
tym zwi¹zanych,

8) opiniowanie wniosków mieszkañców So³ectwa w spra-
wie przyznania im zasi³ków i innej pomocy, jak równie¿ wnio-
sków o ulgi z zakresu podatków, op³at i innych nale¿no�ci,

9) potwierdzanie okoliczno�ci, których przy za³atwieniu
spraw przez mieszkañców wymagaj¹ przepisy prawa,

10) sporz¹dzanie sprawozdañ z dzia³alno�ci So³ectwa,
11) wykonywanie innych zadañ nale¿¹cych do So³tysa z

mocy ogólnie obowi¹zuj¹cych przepisów m.in. w zakresie obron-

no�ci i ochrony po¿arowej, inkasa niektórych podatków i op³at,
zapobiegania klêskom ¿ywio³owym oraz usuwania ich skutków,

12) prowadzenie teczki zawieraj¹cej:
- Statut So³ectwa,
- protoko³y z zebrañ so³eckich,
- sprawozdania i umowy
13) protokó³ z zebrania so³eckiego winien zawieraæ:
- skrócony opis dyskusji
- wnioski i uchwa³y przy czym w sprawach poddawanych

pod g³osowanie winien byæ ujêty zapis jak¹ ilo�ci¹ g³osów "za",
"przeciw" i "wstrzymuj¹cych siê"

- za³¹czon¹ listê osób obecnych na zebraniu.

2. Do zadañ Przewodnicz¹cego Rady So³eckiej nale¿y:
a) zwo³ywanie Zebrañ Wiejskich i posiedzeñ Rad So³ec-

kich na wniosek So³tysa,
b) protoko³owanie powy¿szych zebrañ i posiedzeñ.

3. Na Zebraniach Wiejskich So³tys przedk³ada co najmniej
raz w roku informacjê o swojej dzia³alno�ci oraz o realizacji do-
chodów i wydatków So³ectwa.

4. So³tys mo¿e braæ udzia³ w sesjach Rady Gminy.

5. Na sesjach Rady Gminy So³tysowi przys³uguje prawo
wystêpowania z g³osem doradczym. Mo¿e równie¿ zg³aszaæ
wnioski w imieniu Zebrania Mieszkañców.

§14. 1. Przy wykonywaniu swoich zadañ, So³tys wspó³pra-
cuje z Rad¹ So³eck¹. Rada So³ecka sk³ada siê z 3 - 10 osób.

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

3. Posiedzenia Rady So³eckiej odbywaj¹ siê co najmniej
1 raz na kwarta³. Posiedzeniom przewodniczy Przewodnicz¹cy
Rady So³eckiej.

4. Radny z So³ectwa powinien uczestniczyæ w posiedze-
niach Rady So³eckiej.

5. Rada So³ecka w szczególno�ci:
1) opracowuje i przedk³ada na Zebraniu projekt uchwa³y

w sprawach bêd¹cych przedmiotem  rozpatrywania przez Ze-
branie,

2) dokonuje rozliczenia finansowego z zakresu admini-
strowania mieniem komunalnym znajduj¹cym siê na terenie
So³ectwa,

3) opracowuje i przedk³ada na Zebraniu Wiejskim projek-
ty programów prac samorz¹du,

4) wystêpuje wobec Zebrania Wiejskiego z inicjatywami
dotycz¹cymi udzia³u mieszkañców w rozwi¹zywaniu problemów
So³ectwa i realizacji zadañ samorz¹du,

5) organizuje wykonywanie uchwa³ Zebrania Wiejskiego
oraz kontroluje ich realizacjê,

6) decyduje w sprawach udzia³u samorz¹du mieszkañ-
ców wsi w postêpowaniu administracyjnym

7) wspó³dzia³a z w³a�ciwymi organizacjami spo³ecznymi
w celu wspólnej realizacji zadañ,

8) na Zebraniach Wiejskich So³tys sk³ada informacjê o
dzia³alno�ci Rady So³eckiej.
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Rozdzia³ IV
Zasady i tryb zwo³ywania Zebrañ Wiejskich oraz wa-

runki wa¿no�ci podejmowania uchwa³

§16. Prawo do udzia³u w Zebraniu Wiejskim maj¹ wszy-
scy mieszkañcy So³ectwa, posiadaj¹cy  czynne prawo wybor-
cze.

§17. Zebranie Wiejskie zwo³uje So³tys:
1) z w³asnej inicjatywy,
2) z inicjatywy Rady So³eckiej,
3) na ¿¹danie co najmniej 1/10 mieszkañców uprawnio-

nych do udzia³u w Zebraniu,
4) na polecenie Rady Gminy lub Wójta.

§18. 1. Zebranie Wiejskie odbywa siê w miarê istniej¹-
cych potrzeb, co najmniej jeden raz w roku.

2. Termin i miejsce Zebrania Wiejskiego podaje siê do
wiadomo�ci publicznej poprzez og³oszenie na tablicy og³oszeñ.

3. Zebranie zwo³ywane na wniosek mieszkañców, Rady
Gminy lub Wójta winno odbyæ siê w terminie 7 dni, chyba ¿e
wnioskodawca proponuje termin pó�niejszy.

§19. 1. Zebranie Wiejskie jest wa¿ne, gdy mieszkañcy
So³ectwa zostali o nim prawid³owo zawiadomieni, zgodnie z wy-
mogami Statutu.

2. Zebranie Wiejskie otwiera So³tys i przewodniczy jego
obradom. Zebranie mo¿e wybraæ inn¹ osobê na przewodnicz¹-
cego Zebrania.

3. Porz¹dek obrad ustala Zebranie Wiejskie na podsta-
wie projektu przed³o¿onego przez So³tysa.

4.Projekt porz¹dku obrad winien byæ skonsultowany z
Rad¹ So³eck¹. Sprawy proponowane do rozpatrzenia za Zebra-
niu winny byæ nale¿ycie przygotowane.

§20. W celu udzielenia So³tysowi sta³ej pomocy w przygo-
towaniu materia³ów i w organizacji zebrañ, Wójt wyznacza po-
szczególnych pracowników Urzêdu Gminy do kontaktów z So-
³ectwem.

§21. 1. Zebranie Wiejskie jest uprawnione do przeprowa-
dzenia wyborów oraz podejmowania uchwa³ w obecno�ci co
najmniej 1/5 uprawnionych do g³osowania osób.

2. W przypadku, braku okre�lonego w pkt. 1 quorum, na-
stêpne Zebranie Mieszkañców So³ectwa odbywa siê po up³ywie
15 minut od wyznaczonego I terminu Zebrania bez wzglêdu na
ilo�æ osób uprawnionych do g³osowania, uchwa³y podejmowa-
ne w drugim terminie s¹ wi¹¿¹ce.

3. Uchwa³y Zebrania zapadaj¹ zwyk³¹ wiêkszo�ci¹ g³osów,
tzn. liczba g³osów "za" musi byæ wiêksza od g³osów "przeciw".

4. G³osowanie odbywa siê w sposób jawny. Zebranie mo¿e
postanowiæ o przeprowadzeniu tajnego g³osowania nad kon-
kretn¹ spraw¹.

5. Obrady Zebrania s¹ protoko³owane. Uchwa³y podpisu-
je So³tys i og³asza je w sposób zwyczajowo przyjêty.

Rozdzia³ V
Tryb wyboru So³tysa i Rady So³eckiej

§22.1. Zebranie Wiejskie, na którym ma byæ dokonany
wybór So³tysa i cz³onków Rady So³eckiej zarz¹dza Wójt. W tym
celu okre�la miejsce, dzieñ i godzinê Zebrania Wiejskiego oraz
wyznacza Przewodnicz¹cego Zebrania.

2. Postanowienie Wójta o zwo³aniu Zebrania Wiejskiego
dla wyboru So³tysa i Rady So³eckiej podaje do wiadomo�ci
mieszkañców co najmniej na 7 dni przed wyznaczon¹ dat¹ Ze-
brania.

§ 23. 1. Wybory So³tysa, cz³onków Rady So³eckiej lub od-
wo³anie przeprowadza komisja w sk³adzie co najmniej 3 osób
wybranych spo�ród uprawnionych uczestników Zebrania. Wy-
bory przeprowadza siê na kartkach do g³osowania, opatrzonych
pieczêci¹ Rady Gminy.

2. Do zadañ komisji nale¿y:
- przyjêcie zg³oszenia kandydatów,
- przeprowadzenie g³osowania,
- ustalenie wyników wyborów,
- og³oszenie wyników wyborów,
- sporz¹dzenie protoko³u  o wynikach wyborów.
3. Protokó³ podpisuj¹ cz³onkowie komisji oraz Przewodni-

cz¹cy Zebrania.

§ 24. 1. Wybory odbywaj¹ siê przy nieograniczonej liczbie
kandydatów zg³oszonych bezpo�rednio przez uprawnionych
uczestników Zebrania.

2. W pierwszej kolejno�ci nale¿y przeprowadziæ zg³osze-
nia kandydatów i g³osowanie dla dokonania wyboru So³tysa. W
drugiej kolejno�ci wybory cz³onków Rady So³eckiej.

3. Warunkiem przyjêcia kandydatury jest zgoda kandydata
wyra¿ona na pi�mie, w razie nieobecno�ci na Zebraniu.

§ 25. Za wybranych uwa¿a siê kandydatów, którzy uzyskali
najwiêksz¹ liczbê g³osów.

§ 26. Wyboru lub odwo³ania So³tysa i cz³onków Rady So-
³eckiej dokonuje siê w g³osowaniu tajnym.

§ 27.1. So³tys i cz³onkowie Rady So³eckiej s¹ bezpo�red-
nio odpowiedzialni przed Zebraniem Wiejskim i mog¹ byæ przez
Zebranie Wiejskie odwo³ani przed up³ywem kadencji, je¿eli nie
wykonuj¹ swoich obowi¹zków, naruszaj¹ postanowienia Statu-
tu i uchwa³ Zebrania lub dopu�cili siê czynu dyskwalifikuj¹cego
w opinii �rodowiska. Uzasadniony wniosek o odwo³anie z³o¿o-
ny przez piêæ osób, powinien byæ poddany g³osowaniu na Ze-
braniu, na którym zosta³ zg³oszony lub na nastêpnym, w termi-
nie do jednego miesi¹ca.

2. Odwo³anie z zajmowanych funkcji winno byæ podjête po
wys³uchaniu zainteresowanego.

§ 28.1. W przypadku odwo³ania lub ust¹pienia So³tysa,
Wójt zwo³uje Zebranie Wiejskie dla wyboru nowego So³tysa.

2. Wybory dla uzupe³nienia sk³adu Rady So³eckiej lub wy-
brania nowego sk³adu ca³ej Rady So³eckiej, przeprowadza sa-
modzielnie Zebranie Wiejskie, zwo³ane przez So³tysa.

Rozdzia³ VI
Gospodarka finansowa So³ectwa

§29.1. So³ectwo prowadzi w³asn¹ gospodarkê finansow¹
na podstawie rocznego planu rzeczowo-finansowego, uchwa-
lonego przez Zebranie Wiejskie, które stanowi integraln¹ czê�æ
bud¿etu Gminy. Plan powinien byæ uchwalony w terminie do
15 listopada roku poprzedzaj¹cego rok bud¿etowy.

2. So³ectwo uwzglêdnia plan finansowy i wszystkie jego
zmiany z Wójtem Gminy. Wójt mo¿e dokonaæ korekty planu fi-
nansowego So³ectwa w przypadku: niewykonania zadañ obo-
wi¹zuj¹cych i naruszenia dyscypliny bud¿etowej.

3. So³ectwo dysponuje nastêpuj¹cymi �rodkami finanso-
wymi:

1) �rodkami udzielonymi w bud¿ecie Gminy,
2) op³atami z tytu³u prowadzenia dzia³alno�ci i posiadania

mienia komunalnego,
3) dobrowolnymi wp³atami osób fizycznych i prawnych,
4. Z posiadanych �rodków finansowych So³ectwo pokry-

wa koszty zwi¹zane z:
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1) utrzymaniem mienia komunalnego przekazanego w za-
rz¹d So³ectwu,

2) dofinansowanie czynów spo³ecznych,
3) wyposa¿eniem, remontem i utrzymaniem dróg So³ec-

twa,
4) wydatkami zwi¹zanymi z utrzymaniem lokali i dzia³alno-

�ci organów So³ectwa,
5) dofinansowaniem dzia³alno�ci kulturalnej, o�wiatowej i

sportowej,
6) inne, wa¿ne cele So³ectwa, zgodnie z uchwa³¹ Zebrania

Wiejskiego, za zgod¹ Wójta.
5. Czynno�ci prawne zwi¹zane z realizacj¹ powierzonych

So³ectwu spraw w zakresie zadañ obowi¹zuj¹cych podejmuje
Wójt, po uprzednim, uzgodnieniu z So³tysem i przy uwzglêdnie-
niu planu finansowego So³ectwa.

6. So³tys mo¿e podejmowaæ zobowi¹zania zgodnie z pla-
nem finansowym, po uzgodnieniu kontrasygnaty Skarbnika Gmi-
ny.

7. So³tys mo¿e podejmowaæ zobowi¹zania do wysoko�ci
posiadanych �rodków. Zobowi¹zania przekraczaj¹ce stan w³a-
sno�ci posiadanych �rodków musz¹ byæ uzgodnione z Wójtem.

Rozdzia³ VII
Nadzór nad dzia³alno�ci¹ So³ectwa

§30.1. Rada Gminy sprawuje nadzór nad jednostkami po-
mocniczymi w zakresie wykonywanych zadañ.

2. Do podstawowych �rodków nadzoru nale¿¹ w szczegól-
no�ci:

- dokonywanie oceny stanu So³ectwa na sesji,
- dokonywanie lustracji So³ectwa,
- rozpatrywanie sprawozdañ z dzia³alno�ci gospodarczej,

finansowej i spo³ecznej So³ectwa.
3. Dzia³alno�æ finansow¹ So³ectw nadzoruje Skarbnik

Gminy.
4. Wójt zobowi¹zany jest czuwaæ, aby mienie So³ectwa nie

by³o nara¿one na szkody i uszczuplenia oraz, aby dochody So³ec-
twa i �wiadczenia pobierane na jego korzy�æ by³y wydatkowane
zgodnie z prawem i Statutem So³ectwa.

5. Organy wykonawcze Gminy i podporz¹dkowane Gminie
jednostki organizacyjne s¹ zobowi¹zane uwzglêdniaæ i realizo-
waæ uchwa³y i opinie organów So³ectwa, udzielaj¹c odpowiedzi
w ci¹gu 14 dni w razie zajêcia odmiennego stanowiska, przed-
stawiæ je wraz z uzasadnieniem.

6. Wójt, je¿eli uzna uchwa³y So³ectwa za wykraczaj¹ce poza
zakres przekazanych im kompetencji i sprzeczne z prawem - po-
winien wstrzymaæ ich realizacjê.

7. Organy So³ectwa mog¹ wnie�æ sprzeciw do Wójta na
postêpowanie sprzeczne z pkt. 6, gdy narusza ono istotne intere-
sy mieszkañców.

8. Wójt badaj¹c sprzeciw:
1) uznaje jego zasadno�æ lub
2) w razie uwzglêdnienia sprzeciwu podejmuje decyzjê o

wstrzymaniu rozstrzygniêcia okre�lonego w pkt. 6 i wnosi spra-
wê pod obrady Rady Gminy, której uchwa³a ostatecznie rozstrzy-
ga sprawê.

Rozdzia³ VIII
Postanowienia koñcowe

§ 31. Mandat So³tysa i cz³onka Rady So³eckiej wygasa w
przypadku:

1) �mierci,
2) zrzeczenia siê,
3) odwo³ania.

§ 32. Zmiany Statutu dokonuje Rada Gminy.

§ 33. Statut wchodzi w ¿ycie po up³ywie 14 dni od dnia
og³oszenia w Dzienniku Urzêdowym Województwa Opolskie-
go.

Za³¹cznik nr 2
do uchwa³y Nr XIV/78/03

Rady Gminy w Izbicku
z dnia 17 listopada 2003 r.

STATUT SO£ECTWA
GRABÓW

Rozdzia³ I
Nazwa i teren dzia³ania

§ 1.1. Ogó³ mieszkañców So³ectwa Grabów stanowi sa-
morz¹d mieszkañców wsi.

2. Nazwa samorz¹du mieszkañców wsi brzmi: So³ec-
two Grabów.

§ 2. 1. So³ectwo Grabów jest jednostk¹ pomocnicz¹, któ-
rej mieszkañcy wspólnie z innymi so³ectwami tworz¹ wspólno-
tê samorz¹dow¹ Gminy Izbicko.

2. Samorz¹d mieszkañców wsi - So³ectwa Grabów dzia-
³a na podstawie przepisów prawa, a w szczególno�ci:

- ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorz¹dzie gminnym
/Dz. U. z 2001 r.  Nr 142 poz. 1591 z pó�n. zm./

- na podstawie Statutu Gminy Izbicko,
- niniejszego Statutu.

§ 3. Teren dzia³ania So³ectwa obejmuje wie� Grabów o
obszarze 185 ha.

Rozdzia³ II
Organizacja i zakres dzia³ania

§ 4. Organami So³ectwa s¹:
1) Zebranie Wiejskie i So³tys
2) Rada So³ecka - organ pomocniczy.

§ 5.1. Zebranie Wiejskie jest organem uchwa³odawczym
w So³ectwie.

2. So³tys jest organem wykonawczym.
3. Rada So³ecka jest organem wspomagaj¹cym dzia-

³alno�æ So³ectwa.

§ 6.1. Do zadañ samorz¹dów mieszkañców wsi - So³ec-
twa nale¿y:

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

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

mieszkania,
4) tworzenie pomocy s¹siedzkiej,
5) sprawowanie kontroli spo³ecznej nad dzia³alno�ci¹ jedno-

stek organizacyjnych zwi¹zanych z warunkami ¿ycia na wsi.
2. So³ectwo zarz¹dza przekazanym mu przez Gminê od-

rêbn¹ uchwa³¹ mieniem komunalnym oraz mieniem bêd¹cym
w jego posiadaniu.

3. W zakresie zwyk³ego zarz¹du mieniem So³ectwo:
1) utrzymuje mienie w stanie nie pogorszonym, poprzez

dokonywanie niezbêdnych napraw, konserwacji i remontów,
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2)  za³atwia bie¿¹ce sprawy zwi¹zane z eksploatacj¹ mie-
nia,

3) pobiera dochody i korzysta z mienia zgodnie z przezna-
czeniem,

4) mo¿e prowadziæ dzia³alno�æ gospodarcz¹ z u¿yciem
mienia, którym zarz¹dza, w zakresie nie wykraczaj¹cym poza
zadanie o charakterze u¿yteczno�ci publicznej,

5) mo¿e oddawaæ w najem, dzier¿awê lub do innego ko-
rzystania lokale, obiekty i grunty po uprzednim uzgodnieniu z
Wójtem Gminy Izbicko zasad i warunków tych czynno�ci,

6) mo¿e zawieraæ umowy z osobami fizycznymi, prawnymi
i jednostkami organizacyjnymi nie posiadaj¹cymi osobowo�ci
prawnej w zakresie okre�lonym w pkt. 1 - 5,

7) So³ectwo obowi¹zane jest do stosowania w swojej dzia-
³alno�ci ustawy o zamówieniach publicznych.

§ 7. Zadania okre�lone w §6 samorz¹d mieszkañców wsi
realizuje w szczególno�ci poprzez:

1) podejmowanie uchwa³ w sprawie So³ectwa,
2) opiniowanie spraw nale¿¹cych do zakresu dzia³ania sa-

morz¹du mieszkañców,
3) wspó³uczestnictwo w organizowaniu i przeprowadza-

niu przez Radê Gminy konsultacji spo³ecznej projektów uchwa³
Rady Gminy w sprawach o podstawowym znaczeniu dla miesz-
kañców So³ectwa,

4) wystêpowanie z wnioskami do Rady Gminy o rozpatrze-
nie spraw, których za³atwienie wykracza poza mo¿liwo�ci miesz-
kañców So³ectwa,

5) wspó³pracê z radnymi z terenu So³ectwa w zakresie
organizacji spotkañ z wyborcami, dy¿urów oraz kierowanie do
nich wniosków dotycz¹cych So³ectwa,

6) ustalenie zadañ dla So³ectwa do realizacji miêdzy Ze-
braniami Wiejskimi.

§ 8.1. Do wy³¹cznej w³a�ciwo�ci Zebrania Wiejskiego na-
le¿y:

1) wybór i odwo³anie So³tysa,
2) wybór i odwo³anie Rady So³eckiej,
3) uchwalenie rocznego planu rzeczowo - finansowego

oraz dokonywanie w nim zmian,
4) opiniowanie o prawach w³asno�ci, u¿ytkowania, zby-

wania lub w innych sprawach rzeczowych i maj¹tkowych zwa-
nych mieniem gminnym,

5) opiniowanie celowo�ci utworzenia, poszerzenia i likwi-
dacji So³ectwa.

§ 9.1. Uchwa³y i opinie Zebrania Wiejskiego So³tys prze-
kazuje Wójtowi Gminy Izbicko.

2. Wójt w zale¿no�ci od charakteru sprawy za³atwia je we
w³asnym zakresie lub przekazuje do rozpatrzenia na sesji Rady
Gminy.

3. O sposobie za³atwienia spraw Wójt informuje Zebranie
Wiejskie i So³tysa w terminach okre�lonych w k.p.a.

§ 10. Samorz¹d mieszkañców wsi mo¿e uczestniczyæ w
postêpowaniu administracyjnym na zasadach ustalonych w Ko-
deksie postêpowania administracyjnego dla organizacji, je¿eli
jest to uzasadnione celami statutowymi samorz¹du i gdy za tym
przemawia interes spo³eczny mieszkañców So³ectwa.

§ 11. Dla realizacji wspólnych przedsiêwziêæ samorz¹d
mieszkañców wsi nawi¹zuje wspó³pracê z samorz¹dami miesz-
kañców s¹siednich so³ectw i osiedli, zawiera porozumienia, okre-
�laj¹c zakres i sposób wykonywania wspólnych zadañ, mo¿e
podejmowaæ wspólne uchwa³y.

Rozdzia³ III
So³tys i Rada So³ecka

§ 12.1. Kadencja So³tysa, Rady So³eckiej i innych orga-
nów powo³anych przez Zebranie Wiejskie trwa cztery lata.

2. Dzia³alno�æ So³tysa i Rady So³eckiej ma charakter spo-
³eczny. Rada So³ecka spo�ród swego grona wybiera Przewodni-
cz¹cego. Przewodnicz¹cym Rady So³eckiej mo¿e byæ So³tys.

§ 13.1. Do obowi¹zków So³tysa nale¿y w szczególno�ci:
1) dzia³anie stosowne do wskazañ Zebrania Wiejskiego,
2) wp³ywanie na wykorzystanie aktywno�ci mieszkañców

s³u¿¹ce poprawie gospodarki i warunków ¿ycia w So³ectwie,
3) reprezentowanie mieszkañców So³ectwa na zewn¹trz,
4) uczestniczenie w naradach So³tysów,
5) pe³nienie roli mê¿a zaufania w miejscowym �rodowi-

sku,
6) wykonywanie powierzonych mu przepisami prawa z

zakresu administracji publicznej,
7) prowadzenie zarz¹du, administracji, gospodarki tymi

sk³adnikami mienia i �rodkami finansowymi, które Gmina prze-
kaza³a So³ectwu do korzystania. Akceptowanie dokumentów z
tym zwi¹zanych,

8) opiniowanie wniosków mieszkañców So³ectwa w spra-
wie przyznania im zasi³ków i innej pomocy, jak równie¿ wnio-
sków o ulgi z zakresu podatków, op³at i innych nale¿no�ci,

9) potwierdzanie okoliczno�ci, których przy za³atwieniu
spraw przez mieszkañców wymagaj¹ przepisy prawa,

10) sporz¹dzanie sprawozdañ z dzia³alno�ci So³ectwa,
11) wykonywanie innych zadañ nale¿¹cych do So³tysa z

mocy ogólnie obowi¹zuj¹cych przepisów m.in. w zakresie obron-
no�ci i ochrony po¿arowej, inkasa niektórych podatków i op³at,
zapobiegania klêskom ¿ywio³owym oraz usuwania ich skutków,

12) prowadzenie teczki zawieraj¹cej:
- Statut So³ectwa,
- protoko³y z zebrañ so³eckich,
- sprawozdania i umowy,
13) protokó³ z zebrania so³eckiego winien zawieraæ:
- skrócony opis dyskusji,
- wnioski i uchwa³y przy czym w sprawach poddawanych

pod g³osowanie winien byæ ujêty zapis jak¹ ilo�ci¹ g³osów "za",
"przeciw" i "wstrzymuj¹cych siê",

- za³¹czon¹ listê osób obecnych na zebraniu.
2. Do zadañ Przewodnicz¹cego Rady So³eckiej nale¿y:
a) zwo³ywanie Zebrañ Wiejskich i posiedzeñ Rad So³ec-

kich na wniosek So³tysa,
b) protoko³owanie powy¿szych zebrañ i posiedzeñ.
3. Na Zebraniach Wiejskich So³tys przedk³ada co najmniej

raz w roku informacjê o swojej dzia³alno�ci oraz o realizacji
dochodów i wydatków So³ectwa.

4. So³tys mo¿e braæ udzia³ w sesjach Rady Gminy.
5. Na sesjach Rady Gminy So³tysowi przys³uguje prawo

wystêpowania z g³osem doradczym. Mo¿e równie¿ zg³aszaæ
wnioski w imieniu Zebrania Mieszkañców.

§ 14.1. Przy wykonywaniu swoich zadañ, So³tys wspó³-
pracuje z Rad¹ So³eck¹. Rada So³ecka sk³ada siê z 3 - 10 osób.

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

3. Posiedzenia Rady So³eckiej odbywaj¹ siê co najmniej
1 raz na kwarta³. Posiedzeniom przewodniczy Przewodnicz¹cy
Rady So³eckiej.

4. Radny z So³ectwa powinien uczestniczyæ w posiedze-
niach Rady So³eckiej.

5. Rada So³ecka w szczególno�ci:
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1) opracowuje i przedk³ada na Zebraniu projekt uchwa³y w
sprawach bêd¹cych przedmiotem  rozpatrywania przez Zebranie,

2) dokonuje rozliczenia finansowego z zakresu administro-
wania mieniem komunalnym znajduj¹cym siê na terenie So³ec-
twa,

3) opracowuje i przedk³ada na Zebraniu Wiejskim projekty
programów prac samorz¹du,

4) wystêpuje wobec Zebrania Wiejskiego z inicjatywami
dotycz¹cymi udzia³u mieszkañców w rozwi¹zywaniu problemów
So³ectwa i realizacji zadañ samorz¹du,

5) organizuje wykonywanie uchwa³ Zebrania Wiejskiego
oraz kontroluje ich realizacjê,

6) decyduje w sprawach udzia³u samorz¹du mieszkañców
wsi w postêpowaniu administracyjnym,

7) wspó³dzia³a z w³a�ciwymi organizacjami spo³ecznymi w
celu wspólnej realizacji zadañ,

8) na Zebraniach Wiejskich So³tys sk³ada informacjê o dzia-
³alno�ci Rady So³eckiej.

Rozdzia³ IV
Zasady i tryb zwo³ywania Zebrañ Wiejskich oraz warunki

wa¿no�ci podejmowania uchwa³

§ 16. Prawo do udzia³u w Zebraniu Wiejskim maj¹ wszyscy
mieszkañcy So³ectwa, posiadaj¹cy  czynne prawo wyborcze.

§ 17. Zebranie Wiejskie zwo³uje So³tys:
1) z w³asnej inicjatywy,
2) z inicjatywy Rady So³eckiej,
3) na ¿¹danie co najmniej 1/10 mieszkañców uprawnio-

nych do udzia³u w Zebraniu,
4) na polecenie Rady Gminy lub Wójta.

§ 18. 1. Zebranie Wiejskie odbywa siê w miarê istniej¹cych
potrzeb, co najmniej jeden raz w roku.

2. Termin i miejsce Zebrania Wiejskiego podaje siê do
wiadomo�ci publicznej poprzez og³oszenie na tablicy og³oszeñ.

3. Zebranie zwo³ywane na wniosek mieszkañców, Rady
Gminy lub Wójta winno odbyæ siê w terminie 7 dni, chyba ¿e wnio-
skodawca proponuje termin pó�niejszy.

§ 19. 1. Zebranie Wiejskie jest wa¿ne, gdy mieszkañcy So-
³ectwa zostali o nim prawid³owo zawiadomieni, zgodnie z wymo-
gami Statutu.

2. Zebranie Wiejskie otwiera So³tys i przewodniczy jego
obradom. Zebranie mo¿e wybraæ inn¹ osobê na Przewodnicz¹-
cego Zebrania.

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

4.Projekt porz¹dku obrad winien byæ skonsultowany z Rad¹
So³eck¹. Sprawy proponowane do rozpatrzenia za Zebraniu win-
ny byæ nale¿ycie przygotowane.

§ 20. W celu udzielenia So³tysowi sta³ej pomocy w przygo-
towaniu materia³ów i w organizacji zebrañ, Wójt wyznacza po-
szczególnych pracowników Urzêdu Gminy do kontaktów z So³ec-
twem.

§ 21.1. Zebranie Wiejskie jest uprawnione do przeprowa-
dzenia wyborów oraz podejmowania uchwa³ w obecno�ci co naj-
mniej 1/5 uprawnionych do g³osowania osób.

2. W przypadku, braku okre�lonego w pkt. 1 quorum, na-
stêpne Zebranie Mieszkañców So³ectwa odbywa siê po up³ywie
15 minut od wyznaczonego I terminu Zebrania bez wzglêdu na
ilo�æ osób uprawnionych do g³osowania, uchwa³y podejmowa-
ne w drugim terminie s¹ wi¹¿¹ce.

3. Uchwa³y Zebrania zapadaj¹ zwyk³¹ wiêkszo�ci¹ g³o-
sów, tzn. liczba g³osów "za" musi byæ wiêksza od g³osów "prze-
ciw".

4. G³osowanie odbywa siê w sposób jawny. Zebranie
mo¿e postanowiæ o przeprowadzeniu tajnego g³osowania nad
konkretn¹ spraw¹.

5. Obrady Zebrania s¹ protoko³owane. Uchwa³y podpi-
suje So³tys i og³asza je w sposób zwyczajowo przyjêty.

Rozdzia³ V
Tryb wyboru So³tysa i Rady So³eckiej

§ 22.1. Zebranie Wiejskie, na którym ma byæ dokonany
wybór So³tysa i cz³onków Rady So³eckiej zarz¹dza Wójt. W tym
celu okre�la miejsce, dzieñ i godzinê Zebrania Wiejskiego
oraz wyznacza Przewodnicz¹cego Zebrania.

2. Postanowienie Wójta o zwo³aniu Zebrania Wiejskie-
go dla wyboru So³tysa i Rady So³eckiej podaje do wiadomo�ci
mieszkañców co najmniej na 7 dni przed wyznaczon¹ dat¹
Zebrania.

§ 23. 1. Wybory So³tysa, cz³onków Rady So³eckiej lub
odwo³anie przeprowadza komisja w sk³adzie co najmniej 3
osób wybranych spo�ród uprawnionych uczestników Zebra-
nia. Wybory przeprowadza siê na kartkach do g³osowania, opa-
trzonych pieczêci¹ Rady Gminy.

2. Do zadañ komisji nale¿y:
- przyjêcie zg³oszenia kandydatów,
- przeprowadzenie g³osowania,
- ustalenie wyników wyborów,
- og³oszenie wyników wyborów,
- sporz¹dzenie protoko³u  o wynikach wyborów.
3. Protokó³ podpisuj¹ cz³onkowie komisji oraz Przewod-

nicz¹cy Zebrania.

§ 24. 1. Wybory odbywaj¹ siê przy nieograniczonej licz-
bie kandydatów zg³oszonych bezpo�rednio przez uprawnio-
nych uczestników Zebrania.

2. W pierwszej kolejno�ci nale¿y przeprowadziæ zg³osze-
nia kandydatów i g³osowanie dla dokonania wyboru So³tysa.
W drugiej kolejno�ci wybory cz³onków Rady So³eckiej.

3. Warunkiem przyjêcia kandydatury jest zgoda kandy-
data wyra¿ona na pi�mie, w razie nieobecno�ci na zebraniu.

§ 25. Za wybranych uwa¿a siê kandydatów, którzy uzy-
skali najwiêksz¹ liczbê g³osów.

§ 26. Wyboru lub odwo³ania So³tysa i cz³onków Rady
So³eckiej dokonuje siê w g³osowaniu tajnym.

§ 27.1. So³tys i cz³onkowie Rady So³eckiej s¹ bezpo-
�rednio odpowiedzialni przed Zebraniem Wiejskim i mog¹ byæ
przez Zebranie Wiejskie odwo³ani przed up³ywem kadencji,
je¿eli nie wykonuj¹ swoich obowi¹zków, naruszaj¹ postano-
wienia Statutu i uchwa³ Zebrania lub dopu�cili siê czynu dys-
kwalifikuj¹cego w opinii �rodowiska. Uzasadniony wniosek o
odwo³anie z³o¿ony przez piêæ osób, powinien byæ poddany g³o-
sowaniu na Zebraniu, na którym zosta³ zg³oszony lub na na-
stêpnym, w terminie do jednego miesi¹ca.

2. Odwo³anie z zajmowanych funkcji winno byæ podjête
po wys³uchaniu zainteresowanego.

§ 28.1. W przypadku odwo³ania lub ust¹pienia So³tysa,
Wójt 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.
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Rozdzia³ VI
Gospodarka finansowa So³ectwa

§ 29.1. So³ectwo prowadzi w³asn¹ gospodarkê finansow¹
na podstawie rocznego planu rzeczowo-finansowego, uchwa-
lonego przez Zebranie Wiejskie, które stanowi integraln¹ czê�æ
bud¿etu Gminy. Plan powinien byæ uchwalony w terminie do
15 listopada roku poprzedzaj¹cego rok bud¿etowy.

2. So³ectwo uwzglêdnia plan finansowy i wszystkie jego
zmiany z Wójtem Gminy. Wójt mo¿e dokonaæ korekty planu fi-
nansowego So³ectwa w przypadku: niewykonania zadañ obo-
wi¹zuj¹cych i naruszenia dyscypliny bud¿etowej.

3. So³ectwo dysponuje nastêpuj¹cymi �rodkami finanso-
wymi:

1) �rodkami udzielonymi w bud¿ecie Gminy,
2) op³atami z tytu³u prowadzenia dzia³alno�ci i posiadania

mienia komunalnego,
3) dobrowolnymi wp³atami osób fizycznych i prawnych.
4. Z posiadanych �rodków finansowych So³ectwo pokry-

wa koszty zwi¹zane z:
1) utrzymaniem mienia komunalnego przekazanego w za-

rz¹d So³ectwu,
2) dofinansowanie czynów spo³ecznych,
3) wyposa¿eniem, remontem i utrzymaniem dróg So³ec-

twa,
4) wydatkami zwi¹zanymi z utrzymaniem lokali i dzia³alno-

�ci organów So³ectwa,
5) dofinansowaniem dzia³alno�ci kulturalnej, o�wiatowej

i sportowej,
6) inne, wa¿ne cele So³ectwa, zgodnie z uchwa³¹ Zebra-

nia Wiejskiego, za zgod¹ Wójta.
5. Czynno�ci prawne zwi¹zane z realizacj¹ powierzonych

So³ectwu spraw w zakresie zadañ obowi¹zuj¹cych podejmuje
Wójt, po uprzednim, uzgodnieniu z So³tysem i przy uwzglêdnie-
niu planu finansowego So³ectwa.

6. So³tys mo¿e podejmowaæ zobowi¹zania zgodnie z pla-
nem finansowym, po uzgodnieniu kontrasygnaty Skarbnika
Gminy.

7. So³tys mo¿e podejmowaæ zobowi¹zania do wysoko�ci
posiadanych �rodków. Zobowi¹zania przekraczaj¹ce stan w³a-
sno�ci posiadanych �rodków musz¹ byæ uzgodnione z Wójtem.

Rozdzia³ VII
Nadzór nad dzia³alno�ci¹ So³ectwa

§ 30.1. Rada Gminy sprawuje nadzór nad jednostkami
pomocniczymi w zakresie wykonywanych zadañ.

2. Do podstawowych �rodków nadzoru nale¿¹ w szcze-
gólno�ci:

- dokonywanie oceny stanu So³ectwa na sesji,
- dokonywanie lustracji So³ectwa,
- rozpatrywanie sprawozdañ z dzia³alno�ci gospodarczej,

finansowej i spo³ecznej So³ectwa.
3. Dzia³alno�æ finansow¹ So³ectw nadzoruje Skarbnik

Gminy.
4. Wójt zobowi¹zany jest czuwaæ, aby mienie So³ectwa nie

by³o nara¿one na szkody i uszczuplenia oraz, aby dochody So-
³ectwa i �wiadczenia pobierane na jego korzy�æ by³y wydatko-
wane zgodnie z prawem i Statutem So³ectwa.

5. Organy wykonawcze Gminy i podporz¹dkowane Gmi-
nie jednostki organizacyjne s¹ zobowi¹zane uwzglêdniaæ i re-
alizowaæ uchwa³y i opinie organów So³ectwa, udzielaj¹c odpo-
wiedzi w ci¹gu 14 dni w razie zajêcia odmiennego stanowiska,
przedstawiæ je wraz z uzasadnieniem.

6. Wójt, je¿eli uzna uchwa³y So³ectwa za wykraczaj¹ce poza
zakres przekazanych im kompetencji i sprzeczne z prawem -
powinien wstrzymaæ ich realizacjê.

7. Organy So³ectwa mog¹ wnie�æ sprzeciw do Wójta na
postêpowanie sprzeczne z pkt. 6, gdy narusza ono istotne inte-
resy mieszkañców.

8. Wójt badaj¹c sprzeciw:
1) uznaje jego zasadno�æ lub
2) w razie uwzglêdnienia sprzeciwu podejmuje decyzjê o

wstrzymaniu rozstrzygniêcia okre�lonego w pkt. 6 i wnosi spra-
wê pod obrady Rady Gminy, której uchwa³a ostatecznie rozstrzy-
ga sprawê.

Rozdzia³ VIII
Postanowienia koñcowe

§ 31. Mandat So³tysa i cz³onka Rady So³eckiej wygasa w
przypadku:

1) �mierci,
2) zrzeczenia siê,
3) odwo³ania.

§ 32. Zmiany Statutu dokonuje Rada Gminy.

§ 33. Statut wchodzi w ¿ycie po up³ywie 14 dni od dnia
og³oszenia w Dzienniku Urzêdowym Województwa Opolskiego.

Za³¹cznik nr 3
do uchwa³y Nr XIV/78/03

Rady Gminy w Izbicku
z dnia 17 listopada 2003 r.

STATUT SO£ECTWA
IZBICKO

Rozdzia³ I
Nazwa i teren dzia³ania

§ 1.1.Ogó³ mieszkañców So³ectwa Izbicko stanowi samo-
rz¹d mieszkañców wsi.

2. Nazwa samorz¹du mieszkañców wsi brzmi: So³ectwo
Izbicko.

§ 2.1. So³ectwo Izbicko jest jednostk¹ pomocnicz¹, której
mieszkañcy wspólnie z innymi so³ectwami tworz¹ wspólnotê
samorz¹dow¹ Gminy Izbicko.

2. Samorz¹d mieszkañców wsi - So³ectwa Izbicko dzia³a
na podstawie przepisów prawa, a w szczególno�ci:

- ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorz¹dzie gminnym
/Dz. U. z 2001 r.  Nr 142 poz. 1591 z pó�n. zm./

- na podstawie Statutu Gminy Izbicko,
- niniejszego Statutu.

§ 3. Teren dzia³ania So³ectwa obejmuje wie� Izbicko o
obszarze 1079 ha.

Rozdzia³ II
Organizacja i zakres dzia³ania

§ 4. Organami So³ectw s¹:
1) Zebranie Wiejskie i So³tys,
2) Rada So³ecka - organ pomocniczy.

§ 5.1. Zebranie Wiejskie jest organem uchwa³odawczym
w So³ectwie.

2. So³tys jest organem wykonawczym.
3. Rada So³ecka jest organem wspomagaj¹cym dzia³al-

no�æ So³ectwa.
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§ 6. 1. Do zadañ samorz¹dów mieszkañców wsi - So³ec-
twa nale¿y:

1) udzia³ w rozpatrywaniu spraw socjalno-bytowych, opie-
ki zdrowotnej, kultury i wypoczynku oraz innych spraw zwi¹za-
nych z miejscem zamieszkania,

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

mieszkania,
4) tworzenie pomocy s¹siedzkiej,
5) sprawowanie kontroli spo³ecznej nad dzia³alno�ci¹ jedno-

stek organizacyjnych zwi¹zanych z warunkami ¿ycia na wsi.
2. So³ectwo zarz¹dza przekazanym mu przez Gminê od-

rêbn¹ uchwa³¹ mieniem komunalnym oraz mieniem bêd¹cym
w jego posiadaniu.

3. W zakresie zwyk³ego zarz¹du mieniem So³ectwo:
1) utrzymuje mienie w stanie nie pogorszonym, poprzez

dokonywanie niezbêdnych napraw, konserwacji i remontów,
2) za³atwia bie¿¹ce sprawy zwi¹zane z eksploatacj¹ mie-

nia,
3) pobiera dochody i korzysta z mienia zgodnie z przezna-

czeniem,
4) mo¿e prowadziæ dzia³alno�æ gospodarcz¹ z u¿yciem

mienia, którym zarz¹dza, w zakresie nie wykraczaj¹cym poza
zadanie o charakterze u¿yteczno�ci publicznej,

5) mo¿e oddawaæ w najem, dzier¿awê lub do innego ko-
rzystania lokale, obiekty i grunty po uprzednim uzgodnieniu z
Wójtem Gminy Izbicko zasad i warunków tych czynno�ci,

6) mo¿e zawieraæ umowy z osobami fizycznymi, prawnymi
i jednostkami organizacyjnymi nie posiadaj¹cymi osobowo�ci
prawnej w zakresie okre�lonym w pkt. 1 - 5,

7) So³ectwo obowi¹zane jest do stosowania w swojej dzia-
³alno�ci ustawy o zamówieniach publicznych.

§ 7. Zadania okre�lone w §6 samorz¹d mieszkañców wsi
realizuje w szczególno�ci poprzez:

1) podejmowanie uchwa³ w sprawie So³ectwa,
2) opiniowanie spraw nale¿¹cych do zakresu dzia³ania

samorz¹du mieszkañców,
3) wspó³uczestnictwo w organizowaniu i przeprowadza-

niu przez Radê Gminy konsultacji spo³ecznej projektów uchwa³
Rady Gminy w sprawach o podstawowym znaczeniu dla miesz-
kañców So³ectwa,

4) wystêpowanie z wnioskami do Rady Gminy o rozpa-
trzenie spraw, których za³atwienie wykracza poza mo¿liwo�ci
mieszkañców So³ectwa,

5) wspó³pracê z radnymi z terenu So³ectwa w zakresie
organizacji spotkañ z wyborcami, dy¿urów oraz kierowanie do
nich wniosków dotycz¹cych So³ectwa,

6) ustalenie zadañ dla So³ectwa do realizacji miêdzy Ze-
braniami Wiejskimi.

§ 8. 1. Do wy³¹cznej w³a�ciwo�ci Zebrania Wiejskiego
nale¿y:

1) wybór i odwo³anie So³tysa,
2) wybór i odwo³anie Rady So³eckiej,
3) uchwalenie rocznego planu rzeczowo - finansowego

oraz dokonywanie w nim zmian,
4) opiniowanie o prawach w³asno�ci, u¿ytkowania, zby-

wania lub w innych sprawach rzeczowych i maj¹tkowych zwa-
nych mieniem gminnym,

5) opiniowanie celowo�ci utworzenia, poszerzenia i likwi-
dacji So³ectwa.

§ 9.1. Uchwa³y i opinie Zebrania Wiejskiego So³tys prze-
kazuje Wójtowi Gminy Izbicko.

2. Wójt w zale¿no�ci od charakteru sprawy za³atwia je we w³a-
snym zakresie lub przekazuje do rozpatrzenia na sesji Rady Gminy.

3. O sposobie za³atwienia spraw Wójt informuje Zebranie
Wiejskie i So³tysa w terminach okre�lonych w k.p.a.

§ 10. Samorz¹d mieszkañców wsi mo¿e uczestniczyæ w
postêpowaniu administracyjnym na zasadach ustalonych w
Kodeksie postêpowania administracyjnego dla organizacji, je-
¿eli jest to uzasadnione celami statutowymi samorz¹du i gdy za
tym przemawia interes spo³eczny mieszkañców So³ectwa.

§ 11. Dla realizacji wspólnych przedsiêwziêæ samorz¹d
mieszkañców wsi nawi¹zuje wspó³pracê z samorz¹dami miesz-
kañców s¹siednich so³ectw i osiedli, zawiera porozumienia,
okre�laj¹c zakres i sposób wykonywania wspólnych zadañ, mo¿e
podejmowaæ wspólne uchwa³y.

Rozdzia³ III
So³tys i Rada So³ecka

§ 12. 1. Kadencja So³tysa, Rady So³eckiej i innych orga-
nów powo³anych przez Zebranie Wiejskie trwa cztery lata.

2. Dzia³alno�æ So³tysa i Rady So³eckiej ma charakter spo-
³eczny. Rada So³ecka spo�ród swego grona wybiera Przewodni-
cz¹cego. Przewodnicz¹cym Rady So³eckiej mo¿e byæ So³tys.

§ 13. 1. Do obowi¹zków So³tysa nale¿y w szczególno�ci:
1) dzia³anie stosowne do wskazañ Zebrania Wiejskiego,
2) wp³ywanie na wykorzystanie aktywno�ci mieszkañców

s³u¿¹ce poprawie gospodarki i warunków ¿ycia w So³ectwie,
3) reprezentowanie mieszkañców So³ectwa na zewn¹trz,
4) uczestniczenie w naradach So³tysów,
5) pe³nienie roli mê¿a zaufania w miejscowym �rodowisku,
6) wykonywanie powierzonych mu przepisami prawa z za-

kresu administracji publicznej,
7) prowadzenie zarz¹du, administracji, gospodarki tymi

sk³adnikami mienia i �rodkami finansowymi, które Gmina prze-
kaza³a So³ectwu do korzystania. Akceptowanie dokumentów z
tym zwi¹zanych,

8) opiniowanie wniosków mieszkañców So³ectwa w spra-
wie przyznania im zasi³ków i innej pomocy, jak równie¿ wnio-
sków o ulgi z zakresu podatków, op³at i innych nale¿no�ci,

9) potwierdzanie okoliczno�ci, których przy za³atwieniu
spraw przez mieszkañców wymagaj¹ przepisy prawa,

10) sporz¹dzanie sprawozdañ z dzia³alno�ci So³ectwa,
11) wykonywanie innych zadañ nale¿¹cych do So³tysa z

mocy ogólnie obowi¹zuj¹cych przepisów m.in. w zakresie obron-
no�ci i ochrony po¿arowej, inkasa niektórych podatków i op³at,
zapobiegania klêskom ¿ywio³owym oraz usuwania ich skutków,

12) prowadzenie teczki zawieraj¹cej:
- Statut So³ectwa,
- protoko³y z zebrañ so³eckich,
- sprawozdania i umowy,
13) protokó³ z zebrania so³eckiego winien zawieraæ:
- skrócony opis dyskusji,
- wnioski i uchwa³y przy czym w sprawach poddawanych

pod g³osowanie winien byæ ujêty zapis jak¹ ilo�ci¹ g³osów "za",
"przeciw" i "wstrzymuj¹cych siê",

- za³¹czon¹ listê osób obecnych na zebraniu.
2. Do zadañ Przewodnicz¹cego Rady So³eckiej nale¿y:
a) zwo³ywanie Zebrañ Wiejskich i posiedzeñ Rad So³ec-

kich na wniosek So³tysa,
b) protoko³owanie powy¿szych zebrañ i posiedzeñ.
3. Na Zebraniach Wiejskich So³tys przedk³ada co najmniej

raz w roku informacjê o swojej dzia³alno�ci oraz o realizacji do-
chodów i wydatków So³ectwa.

4. So³tys mo¿e braæ udzia³ w sesjach Rady Gminy.
5. Na sesjach Rady Gminy So³tysowi przys³uguje prawo
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wystêpowania z g³osem doradczym. Mo¿e równie¿ zg³aszaæ
wnioski w imieniu Zebrania Mieszkañców.

§ 14.1. Przy wykonywaniu swoich zadañ, So³tys wspó³pra-
cuje z Rad¹ So³eck¹. Rada So³ecka sk³ada siê z 3 - 10 osób.

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

3. Posiedzenia Rady So³eckiej odbywaj¹ siê co najmniej
1 raz na kwarta³. Posiedzeniom przewodniczy Przewodnicz¹cy
Rady So³eckiej.

4. Radny z So³ectwa powinien uczestniczyæ w posiedze-
niach Rady So³eckiej.

5. Rada So³ecka w szczególno�ci:
1) opracowuje i przedk³ada na Zebraniu projekt uchwa³y

w sprawach bêd¹cych przedmiotem  rozpatrywania przez Ze-
branie,

2) dokonuje rozliczenia finansowego z zakresu admini-
strowania mieniem komunalnym znajduj¹cym siê na terenie
So³ectwa,

3) opracowuje i przedk³ada na Zebraniu Wiejskim projek-
ty programów prac samorz¹du,

4) wystêpuje wobec Zebrania Wiejskiego z inicjatywami
dotycz¹cymi udzia³u mieszkañców w rozwi¹zywaniu problemów
So³ectwa i realizacji zadañ samorz¹du,

5) organizuje wykonywanie uchwa³ Zebrania Wiejskiego
oraz kontroluje ich realizacjê,

6) decyduje w sprawach udzia³u samorz¹du mieszkañ-
ców wsi w postêpowaniu administracyjnym

7) wspó³dzia³a z w³a�ciwymi organizacjami spo³ecznymi
w celu wspólnej realizacji zadañ,

8) na Zebraniach Wiejskich So³tys sk³ada informacjê o
dzia³alno�ci Rady So³eckiej

Rozdzia³ IV
Zasady i tryb zwo³ywania Zebrañ Wiejskich oraz wa-

runki wa¿no�ci podejmowania uchwa³

§ 16. Prawo do udzia³u w Zebraniu Wiejskim maj¹ wszy-
scy mieszkañcy So³ectwa, posiadaj¹cy  czynne prawo wybor-
cze.

§ 17. Zebranie Wiejskie zwo³uje So³tys:
1) z w³asnej inicjatywy,
2) z inicjatywy Rady So³eckiej,
3) na ¿¹danie co najmniej 1/10 mieszkañców uprawnio-

nych do udzia³u w Zebraniu,
4) na polecenie Rady Gminy lub Wójta.

§ 18.1. Zebranie Wiejskie odbywa siê w miarê istniej¹-
cych potrzeb, co najmniej jeden raz w roku.

2. Termin i miejsce Zebrania Wiejskiego podaje siê do
wiadomo�ci publicznej poprzez og³oszenie na tablicy og³oszeñ.

3. Zebranie zwo³ywane na wniosek mieszkañców, Rady
Gminy lub Wójta winno odbyæ siê w terminie 7 dni, chyba ¿e
wnioskodawca proponuje termin pó�niejszy.

§ 19.1. Zebranie Wiejskie jest wa¿ne, gdy mieszkañcy
So³ectwa zostali o nim prawid³owo zawiadomieni, zgodnie z wy-
mogami Statutu.

2. Zebranie Wiejskie otwiera So³tys i przewodniczy jego
obradom. Zebranie mo¿e wybraæ inn¹ osobê na Przewodnicz¹-
cego Zebrania.

3. Porz¹dek obrad ustala Zebranie Wiejskie na podsta-
wie projektu przed³o¿onego przez So³tysa.

4.Projekt porz¹dku obrad winien byæ skonsultowany z
Rad¹ So³eck¹. Sprawy proponowane do rozpatrzenia za Zebra-
niu winny byæ nale¿ycie przygotowane.

§ 20. W celu udzielenia So³tysowi sta³ej pomocy w przygo-
towaniu materia³ów i w organizacji zebrañ, Wójt wyznacza po-
szczególnych pracowników Urzêdu Gminy do kontaktów z So-
³ectwem.

§ 21.1. Zebranie Wiejskie jest uprawnione do przeprowa-
dzenia wyborów oraz podejmowania uchwa³ w obecno�ci co
najmniej 1/5 uprawnionych do g³osowania osób.

2. W przypadku, braku okre�lonego w pkt. 1 quorum, na-
stêpne Zebranie Mieszkañców So³ectwa odbywa siê po up³ywie
15 minut od wyznaczonego I terminu Zebrania bez wzglêdu na
ilo�æ osób uprawnionych do g³osowania, uchwa³y podejmowa-
ne w drugim terminie s¹ wi¹¿¹ce.

3. Uchwa³y Zebrania zapadaj¹ zwyk³¹ wiêkszo�ci¹ g³osów,
tzn. liczba g³osów "za" musi byæ wiêksza od g³osów "przeciw".

4. G³osowanie odbywa siê w sposób jawny. Zebranie mo¿e
postanowiæ o przeprowadzeniu tajnego g³osowania nad kon-
kretn¹ spraw¹.

5. Obrady Zebrania s¹ protoko³owane. Uchwa³y podpisu-
je So³tys i og³asza je w sposób zwyczajowo przyjêty.

Rozdzia³ V
Tryb wyboru So³tysa i Rady So³eckiej

§ 22.1. Zebranie Wiejskie, na którym ma byæ dokonany
wybór So³tysa i cz³onków Rady So³eckiej zarz¹dza Wójt. W tym
celu okre�la miejsce, dzieñ i godzinê Zebrania Wiejskiego oraz
wyznacza Przewodnicz¹cego Zebrania.

2. Postanowienie Wójta o zwo³aniu Zebrania Wiejskiego
dla wyboru So³tysa i Rady So³eckiej podaje do wiadomo�ci
mieszkañców co najmniej na 7 dni przed wyznaczon¹ dat¹ Ze-
brania.

§ 23.1. Wybory So³tysa, cz³onków Rady So³eckiej lub od-
wo³anie przeprowadza komisja w sk³adzie co najmniej 3 osób
wybranych spo�ród uprawnionych uczestników Zebrania. Wy-
bory przeprowadza siê na kartkach do g³osowania, opatrzonych
pieczêci¹ Rady Gminy.

2. Do zadañ komisji nale¿y:
- przyjêcie zg³oszenia kandydatów,
- przeprowadzenie g³osowania,
- ustalenie wyników wyborów,
- og³oszenie wyników wyborów,
- sporz¹dzenie protoko³u  o wynikach wyborów.
3. Protokó³ podpisuj¹ cz³onkowie komisji oraz Przewodni-

cz¹cy Zebrania.

§ 24.1. Wybory odbywaj¹ siê przy nieograniczonej liczbie
kandydatów zg³oszonych bezpo�rednio przez uprawnionych
uczestników Zebrania.

2. W pierwszej kolejno�ci nale¿y przeprowadziæ zg³osze-
nia kandydatów i g³osowanie dla dokonania wyboru So³tysa. W
drugiej kolejno�ci wybory cz³onków Rady So³eckiej.

3. Warunkiem przyjêcia kandydatury jest zgoda kandydata
wyra¿ona na pi�mie, w razie nieobecno�ci na zebraniu.

§ 25. Za wybranych uwa¿a siê kandydatów, którzy uzyskali
najwiêksz¹ liczbê g³osów.

§ 26. Wyboru lub odwo³ania So³tysa i cz³onków Rady So-
³eckiej dokonuje siê w g³osowaniu tajnym.
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§ 27.1. So³tys i cz³onkowie Rady So³eckiej s¹ bezpo�red-
nio 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 dopu�cili siê czynu dyskwalifikuj¹cego w
opinii �rodowiska. Uzasadniony wniosek o odwo³anie z³o¿ony
przez piêæ osób, powinien byæ poddany g³osowaniu na Zebraniu,
na którym zosta³ zg³oszony lub na nastêpnym, w terminie do jed-
nego miesi¹ca.

2. Odwo³anie z zajmowanych funkcji winno byæ podjête po
wys³uchaniu zainteresowanego.

§ 28.1. W przypadku odwo³ania lub ust¹pienia So³tysa, Wójt
zwo³uje Zebranie Wiejskie dla wyboru nowego So³tysa.

2. Wybory dla uzupe³nienia sk³adu Rady So³eckiej lub wy-
brania nowego sk³adu ca³ej Rady So³eckiej, przeprowadza sa-
modzielnie Zebranie Wiejskie, zwo³ane przez So³tysa.

Rozdzia³ VI
Gospodarka finansowa So³ectwa

§ 29.1. So³ectwo prowadzi w³asn¹ gospodarkê finansow¹
na podstawie rocznego planu rzeczowo-finansowego, uchwalo-
nego przez Zebranie Wiejskie, które stanowi integraln¹ czê�æ
bud¿etu Gminy. Plan powinien byæ uchwalony w terminie do
15 listopada roku poprzedzaj¹cego rok bud¿etowy.

2. So³ectwo uwzglêdnia plan finansowy i wszystkie jego
zmiany z Wójtem Gminy. Wójt mo¿e dokonaæ korekty planu finan-
sowego So³ectwa w przypadku: niewykonania zadañ obowi¹zu-
j¹cych i naruszenia dyscypliny bud¿etowej.

3. So³ectwo dysponuje nastêpuj¹cymi �rodkami finanso-
wymi:

1) �rodkami udzielonymi w bud¿ecie Gminy,
2) op³atami z tytu³u prowadzenia dzia³alno�ci i posiadania

mienia komunalnego,
3) dobrowolnymi wp³atami osób fizycznych i prawnych,
4. Z posiadanych �rodków finansowych So³ectwo pokrywa

koszty zwi¹zane z:
1) utrzymaniem mienia komunalnego przekazanego w za-

rz¹d So³ectwu,
2) dofinansowanie czynów spo³ecznych,
3) wyposa¿eniem, remontem i utrzymaniem dróg So³ectwa,
4) wydatkami zwi¹zanymi z utrzymaniem lokali i dzia³alno-

�ci organów So³ectwa,
5) dofinansowaniem dzia³alno�ci kulturalnej, o�wiatowej i

sportowej,
6) inne, wa¿ne cele So³ectwa, zgodnie z uchwa³¹ Zebrania

Wiejskiego, za zgod¹ Wójta.
5. Czynno�ci prawne zwi¹zane z realizacj¹ powierzonych

So³ectwu spraw w zakresie zadañ obowi¹zuj¹cych podejmuje
Wójt, po uprzednim, uzgodnieniu z So³tysem i przy uwzglêdnie-
niu planu finansowego So³ectwa.

6. So³tys mo¿e podejmowaæ zobowi¹zania zgodnie z pla-
nem finansowym, po uzgodnieniu kontrasygnaty Skarbnika Gminy.

7. So³tys mo¿e podejmowaæ zobowi¹zania do wysoko�ci
posiadanych �rodków. Zobowi¹zania przekraczaj¹ce stan w³a-
sno�ci posiadanych �rodków musz¹ byæ uzgodnione z Wójtem.

Rozdzia³ VII
Nadzór nad dzia³alno�ci¹ So³ectwa

§ 30.1. Rada Gminy sprawuje nadzór nad jednostkami po-
mocniczymi w zakresie wykonywanych zadañ.

2. Do podstawowych �rodków nadzoru nale¿¹ w szczegól-
no�ci:

- dokonywanie oceny stanu So³ectwa na sesji,
- dokonywanie lustracji So³ectwa,

- rozpatrywanie sprawozdañ z dzia³alno�ci gospodarczej,
finansowej i spo³ecznej So³ectwa.

3. Dzia³alno�æ finansow¹ So³ectw nadzoruje Skarbnik
Gminy.

4. Wójt zobowi¹zany jest czuwaæ, aby mienie So³ectwa
nie by³o nara¿one na szkody i uszczuplenia oraz, aby dochody
So³ectwa i �wiadczenia pobierane na jego korzy�æ by³y wydat-
kowane zgodnie z prawem i Statutem So³ectwa.

5. Organy wykonawcze Gminy i podporz¹dkowane Gmi-
nie jednostki organizacyjne s¹ zobowi¹zane uwzglêdniaæ i re-
alizowaæ uchwa³y i opinie organów So³ectwa, udzielaj¹c odpo-
wiedzi w ci¹gu 14 dni w razie zajêcia odmiennego stanowiska,
przedstawiæ je wraz z uzasadnieniem.

6. Wójt, je¿eli uzna uchwa³y So³ectwa za wykraczaj¹ce
poza zakres przekazanych im kompetencji i sprzeczne z pra-
wem - powinien wstrzymaæ ich realizacjê.

7. Organy So³ectwa mog¹ wnie�æ sprzeciw do Wójta na
postêpowanie sprzeczne z pkt. 6, gdy narusza ono istotne inte-
resy mieszkañców.

8. Wójt badaj¹c sprzeciw:
1) uznaje jego zasadno�æ lub
2) w razie uwzglêdnienia sprzeciwu podejmuje decyzjê o

wstrzymaniu rozstrzygniêcia okre�lonego w pkt. 6 i wnosi spra-
wê pod obrady Rady Gminy, której uchwa³a ostatecznie roz-
strzyga sprawê.

Rozdzia³ VIII
Postanowienia koñcowe

§ 31. Mandat So³tysa i cz³onka Rady So³eckiej wygasa w
przypadku:

1) �mierci,
2) zrzeczenia siê,
3) odwo³ania.

§ 32. Zmiany Statutu dokonuje Rada Gminy.

§ 33. Statut wchodzi w ¿ycie po up³ywie 14 dni od dnia
og³oszenia w Dzienniku Urzêdowym Województwa Opolskiego.

Za³¹cznik nr 4
do uchwa³y Nr XIV/78/03

Rady Gminy w Izbicku
z dnia 17 listopada 2003 r.

STATUT SO£ECTWA
KRO�NICA

Rozdzia³ I
Nazwa i teren dzia³ania

§1. 1. Ogó³ mieszkañców So³ectwa Kro�nica stanowi sa-
morz¹d mieszkañców wsi.

2. Nazwa samorz¹du mieszkañców wsi brzmi: So³ec-
two Kro�nica.

§2. 1. So³ectwo Kro�nica jest jednostk¹ pomocnicz¹, któ-
rej mieszkañcy wspólnie z innymi so³ectwami tworz¹ wspólno-
tê samorz¹dow¹ Gminy Izbicko.

2. Samorz¹d mieszkañców wsi - So³ectwa Kro�nica dzia-
³a na podstawie przepisów prawa, a w szczególno�ci:

- ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorz¹dzie gminnym
/Dz. U. z 2001 r.  Nr 142 poz. 1591 z pó�n. zm./

- na podstawie Statutu Gminy Izbicko.
- niniejszego Statutu.
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§ 3. Teren dzia³ania So³ectwa obejmuje wie� Kro�nica o
obszarze 1336 ha.

Rozdzia³ II
Organizacja i zakres dzia³ania

§4. Organami So³ectwa s¹:
1) Zebranie Wiejskie i So³tys,
2) Rada So³ecka - organ pomocniczy.

§ 5.1. Zebranie Wiejskie jest organem uchwa³odawczym
w So³ectwie.

2. So³tys jest organem wykonawczym.
3. Rada So³ecka jest organem wspomagaj¹cym dzia³al-

no�æ So³ectwa.

§ 6.1. Do zadañ samorz¹dów mieszkañców wsi - So³ec-
twa nale¿y:

1) udzia³ w rozpatrywaniu spraw socjalno-bytowych, opie-
ki zdrowotnej, kultury i wypoczynku oraz innych spraw zwi¹za-
nych z miejscem zamieszkania,

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

mieszkania,
4) tworzenie pomocy s¹siedzkiej,
5) sprawowanie kontroli spo³ecznej nad dzia³alno�ci¹ jedno-

stek organizacyjnych zwi¹zanych z warunkami ¿ycia na wsi.
2. So³ectwo zarz¹dza przekazanym mu przez Gminê od-

rêbn¹ uchwa³¹ mieniem komunalnym oraz mieniem bêd¹cym
w jego posiadaniu.

3. W zakresie zwyk³ego zarz¹du mieniem So³ectwo:
1) utrzymuje mienie w stanie nie pogorszonym, poprzez

dokonywanie niezbêdnych napraw, konserwacji i remontów,
2) za³atwia bie¿¹ce sprawy zwi¹zane z eksploatacj¹ mienia,
3) pobiera dochody i korzysta z mienia zgodnie z przezna-

czeniem,
4) mo¿e prowadziæ dzia³alno�æ gospodarcz¹ z u¿yciem

mienia, którym zarz¹dza, w zakresie nie wykraczaj¹cym poza
zadanie o charakterze u¿yteczno�ci publicznej,

5) mo¿e oddawaæ w najem, dzier¿awê lub do innego ko-
rzystania lokale, obiekty i grunty po uprzednim uzgodnieniu z
Wójtem Gminy Izbicko zasad i warunków tych czynno�ci,

6) mo¿e zawieraæ umowy z osobami fizycznymi, prawnymi
i jednostkami organizacyjnymi nie posiadaj¹cymi osobowo�ci
prawnej w zakresie okre�lonym w pkt. 1 - 5,

7) So³ectwo obowi¹zane jest do stosowania w swojej dzia-
³alno�ci ustawy o zamówieniach publicznych.

§ 7. Zadania okre�lone w §6 samorz¹d mieszkañców wsi
realizuje w szczególno�ci poprzez:

1) podejmowanie uchwa³ w sprawie So³ectwa,
2) opiniowanie spraw nale¿¹cych do zakresu dzia³ania

samorz¹du mieszkañców,
3) wspó³uczestnictwo w organizowaniu i przeprowadza-

niu przez Radê Gminy konsultacji spo³ecznej projektów uchwa³
Rady Gminy w sprawach o podstawowym znaczeniu dla miesz-
kañców So³ectwa,

4) wystêpowanie z wnioskami do Rady Gminy o rozpa-
trzenie spraw, których za³atwienie wykracza poza mo¿liwo�ci
mieszkañców So³ectwa,

5) wspó³pracê z radnymi z terenu So³ectwa w zakresie
organizacji spotkañ z wyborcami, dy¿urów oraz kierowanie do
nich wniosków dotycz¹cych So³ectwa,

6) ustalenie zadañ dla So³ectwa do realizacji miêdzy Ze-
braniami Wiejskimi.

§ 8.1. Do wy³¹cznej w³a�ciwo�ci Zebrania Wiejskiego
nale¿y:

1) wybór i odwo³anie So³tysa,
2) wybór i odwo³anie Rady So³eckiej,
3) uchwalenie rocznego planu rzeczowo - finansowego

oraz dokonywanie w nim zmian,
4) opiniowanie o prawach w³asno�ci, u¿ytkowania, zby-

wania lub w innych sprawach rzeczowych i maj¹tkowych zwa-
nych mieniem gminnym,

5) opiniowanie celowo�ci utworzenia, poszerzenia i likwi-
dacji So³ectwa.

§ 9.1. Uchwa³y i opinie Zebrania Wiejskiego So³tys prze-
kazuje Wójtowi Gminy Izbicko.

2. Wójt w zale¿no�ci od charakteru sprawy za³atwia je we w³a-
snym zakresie lub przekazuje do rozpatrzenia na sesji Rady Gminy.

3. O sposobie za³atwienia spraw Wójt informuje Zebranie
Wiejskie i So³tysa w terminach okre�lonych w k.p.a.

§ 10. Samorz¹d mieszkañców wsi mo¿e uczestniczyæ w
postêpowaniu administracyjnym na zasadach ustalonych w
Kodeksie postêpowania administracyjnego dla organizacji, je-
¿eli jest to uzasadnione celami statutowymi samorz¹du i gdy za
tym przemawia interes spo³eczny mieszkañców So³ectwa.

§ 11. Dla realizacji wspólnych przedsiêwziêæ samorz¹d
mieszkañców wsi nawi¹zuje wspó³pracê z samorz¹dami miesz-
kañców s¹siednich so³ectw i osiedli, zawiera porozumienia,
okre�laj¹c zakres i sposób wykonywania wspólnych zadañ, mo¿e
podejmowaæ wspólne uchwa³y.

Rozdzia³ III
So³tys i Rada So³ecka

§ 12.1. Kadencja So³tysa, Rady So³eckiej i innych orga-
nów powo³anych przez Zebranie Wiejskie trwa cztery lata.

2. Dzia³alno�æ So³tysa i Rady So³eckiej ma charakter spo-
³eczny. Rada So³ecka spo�ród swego grona wybiera Przewodni-
cz¹cego. Przewodnicz¹cym Rady So³eckiej mo¿e byæ So³tys.

§ 13.1. Do obowi¹zków So³tysa nale¿y w szczególno�ci:
1) dzia³anie stosowne do wskazañ Zebrania Wiejskiego,
2) wp³ywanie na wykorzystanie aktywno�ci mieszkañców

s³u¿¹ce poprawie gospodarki i warunków ¿ycia w So³ectwie,
3) reprezentowanie mieszkañców So³ectwa na zewn¹trz,
4) uczestniczenie w naradach So³tysów,
5) pe³nienie roli mê¿a zaufania w miejscowym �rodowisku,
6) wykonywanie powierzonych mu przepisami prawa z za-

kresu administracji publicznej,
7) prowadzenie zarz¹du, administracji, gospodarki tymi

sk³adnikami mienia i �rodkami finansowymi, które Gmina prze-
kaza³a So³ectwu do korzystania. Akceptowanie dokumentów z
tym zwi¹zanych,

8) opiniowanie wniosków mieszkañców So³ectwa w spra-
wie przyznania im zasi³ków i innej pomocy, jak równie¿ wnio-
sków o ulgi z zakresu podatków, op³at i innych nale¿no�ci,

9) potwierdzanie okoliczno�ci, których przy za³atwieniu
spraw przez mieszkañców wymagaj¹ przepisy prawa,

10) sporz¹dzanie sprawozdañ z dzia³alno�ci So³ectwa,
11) wykonywanie innych zadañ nale¿¹cych do So³tysa z

mocy ogólnie obowi¹zuj¹cych przepisów m.in. w zakresie obron-
no�ci i ochrony po¿arowej, inkasa niektórych podatków i op³at,
zapobiegania klêskom ¿ywio³owym oraz usuwania ich skutków,

12) prowadzenie teczki zawieraj¹cej:
- Statut So³ectwa,
- protoko³y z zebrañ so³eckich,
- sprawozdania i umowy,
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13) protokó³ z zebrania so³eckiego winien zawieraæ:
- skrócony opis dyskusji,
- wnioski i uchwa³y przy czym w sprawach poddawanych

pod g³osowanie winien byæ ujêty zapis jak¹ ilo�ci¹ g³osów "za",
"przeciw" i "wstrzymuj¹cych siê",

- za³¹czon¹ listê osób obecnych na zebraniu.
2. Do zadañ Przewodnicz¹cego Rady So³eckiej nale¿y:
a) zwo³ywanie Zebrañ Wiejskich i posiedzeñ Rad So³ec-

kich na wniosek So³tysa,
b) protoko³owanie powy¿szych zebrañ i posiedzeñ
3. Na Zebraniach Wiejskich So³tys przedk³ada co najmniej

raz w roku informacjê o swojej dzia³alno�ci oraz o realizacji do-
chodów i wydatków So³ectwa.

4. So³tys mo¿e braæ udzia³ w sesjach Rady Gminy.
5. Na sesjach Rady Gminy So³tysowi przys³uguje prawo

wystêpowania z g³osem doradczym. Mo¿e równie¿ zg³aszaæ
wnioski w imieniu Zebrania Mieszkañców.

§ 14.1. Przy wykonywaniu swoich zadañ, So³tys wspó³pra-
cuje z Rad¹ So³eck¹. Rada So³ecka sk³ada siê z 3 - 10 osób.

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

3. Posiedzenia Rady So³eckiej odbywaj¹ siê co najmniej
1 raz na kwarta³. Posiedzeniom przewodniczy Przewodnicz¹cy
Rady So³eckiej.

4. Radny z So³ectwa powinien uczestniczyæ w posiedze-
niach Rady So³eckiej.

5. Rada So³ecka w szczególno�ci:
1) opracowuje i przedk³ada na Zebraniu projekt uchwa³y

w sprawach bêd¹cych przedmiotem  rozpatrywania przez Ze-
branie,

2) dokonuje rozliczenia finansowego z zakresu admini-
strowania mieniem komunalnym znajduj¹cym siê na terenie
So³ectwa,

3) opracowuje i przedk³ada na Zebraniu Wiejskim projek-
ty programów prac samorz¹du,

4) wystêpuje wobec Zebrania Wiejskiego z inicjatywami
dotycz¹cymi udzia³u mieszkañców w rozwi¹zywaniu problemów
So³ectwa i realizacji zadañ samorz¹du,

5) organizuje wykonywanie uchwa³ Zebrania Wiejskiego
oraz kontroluje ich realizacjê,

6) decyduje w sprawach udzia³u samorz¹du mieszkañ-
ców wsi w postêpowaniu administracyjnym,

7) wspó³dzia³a z w³a�ciwymi organizacjami spo³ecznymi
w celu wspólnej realizacji zadañ,

8) na Zebraniach Wiejskich So³tys sk³ada informacjê o
dzia³alno�ci Rady So³eckiej.

Rozdzia³ IV
Zasady i tryb zwo³ywania Zebrañ Wiejskich oraz wa-

runki wa¿no�ci podejmowania uchwa³

§ 16. Prawo do udzia³u w Zebraniu Wiejskim maj¹ wszy-
scy mieszkañcy So³ectwa, posiadaj¹cy  czynne prawo wybor-
cze.

§ 17. Zebranie Wiejskie zwo³uje So³tys:
1) z w³asnej inicjatywy,
2) z inicjatywy Rady So³eckiej,
3) na ¿¹danie co najmniej 1/10 mieszkañców uprawnio-

nych do udzia³u w Zebraniu,
4) na polecenie Rady Gminy lub Wójta.

§ 18.1. Zebranie Wiejskie odbywa siê w miarê istniej¹-
cych potrzeb, co najmniej jeden raz w roku.

2. Termin i miejsce Zebrania Wiejskiego podaje siê do
wiadomo�ci publicznej poprzez og³oszenie na tablicy og³oszeñ.

3. Zebranie zwo³ywane na wniosek mieszkañców, Rady
Gminy lub Wójta winno odbyæ siê w terminie 7 dni, chyba ¿e
wnioskodawca proponuje termin pó�niejszy.

§ 19.1. Zebranie Wiejskie jest wa¿ne, gdy mieszkañcy
So³ectwa zostali o nim prawid³owo zawiadomieni, zgodnie z wy-
mogami Statutu.

2. Zebranie Wiejskie otwiera So³tys i przewodniczy jego
obradom. Zebranie mo¿e wybraæ inn¹ osobê na Przewodnicz¹-
cego Zebrania.

3. Porz¹dek obrad ustala Zebranie Wiejskie na podsta-
wie projektu przed³o¿onego przez So³tysa.

4.Projekt porz¹dku obrad winien byæ skonsultowany z
Rad¹ So³eck¹. Sprawy proponowane do rozpatrzenia za Zebra-
niu winny byæ nale¿ycie przygotowane.

§ 20. W celu udzielenia So³tysowi sta³ej pomocy w przygo-
towaniu materia³ów i w organizacji zebrañ, Wójt wyznacza po-
szczególnych pracowników Urzêdu Gminy do kontaktów z So-
³ectwem.

§ 21.1. Zebranie Wiejskie jest uprawnione do przeprowa-
dzenia wyborów oraz podejmowania uchwa³ w obecno�ci co
najmniej 1/5 uprawnionych do g³osowania osób.

2. W przypadku, braku okre�lonego w pkt. 1 quorum, na-
stêpne Zebranie Mieszkañców So³ectwa odbywa siê po up³ywie
15 minut od wyznaczonego I terminu Zebrania bez wzglêdu na
ilo�æ osób uprawnionych do g³osowania, uchwa³y podejmowa-
ne w drugim terminie s¹ wi¹¿¹ce.

3. Uchwa³y Zebrania zapadaj¹ zwyk³¹ wiêkszo�ci¹ g³osów,
tzn. liczba g³osów "za" musi byæ wiêksza od g³osów "przeciw".

4. G³osowanie odbywa siê w sposób jawny. Zebranie mo¿e
postanowiæ o przeprowadzeniu tajnego g³osowania nad kon-
kretn¹ spraw¹.

5. Obrady Zebrania s¹ protoko³owane. Uchwa³y podpisu-
je So³tys i og³asza je w sposób zwyczajowo przyjêty.

Rozdzia³ V
Tryb wyboru So³tysa i Rady So³eckiej

§ 22.1. Zebranie Wiejskie, na którym ma byæ dokonany
wybór So³tysa i cz³onków Rady So³eckiej zarz¹dza Wójt. W tym
celu okre�la miejsce, dzieñ i godzinê Zebrania Wiejskiego oraz
wyznacza Przewodnicz¹cego Zebrania.

2. Postanowienie Wójta o zwo³aniu Zebrania Wiejskiego
dla wyboru So³tysa i Rady So³eckiej podaje do wiadomo�ci miesz-
kañców co najmniej na 7 dni przed wyznaczon¹ dat¹ Zebrania.

§ 23. 1. Wybory So³tysa, cz³onków Rady So³eckiej lub od-
wo³anie przeprowadza komisja w sk³adzie co najmniej 3 osób
wybranych spo�ród uprawnionych uczestników Zebrania. Wy-
bory przeprowadza siê na kartkach do g³osowania, opatrzonych
pieczêci¹ Rady Gminy.

2. Do zadañ komisji nale¿y:
- przyjêcie zg³oszenia kandydatów,
- przeprowadzenie g³osowania,
- ustalenie wyników wyborów,
- og³oszenie wyników wyborów,
- sporz¹dzenie protoko³u  o wynikach wyborów.
3. Protokó³ podpisuj¹ cz³onkowie komisji oraz Przewodni-

cz¹cy Zebrania.

§ 24.1. Wybory odbywaj¹ siê przy nieograniczonej liczbie
kandydatów zg³oszonych bezpo�rednio przez uprawnionych
uczestników Zebrania.
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2. W pierwszej kolejno�ci nale¿y przeprowadziæ zg³osze-
nia kandydatów i g³osowanie dla dokonania wyboru So³tysa. W
drugiej kolejno�ci wybory cz³onków Rady So³eckiej.

3. Warunkiem przyjêcia kandydatury jest zgoda kandydata
wyra¿ona na pi�mie, w razie nieobecno�ci na zebraniu.

§ 25. Za wybranych uwa¿a siê kandydatów, którzy uzyskali
najwiêksz¹ liczbê g³osów.

§ 26. Wyboru lub odwo³ania So³tysa i cz³onków Rady So-
³eckiej dokonuje siê w g³osowaniu tajnym.

§ 27.1. So³tys i cz³onkowie Rady So³eckiej s¹ bezpo�red-
nio odpowiedzialni przed Zebraniem Wiejskim i mog¹ byæ przez
Zebranie Wiejskie odwo³ani przed up³ywem kadencji, je¿eli nie
wykonuj¹ swoich obowi¹zków, naruszaj¹ postanowienia Statu-
tu i uchwa³ Zebrania lub dopu�cili siê czynu dyskwalifikuj¹cego
w opinii �rodowiska. Uzasadniony wniosek o odwo³anie z³o¿o-
ny przez piêæ osób, powinien byæ poddany g³osowaniu na Ze-
braniu, na którym zosta³ zg³oszony lub na nastêpnym, w termi-
nie do jednego miesi¹ca.

2. Odwo³anie z zajmowanych funkcji winno byæ podjête po
wys³uchaniu zainteresowanego.

§ 28.1. W przypadku odwo³ania lub ust¹pienia So³tysa,
Wójt zwo³uje Zebranie Wiejskie dla wyboru nowego So³tysa.

2. Wybory dla uzupe³nienia sk³adu Rady So³eckiej lub wy-
brania nowego sk³adu ca³ej Rady So³eckiej, przeprowadza sa-
modzielnie Zebranie Wiejskie, zwo³ane przez So³tysa.

Rozdzia³ VI
Gospodarka finansowa So³ectwa

§29.1. So³ectwo prowadzi w³asn¹ gospodarkê finansow¹
na podstawie rocznego planu rzeczowo-finansowego, uchwa-
lonego przez Zebranie Wiejskie, które stanowi integraln¹ czê�æ
bud¿etu Gminy. Plan powinien byæ uchwalony w terminie do
15 listopada roku poprzedzaj¹cego rok bud¿etowy.

2. So³ectwo uwzglêdnia plan finansowy i wszystkie jego
zmiany z Wójtem Gminy. Wójt mo¿e dokonaæ korekty planu fi-
nansowego So³ectwa w przypadku: niewykonania zadañ obo-
wi¹zuj¹cych i naruszenia dyscypliny bud¿etowej.

3. So³ectwo dysponuje nastêpuj¹cymi �rodkami finanso-
wymi:

1) �rodkami udzielonymi w bud¿ecie Gminy,
2) op³atami z tytu³u prowadzenia dzia³alno�ci i posiadania

mienia komunalnego,
3) dobrowolnymi wp³atami osób fizycznych i prawnych,
4. Z posiadanych �rodków finansowych So³ectwo pokry-

wa koszty zwi¹zane z:
1) utrzymaniem mienia komunalnego przekazanego w za-

rz¹d So³ectwu,
2) dofinansowanie czynów spo³ecznych,
3) wyposa¿eniem, remontem i utrzymaniem dróg So³ec-

twa,
4) wydatkami zwi¹zanymi z utrzymaniem lokali i dzia³alno-

�ci organów So³ectwa,
5) dofinansowaniem dzia³alno�ci kulturalnej, o�wiatowej

i sportowej,
6) inne, wa¿ne cele So³ectwa, zgodnie z uchwa³¹ Zebra-

nia Wiejskiego, za zgod¹ Wójta.
5. Czynno�ci prawne zwi¹zane z realizacj¹ powierzonych

So³ectwu spraw w zakresie zadañ obowi¹zuj¹cych podejmuje
Wójt, po uprzednim, uzgodnieniu z So³tysem i przy uwzglêdnie-
niu planu finansowego So³ectwa.

6. So³tys mo¿e podejmowaæ zobowi¹zania zgodnie z pla-
nem finansowym, po uzgodnieniu kontrasygnaty Skarbnika
Gminy.

7. So³tys mo¿e podejmowaæ zobowi¹zania do wysoko�ci
posiadanych �rodków. Zobowi¹zania przekraczaj¹ce stan w³a-
sno�ci posiadanych �rodków musz¹ byæ uzgodnione z Wójtem.

Rozdzia³ VII
Nadzór nad dzia³alno�ci¹ So³ectwa

§ 30.1. Rada Gminy sprawuje nadzór nad jednostkami
pomocniczymi w zakresie wykonywanych zadañ.

2. Do podstawowych �rodków nadzoru nale¿¹ w szcze-
gólno�ci:

- dokonywanie oceny stanu So³ectwa na sesji,
- dokonywanie lustracji So³ectwa,
- rozpatrywanie sprawozdañ z dzia³alno�ci gospodarczej,

finansowej i spo³ecznej So³ectwa.
3. Dzia³alno�æ finansow¹ So³ectw nadzoruje Skarbnik

Gminy.
4. Wójt zobowi¹zany jest czuwaæ, aby mienie So³ectwa nie

by³o nara¿one na szkody i uszczuplenia oraz, aby dochody So-
³ectwa i �wiadczenia pobierane na jego korzy�æ by³y wydatko-
wane zgodnie z prawem i Statutem So³ectwa.

5. Organy wykonawcze Gminy i podporz¹dkowane Gmi-
nie jednostki organizacyjne s¹ zobowi¹zane uwzglêdniaæ i re-
alizowaæ uchwa³y i opinie organów So³ectwa, udzielaj¹c odpo-
wiedzi w ci¹gu 14 dni w razie zajêcia odmiennego stanowiska,
przedstawiæ je wraz z uzasadnieniem.

6. Wójt, je¿eli uzna uchwa³y So³ectwa za wykraczaj¹ce poza
zakres przekazanych im kompetencji i sprzeczne z prawem -
powinien wstrzymaæ ich realizacjê.

7. Organy So³ectwa mog¹ wnie�æ sprzeciw do Wójta na
postêpowanie sprzeczne z pkt. 6, gdy narusza ono istotne inte-
resy mieszkañców.

8. Wójt badaj¹c sprzeciw:
1) uznaje jego zasadno�æ lub
2) w razie uwzglêdnienia sprzeciwu podejmuje decyzjê o

wstrzymaniu rozstrzygniêcia okre�lonego w pkt. 6 i wnosi spra-
wê pod obrady Rady Gminy, której uchwa³a ostatecznie rozstrzy-
ga sprawê.

Rozdzia³ VIII
Postanowienia koñcowe

§ 31. Mandat So³tysa i cz³onka Rady So³eckiej wygasa w
przypadku:

1) �mierci,
2) zrzeczenia siê,
3) odwo³ania.

§ 32. Zmiany Statutu dokonuje Rada Gminy.

§ 33. Statut wchodzi w ¿ycie po up³ywie 14 dni od dnia
og³oszenia w Dzienniku Urzêdowym Województwa Opolskiego.

Za³¹cznik nr 5
do uchwa³y Nr XIV/78/03

Rady Gminy w Izbicku
z dnia 17 listopada 2003 r.

STATUT SO£ECTWA
LIGOTA CZAMBOROWA

Rozdzia³ I
Nazwa i teren dzia³ania

§ 1.1. Ogó³ mieszkañców So³ectwa Ligota Czamborowa
stanowi samorz¹d mieszkañców wsi.
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2. Nazwa samorz¹du mieszkañców wsi brzmi: So³ectwo
Ligota Czamborowa.

§ 2.1. So³ectwo Ligota Czamborowa jest jednostk¹ po-
mocnicz¹, której mieszkañcy wspólnie z innymi so³ectwami
tworz¹ wspólnotê samorz¹dow¹ Gminy Izbicko.

2. Samorz¹d mieszkañców wsi - So³ectwa Ligota Czambo-
rowa dzia³a na podstawie przepisów prawa, a w szczególno�ci:

- ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorz¹dzie gminnym
/Dz. U. z 2001 r.  Nr 142 poz. 1591 z pó�n. zm./

- na podstawie Statutu Gminy Izbicko,
- niniejszego Statutu.

§ 3. Teren dzia³ania So³ectwa obejmuje wie� Ligota Czam-
borowa o obszarze 306 ha.

Rozdzia³ II
Organizacja i zakres dzia³ania

§ 4. Organami So³ectwa s¹:
1) Zebranie Wiejskie i So³tys,
2) Rada So³ecka - organ pomocniczy.

§ 5.1. Zebranie Wiejskie jest organem uchwa³odawczym
w So³ectwie.

2. So³tys jest organem wykonawczym.
3. Rada So³ecka jest organem wspomagaj¹cym dzia³al-

no�æ So³ectwa.

§ 6.1. Do zadañ samorz¹dów mieszkañców wsi - So³ec-
twa nale¿y:

1) udzia³ w rozpatrywaniu spraw socjalno-bytowych, opie-
ki zdrowotnej, kultury i wypoczynku oraz innych spraw zwi¹za-
nych z miejscem zamieszkania,

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

mieszkania,
4) tworzenie pomocy s¹siedzkiej,
5) sprawowanie kontroli spo³ecznej nad dzia³alno�ci¹ jedno-

stek organizacyjnych zwi¹zanych z warunkami ¿ycia na wsi.
2. So³ectwo zarz¹dza przekazanym mu przez Gminê od-

rêbn¹ uchwa³¹ mieniem komunalnym oraz mieniem bêd¹cym
w jego posiadaniu.

3. W zakresie zwyk³ego zarz¹du mieniem So³ectwo:
1) utrzymuje mienie w stanie nie pogorszonym, poprzez

dokonywanie niezbêdnych napraw, konserwacji i remontów,
2) za³atwia bie¿¹ce sprawy zwi¹zane z eksploatacj¹ mienia,
3) pobiera dochody i korzysta z mienia zgodnie z przezna-

czeniem,
4) mo¿e prowadziæ dzia³alno�æ gospodarcz¹ z u¿yciem

mienia, którym zarz¹dza, w zakresie nie wykraczaj¹cym poza
zadanie o charakterze u¿yteczno�ci publicznej,

5) mo¿e oddawaæ w najem, dzier¿awê lub do innego ko-
rzystania lokale, obiekty i grunty po uprzednim uzgodnieniu z
Wójtem Gminy Izbicko zasad i warunków tych czynno�ci,

6) mo¿e zawieraæ umowy z osobami fizycznymi, prawnymi
i jednostkami organizacyjnymi nie posiadaj¹cymi osobowo�ci
prawnej w zakresie okre�lonym w pkt. 1 - 5,

7) So³ectwo obowi¹zane jest do stosowania w swojej dzia-
³alno�ci ustawy o zamówieniach publicznych.

§ 7. Zadania okre�lone w §6 samorz¹d mieszkañców wsi
realizuje w szczególno�ci poprzez:

1) podejmowanie uchwa³ w sprawie So³ectwa,
2) opiniowanie spraw nale¿¹cych do zakresu dzia³ania

samorz¹du mieszkañców,

3) wspó³uczestnictwo w organizowaniu i przeprowadza-
niu przez Radê Gminy konsultacji spo³ecznej projektów uchwa³
Rady Gminy w sprawach o podstawowym znaczeniu dla miesz-
kañców So³ectwa,

4) wystêpowanie z wnioskami do Rady Gminy o rozpa-
trzenie spraw, których za³atwienie wykracza poza mo¿liwo�ci
mieszkañców So³ectwa,

5) wspó³pracê z radnymi z terenu So³ectwa w zakresie
organizacji spotkañ z wyborcami, dy¿urów oraz kierowanie do
nich wniosków dotycz¹cych So³ectwa,

6) ustalenie zadañ dla So³ectwa do realizacji miêdzy Ze-
braniami Wiejskimi.

§ 8.1. Do wy³¹cznej w³a�ciwo�ci Zebrania Wiejskiego nale¿y:
1) wybór i odwo³anie So³tysa,
2) wybór i odwo³anie Rady So³eckiej,
3) uchwalenie rocznego planu rzeczowo - finansowego

oraz dokonywanie w nim zmian,
4) opiniowanie o prawach w³asno�ci, u¿ytkowania, zby-

wania lub w innych sprawach rzeczowych i maj¹tkowych zwa-
nych mieniem gminnym,

5) opiniowanie celowo�ci utworzenia, poszerzenia i likwi-
dacji So³ectwa.

§ 9.1. Uchwa³y i opinie Zebrania Wiejskiego So³tys prze-
kazuje Wójtowi Gminy Izbicko.

2. Wójt w zale¿no�ci od charakteru sprawy za³atwia je we
w³asnym zakresie lub przekazuje do rozpatrzenia na sesji Rady
Gminy.

3. O sposobie za³atwienia spraw Wójt informuje Zebranie
Wiejskie i So³tysa w terminach okre�lonych w k.p.a.

§10. Samorz¹d mieszkañców wsi mo¿e uczestniczyæ w
postêpowaniu administracyjnym na zasadach ustalonych w
Kodeksie postêpowania administracyjnego dla organizacji, je-
¿eli jest to uzasadnione celami statutowymi samorz¹du i gdy za
tym przemawia interes spo³eczny mieszkañców So³ectwa.

§11. Dla realizacji wspólnych przedsiêwziêæ samorz¹d
mieszkañców wsi nawi¹zuje wspó³pracê z samorz¹dami miesz-
kañców s¹siednich so³ectw i osiedli, zawiera porozumienia,
okre�laj¹c zakres i sposób wykonywania wspólnych zadañ, mo¿e
podejmowaæ wspólne uchwa³y.

Rozdzia³ III
So³tys i Rada So³ecka

§ 12. 1. Kadencja So³tysa, Rady So³eckiej i innych orga-
nów powo³anych przez Zebranie Wiejskie trwa cztery lata.

2. Dzia³alno�æ So³tysa i Rady So³eckiej ma charakter spo-
³eczny. Rada So³ecka spo�ród swego grona wybiera Przewodni-
cz¹cego. Przewodnicz¹cym Rady So³eckiej mo¿e byæ So³tys.

§ 13. 1. Do obowi¹zków So³tysa nale¿y w szczególno�ci:
1) dzia³anie stosowne do wskazañ Zebrania Wiejskiego,
2) wp³ywanie na wykorzystanie aktywno�ci mieszkañców

s³u¿¹ce poprawie gospodarki i warunków ¿ycia w So³ectwie,
3) reprezentowanie mieszkañców So³ectwa na zewn¹trz,
4) uczestniczenie w naradach So³tysów,
5) pe³nienie roli mê¿a zaufania w miejscowym �rodowisku,
6) wykonywanie powierzonych mu przepisami prawa z za-

kresu administracji publicznej,
7) prowadzenie zarz¹du, administracji, gospodarki tymi

sk³adnikami mienia i �rodkami finansowymi, które Gmina prze-
kaza³a So³ectwu do korzystania. Akceptowanie dokumentów z
tym zwi¹zanych,
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8) opiniowanie wniosków mieszkañców So³ectwa w spra-
wie przyznania im zasi³ków i innej pomocy, jak równie¿ wnio-
sków o ulgi z zakresu podatków, op³at i innych nale¿no�ci,

9) potwierdzanie okoliczno�ci, których przy za³atwieniu
spraw przez mieszkañców wymagaj¹ przepisy prawa,

10) sporz¹dzanie sprawozdañ z dzia³alno�ci So³ectwa,
11) wykonywanie innych zadañ nale¿¹cych do So³tysa z

mocy ogólnie obowi¹zuj¹cych przepisów m.in. w zakresie obron-
no�ci i ochrony po¿arowej, inkasa niektórych podatków i op³at,
zapobiegania klêskom ¿ywio³owym oraz usuwania ich skutków,

12) prowadzenie teczki zawieraj¹cej:
- Statut So³ectwa,
- protoko³y z zebrañ so³eckich,
- sprawozdania i umowy,
13) protokó³ z zebrania so³eckiego winien zawieraæ:
- skrócony opis dyskusji,
- wnioski i uchwa³y przy czym w sprawach poddawanych

pod g³osowanie winien byæ ujêty zapis jak¹ ilo�ci¹ g³osów "za",
"przeciw" i "wstrzymuj¹cych siê",

- za³¹czon¹ listê osób obecnych na zebraniu.
2. Do zadañ Przewodnicz¹cego Rady So³eckiej nale¿y:
a) zwo³ywanie Zebrañ Wiejskich i posiedzeñ Rad So³ec-

kich na wniosek So³tysa,
b) protoko³owanie powy¿szych zebrañ i posiedzeñ.
3. Na Zebraniach Wiejskich So³tys przedk³ada co najmniej

raz w roku informacjê o swojej dzia³alno�ci oraz o realizacji do-
chodów i wydatków So³ectwa.

4. So³tys mo¿e braæ udzia³ w sesjach Rady Gminy.
5. Na sesjach Rady Gminy So³tysowi przys³uguje prawo

wystêpowania z g³osem doradczym. Mo¿e równie¿ zg³aszaæ
wnioski w imieniu Zebrania Mieszkañców.

§ 14.1. Przy wykonywaniu swoich zadañ, So³tys wspó³pra-
cuje z Rad¹ So³eck¹. Rada So³ecka sk³ada siê z 3 - 10 osób.

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

3. Posiedzenia Rady So³eckiej odbywaj¹ siê co najmniej
1 raz na kwarta³. Posiedzeniom przewodniczy Przewodnicz¹cy
Rady So³eckiej.

4. Radny z So³ectwa powinien uczestniczyæ w posiedze-
niach Rady So³eckiej.

5. Rada So³ecka w szczególno�ci:
1) opracowuje i przedk³ada na Zebraniu projekt uchwa³y w spra-

wach bêd¹cych przedmiotem  rozpatrywania przez Zebranie,
2) dokonuje rozliczenia finansowego z zakresu administrowa-

nia mieniem komunalnym znajduj¹cym siê na terenie So³ectwa,
3) opracowuje i przedk³ada na Zebraniu Wiejskim projek-

ty programów prac samorz¹du,
4) wystêpuje wobec Zebrania Wiejskiego z inicjatywami

dotycz¹cymi udzia³u mieszkañców w rozwi¹zywaniu problemów
So³ectwa i realizacji zadañ samorz¹du,

5) organizuje wykonywanie uchwa³ Zebrania Wiejskiego
oraz kontroluje ich realizacjê,

6) decyduje w sprawach udzia³u samorz¹du mieszkañ-
ców wsi w postêpowaniu administracyjnym,

7) wspó³dzia³a z w³a�ciwymi organizacjami spo³ecznymi
w celu wspólnej realizacji zadañ,

8) na Zebraniach Wiejskich So³tys sk³ada informacjê o
dzia³alno�ci Rady So³eckiej.

Rozdzia³ IV
Zasady i tryb zwo³ywania Zebrañ Wiejskich oraz wa-

runki wa¿no�ci podejmowania uchwa³

§ 16. Prawo do udzia³u w Zebraniu Wiejskim maj¹ wszyscy
mieszkañcy So³ectwa, posiadaj¹cy  czynne prawo wyborcze.

§ 17. Zebranie Wiejskie zwo³uje So³tys:
1) z w³asnej inicjatywy,
2) z inicjatywy Rady So³eckiej,
3) na ¿¹danie co najmniej 1/10 mieszkañców uprawnio-

nych do udzia³u w Zebraniu,
4) na polecenie Rady Gminy lub Wójta.

§ 18.1. Zebranie Wiejskie odbywa siê w miarê istniej¹-
cych potrzeb, co najmniej jeden raz w roku.

2. Termin i miejsce Zebrania Wiejskiego podaje siê do
wiadomo�ci publicznej poprzez og³oszenie na tablicy og³oszeñ.

3. Zebranie zwo³ywane na wniosek mieszkañców, Rady
Gminy lub Wójta winno odbyæ siê w terminie 7 dni, chyba ¿e
wnioskodawca proponuje termin pó�niejszy.

§ 19.1. Zebranie Wiejskie jest wa¿ne, gdy mieszkañcy
So³ectwa zostali o nim prawid³owo zawiadomieni, zgodnie z wy-
mogami Statutu.

2. Zebranie Wiejskie otwiera So³tys i przewodniczy jego
obradom. Zebranie mo¿e wybraæ inn¹ osobê na Przewodnicz¹-
cego Zebrania.

3. Porz¹dek obrad ustala Zebranie Wiejskie na podsta-
wie projektu przed³o¿onego przez So³tysa.

4.Projekt porz¹dku obrad winien byæ skonsultowany z
Rad¹ So³eck¹. Sprawy proponowane do rozpatrzenia za Zebra-
niu winny byæ nale¿ycie przygotowane.

§ 20. W celu udzielenia So³tysowi sta³ej pomocy w przygo-
towaniu materia³ów i w organizacji zebrañ, Wójt wyznacza po-
szczególnych pracowników Urzêdu Gminy do kontaktów z So-
³ectwem.

§ 21.1. Zebranie Wiejskie jest uprawnione do przeprowa-
dzenia wyborów oraz podejmowania uchwa³ w obecno�ci co
najmniej 1/5 uprawnionych do g³osowania osób.

2. W przypadku, braku okre�lonego w pkt. 1 quorum, na-
stêpne Zebranie Mieszkañców So³ectwa odbywa siê po up³ywie
15 minut od wyznaczonego I terminu Zebrania bez wzglêdu na
ilo�æ osób uprawnionych do g³osowania, uchwa³y podejmowa-
ne w drugim terminie s¹ wi¹¿¹ce.

3. Uchwa³y Zebrania zapadaj¹ zwyk³¹ wiêkszo�ci¹ g³osów,
tzn. liczba g³osów "za" musi byæ wiêksza od g³osów "przeciw".

4. G³osowanie odbywa siê w sposób jawny. Zebranie mo¿e
postanowiæ o przeprowadzeniu tajnego g³osowania nad kon-
kretn¹ spraw¹.

5. Obrady Zebrania s¹ protoko³owane. Uchwa³y podpisu-
je So³tys i og³asza je w sposób zwyczajowo przyjêty.

Rozdzia³ V
Tryb wyboru So³tysa i Rady So³eckiej

§ 22.1. Zebranie Wiejskie, na którym ma byæ dokonany
wybór So³tysa i cz³onków Rady So³eckiej zarz¹dza Wójt. W tym
celu okre�la miejsce, dzieñ i godzinê Zebrania Wiejskiego oraz
wyznacza Przewodnicz¹cego Zebrania.

2. Postanowienie Wójta o zwo³aniu Zebrania Wiejskiego
dla wyboru So³tysa i Rady So³eckiej podaje do wiadomo�ci
mieszkañców co najmniej na 7 dni przed wyznaczon¹ dat¹ Ze-
brania.

§ 23. 1. Wybory So³tysa, cz³onków Rady So³eckiej lub od-
wo³anie przeprowadza komisja w sk³adzie co najmniej 3 osób
wybranych spo�ród uprawnionych uczestników Zebrania. Wy-
bory przeprowadza siê na kartkach do g³osowania, opatrzonych
pieczêci¹ Rady Gminy.

2. Do zadañ komisji nale¿y:
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- przyjêcie zg³oszenia kandydatów,
- przeprowadzenie g³osowania,
- ustalenie wyników wyborów,
- og³oszenie wyników wyborów,
- sporz¹dzenie protoko³u  o wynikach wyborów.
3. Protokó³ podpisuj¹ cz³onkowie komisji oraz Przewodni-

cz¹cy Zebrania.

§ 24. 1. Wybory odbywaj¹ siê przy nieograniczonej liczbie
kandydatów zg³oszonych bezpo�rednio przez uprawnionych
uczestników Zebrania.

2. W pierwszej kolejno�ci nale¿y przeprowadziæ zg³osze-
nia kandydatów i g³osowanie dla dokonania wyboru So³tysa. W
drugiej kolejno�ci wybory cz³onków Rady So³eckiej.

3. Warunkiem przyjêcia kandydatury jest zgoda kandydata
wyra¿ona na pi�mie, w razie nieobecno�ci na zebraniu.

§ 25. Za wybranych uwa¿a siê kandydatów, którzy uzyskali
najwiêksz¹ liczbê g³osów.

§ 26. Wyboru lub odwo³ania So³tysa i cz³onków Rady So-
³eckiej dokonuje siê w g³osowaniu tajnym.

§ 27.1. So³tys i cz³onkowie Rady So³eckiej s¹ bezpo�red-
nio odpowiedzialni przed Zebraniem Wiejskim i mog¹ byæ przez
Zebranie Wiejskie odwo³ani przed up³ywem kadencji, je¿eli nie
wykonuj¹ swoich obowi¹zków, naruszaj¹ postanowienia Statu-
tu i uchwa³ Zebrania lub dopu�cili siê czynu dyskwalifikuj¹cego
w opinii �rodowiska. Uzasadniony wniosek o odwo³anie z³o¿o-
ny przez piêæ osób, powinien byæ poddany g³osowaniu na Ze-
braniu, na którym zosta³ zg³oszony lub na nastêpnym, w termi-
nie do jednego miesi¹ca.

2. Odwo³anie z zajmowanych funkcji winno byæ podjête po
wys³uchaniu zainteresowanego.

§ 28.1. W przypadku odwo³ania lub ust¹pienia So³tysa,
Wójt zwo³uje Zebranie Wiejskie dla wyboru nowego So³tysa.

2. Wybory dla uzupe³nienia sk³adu Rady So³eckiej lub wy-
brania nowego sk³adu ca³ej Rady So³eckiej, przeprowadza sa-
modzielnie Zebranie Wiejskie, zwo³ane przez So³tysa.

Rozdzia³ VI
Gospodarka finansowa So³ectwa

§ 29.1. So³ectwo prowadzi w³asn¹ gospodarkê finansow¹
na podstawie rocznego planu rzeczowo-finansowego, uchwa-
lonego przez Zebranie Wiejskie, które stanowi integraln¹ czê�æ
bud¿etu Gminy. Plan powinien byæ uchwalony w terminie do 15
listopada roku poprzedzaj¹cego rok bud¿etowy.

2. So³ectwo uwzglêdnia plan finansowy i wszystkie jego
zmiany z Wójtem Gminy. Wójt mo¿e dokonaæ korekty planu fi-
nansowego So³ectwa w przypadku: niewykonania zadañ obo-
wi¹zuj¹cych i naruszenia dyscypliny bud¿etowej.

3. So³ectwo dysponuje nastêpuj¹cymi �rodkami finansowymi:
1) �rodkami udzielonymi w bud¿ecie Gminy,
2) op³atami z tytu³u prowadzenia dzia³alno�ci i posiadania

mienia komunalnego,
3) dobrowolnymi wp³atami osób fizycznych i prawnych,
4. Z posiadanych �rodków finansowych So³ectwo pokry-

wa koszty zwi¹zane z:
1) utrzymaniem mienia komunalnego przekazanego w za-

rz¹d So³ectwu,
2) dofinansowanie czynów spo³ecznych,
3) wyposa¿eniem, remontem i utrzymaniem dróg So³ectwa,
4) wydatkami zwi¹zanymi z utrzymaniem lokali i dzia³alno-

�ci organów So³ectwa,

5) dofinansowaniem dzia³alno�ci kulturalnej, o�wiatowej
i sportowej,

6) inne, wa¿ne cele So³ectwa, zgodnie z uchwa³¹ Zebra-
nia Wiejskiego, za zgod¹ Wójta.

5. Czynno�ci prawne zwi¹zane z realizacj¹ powierzonych
So³ectwu spraw w zakresie zadañ obowi¹zuj¹cych podejmuje
Wójt, po uprzednim, uzgodnieniu z So³tysem i przy uwzglêdnie-
niu planu finansowego So³ectwa.

6. So³tys mo¿e podejmowaæ zobowi¹zania zgodnie z pla-
nem finansowym, po uzgodnieniu kontrasygnaty Skarbnika
Gminy.

7. So³tys mo¿e podejmowaæ zobowi¹zania do wysoko�ci
posiadanych �rodków. Zobowi¹zania przekraczaj¹ce stan w³a-
sno�ci posiadanych �rodków musz¹ byæ uzgodnione z Wójtem.

Rozdzia³ VII
Nadzór nad dzia³alno�ci¹ So³ectwa

§ 30.1. Rada Gminy sprawuje nadzór nad jednostkami
pomocniczymi w zakresie wykonywanych zadañ.

2. Do podstawowych �rodków nadzoru nale¿¹ w szcze-
gólno�ci:

- dokonywanie oceny stanu So³ectwa na sesji,
- dokonywanie lustracji So³ectwa,
- rozpatrywanie sprawozdañ z dzia³alno�ci gospodarczej,

finansowej i spo³ecznej So³ectwa.
3. Dzia³alno�æ finansow¹ So³ectw nadzoruje Skarbnik

Gminy.
4. Wójt zobowi¹zany jest czuwaæ, aby mienie So³ectwa nie

by³o nara¿one na szkody i uszczuplenia oraz, aby dochody So-
³ectwa i �wiadczenia pobierane na jego korzy�æ by³y wydatko-
wane zgodnie z prawem i Statutem So³ectwa.

5. Organy wykonawcze Gminy i podporz¹dkowane Gmi-
nie jednostki organizacyjne s¹ zobowi¹zane uwzglêdniaæ i re-
alizowaæ uchwa³y i opinie organów So³ectwa, udzielaj¹c odpo-
wiedzi w ci¹gu 14 dni w razie zajêcia odmiennego stanowiska,
przedstawiæ je wraz z uzasadnieniem.

6. Wójt, je¿eli uzna uchwa³y So³ectwa za wykraczaj¹ce poza
zakres przekazanych im kompetencji i sprzeczne z prawem -
powinien wstrzymaæ ich realizacjê.

7. Organy So³ectwa mog¹ wnie�æ sprzeciw do Wójta na
postêpowanie sprzeczne z pkt. 6, gdy narusza ono istotne inte-
resy mieszkañców.

8. Wójt badaj¹c sprzeciw:
1) uznaje jego zasadno�æ lub
2) w razie uwzglêdnienia sprzeciwu podejmuje decyzjê o

wstrzymaniu rozstrzygniêcia okre�lonego w pkt. 6 i wnosi spra-
wê pod obrady Rady Gminy, której uchwa³a ostatecznie rozstrzy-
ga sprawê.

Rozdzia³ VIII
Postanowienia koñcowe

§ 31. Mandat So³tysa i cz³onka Rady So³eckiej wygasa w
przypadku:

1) �mierci,
2) zrzeczenia siê,
3) odwo³ania.

§ 32. Zmiany Statutu dokonuje Rada Gminy.

§ 33. Statut wchodzi w ¿ycie po up³ywie 14 dni od dnia
og³oszenia w Dzienniku Urzêdowym Województwa Opolskiego.
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Za³¹cznik nr 6
do uchwa³y Nr XIV/78/03

Rady Gminy w Izbicku
z dnia 17 listopada 2003 r.

STATUT SO£ECTWA
OTMICE

Rozdzia³ I
Nazwa i teren dzia³ania

§ 1.1. Ogó³ mieszkañców So³ectwa Otmice stanowi sa-
morz¹d mieszkañców wsi.

2. Nazwa samorz¹du mieszkañców wsi brzmi: So³ectwo
Otmice.

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

2. Samorz¹d mieszkañców wsi - So³ectwa Otmice dzia³a
na podstawie przepisów prawa, a w szczególno�ci:

- ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorz¹dzie gminnym
/Dz. U. z 2001 r.  Nr 142 poz. 1591 z pó�n. zm./

- na podstawie Statutu Gminy Izbicko,
- niniejszego Statutu.

§ 3. Teren dzia³ania So³ectwa obejmuje wie� Otmice o
obszarze 1291 ha.

Rozdzia³ II
Organizacja i zakres dzia³ania

§ 4. Organami So³ectwa s¹:
1) Zebranie Wiejskie i So³tys
2) Rada So³ecka - organ pomocniczy..

§ 5.1. Zebranie Wiejskie jest organem uchwa³odawczym
w So³ectwie.

2. So³tys jest organem wykonawczym.
3. Rada So³ecka jest organem wspomagaj¹cym dzia³al-

no�æ So³ectwa.

§ 6.1. Do zadañ samorz¹dów mieszkañców wsi - So³ec-
twa nale¿y:

1) udzia³ w rozpatrywaniu spraw socjalno-bytowych, opie-
ki zdrowotnej, kultury i wypoczynku oraz innych spraw zwi¹za-
nych z miejscem zamieszkania,

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

mieszkania,
4) tworzenie pomocy s¹siedzkiej,
5) sprawowanie kontroli spo³ecznej nad dzia³alno�ci¹ jedno-

stek organizacyjnych zwi¹zanych z warunkami ¿ycia na wsi.
2. So³ectwo zarz¹dza przekazanym mu przez Gminê od-

rêbn¹ uchwa³¹ mieniem komunalnym oraz mieniem bêd¹cym
w jego posiadaniu.

3. W zakresie zwyk³ego zarz¹du mieniem So³ectwo:
1) utrzymuje mienie w stanie nie pogorszonym, poprzez

dokonywanie niezbêdnych napraw, konserwacji i remontów,
2) za³atwia bie¿¹ce sprawy zwi¹zane z eksploatacj¹ mienia,
3) pobiera dochody i korzysta z mienia zgodnie z przezna-

czeniem,
4) mo¿e prowadziæ dzia³alno�æ gospodarcz¹ z u¿yciem

mienia, którym zarz¹dza, w zakresie nie wykraczaj¹cym poza
zadanie o charakterze u¿yteczno�ci publicznej,

5) mo¿e oddawaæ w najem, dzier¿awê lub do innego ko-
rzystania lokale, obiekty i grunty po uprzednim uzgodnieniu z
Wójtem Gminy Izbicko zasad i warunków tych czynno�ci,

6) mo¿e zawieraæ umowy z osobami fizycznymi, prawnymi
i jednostkami organizacyjnymi nie posiadaj¹cymi osobowo�ci
prawnej w zakresie okre�lonym w pkt. 1 - 5,

7) So³ectwo obowi¹zane jest do stosowania w swojej dzia-
³alno�ci ustawy o zamówieniach publicznych.

§ 7. Zadania okre�lone w §6 samorz¹d mieszkañców wsi
realizuje w szczególno�ci poprzez:

1) podejmowanie uchwa³ w sprawie So³ectwa,
2) opiniowanie spraw nale¿¹cych do zakresu dzia³ania

samorz¹du mieszkañców,
3) wspó³uczestnictwo w organizowaniu i przeprowadza-

niu przez Radê Gminy konsultacji spo³ecznej projektów uchwa³
Rady Gminy w sprawach o podstawowym znaczeniu dla miesz-
kañców So³ectwa,

4) wystêpowanie z wnioskami do Rady Gminy o rozpa-
trzenie spraw, których za³atwienie wykracza poza mo¿liwo�ci
mieszkañców So³ectwa,

5) wspó³pracê z radnymi z terenu So³ectwa w zakresie
organizacji spotkañ z wyborcami, dy¿urów oraz kierowanie do
nich wniosków dotycz¹cych So³ectwa,

6) ustalenie zadañ dla So³ectwa do realizacji miêdzy Ze-
braniami Wiejskimi.

§ 8.1. Do wy³¹cznej w³a�ciwo�ci Zebrania Wiejskiego
nale¿y:

1) wybór i odwo³anie So³tysa,
2) wybór i odwo³anie Rady So³eckiej,
3) uchwalenie rocznego planu rzeczowo - finansowego

oraz dokonywanie w nim zmian,
4) opiniowanie o prawach w³asno�ci, u¿ytkowania, zby-

wania lub w innych sprawach rzeczowych i maj¹tkowych zwa-
nych mieniem gminnym,

5) opiniowanie celowo�ci utworzenia, poszerzenia i likwi-
dacji So³ectwa.

§ 9.1. Uchwa³y i opinie Zebrania Wiejskiego So³tys prze-
kazuje Wójtowi Gminy Izbicko.

2. Wójt w zale¿no�ci od charakteru sprawy za³atwia je we
w³asnym zakresie lub przekazuje do rozpatrzenia na sesji Rady
Gminy.

3. O sposobie za³atwienia spraw Wójt informuje Zebranie
Wiejskie i So³tysa w terminach okre�lonych w k.p.a.

§ 10. Samorz¹d mieszkañców wsi mo¿e uczestniczyæ w
postêpowaniu administracyjnym na zasadach ustalonych w
Kodeksie postêpowania administracyjnego dla organizacji, je-
¿eli jest to uzasadnione celami statutowymi samorz¹du i gdy za
tym przemawia interes spo³eczny mieszkañców So³ectwa.

§ 11. Dla realizacji wspólnych przedsiêwziêæ samorz¹d
mieszkañców wsi nawi¹zuje wspó³pracê z samorz¹dami miesz-
kañców s¹siednich so³ectw i osiedli, zawiera porozumienia,
okre�laj¹c zakres i sposób wykonywania wspólnych zadañ, mo¿e
podejmowaæ wspólne uchwa³y.

Rozdzia³ III
So³tys i Rada So³ecka

§ 12.1. Kadencja So³tysa, Rady So³eckiej i innych orga-
nów powo³anych przez Zebranie Wiejskie trwa cztery lata.

2. Dzia³alno�æ So³tysa i Rady So³eckiej ma charakter spo-
³eczny. Rada So³ecka spo�ród swego grona wybiera Przewodni-
cz¹cego. Przewodnicz¹cym Rady So³eckiej mo¿e byæ So³tys.
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§ 13.1. Do obowi¹zków So³tysa nale¿y w szczególno�ci:
1) dzia³anie stosowne do wskazañ Zebrania Wiejskiego,
2) wp³ywanie na wykorzystanie aktywno�ci mieszkañców

s³u¿¹ce poprawie gospodarki i warunków ¿ycia w So³ectwie,
3) reprezentowanie mieszkañców So³ectwa na zewn¹trz,
4) uczestniczenie w naradach So³tysów,
5) pe³nienie roli mê¿a zaufania w miejscowym �rodowisku,
6) wykonywanie powierzonych mu przepisami prawa z za-

kresu administracji publicznej,
7) prowadzenie zarz¹du, administracji, gospodarki tymi

sk³adnikami mienia i �rodkami finansowymi, które Gmina prze-
kaza³a So³ectwu do korzystania. Akceptowanie dokumentów z
tym zwi¹zanych,

8) opiniowanie wniosków mieszkañców So³ectwa w spra-
wie przyznania im zasi³ków i innej pomocy, jak równie¿ wnio-
sków o ulgi z zakresu podatków, op³at i innych nale¿no�ci,

9) potwierdzanie okoliczno�ci, których przy za³atwieniu
spraw przez mieszkañców wymagaj¹ przepisy prawa,

10) sporz¹dzanie sprawozdañ z dzia³alno�ci So³ectwa,
11) wykonywanie innych zadañ nale¿¹cych do So³tysa z

mocy ogólnie obowi¹zuj¹cych przepisów m.in. w zakresie obron-
no�ci i ochrony po¿arowej, inkasa niektórych podatków i op³at,
zapobiegania klêskom ¿ywio³owym oraz usuwania ich skutków,

12) prowadzenie teczki zawieraj¹cej:
- Statut So³ectwa,
- protoko³y z zebrañ so³eckich,
- sprawozdania i umowy,
13) protokó³ z zebrania so³eckiego winien zawieraæ:
- skrócony opis dyskusji,
- wnioski i uchwa³y przy czym w sprawach poddawanych

pod g³osowanie winien byæ ujêty zapis jak¹ ilo�ci¹ g³osów "za",
"przeciw" i "wstrzymuj¹cych siê",

- za³¹czon¹ listê osób obecnych na zebraniu.
2. Do zadañ Przewodnicz¹cego Rady So³eckiej nale¿y:
a) zwo³ywanie Zebrañ Wiejskich i posiedzeñ Rad So³ec-

kich na wniosek So³tysa,
b) protoko³owanie powy¿szych zebrañ i posiedzeñ.
3. Na Zebraniach Wiejskich So³tys przedk³ada co najmniej

raz w roku informacjê o swojej dzia³alno�ci oraz o realizacji do-
chodów i wydatków So³ectwa.

4. So³tys mo¿e braæ udzia³ w sesjach Rady Gminy.
5. Na sesjach Rady Gminy So³tysowi przys³uguje prawo

wystêpowania z g³osem doradczym. Mo¿e równie¿ zg³aszaæ
wnioski w imieniu Zebrania Mieszkañców.

§ 14.1. Przy wykonywaniu swoich zadañ, So³tys wspó³pra-
cuje z Rad¹ So³eck¹. Rada So³ecka sk³ada siê z 3 - 10 osób.

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

3. Posiedzenia Rady So³eckiej odbywaj¹ siê co najmniej
1 raz na kwarta³. Posiedzeniom przewodniczy Przewodnicz¹cy
Rady So³eckiej.

4. Radny z So³ectwa powinien uczestniczyæ w posiedze-
niach Rady So³eckiej.

5. Rada So³ecka w szczególno�ci:
1) opracowuje i przedk³ada na Zebraniu projekt uchwa³y

w sprawach bêd¹cych przedmiotem  rozpatrywania przez Ze-
branie,

2) dokonuje rozliczenia finansowego z zakresu admini-
strowania mieniem komunalnym znajduj¹cym siê na terenie
So³ectwa,

3) opracowuje i przedk³ada na Zebraniu Wiejskim projek-
ty programów prac samorz¹du,

4) wystêpuje wobec Zebrania Wiejskiego z inicjatywami
dotycz¹cymi udzia³u mieszkañców w rozwi¹zywaniu problemów
So³ectwa i realizacji zadañ samorz¹du,

5) organizuje wykonywanie uchwa³ Zebrania Wiejskiego
oraz kontroluje ich realizacjê,

6) decyduje w sprawach udzia³u samorz¹du mieszkañ-
ców wsi w postêpowaniu administracyjnym,

7) wspó³dzia³a z w³a�ciwymi organizacjami spo³ecznymi
w celu wspólnej realizacji zadañ,

8) na Zebraniach Wiejskich So³tys sk³ada informacjê o
dzia³alno�ci Rady So³eckiej.

Rozdzia³ IV
Zasady i tryb zwo³ywania Zebrañ Wiejskich oraz wa-

runki wa¿no�ci podejmowania uchwa³

§ 16. Prawo do udzia³u w Zebraniu Wiejskim maj¹ wszy-
scy mieszkañcy So³ectwa, posiadaj¹cy  czynne prawo wybor-
cze.

§ 17. Zebranie Wiejskie zwo³uje So³tys:
1) z w³asnej inicjatywy,
2) z inicjatywy Rady So³eckiej,
3) na ¿¹danie co najmniej 1/10 mieszkañców uprawnio-

nych do udzia³u w Zebraniu,
4) na polecenie Rady Gminy lub Wójta.

§ 18.1. Zebranie Wiejskie odbywa siê w miarê istniej¹-
cych potrzeb, co najmniej jeden raz w roku.

2. Termin i miejsce Zebrania Wiejskiego podaje siê do
wiadomo�ci publicznej poprzez og³oszenie na tablicy og³oszeñ.

3. Zebranie zwo³ywane na wniosek mieszkañców, Rady
Gminy lub Wójta winno odbyæ siê w terminie 7 dni, chyba ¿e
wnioskodawca proponuje termin pó�niejszy.

§ 19.1. Zebranie Wiejskie jest wa¿ne, gdy mieszkañcy
So³ectwa zostali o nim prawid³owo zawiadomieni, zgodnie z wy-
mogami Statutu.

2. Zebranie Wiejskie otwiera So³tys i przewodniczy jego
obradom. Zebranie mo¿e wybraæ inn¹ osobê na Przewodnicz¹-
cego Zebrania.

3. Porz¹dek obrad ustala Zebranie Wiejskie na podsta-
wie projektu przed³o¿onego przez So³tysa.

4.Projekt porz¹dku obrad winien byæ skonsultowany z
Rad¹ So³eck¹. Sprawy proponowane do rozpatrzenia za Zebra-
niu winny byæ nale¿ycie przygotowane.

§ 20. W celu udzielenia So³tysowi sta³ej pomocy w przygo-
towaniu materia³ów i w organizacji zebrañ, Wójt wyznacza po-
szczególnych pracowników Urzêdu Gminy do kontaktów z So-
³ectwem.

§ 21.1. Zebranie Wiejskie jest uprawnione do przeprowa-
dzenia wyborów oraz podejmowania uchwa³ w obecno�ci co
najmniej 1/5 uprawnionych do g³osowania osób.

2. W przypadku, braku okre�lonego w pkt. 1 quorum, na-
stêpne Zebranie Mieszkañców So³ectwa odbywa siê po up³ywie
15 minut od wyznaczonego I terminu Zebrania bez wzglêdu na
ilo�æ osób uprawnionych do g³osowania, uchwa³y podejmowa-
ne w drugim terminie s¹ wi¹¿¹ce.

3. Uchwa³y Zebrania zapadaj¹ zwyk³¹ wiêkszo�ci¹ g³osów,
tzn. liczba g³osów "za" musi byæ wiêksza od g³osów "przeciw".

4. G³osowanie odbywa siê w sposób jawny. Zebranie mo¿e
postanowiæ o przeprowadzeniu tajnego g³osowania nad kon-
kretn¹ spraw¹.
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5. Obrady Zebrania s¹ protoko³owane. Uchwa³y podpisu-
je So³tys i og³asza je w sposób zwyczajowo przyjêty.

Rozdzia³ V
Tryb wyboru So³tysa i Rady So³eckiej

§ 22.1. Zebranie Wiejskie, na którym ma byæ dokonany
wybór So³tysa i cz³onków Rady So³eckiej zarz¹dza Wójt. W tym
celu okre�la miejsce, dzieñ i godzinê Zebrania Wiejskiego oraz
wyznacza Przewodnicz¹cego Zebrania.

2. Postanowienie Wójta o zwo³aniu Zebrania Wiejskiego
dla wyboru So³tysa i Rady So³eckiej podaje do wiadomo�ci
mieszkañców co najmniej na 7 dni przed wyznaczon¹ dat¹ Ze-
brania.

§ 23. 1. Wybory So³tysa, cz³onków Rady So³eckiej lub od-
wo³anie przeprowadza komisja w sk³adzie co najmniej 3 osób
wybranych spo�ród uprawnionych uczestników Zebrania. Wy-
bory przeprowadza siê na kartkach do g³osowania, opatrzonych
pieczêci¹ Rady Gminy.

2. Do zadañ komisji nale¿y:
- przyjêcie zg³oszenia kandydatów,
- przeprowadzenie g³osowania,
- ustalenie wyników wyborów,
- og³oszenie wyników wyborów,
- sporz¹dzenie protoko³u  o wynikach wyborów.
3. Protokó³ podpisuj¹ cz³onkowie komisji oraz Przewodni-

cz¹cy Zebrania.

§ 24.1. Wybory odbywaj¹ siê przy nieograniczonej liczbie
kandydatów zg³oszonych bezpo�rednio przez uprawnionych
uczestników Zebrania.

2. W pierwszej kolejno�ci nale¿y przeprowadziæ zg³osze-
nia kandydatów i g³osowanie dla dokonania wyboru So³tysa. W
drugiej kolejno�ci wybory cz³onków Rady So³eckiej.

3. Warunkiem przyjêcia kandydatury jest zgoda kandydata
wyra¿ona na pi�mie, w razie nieobecno�ci na zebraniu.

§ 25. Za wybranych uwa¿a siê kandydatów, którzy uzyskali
najwiêksz¹ liczbê g³osów.

§ 26. Wyboru lub odwo³ania So³tysa i cz³onków Rady So-
³eckiej dokonuje siê w g³osowaniu tajnym.

§ 27.1. So³tys i cz³onkowie Rady So³eckiej s¹ bezpo�red-
nio odpowiedzialni przed Zebraniem Wiejskim i mog¹ byæ przez
Zebranie Wiejskie odwo³ani przed up³ywem kadencji, je¿eli nie
wykonuj¹ swoich obowi¹zków, naruszaj¹ postanowienia Statu-
tu i uchwa³ Zebrania lub dopu�cili siê czynu dyskwalifikuj¹cego
w opinii �rodowiska. Uzasadniony wniosek o odwo³anie z³o¿o-
ny przez piêæ osób, powinien byæ poddany g³osowaniu na Ze-
braniu, na którym zosta³ zg³oszony lub na nastêpnym, w termi-
nie do jednego miesi¹ca.

2. Odwo³anie z zajmowanych funkcji winno byæ podjête po
wys³uchaniu zainteresowanego.

§ 28.1. W przypadku odwo³ania lub ust¹pienia So³tysa,
Wójt zwo³uje Zebranie Wiejskie dla wyboru nowego So³tysa.

2. Wybory dla uzupe³nienia sk³adu Rady So³eckiej lub wy-
brania nowego sk³adu ca³ej Rady So³eckiej, przeprowadza sa-
modzielnie Zebranie Wiejskie, zwo³ane przez So³tysa.

Rozdzia³ VI
Gospodarka finansowa So³ectwa

§ 29.1. So³ectwo prowadzi w³asn¹ gospodarkê finansow¹
na podstawie rocznego planu rzeczowo-finansowego, uchwa-

lonego przez Zebranie Wiejskie, które stanowi integraln¹ czê�æ
bud¿etu Gminy. Plan powinien byæ uchwalony w terminie do 15
listopada roku poprzedzaj¹cego rok bud¿etowy.

2. So³ectwo uwzglêdnia plan finansowy i wszystkie jego
zmiany z Wójtem Gminy. Wójt mo¿e dokonaæ korekty planu fi-
nansowego So³ectwa w przypadku: niewykonania zadañ obo-
wi¹zuj¹cych i naruszenia dyscypliny bud¿etowej.

3. So³ectwo dysponuje nastêpuj¹cymi �rodkami finanso-
wymi:

1) �rodkami udzielonymi w bud¿ecie Gminy,
2) op³atami z tytu³u prowadzenia dzia³alno�ci i posiadania

mienia komunalnego,
3) dobrowolnymi wp³atami osób fizycznych i prawnych,
4. Z posiadanych �rodków finansowych So³ectwo pokry-

wa koszty zwi¹zane z:
1) utrzymaniem mienia komunalnego przekazanego w za-

rz¹d So³ectwu,
2) dofinansowanie czynów spo³ecznych,
3) wyposa¿eniem, remontem i utrzymaniem dróg So³ec-

twa,
4) wydatkami zwi¹zanymi z utrzymaniem lokali i dzia³alno-

�ci organów So³ectwa,
5) dofinansowaniem dzia³alno�ci kulturalnej, o�wiatowej

i sportowej,
6) inne, wa¿ne cele So³ectwa, zgodnie z uchwa³¹ Zebra-

nia Wiejskiego, za zgod¹ Wójta.
5. Czynno�ci prawne zwi¹zane z realizacj¹ powierzonych

So³ectwu spraw w zakresie zadañ obowi¹zuj¹cych podejmuje
Wójt, po uprzednim, uzgodnieniu z So³tysem i przy uwzglêdnie-
niu planu finansowego So³ectwa.

6. So³tys mo¿e podejmowaæ zobowi¹zania zgodnie z pla-
nem finansowym, po uzgodnieniu kontrasygnaty Skarbnika
Gminy.

7. So³tys mo¿e podejmowaæ zobowi¹zania do wysoko�ci
posiadanych �rodków. Zobowi¹zania przekraczaj¹ce stan w³a-
sno�ci posiadanych �rodków musz¹ byæ uzgodnione z Wójtem.

Rozdzia³ VII
Nadzór nad dzia³alno�ci¹ So³ectwa

§ 30.1. Rada Gminy sprawuje nadzór nad jednostkami
pomocniczymi w zakresie wykonywanych zadañ.

2. Do podstawowych �rodków nadzoru nale¿¹ w szcze-
gólno�ci:

- dokonywanie oceny stanu So³ectwa na sesji,
- dokonywanie lustracji So³ectwa,
- rozpatrywanie sprawozdañ z dzia³alno�ci gospodarczej,

finansowej i spo³ecznej So³ectwa.
3. Dzia³alno�æ finansow¹ So³ectw nadzoruje Skarbnik

Gminy.
4. Wójt zobowi¹zany jest czuwaæ, aby mienie So³ectwa nie

by³o nara¿one na szkody i uszczuplenia oraz, aby dochody So-
³ectwa i �wiadczenia pobierane na jego korzy�æ by³y wydatko-
wane zgodnie z prawem i Statutem So³ectwa.

5. Organy wykonawcze Gminy i podporz¹dkowane Gmi-
nie jednostki organizacyjne s¹ zobowi¹zane uwzglêdniaæ i re-
alizowaæ uchwa³y i opinie organów So³ectwa, udzielaj¹c odpo-
wiedzi w ci¹gu 14 dni w razie zajêcia odmiennego stanowiska,
przedstawiæ je wraz z uzasadnieniem.

6. Wójt, je¿eli uzna uchwa³y So³ectwa za wykraczaj¹ce poza
zakres przekazanych im kompetencji i sprzeczne z prawem -
powinien wstrzymaæ ich realizacjê.

7. Organy So³ectwa mog¹ wnie�æ sprzeciw do Wójta na
postêpowanie sprzeczne z pkt. 6, gdy narusza ono istotne inte-
resy mieszkañców.

8. Wójt badaj¹c sprzeciw:
1) uznaje jego zasadno�æ lub
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2) w razie uwzglêdnienia sprzeciwu podejmuje decyzjê o
wstrzymaniu rozstrzygniêcia okre�lonego w pkt. 6 i wnosi spra-
wê pod obrady Rady Gminy, której uchwa³a ostatecznie rozstrzy-
ga sprawê.

Rozdzia³ VIII
Postanowienia koñcowe

§ 31. Mandat So³tysa i cz³onka Rady So³eckiej wygasa w
przypadku:

1) �mierci,
2) zrzeczenia siê,
3) odwo³ania.

§ 32. Zmiany Statutu dokonuje Rada Gminy.

§ 33. Statut wchodzi w ¿ycie po up³ywie 14 dni od dnia
og³oszenia w Dzienniku Urzêdowym Województwa Opolskiego.

Za³¹cznik nr 7
do uchwa³y Nr XIV/78/03

Rady Gminy w Izbicku
z dnia 17 listopada 2003 r.

STATUT SO£ECTWA
POZNOWICE

Rozdzia³ I
Nazwa i teren dzia³ania

§ 1.1. Ogó³ mieszkañców So³ectwa Poznowice stanowi
samorz¹d mieszkañców wsi.

2. Nazwa samorz¹du mieszkañców wsi brzmi: So³ectwo
Poznowice.

§ 2.1. So³ectwo Poznowice jest jednostk¹ pomocnicz¹,
której mieszkañcy wspólnie z innymi so³ectwami tworz¹ wspól-
notê samorz¹dow¹ Gminy Izbicko.

2. Samorz¹d mieszkañców wsi - So³ectwa Poznowice dzia-
³a na podstawie przepisów prawa, a w szczególno�ci:

- ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorz¹dzie gminnym
/Dz. U. z 2001 r.  Nr 142 poz. 1591 z pó�n. zm./,

- na podstawie Statutu Gminy Izbicko,
- niniejszego Statutu.

§ 3. Teren dzia³ania So³ectwa obejmuje wie� Poznowice
o obszarze 771 ha.

Rozdzia³ II
Organizacja i zakres dzia³ania

§ 4. Organami So³ectwa s¹:
1) Zebranie Wiejskie i So³tys,
2) Rada So³ecka - organ pomocniczy.

§ 5.1. Zebranie Wiejskie jest organem uchwa³odawczym
w So³ectwie.

2. So³tys jest organem wykonawczym.
3. Rada So³ecka jest organem wspomagaj¹cym dzia³al-

no�æ So³ectwa.

§ 6.1. Do zadañ samorz¹dów mieszkañców wsi - So³ec-
twa nale¿y:

1) udzia³ w rozpatrywaniu spraw socjalno-bytowych, opie-
ki zdrowotnej, kultury i wypoczynku oraz innych spraw zwi¹za-
nych z miejscem zamieszkania,

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

mieszkania,
4) tworzenie pomocy s¹siedzkiej,
5) sprawowanie kontroli spo³ecznej nad dzia³alno�ci¹ jedno-

stek organizacyjnych zwi¹zanych z warunkami ¿ycia na wsi.
2. So³ectwo zarz¹dza przekazanym mu przez Gminê od-

rêbn¹ uchwa³¹ mieniem komunalnym oraz mieniem bêd¹cym
w jego posiadaniu.

3. W zakresie zwyk³ego zarz¹du mieniem So³ectwo:
1) utrzymuje mienie w stanie nie pogorszonym, poprzez

dokonywanie niezbêdnych napraw, konserwacji i remontów,
2) za³atwia bie¿¹ce sprawy zwi¹zane z eksploatacj¹ mienia,
3) pobiera dochody i korzysta z mienia zgodnie z przezna-

czeniem,
4) mo¿e prowadziæ dzia³alno�æ gospodarcz¹ z u¿yciem

mienia, którym zarz¹dza, w zakresie nie wykraczaj¹cym poza
zadanie o charakterze u¿yteczno�ci publicznej,

5) mo¿e oddawaæ w najem, dzier¿awê lub do innego ko-
rzystania lokale, obiekty i grunty po uprzednim uzgodnieniu z
Wójtem Gminy Izbicko zasad i warunków tych czynno�ci,

6) mo¿e zawieraæ umowy z osobami fizycznymi, prawnymi
i jednostkami organizacyjnymi nie posiadaj¹cymi osobowo�ci
prawnej w zakresie okre�lonym w pkt. 1 - 5,

7) So³ectwo obowi¹zane jest do stosowania w swojej dzia-
³alno�ci ustawy o zamówieniach publicznych.

§ 7. Zadania okre�lone w § 6 samorz¹d mieszkañców
wsi realizuje w szczególno�ci poprzez:

1) podejmowanie uchwa³ w sprawie So³ectwa,
2) opiniowanie spraw nale¿¹cych do zakresu dzia³ania

samorz¹du mieszkañców,
3) wspó³uczestnictwo w organizowaniu i przeprowadza-

niu przez Radê Gminy konsultacji spo³ecznej projektów uchwa³
Rady Gminy w sprawach o podstawowym znaczeniu dla miesz-
kañców So³ectwa,

4) wystêpowanie z wnioskami do Rady Gminy o rozpa-
trzenie spraw, których za³atwienie wykracza poza mo¿liwo�ci
mieszkañców So³ectwa,

5) wspó³pracê z radnymi z terenu So³ectwa w zakresie
organizacji spotkañ z wyborcami, dy¿urów oraz kierowanie do
nich wniosków dotycz¹cych So³ectwa,

6) ustalenie zadañ dla So³ectwa do realizacji miêdzy Ze-
braniami Wiejskimi.

§ 8.1. Do wy³¹cznej w³a�ciwo�ci Zebrania Wiejskiego
nale¿y:

1) wybór i odwo³anie So³tysa,
2) wybór i odwo³anie Rady So³eckiej,
3) uchwalenie rocznego planu rzeczowo - finansowego

oraz dokonywanie w nim zmian,
4) opiniowanie o prawach w³asno�ci, u¿ytkowania, zby-

wania lub w innych sprawach rzeczowych i maj¹tkowych zwa-
nych mieniem gminnym,

5) opiniowanie celowo�ci utworzenia, poszerzenia i likwi-
dacji So³ectwa.

§ 9.1. Uchwa³y i opinie Zebrania Wiejskiego So³tys prze-
kazuje Wójtowi Gminy Izbicko.

2. Wójt w zale¿no�ci od charakteru sprawy za³atwia je we
w³asnym zakresie lub przekazuje do rozpatrzenia na sesji Rady
Gminy.

3. O sposobie za³atwienia spraw Wójt informuje Zebranie
Wiejskie i So³tysa w terminach okre�lonych w k.p.a.

§10. Samorz¹d mieszkañców wsi mo¿e uczestniczyæ w
postêpowaniu administracyjnym na zasadach ustalonych w
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Kodeksie postêpowania administracyjnego dla organizacji, je-
¿eli jest to uzasadnione celami statutowymi samorz¹du i gdy za
tym przemawia interes spo³eczny mieszkañców So³ectwa.

§ 11. Dla realizacji wspólnych przedsiêwziêæ samorz¹d
mieszkañców wsi nawi¹zuje wspó³pracê z samorz¹dami miesz-
kañców s¹siednich so³ectw i osiedli, zawiera porozumienia,
okre�laj¹c zakres i sposób wykonywania wspólnych zadañ, mo¿e
podejmowaæ wspólne uchwa³y.

Rozdzia³ III
So³tys i Rada So³ecka

§ 12.1. Kadencja So³tysa, Rady So³eckiej i innych orga-
nów powo³anych przez Zebranie Wiejskie trwa cztery lata.

2. Dzia³alno�æ So³tysa i Rady So³eckiej ma charakter spo-
³eczny. Rada So³ecka spo�ród swego grona wybiera Przewodni-
cz¹cego. Przewodnicz¹cym Rady So³eckiej mo¿e byæ So³tys.

§ 13. 1. Do obowi¹zków So³tysa nale¿y w szczególno�ci:
1) dzia³anie stosowne do wskazañ Zebrania Wiejskiego,
2) wp³ywanie na wykorzystanie aktywno�ci mieszkañców

s³u¿¹ce poprawie gospodarki i warunków ¿ycia w So³ectwie,
3) reprezentowanie mieszkañców So³ectwa na zewn¹trz,
4) uczestniczenie w naradach So³tysów,
5) pe³nienie roli mê¿a zaufania w miejscowym �rodowisku,
6) wykonywanie powierzonych mu przepisami prawa z za-

kresu administracji publicznej,
7) prowadzenie zarz¹du, administracji, gospodarki tymi

sk³adnikami mienia i �rodkami finansowymi, które Gmina prze-
kaza³a So³ectwu do korzystania. Akceptowanie dokumentów z
tym zwi¹zanych,

8) opiniowanie wniosków mieszkañców So³ectwa w spra-
wie przyznania im zasi³ków i innej pomocy, jak równie¿ wnio-
sków o ulgi z zakresu podatków, op³at i innych nale¿no�ci,

9) potwierdzanie okoliczno�ci, których przy za³atwieniu
spraw przez mieszkañców wymagaj¹ przepisy prawa,

10) sporz¹dzanie sprawozdañ z dzia³alno�ci So³ectwa,
11) wykonywanie innych zadañ nale¿¹cych do So³tysa z

mocy ogólnie obowi¹zuj¹cych przepisów m.in. w zakresie obron-
no�ci i ochrony po¿arowej, inkasa niektórych podatków i op³at,
zapobiegania klêskom ¿ywio³owym oraz usuwania ich skutków,

12) prowadzenie teczki zawieraj¹cej:
- Statut So³ectwa,
- protoko³y z zebrañ so³eckich,
- sprawozdania i umowy,
13) protokó³ z zebrania so³eckiego winien zawieraæ:
- skrócony opis dyskusji,
- wnioski i uchwa³y przy czym w sprawach poddawanych

pod g³osowanie winien byæ ujêty zapis jak¹ ilo�ci¹ g³osów "za",
"przeciw" i "wstrzymuj¹cych siê",

- za³¹czon¹ listê osób obecnych na zebraniu.
2. Do zadañ Przewodnicz¹cego Rady So³eckiej nale¿y:
a) zwo³ywanie Zebrañ Wiejskich i posiedzeñ Rad So³ec-

kich na wniosek So³tysa,
b) protoko³owanie powy¿szych zebrañ i posiedzeñ.
3. Na Zebraniach Wiejskich So³tys przedk³ada co najmniej

raz w roku informacjê o swojej dzia³alno�ci oraz o realizacji
dochodów i wydatków So³ectwa.

4. So³tys mo¿e braæ udzia³ w sesjach Rady Gminy.
5. Na sesjach Rady Gminy So³tysowi przys³uguje prawo

wystêpowania z g³osem doradczym. Mo¿e równie¿ zg³aszaæ
wnioski w imieniu Zebrania Mieszkañców.

§ 14. 1. Przy wykonywaniu swoich zadañ, So³tys wspó³-
pracuje z Rad¹ So³eck¹. Rada So³ecka sk³ada siê z 3 - 10 osób.

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

3. Posiedzenia Rady So³eckiej odbywaj¹ siê co najmniej
1 raz na kwarta³. Posiedzeniom przewodniczy Przewodnicz¹cy
Rady So³eckiej.

4. Radny z So³ectwa powinien uczestniczyæ w posiedze-
niach Rady So³eckiej.

5. Rada So³ecka w szczególno�ci:
1) opracowuje i przedk³ada na Zebraniu projekt uchwa³y

w sprawach bêd¹cych przedmiotem  rozpatrywania przez Ze-
branie,

2) dokonuje rozliczenia finansowego z zakresu admini-
strowania mieniem komunalnym znajduj¹cym siê na terenie
So³ectwa,

3) opracowuje i przedk³ada na Zebraniu Wiejskim projek-
ty programów prac samorz¹du,

4) wystêpuje wobec Zebrania Wiejskiego z inicjatywami
dotycz¹cymi udzia³u mieszkañców w rozwi¹zywaniu problemów
So³ectwa i realizacji zadañ samorz¹du,

5) organizuje wykonywanie uchwa³ Zebrania Wiejskiego
oraz kontroluje ich realizacjê,

6) decyduje w sprawach udzia³u samorz¹du mieszkañ-
ców wsi w postêpowaniu administracyjnym,

7) wspó³dzia³a z w³a�ciwymi organizacjami spo³ecznymi
w celu wspólnej realizacji zadañ,

8) na Zebraniach Wiejskich So³tys sk³ada informacjê o
dzia³alno�ci Rady So³eckiej.

Rozdzia³ IV
Zasady i tryb zwo³ywania Zebrañ Wiejskich oraz wa-

runki wa¿no�ci podejmowania uchwa³

§ 16. Prawo do udzia³u w Zebraniu Wiejskim maj¹ wszyscy
mieszkañcy So³ectwa, posiadaj¹cy  czynne prawo wyborcze.

§ 17. Zebranie Wiejskie zwo³uje So³tys:
1) z w³asnej inicjatywy,
2) z inicjatywy Rady So³eckiej,
3) na ¿¹danie co najmniej 1/10 mieszkañców uprawnio-

nych do udzia³u w Zebraniu,
4) na polecenie Rady Gminy lub Wójta.

§ 18.1. Zebranie Wiejskie odbywa siê w miarê istniej¹-
cych potrzeb, co najmniej jeden raz w roku.

2. Termin i miejsce Zebrania Wiejskiego podaje siê do
wiadomo�ci publicznej poprzez og³oszenie na tablicy og³oszeñ.

3. Zebranie zwo³ywane na wniosek mieszkañców, Rady
Gminy lub Wójta winno odbyæ siê w terminie 7 dni, chyba ¿e
wnioskodawca proponuje termin pó�niejszy.

§ 19.1. Zebranie Wiejskie jest wa¿ne, gdy mieszkañcami
So³ectwa zostali o nim prawid³owo zawiadomieni, zgodnie z wy-
mogami Statutu.

2. Zebranie Wiejskie otwiera So³tys i przewodniczy jego
obradom. Zebranie mo¿e wybraæ inn¹ osobê na Przewodnicz¹-
cego Zebrania.

3. Porz¹dek obrad ustala Zebranie Wiejskie na podsta-
wie projektu przed³o¿onego przez So³tysa.

4.Projekt porz¹dku obrad winien byæ skonsultowany z
Rad¹ So³eck¹. Sprawy proponowane do rozpatrzenia za Zebra-
niu winny byæ nale¿ycie przygotowane.

§20. W celu udzielenia So³tysowi sta³ej pomocy w przygo-
towaniu materia³ów i w organizacji zebrañ, Wójt wyznacza po-
szczególnych pracowników Urzêdu Gminy do kontaktów z So-
³ectwem.



Dziennik Urzêdowy
Województwa Opolskiego Nr 111 - 8808 -     Poz.2327

§ 21. 1. Zebranie Wiejskie jest uprawnione do przeprowa-
dzenia wyborów oraz podejmowania uchwa³ w obecno�ci co
najmniej 1/5 uprawnionych do g³osowania osób.

2. W przypadku, braku okre�lonego w pkt. 1 quorum, na-
stêpne Zebranie Mieszkañców So³ectwa odbywa siê po up³ywie
15 minut od wyznaczonego I terminu Zebrania bez wzglêdu na
ilo�æ osób uprawnionych do g³osowania, uchwa³y podejmowa-
ne w drugim terminie s¹ wi¹¿¹ce.

3. Uchwa³y Zebrania zapadaj¹ zwyk³¹ wiêkszo�ci¹ g³osów,
tzn. liczba g³osów "za" musi byæ wiêksza od g³osów "przeciw".

4. G³osowanie odbywa siê w sposób jawny. Zebranie mo¿e
postanowiæ o przeprowadzeniu tajnego g³osowania nad kon-
kretn¹ spraw¹.

5. Obrady Zebrania s¹ protoko³owane. Uchwa³y podpisu-
je So³tys i og³asza je w sposób zwyczajowo przyjêty.

Rozdzia³ V
Tryb wyboru So³tysa i Rady So³eckiej

§ 22.1. Zebranie Wiejskie, na którym ma byæ dokonany
wybór So³tysa i cz³onków Rady So³eckiej zarz¹dza Wójt. W tym
celu okre�la miejsce, dzieñ i godzinê Zebrania Wiejskiego oraz
wyznacza przewodnicz¹cego Zebrania.

2. Postanowienie Wójta o zwo³aniu Zebrania Wiejskiego
dla wyboru So³tysa i Rady So³eckiej podaje do wiadomo�ci
mieszkañców co najmniej na 7 dni przed wyznaczon¹ dat¹ Ze-
brania.

§ 23.1. Wybory So³tysa, cz³onków Rady So³eckiej lub od-
wo³anie przeprowadza komisja w sk³adzie co najmniej 3 osób
wybranych spo�ród uprawnionych uczestników Zebrania. Wy-
bory przeprowadza siê na kartkach do g³osowania, opatrzonych
pieczêci¹ Rady Gminy.

2. Do zadañ komisji nale¿y:
- przyjêcie zg³oszenia kandydatów,
- przeprowadzenie g³osowania,
- ustalenie wyników wyborów,
- og³oszenie wyników wyborów,
- sporz¹dzenie protoko³u  o wynikach wyborów.
3. Protokó³ podpisuj¹ cz³onkowie komisji oraz Przewodni-

cz¹cy Zebrania.

§ 24.1. Wybory odbywaj¹ siê przy nieograniczonej liczbie
kandydatów zg³oszonych bezpo�rednio przez uprawnionych
uczestników Zebrania.

2. W pierwszej kolejno�ci nale¿y przeprowadziæ zg³osze-
nia kandydatów i g³osowanie dla dokonania wyboru So³tysa. W
drugiej kolejno�ci wybory cz³onków Rady So³eckiej.

3. Warunkiem przyjêcia kandydatury jest zgoda kandydata
wyra¿ona na pi�mie, w razie nieobecno�ci na zebraniu.

§ 25. Za wybranych uwa¿a siê kandydatów, którzy uzyskali
najwiêksz¹ liczbê g³osów.

§ 26. Wyboru lub odwo³ania So³tysa i cz³onków Rady So-
³eckiej dokonuje siê w g³osowaniu tajnym.

§ 27.1. So³tys i cz³onkowie Rady So³eckiej s¹ bezpo�red-
nio odpowiedzialni przed Zebraniem Wiejskim i mog¹ byæ przez
Zebranie Wiejskie odwo³ani przed up³ywem kadencji, je¿eli nie
wykonuj¹ swoich obowi¹zków, naruszaj¹ postanowienia Statu-
tu i uchwa³ Zebrania lub dopu�cili siê czynu dyskwalifikuj¹cego
w opinii �rodowiska. Uzasadniony wniosek o odwo³anie z³o¿o-
ny przez piêæ osób, powinien byæ poddany g³osowaniu na Ze-
braniu, na którym zosta³ zg³oszony lub na nastêpnym, w termi-
nie do jednego miesi¹ca.

2. Odwo³anie z zajmowanych funkcji winno byæ podjête po
wys³uchaniu zainteresowanego.

§ 28.1. W przypadku odwo³ania lub ust¹pienia So³tysa,
Wójt zwo³uje Zebranie Wiejskie dla wyboru nowego So³tysa.

2. Wybory dla uzupe³nienia sk³adu Rady So³eckiej lub wy-
brania nowego sk³adu ca³ej Rady So³eckiej, przeprowadza sa-
modzielnie Zebranie Wiejskie, zwo³ane przez So³tysa.

Rozdzia³ VI
Gospodarka finansowa So³ectwa

§ 29.1. So³ectwo prowadzi w³asn¹ gospodarkê finansow¹
na podstawie rocznego planu rzeczowo-finansowego, uchwa-
lonego przez Zebranie Wiejskie, które stanowi integraln¹ czê�æ
bud¿etu Gminy. Plan powinien byæ uchwalony w terminie do
15 listopada roku poprzedzaj¹cego rok bud¿etowy.

2. So³ectwo uwzglêdnia plan finansowy i wszystkie jego
zmiany z Wójtem Gminy. Wójt mo¿e dokonaæ korekty planu fi-
nansowego So³ectwa w przypadku: niewykonania zadañ obo-
wi¹zuj¹cych i naruszenia dyscypliny bud¿etowej.

3. So³ectwo dysponuje nastêpuj¹cymi �rodkami finanso-
wymi:

1) �rodkami udzielonymi w bud¿ecie Gminy,
2) op³atami z tytu³u prowadzenia dzia³alno�ci i posiadania

mienia komunalnego,
3) dobrowolnymi wp³atami osób fizycznych i prawnych,
4. Z posiadanych �rodków finansowych So³ectwo pokry-

wa koszty zwi¹zane z:
1) utrzymaniem mienia komunalnego przekazanego w za-

rz¹d So³ectwu,
2) dofinansowanie czynów spo³ecznych,
3) wyposa¿eniem, remontem i utrzymaniem dróg So³ec-

twa,
4) wydatkami zwi¹zanymi z utrzymaniem lokali i dzia³alno-

�ci organów So³ectwa,
5) dofinansowaniem dzia³alno�ci kulturalnej, o�wiatowej

i sportowej,
6) inne, wa¿ne cele So³ectwa, zgodnie z uchwa³¹ Zebra-

nia Wiejskiego, za zgod¹ Wójta.
5. Czynno�ci prawne zwi¹zane z realizacj¹ powierzonych

So³ectwu spraw w zakresie zadañ obowi¹zuj¹cych podejmuje
Wójt, po uprzednim, uzgodnieniu z So³tysem i przy uwzglêdnie-
niu planu finansowego So³ectwa.

6. So³tys mo¿e podejmowaæ zobowi¹zania zgodnie z pla-
nem finansowym, po uzgodnieniu kontrasygnaty Skarbnika
Gminy.

7. So³tys mo¿e podejmowaæ zobowi¹zania do wysoko�ci
posiadanych �rodków. Zobowi¹zania przekraczaj¹ce stan w³a-
sno�ci posiadanych �rodków musz¹ byæ uzgodnione z Wójtem.

Rozdzia³ VII
Nadzór nad dzia³alno�ci¹ So³ectwa

§ 30.1. Rada Gminy sprawuje nadzór nad jednostkami
pomocniczymi w zakresie wykonywanych zadañ.

2. Do podstawowych �rodków nadzoru nale¿¹ w szcze-
gólno�ci:

- dokonywanie oceny stanu So³ectwa na sesji,
- dokonywanie lustracji So³ectwa,
- rozpatrywanie sprawozdañ z dzia³alno�ci gospodarczej,

finansowej i spo³ecznej So³ectwa.
3. Dzia³alno�æ finansow¹ So³ectw nadzoruje Skarbnik

Gminy.
4. Wójt zobowi¹zany jest czuwaæ, aby mienie So³ectwa nie

by³o nara¿one na szkody i uszczuplenia oraz, aby dochody So-
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³ectwa i �wiadczenia pobierane na jego korzy�æ by³y wydatko-
wane zgodnie z prawem i Statutem So³ectwa.

5. Organy wykonawcze Gminy i podporz¹dkowane Gmi-
nie jednostki organizacyjne s¹ zobowi¹zane uwzglêdniaæ i re-
alizowaæ uchwa³y i opinie organów So³ectwa, udzielaj¹c odpo-
wiedzi w ci¹gu 14 dni w razie zajêcia odmiennego stanowiska,
przedstawiæ je wraz z uzasadnieniem.

6. Wójt, je¿eli uzna uchwa³y So³ectwa za wykraczaj¹ce poza
zakres przekazanych im kompetencji i sprzeczne z prawem -
powinien wstrzymaæ ich realizacjê.

7. Organy So³ectwa mog¹ wnie�æ sprzeciw do Wójta na
postêpowanie sprzeczne z pkt. 6, gdy narusza ono istotne inte-
resy mieszkañców.

8. Wójt badaj¹c sprzeciw:
1) uznaje jego zasadno�æ lub
2) w razie uwzglêdnienia sprzeciwu podejmuje decyzjê o

wstrzymaniu rozstrzygniêcia okre�lonego w pkt. 6 i wnosi spra-
wê pod obrady Rady Gminy, której uchwa³a ostatecznie rozstrzy-
ga sprawê.

Rozdzia³ VIII
Postanowienia koñcowe

§ 31. Mandat So³tysa i cz³onka Rady So³eckiej wygasa w
przypadku:

1) �mierci,
2) zrzeczenia siê,
3) odwo³ania.

§ 32. Zmiany Statutu dokonuje Rada Gminy.

§ 33. Statut wchodzi w ¿ycie po up³ywie 14 dni od dnia
og³oszenia w Dzienniku Urzêdowym Województwa Opolskiego.

Za³¹cznik nr 8
do uchwa³y Nr XIV/78/03

Rady Gminy w Izbicku
z dnia 17 listopada 2003 r.

STATUT SO£ECTWA
SIEDLEC

Rozdzia³ I
Nazwa i teren dzia³ania

§ 1.1. Ogó³ mieszkañców So³ectwa Siedlec stanowi sa-
morz¹d mieszkañców wsi.

2. Nazwa samorz¹du mieszkañców wsi brzmi: So³ectwo
Siedlec.

§ 2.1. So³ectwo Siedlec jest jednostk¹ pomocnicz¹, której
mieszkañcy wspólnie z innymi so³ectwami tworz¹ wspólnotê
samorz¹dow¹ Gminy Izbicko.

2. Samorz¹d mieszkañców wsi - So³ectwa Siedlec dzia³a
na podstawie przepisów prawa, a w szczególno�ci:

- ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorz¹dzie gminnym
/Dz. U. z 2001 r.  Nr 142 poz. 1591 z pó�n. zm./,

- na podstawie Statutu Gminy Izbicko,
- niniejszego Statutu.

§ 3. Teren dzia³ania So³ectwa obejmuje wie� Siedlec o
obszarze 919 ha.

Rozdzia³ II
Organizacja i zakres dzia³ania

§ 4. Organami So³ectwa s¹:
1) Zebranie Wiejskie i So³tys,
2) Rada So³ecka - organ pomocniczy.

§ 5.1. Zebranie Wiejskie jest organem uchwa³odawczym
w So³ectwie.

2. So³tys jest organem wykonawczym.
3. Rada So³ecka jest organem wspomagaj¹cym dzia³al-

no�æ So³ectwa.

§ 6.1. Do zadañ samorz¹dów mieszkañców wsi - So³ec-
twa nale¿y:

1) udzia³ w rozpatrywaniu spraw socjalno-bytowych, opie-
ki zdrowotnej, kultury i wypoczynku oraz innych spraw zwi¹za-
nych z miejscem zamieszkania,

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

mieszkania,
4) tworzenie pomocy s¹siedzkiej,
5) sprawowanie kontroli spo³ecznej nad dzia³alno�ci¹ jedno-

stek organizacyjnych zwi¹zanych z warunkami ¿ycia na wsi.
2. So³ectwo zarz¹dza przekazanym mu przez Gminê od-

rêbn¹ uchwa³¹ mieniem komunalnym oraz mieniem bêd¹cym
w jego posiadaniu.

3. W zakresie zwyk³ego zarz¹du mieniem So³ectwo:
1) utrzymuje mienie w stanie nie pogorszonym, poprzez

dokonywanie niezbêdnych napraw, konserwacji i remontów,
2) za³atwia bie¿¹ce sprawy zwi¹zane z eksploatacj¹ mienia,
3) pobiera dochody i korzysta z mienia zgodnie z przezna-

czeniem,
4) mo¿e prowadziæ dzia³alno�æ gospodarcz¹ z u¿yciem

mienia, którym zarz¹dza, w zakresie nie wykraczaj¹cym poza
zadanie o charakterze u¿yteczno�ci publicznej,

5) mo¿e oddawaæ w najem, dzier¿awê lub do innego ko-
rzystania lokale, obiekty i grunty po uprzednim uzgodnieniu z
Wójtem Gminy Izbicko zasad i warunków tych czynno�ci,

6) mo¿e zawieraæ umowy z osobami fizycznymi, prawnymi
i jednostkami organizacyjnymi nie posiadaj¹cymi osobowo�ci
prawnej w zakresie okre�lonym w pkt. 1 - 5,

7) So³ectwo obowi¹zane jest do stosowania w swojej dzia-
³alno�ci ustawy o zamówieniach publicznych.

§ 7. Zadania okre�lone w § 6 samorz¹d mieszkañców
wsi realizuje w szczególno�ci poprzez:

1) podejmowanie uchwa³ w sprawie So³ectwa,
2) opiniowanie spraw nale¿¹cych do zakresu dzia³ania

samorz¹du mieszkañców,
3) wspó³uczestnictwo w organizowaniu i przeprowadza-

niu przez Radê Gminy konsultacji spo³ecznej projektów uchwa³
Rady Gminy w sprawach o podstawowym znaczeniu dla miesz-
kañców So³ectwa,

4) wystêpowanie z wnioskami do Rady Gminy o rozpa-
trzenie spraw, których za³atwienie wykracza poza mo¿liwo�ci
mieszkañców So³ectwa,

5) wspó³pracê z radnymi z terenu So³ectwa w zakresie
organizacji spotkañ z wyborcami, dy¿urów oraz kierowanie do
nich wniosków dotycz¹cych So³ectwa,

6) ustalenie zadañ dla So³ectwa do realizacji miêdzy Ze-
braniami Wiejskimi.

§ 8.1. Do wy³¹cznej w³a�ciwo�ci Zebrania Wiejskiego
nale¿y:

1) wybór i odwo³anie So³tysa,
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2) wybór i odwo³anie Rady So³eckiej,
3) uchwalenie rocznego planu rzeczowo - finansowego

oraz dokonywanie w nim zmian,
4) opiniowanie o prawach w³asno�ci, u¿ytkowania, zby-

wania lub w innych sprawach rzeczowych i maj¹tkowych zwa-
nych mieniem gminnym,

5) opiniowanie celowo�ci utworzenia, poszerzenia i likwi-
dacji So³ectwa.

§ 9.1. Uchwa³y i opinie Zebrania Wiejskiego So³tys prze-
kazuje Wójtowi Gminy Izbicko.

2. Wójt w zale¿no�ci od charakteru sprawy za³atwia je we
w³asnym zakresie lub przekazuje do rozpatrzenia na sesji Rady
Gminy.

3. O sposobie za³atwienia spraw Wójt informuje Zebranie
Wiejskie i So³tysa w terminach okre�lonych w k.p.a.

§ 10. Samorz¹d mieszkañców wsi mo¿e uczestniczyæ w
postêpowaniu administracyjnym na zasadach ustalonych w
Kodeksie postêpowania administracyjnego dla organizacji, je-
¿eli jest to uzasadnione celami statutowymi samorz¹du i gdy za
tym przemawia interes spo³eczny mieszkañców So³ectwa.

§ 11. Dla realizacji wspólnych przedsiêwziêæ samorz¹d
mieszkañców wsi nawi¹zuje wspó³pracê z samorz¹dami miesz-
kañców s¹siednich so³ectw i osiedli, zawiera porozumienia,
okre�laj¹c zakres i sposób wykonywania wspólnych zadañ, mo¿e
podejmowaæ wspólne uchwa³y.

Rozdzia³ III
So³tys i Rada So³ecka

§ 12.1. Kadencja So³tysa, Rady So³eckiej i innych orga-
nów powo³anych przez Zebranie Wiejskie trwa cztery lata.

2. Dzia³alno�æ So³tysa i Rady So³eckiej ma charakter spo-
³eczny. Rada So³ecka spo�ród swego grona wybiera Przewodni-
cz¹cego. Przewodnicz¹cym Rady So³eckiej mo¿e byæ So³tys.

§ 13.1. Do obowi¹zków So³tysa nale¿y w szczególno�ci:
1) dzia³anie stosowne do wskazañ Zebrania Wiejskiego,
2) wp³ywanie na wykorzystanie aktywno�ci mieszkañców

s³u¿¹ce poprawie gospodarki i warunków ¿ycia w So³ectwie,
3) reprezentowanie mieszkañców So³ectwa na zewn¹trz,
4) uczestniczenie w naradach So³tysów,
5) pe³nienie roli mê¿a zaufania w miejscowym �rodowisku,
6) wykonywanie powierzonych mu przepisami prawa z za-

kresu administracji publicznej,
7) prowadzenie zarz¹du, administracji, gospodarki tymi

sk³adnikami mienia i �rodkami finansowymi, które Gmina prze-
kaza³a So³ectwu do korzystania. Akceptowanie dokumentów z
tym zwi¹zanych,

8) opiniowanie wniosków mieszkañców So³ectwa w spra-
wie przyznania im zasi³ków i innej pomocy, jak równie¿ wnio-
sków o ulgi z zakresu podatków, op³at i innych nale¿no�ci,

9) potwierdzanie okoliczno�ci, których przy za³atwieniu
spraw przez mieszkañców wymagaj¹ przepisy prawa,

10) sporz¹dzanie sprawozdañ z dzia³alno�ci So³ectwa,
11) wykonywanie innych zadañ nale¿¹cych do So³tysa z

mocy ogólnie obowi¹zuj¹cych przepisów m.in. w zakresie obron-
no�ci i ochrony po¿arowej, inkasa niektórych podatków i op³at,
zapobiegania klêskom ¿ywio³owym oraz usuwania ich skutków,

12) prowadzenie teczki zawieraj¹cej:
- Statut So³ectwa,
- protoko³y z zebrañ so³eckich,
- sprawozdania i umowy,
13) protokó³ z zebrania so³eckiego winien zawieraæ:

- skrócony opis dyskusji,
- wnioski i uchwa³y przy czym w sprawach poddawanych

pod g³osowanie winien byæ ujêty zapis jak¹ ilo�ci¹ g³osów "za",
"przeciw" i "wstrzymuj¹cych siê",

- za³¹czon¹ listê osób obecnych na zebraniu.
2. Do zadañ Przewodnicz¹cego Rady So³eckiej nale¿y:
a) zwo³ywanie Zebrañ Wiejskich i posiedzeñ Rad So³ec-

kich na wniosek So³tysa,
b) protoko³owanie powy¿szych zebrañ i posiedzeñ.
3. Na Zebraniach Wiejskich So³tys przedk³ada co najmniej

raz w roku informacjê o swojej dzia³alno�ci oraz o realizacji do-
chodów i wydatków So³ectwa.

4. So³tys mo¿e braæ udzia³ w sesjach Rady Gminy.
5. Na sesjach Rady Gminy So³tysowi przys³uguje prawo

wystêpowania z g³osem doradczym. Mo¿e równie¿ zg³aszaæ
wnioski w imieniu Zebrania Mieszkañców.

§ 14.1. Przy wykonywaniu swoich zadañ, So³tys wspó³pra-
cuje z Rad¹ So³eck¹. Rada So³ecka sk³ada siê z 3 - 10 osób.

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

3. Posiedzenia Rady So³eckiej odbywaj¹ siê co najmniej
1 raz na kwarta³. Posiedzeniom przewodniczy Przewodnicz¹cy
Rady So³eckiej.

4. Radny z So³ectwa powinien uczestniczyæ w posiedze-
niach Rady So³eckiej.

5. Rada So³ecka w szczególno�ci:
1) opracowuje i przedk³ada na Zebraniu projekt uchwa³y

w sprawach bêd¹cych przedmiotem  rozpatrywania przez Ze-
branie,

2) dokonuje rozliczenia finansowego z zakresu admini-
strowania mieniem komunalnym znajduj¹cym siê na terenie
So³ectwa,

3) opracowuje i przedk³ada na Zebraniu Wiejskim projek-
ty programów prac samorz¹du,

4) wystêpuje wobec Zebrania Wiejskiego z inicjatywami
dotycz¹cymi udzia³u mieszkañców w rozwi¹zywaniu problemów
So³ectwa i realizacji zadañ samorz¹du,

5) organizuje wykonywanie uchwa³ Zebrania Wiejskiego
oraz kontroluje ich realizacjê,

6) decyduje w sprawach udzia³u samorz¹du mieszkañ-
ców wsi w postêpowaniu administracyjnym

7) wspó³dzia³a z w³a�ciwymi organizacjami spo³ecznymi
w celu wspólnej realizacji zadañ,

8) na Zebraniach Wiejskich So³tys sk³ada informacjê o
dzia³alno�ci Rady So³eckiej

Rozdzia³ IV
Zasady i tryb zwo³ywania Zebrañ Wiejskich oraz wa-

runki wa¿no�ci podejmowania uchwa³

§ 16. Prawo do udzia³u w Zebraniu Wiejskim maj¹ wszy-
scy mieszkañcy So³ectwa, posiadaj¹cy  czynne prawo wybor-
cze.

§ 17. Zebranie Wiejskie zwo³uje So³tys:
1) z w³asnej inicjatywy,
2) z inicjatywy Rady So³eckiej,
3) na ¿¹danie co najmniej 1/10 mieszkañców uprawnio-

nych do udzia³u w Zebraniu,
4) na polecenie Rady Gminy lub Wójta.

§ 18.1. Zebranie Wiejskie odbywa siê w miarê istniej¹-
cych potrzeb, co najmniej jeden raz w roku.

2. Termin i miejsce Zebrania Wiejskiego podaje siê do
wiadomo�ci publicznej poprzez og³oszenie na tablicy og³oszeñ.
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3. Zebranie zwo³ywane na wniosek mieszkañców, Rady
Gminy lub Wójta winno odbyæ siê w terminie 7 dni, chyba ¿e
wnioskodawca proponuje termin pó�niejszy.

§19. 1. Zebranie Wiejskie jest wa¿ne, gdy mieszkañcy
So³ectwa zostali o nim prawid³owo zawiadomieni, zgodnie z wy-
mogami Statutu.

2. Zebranie Wiejskie otwiera So³tys i przewodniczy jego
obradom. Zebranie mo¿e wybraæ inn¹ osobê na Przewodnicz¹-
cego Zebrania.

3. Porz¹dek obrad ustala Zebranie Wiejskie na podsta-
wie projektu przed³o¿onego przez So³tysa.

4.Projekt porz¹dku obrad winien byæ skonsultowany z
Rad¹ So³eck¹. Sprawy proponowane do rozpatrzenia za Zebra-
niu winny byæ nale¿ycie przygotowane.

§20. W celu udzielenia So³tysowi sta³ej pomocy w przygo-
towaniu materia³ów i w organizacji zebrañ, Wójt wyznacza po-
szczególnych pracowników Urzêdu Gminy do kontaktów z So-
³ectwem.

§21. 1. Zebranie Wiejskie jest uprawnione do przeprowa-
dzenia wyborów oraz podejmowania uchwa³ w obecno�ci co
najmniej 1/5 uprawnionych do g³osowania osób.

2. W przypadku, braku okre�lonego w pkt. 1 quorum, na-
stêpne Zebranie Mieszkañców So³ectwa odbywa siê po up³ywie
15 minut od wyznaczonego I terminu Zebrania bez wzglêdu na
ilo�æ osób uprawnionych do g³osowania, uchwa³y podejmowa-
ne w drugim terminie s¹ wi¹¿¹ce.

3. Uchwa³y Zebrania zapadaj¹ zwyk³¹ wiêkszo�ci¹ g³osów,
tzn. liczba g³osów "za" musi byæ wiêksza od g³osów "przeciw".

4. G³osowanie odbywa siê w sposób jawny. Zebranie mo¿e
postanowiæ o przeprowadzeniu tajnego g³osowania nad kon-
kretn¹ spraw¹.

5. Obrady Zebrania s¹ protoko³owane. Uchwa³y podpisu-
je So³tys i og³asza je w sposób zwyczajowo przyjêty.

Rozdzia³ V
Tryb wyboru So³tysa i Rady So³eckiej

§22.1. Zebranie Wiejskie, na którym ma byæ dokonany
wybór So³tysa i cz³onków Rady So³eckiej zarz¹dza Wójt. W tym
celu okre�la miejsce, dzieñ i godzinê Zebrania Wiejskiego oraz
wyznacza Przewodnicz¹cego Zebrania.

2. Postanowienie Wójta o zwo³aniu Zebrania Wiejskiego
dla wyboru So³tysa i Rady So³eckiej podaje do wiadomo�ci
mieszkañców co najmniej na 7 dni przed wyznaczon¹ dat¹ Ze-
brania.

§23. 1. Wybory So³tysa, cz³onków Rady So³eckiej lub od-
wo³anie przeprowadza komisja w sk³adzie co najmniej 3 osób
wybranych spo�ród uprawnionych uczestników Zebrania. Wy-
bory przeprowadza siê na kartkach do g³osowania, opatrzonych
pieczêci¹ Rady Gminy.

2. Do zadañ komisji nale¿y:
- przyjêcie zg³oszenia kandydatów,
- przeprowadzenie g³osowania,
- ustalenie wyników wyborów,
- og³oszenie wyników wyborów,
- sporz¹dzenie protoko³u  o wynikach wyborów.
3. Protokó³ podpisuj¹ cz³onkowie komisji oraz Przewodni-

cz¹cy Zebrania.

§24. 1. Wybory odbywaj¹ siê przy nieograniczonej liczbie
kandydatów zg³oszonych bezpo�rednio przez uprawnionych
uczestników Zebrania.

2. W pierwszej kolejno�ci nale¿y przeprowadziæ zg³osze-
nia kandydatów i g³osowanie dla dokonania wyboru So³tysa. W
drugiej kolejno�ci wybory cz³onków Rady So³eckiej.

3. Warunkiem przyjêcia kandydatury jest zgoda kandydata
wyra¿ona na pi�mie, w razie nieobecno�ci na zebraniu.

§25. Za wybranych uwa¿a siê kandydatów, którzy uzyskali
najwiêksz¹ liczbê g³osów.

§26. Wyboru lub odwo³ania So³tysa i cz³onków Rady So-
³eckiej dokonuje siê w g³osowaniu tajnym.

§27.1. So³tys i cz³onkowie Rady So³eckiej s¹ bezpo�red-
nio odpowiedzialni przed Zebraniem Wiejskim i mog¹ byæ przez
Zebranie Wiejskie odwo³ani przed up³ywem kadencji, je¿eli nie
wykonuj¹ swoich obowi¹zków, naruszaj¹ postanowienia Statu-
tu i uchwa³ Zebrania lub dopu�cili siê czynu dyskwalifikuj¹cego
w opinii �rodowiska. Uzasadniony wniosek o odwo³anie z³o¿o-
ny przez piêæ osób, powinien byæ poddany g³osowaniu na Ze-
braniu, na którym zosta³ zg³oszony lub na nastêpnym, w termi-
nie do jednego miesi¹ca.

2. Odwo³anie z zajmowanych funkcji winno byæ podjête po
wys³uchaniu zainteresowanego.

§28.1. W przypadku odwo³ania lub ust¹pienia So³tysa, Wójt
zwo³uje Zebranie Wiejskie dla wyboru nowego So³tysa.

2. Wybory dla uzupe³nienia sk³adu Rady So³eckiej lub wy-
brania nowego sk³adu ca³ej Rady So³eckiej, przeprowadza sa-
modzielnie Zebranie Wiejskie, zwo³ane przez So³tysa.

Rozdzia³ VI
Gospodarka finansowa So³ectwa

§29.1. So³ectwo prowadzi w³asn¹ gospodarkê finansow¹
na podstawie rocznego planu rzeczowo-finansowego, uchwa-
lonego przez Zebranie Wiejskie, które stanowi integraln¹ czê�æ
bud¿etu Gminy. Plan powinien byæ uchwalony w terminie do 15
listopada roku poprzedzaj¹cego rok bud¿etowy.

2. So³ectwo uwzglêdnia plan finansowy i wszystkie jego
zmiany z Wójtem Gminy. Wójt mo¿e dokonaæ korekty planu fi-
nansowego So³ectwa w przypadku: niewykonania zadañ obo-
wi¹zuj¹cych i naruszenia dyscypliny bud¿etowej.

3. So³ectwo dysponuje nastêpuj¹cymi �rodkami finanso-
wymi:

1) �rodkami udzielonymi w bud¿ecie Gminy,
2) op³atami z tytu³u prowadzenia dzia³alno�ci i posiadania

mienia komunalnego,
3) dobrowolnymi wp³atami osób fizycznych i prawnych,
4. Z posiadanych �rodków finansowych So³ectwo pokry-

wa koszty zwi¹zane z:
1) utrzymaniem mienia komunalnego przekazanego w za-

rz¹d So³ectwu,
2) dofinansowanie czynów spo³ecznych,
3) wyposa¿eniem, remontem i utrzymaniem dróg So³ectwa,
4) wydatkami zwi¹zanymi z utrzymaniem lokali i dzia³alno-

�ci organów So³ectwa,
5) dofinansowaniem dzia³alno�ci kulturalnej, o�wiatowej

i sportowej,
6) inne, wa¿ne cele So³ectwa, zgodnie z uchwa³¹ Zebra-

nia Wiejskiego, za zgod¹ Wójta.
5. Czynno�ci prawne zwi¹zane z realizacj¹ powierzonych

So³ectwu spraw w zakresie zadañ obowi¹zuj¹cych podejmuje
Wójt, po uprzednim, uzgodnieniu z So³tysem i przy uwzglêdnie-
niu planu finansowego So³ectwa.

6. So³tys mo¿e podejmowaæ zobowi¹zania zgodnie z pla-
nem finansowym, po uzgodnieniu kontrasygnaty Skarbnika
Gminy.



Dziennik Urzêdowy
Województwa Opolskiego Nr 111 - 8812 -     Poz.2327

7. So³tys mo¿e podejmowaæ zobowi¹zania do wysoko�ci
posiadanych �rodków. Zobowi¹zania przekraczaj¹ce stan w³a-
sno�ci posiadanych �rodków musz¹ byæ uzgodnione z Wójtem.

Rozdzia³ VII
Nadzór nad dzia³alno�ci¹ So³ectwa

§ 30.1. Rada Gminy sprawuje nadzór nad jednostkami
pomocniczymi w zakresie wykonywanych zadañ.

2. Do podstawowych �rodków nadzoru nale¿¹ w szcze-
gólno�ci:

- dokonywanie oceny stanu So³ectwa na sesji,
- dokonywanie lustracji So³ectwa,
- rozpatrywanie sprawozdañ z dzia³alno�ci gospodarczej,

finansowej i spo³ecznej So³ectwa.
3. Dzia³alno�æ finansow¹ So³ectw nadzoruje Skarbnik

Gminy.
4. Wójt zobowi¹zany jest czuwaæ, aby mienie So³ectwa nie

by³o nara¿one na szkody i uszczuplenia oraz, aby dochody So-
³ectwa i �wiadczenia pobierane na jego korzy�æ by³y wydatko-
wane zgodnie z prawem i Statutem So³ectwa.

5. Organy wykonawcze Gminy i podporz¹dkowane Gmi-
nie jednostki organizacyjne s¹ zobowi¹zane uwzglêdniaæ i re-
alizowaæ uchwa³y i opinie organów So³ectwa, udzielaj¹c odpo-
wiedzi w ci¹gu 14 dni w razie zajêcia odmiennego stanowiska,
przedstawiæ je wraz z uzasadnieniem.

6. Wójt, je¿eli uzna uchwa³y So³ectwa za wykraczaj¹ce poza
zakres przekazanych im kompetencji i sprzeczne z prawem -
powinien wstrzymaæ ich realizacjê.

7. Organy So³ectwa mog¹ wnie�æ sprzeciw do Wójta na
postêpowanie sprzeczne z pkt. 6, gdy narusza ono istotne inte-
resy mieszkañców.

8. Wójt badaj¹c sprzeciw:
1) uznaje jego zasadno�æ lub
2) w razie uwzglêdnienia sprzeciwu podejmuje decyzjê o

wstrzymaniu rozstrzygniêcia okre�lonego w pkt. 6 i wnosi spra-
wê pod obrady Rady Gminy, której uchwa³a ostatecznie rozstrzy-
ga sprawê.

Rozdzia³ VIII
Postanowienia koñcowe

§ 31. Mandat So³tysa i cz³onka Rady So³eckiej wygasa w
przypadku:

1) �mierci,
2) zrzeczenia siê,
3) odwo³ania.

§ 32. Zmiany Statutu dokonuje Rada Gminy.

§ 33. Statut wchodzi w ¿ycie po up³ywie 14 dni od dnia
og³oszenia w Dzienniku Urzêdowym Województwa Opolskiego.

Za³¹cznik nr 9
do uchwa³y Nr XIV/78/03

Rady Gminy w Izbicku
z dnia 17 listopada 2003 r.

STATUT SO£ECTWA
SPRZÊCICE

Rozdzia³ I
Nazwa i teren dzia³ania

§ 1.1. Ogó³ mieszkañców So³ectwa Sprzêcice stanowi
samorz¹d mieszkañców wsi.

2. Nazwa samorz¹du mieszkañców wsi brzmi: So³ectwo
Sprzêcice.

§ 2. 1. So³ectwo Sprzêcice jest jednostk¹ pomocnicz¹,
której mieszkañcy wspólnie z innymi so³ectwami tworz¹ wspól-
notê samorz¹dow¹ Gminy Izbicko.

2. Samorz¹d mieszkañców wsi - So³ectwa Sprzêcice dzia-
³a na podstawie przepisów prawa, a w szczególno�ci:

- ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorz¹dzie gminnym
/Dz. U. z 2001 r.  Nr 142 poz. 1591 z pó�n. zm./,

- na podstawie Statutu Gminy Izbicko,
- niniejszego Statutu.

§ 3. Teren dzia³ania So³ectwa obejmuje wie� Sprzêcice o
obszarze 612 ha.

Rozdzia³ II
Organizacja i zakres dzia³ania

§ 4. Organami So³ectw s¹:
1) Zebranie Wiejskie i So³tys,
2) Rada So³ecka - organ pomocniczy.

§ 5.1. Zebranie Wiejskie jest organem uchwa³odawczym
w So³ectwie.

2. So³tys jest organem wykonawczym.
3. Rada So³ecka jest organem wspomagaj¹cym dzia³al-

no�æ So³ectwa.

§ 6.1. Do zadañ samorz¹dów mieszkañców wsi - So³ec-
twa nale¿y:

1) udzia³ w rozpatrywaniu spraw socjalno-bytowych, opie-
ki zdrowotnej, kultury i wypoczynku oraz innych spraw zwi¹za-
nych z miejscem zamieszkania,

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

mieszkania,
4) tworzenie pomocy s¹siedzkiej,
5) sprawowanie kontroli spo³ecznej nad dzia³alno�ci¹ jedno-

stek organizacyjnych zwi¹zanych z warunkami ¿ycia na wsi.
2. So³ectwo zarz¹dza przekazanym mu przez Gminê od-

rêbn¹ uchwa³¹ mieniem komunalnym oraz mieniem bêd¹cym
w jego posiadaniu.

3. W zakresie zwyk³ego zarz¹du mieniem So³ectwo:
1) utrzymuje mienie w stanie nie pogorszonym, poprzez

dokonywanie niezbêdnych napraw, konserwacji i remontów,
2) za³atwia bie¿¹ce sprawy zwi¹zane z eksploatacj¹ mienia,
3) pobiera dochody i korzysta z mienia zgodnie z przezna-

czeniem,
4) mo¿e prowadziæ dzia³alno�æ gospodarcz¹ z u¿yciem

mienia, którym zarz¹dza, w zakresie nie wykraczaj¹cym poza
zadanie o charakterze u¿yteczno�ci publicznej,

5) mo¿e oddawaæ w najem, dzier¿awê lub do innego ko-
rzystania lokale, obiekty i grunty po uprzednim uzgodnieniu z
Wójtem Gminy Izbicko zasad i warunków tych czynno�ci,

6) mo¿e zawieraæ umowy z osobami fizycznymi, prawnymi
i jednostkami organizacyjnymi nie posiadaj¹cymi osobowo�ci
prawnej w zakresie okre�lonym w pkt. 1 - 5,

7) So³ectwo obowi¹zane jest do stosowania w swojej dzia-
³alno�ci ustawy o zamówieniach publicznych.

§ 7. Zadania okre�lone w § 6 samorz¹d mieszkañców
wsi realizuje w szczególno�ci poprzez:

1) podejmowanie uchwa³ w sprawie So³ectwa,
2) opiniowanie spraw nale¿¹cych do zakresu dzia³ania

samorz¹du mieszkañców,



Dziennik Urzêdowy
Województwa Opolskiego Nr 111 - 8813 -     Poz.2327

3) wspó³uczestnictwo w organizowaniu i przeprowadza-
niu przez Radê Gminy konsultacji spo³ecznej projektów uchwa³
Rady Gminy w sprawach o podstawowym znaczeniu dla miesz-
kañców So³ectwa,

4) wystêpowanie z wnioskami do Rady Gminy o rozpa-
trzenie spraw, których za³atwienie wykracza poza mo¿liwo�ci
mieszkañców So³ectwa,

5) wspó³pracê z radnymi z terenu So³ectwa w zakresie
organizacji spotkañ z wyborcami, dy¿urów oraz kierowanie do
nich wniosków dotycz¹cych So³ectwa,

6) ustalenie zadañ dla So³ectwa do realizacji miêdzy Ze-
braniami Wiejskimi.

§ 8.1. Do wy³¹cznej w³a�ciwo�ci Zebrania Wiejskiego
nale¿y:

1) wybór i odwo³anie So³tysa,
2) wybór i odwo³anie Rady So³eckiej,
3) uchwalenie rocznego planu rzeczowo - finansowego

oraz dokonywanie w nim zmian,
4) opiniowanie o prawach w³asno�ci, u¿ytkowania, zby-

wania lub w innych sprawach rzeczowych i maj¹tkowych zwa-
nych mieniem gminnym,

5) opiniowanie celowo�ci utworzenia, poszerzenia i likwi-
dacji So³ectwa.

§ 9.1. Uchwa³y i opinie Zebrania Wiejskiego So³tys prze-
kazuje Wójtowi Gminy Izbicko.

2. Wójt w zale¿no�ci od charakteru sprawy za³atwia je we
w³asnym zakresie lub przekazuje do rozpatrzenia na sesji Rady
Gminy.

3. O sposobie za³atwienia spraw Wójt informuje Zebranie
Wiejskie i So³tysa w terminach okre�lonych w k.p.a.

§ 10. Samorz¹d mieszkañców wsi mo¿e uczestniczyæ w
postêpowaniu administracyjnym na zasadach ustalonych w
Kodeksie postêpowania administracyjnego dla organizacji, je-
¿eli jest to uzasadnione celami statutowymi samorz¹du i gdy za
tym przemawia interes spo³eczny mieszkañców So³ectwa.

§ 11. Dla realizacji wspólnych przedsiêwziêæ samorz¹d
mieszkañców wsi nawi¹zuje wspó³pracê z samorz¹dami miesz-
kañców s¹siednich so³ectw i osiedli, zawiera porozumienia,
okre�laj¹c zakres i sposób wykonywania wspólnych zadañ, mo¿e
podejmowaæ wspólne uchwa³y.

Rozdzia³ III
So³tys i Rada So³ecka

§ 12. 1. Kadencja So³tysa, Rady So³eckiej i innych orga-
nów powo³anych przez Zebranie Wiejskie trwa cztery lata.

2. Dzia³alno�æ So³tysa i Rady So³eckiej ma charakter spo-
³eczny. Rada So³ecka spo�ród swego grona wybiera Przewodni-
cz¹cego. Przewodnicz¹cym Rady So³eckiej mo¿e byæ So³tys.

§ 13. 1. Do obowi¹zków So³tysa nale¿y w szczególno�ci:
1) dzia³anie stosowne do wskazañ Zebrania Wiejskiego,
2) wp³ywanie na wykorzystanie aktywno�ci mieszkañców

s³u¿¹ce poprawie gospodarki i warunków ¿ycia w So³ectwie,
3) reprezentowanie mieszkañców So³ectwa na zewn¹trz,
4) uczestniczenie w naradach So³tysów,
5) pe³nienie roli mê¿a zaufania w miejscowym �rodowisku,
6) wykonywanie powierzonych mu przepisami prawa z za-

kresu administracji publicznej,
7) prowadzenie zarz¹du, administracji, gospodarki tymi

sk³adnikami mienia i �rodkami finansowymi, które Gmina prze-

kaza³a So³ectwu do korzystania. Akceptowanie dokumentów z
tym zwi¹zanych,

8) opiniowanie wniosków mieszkañców So³ectwa w spra-
wie przyznania im zasi³ków i innej pomocy, jak równie¿ wnio-
sków o ulgi z zakresu podatków, op³at i innych nale¿no�ci,

9) potwierdzanie okoliczno�ci, których przy za³atwieniu
spraw przez mieszkañców wymagaj¹ przepisy prawa,

10) sporz¹dzanie sprawozdañ z dzia³alno�ci So³ectwa,
11) wykonywanie innych zadañ nale¿¹cych do So³tysa z

mocy ogólnie obowi¹zuj¹cych przepisów m.in. w zakresie obron-
no�ci i ochrony po¿arowej, inkasa niektórych podatków i op³at,
zapobiegania klêskom ¿ywio³owym oraz usuwania ich skutków,

12) prowadzenie teczki zawieraj¹cej:
- Statut So³ectwa,
- protoko³y z zebrañ so³eckich,
- sprawozdania i umowy,
13) protokó³ z zebrania so³eckiego winien zawieraæ:
- skrócony opis dyskusji,
- wnioski i uchwa³y przy czym w sprawach poddawanych

pod g³osowanie winien byæ ujêty zapis jak¹ ilo�ci¹ g³osów "za",
"przeciw" i "wstrzymuj¹cych siê",

- za³¹czon¹ listê osób obecnych na zebraniu.
2. Do zadañ Przewodnicz¹cego Rady So³eckiej nale¿y:
a) zwo³ywanie Zebrañ Wiejskich i posiedzeñ Rad So³ec-

kich na wniosek So³tysa,
b) protoko³owanie powy¿szych zebrañ i posiedzeñ.
3. Na Zebraniach Wiejskich So³tys przedk³ada co najmniej

raz w roku informacjê o swojej dzia³alno�ci oraz o realizacji do-
chodów i wydatków So³ectwa.

4. So³tys mo¿e braæ udzia³ w sesjach Rady Gminy.
5. Na sesjach Rady Gminy So³tysowi przys³uguje prawo

wystêpowania z g³osem doradczym. Mo¿e równie¿ zg³aszaæ
wnioski w imieniu Zebrania Mieszkañców.

§ 14.1. Przy wykonywaniu swoich zadañ, So³tys wspó³pra-
cuje z Rad¹ So³eck¹. Rada So³ecka sk³ada siê z 3 - 10 osób.

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

3. Posiedzenia Rady So³eckiej odbywaj¹ siê co najmniej
1 raz na kwarta³. Posiedzeniom przewodniczy Przewodnicz¹cy
Rady So³eckiej.

4. Radny z So³ectwa powinien uczestniczyæ w posiedze-
niach Rady So³eckiej.

5. Rada So³ecka w szczególno�ci:
1) opracowuje i przedk³ada na Zebraniu projekt uchwa³y

w sprawach bêd¹cych przedmiotem  rozpatrywania przez Ze-
branie,

2) dokonuje rozliczenia finansowego z zakresu admini-
strowania mieniem komunalnym znajduj¹cym siê na terenie
So³ectwa,

3) opracowuje i przedk³ada na Zebraniu Wiejskim projek-
ty programów prac samorz¹du,

4) wystêpuje wobec Zebrania Wiejskiego z inicjatywami
dotycz¹cymi udzia³u mieszkañców w rozwi¹zywaniu problemów
So³ectwa i realizacji zadañ samorz¹du,

5) organizuje wykonywanie uchwa³ Zebrania Wiejskiego
oraz kontroluje ich realizacjê,

6) decyduje w sprawach udzia³u samorz¹du mieszkañ-
ców wsi w postêpowaniu administracyjnym

7) wspó³dzia³a z w³a�ciwymi organizacjami spo³ecznymi
w celu wspólnej realizacji zadañ,

8) na Zebraniach Wiejskich So³tys sk³ada informacjê o
dzia³alno�ci Rady So³eckiej.
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Rozdzia³ IV
Zasady i tryb zwo³ywania Zebrañ Wiejskich oraz wa-

runki wa¿no�ci podejmowania uchwa³

§16. Prawo do udzia³u w Zebraniu Wiejskim maj¹ wszy-
scy mieszkañcy So³ectwa, posiadaj¹cy  czynne prawo wybor-
cze.

§ 17. Zebranie Wiejskie zwo³uje So³tys:
1) z w³asnej inicjatywy,
2) z inicjatywy Rady So³eckiej,
3) na ¿¹danie co najmniej 1/10 mieszkañców uprawnio-

nych do udzia³u w Zebraniu,
4) na polecenie Rady Gminy lub Wójta.

§ 18.1. Zebranie Wiejskie odbywa siê w miarê istniej¹-
cych potrzeb, co najmniej jeden raz w roku.

2. Termin i miejsce Zebrania Wiejskiego podaje siê do
wiadomo�ci publicznej poprzez og³oszenie na tablicy og³oszeñ.

3. Zebranie zwo³ywane na wniosek mieszkañców, Rady
Gminy lub Wójta winno odbyæ siê w terminie 7 dni, chyba ¿e
wnioskodawca proponuje termin pó�niejszy.

§ 19.1. Zebranie Wiejskie jest wa¿ne, gdy mieszkañcy
So³ectwa zostali o nim prawid³owo zawiadomieni, zgodnie z wy-
mogami Statutu.

2. Zebranie Wiejskie otwiera So³tys i przewodniczy jego
obradom. Zebranie mo¿e wybraæ inn¹ osobê na Przewodnicz¹-
cego Zebrania.

3. Porz¹dek obrad ustala Zebranie Wiejskie na podsta-
wie projektu przed³o¿onego przez So³tysa.

4.Projekt porz¹dku obrad winien byæ skonsultowany z
Rad¹ So³eck¹. Sprawy proponowane do rozpatrzenia za Zebra-
niu winny byæ nale¿ycie przygotowane.

§ 20. W celu udzielenia So³tysowi sta³ej pomocy w przygo-
towaniu materia³ów i w organizacji zebrañ, Wójt wyznacza po-
szczególnych pracowników Urzêdu Gminy do kontaktów z So-
³ectwem.

§ 21. 1. Zebranie Wiejskie jest uprawnione do przeprowa-
dzenia wyborów oraz podejmowania uchwa³ w obecno�ci co
najmniej 1/5 uprawnionych do g³osowania osób.

2. W przypadku, braku okre�lonego w pkt. 1 quorum, na-
stêpne Zebranie Mieszkañców So³ectwa odbywa siê po up³ywie
15 minut od wyznaczonego I terminu Zebrania bez wzglêdu na
ilo�æ osób uprawnionych do g³osowania, uchwa³y podejmowa-
ne w drugim terminie s¹ wi¹¿¹ce.

3. Uchwa³y Zebrania zapadaj¹ zwyk³¹ wiêkszo�ci¹ g³osów,
tzn. liczba g³osów "za" musi byæ wiêksza od g³osów "przeciw".

4. G³osowanie odbywa siê w sposób jawny. Zebranie mo¿e
postanowiæ o przeprowadzeniu tajnego g³osowania nad kon-
kretn¹ spraw¹.

5. Obrady Zebrania s¹ protoko³owane. Uchwa³y podpisu-
je So³tys i og³asza je w sposób zwyczajowo przyjêty.

Rozdzia³ V
Tryb wyboru So³tysa i Rady So³eckiej

§ 22.1. Zebranie Wiejskie, na którym ma byæ dokonany
wybór So³tysa i cz³onków Rady So³eckiej zarz¹dza Wójt. W tym
celu okre�la miejsce, dzieñ i godzinê Zebrania Wiejskiego oraz
wyznacza Przewodnicz¹cego Zebrania.

2. Postanowienie Wójta o zwo³aniu Zebrania Wiejskiego
dla wyboru So³tysa i Rady So³eckiej podaje do wiadomo�ci
mieszkañców co najmniej na 7 dni przed wyznaczon¹ dat¹ Ze-
brania.

§ 23. 1. Wybory So³tysa, cz³onków Rady So³eckiej lub od-
wo³anie przeprowadza komisja w sk³adzie co najmniej 3 osób
wybranych spo�ród uprawnionych uczestników Zebrania. Wy-
bory przeprowadza siê na kartkach do g³osowania, opatrzonych
pieczêci¹ Rady Gminy.

2. Do zadañ komisji nale¿y:
- przyjêcie zg³oszenia kandydatów,
- przeprowadzenie g³osowania,
- ustalenie wyników wyborów,
- og³oszenie wyników wyborów,
- sporz¹dzenie protoko³u  o wynikach wyborów.
3. Protokó³ podpisuj¹ cz³onkowie komisji oraz Przewodni-

cz¹cy Zebrania.

§ 24. 1. Wybory odbywaj¹ siê przy nieograniczonej liczbie
kandydatów zg³oszonych bezpo�rednio przez uprawnionych
uczestników Zebrania.

2. W pierwszej kolejno�ci nale¿y przeprowadziæ zg³osze-
nia kandydatów i g³osowanie dla dokonania wyboru So³tysa. W
drugiej kolejno�ci wybory cz³onków Rady So³eckiej.

3. Warunkiem przyjêcia kandydatury jest zgoda kandydata
wyra¿ona na pi�mie, w razie nieobecno�ci na zebraniu.

§ 25. Za wybranych uwa¿a siê kandydatów, którzy uzyskali
najwiêksz¹ liczbê g³osów.

§ 26. Wyboru lub odwo³ania So³tysa i cz³onków Rady So-
³eckiej dokonuje siê w g³osowaniu tajnym.

§ 27.1. So³tys i cz³onkowie Rady So³eckiej s¹ bezpo�red-
nio odpowiedzialni przed Zebraniem Wiejskim i mog¹ byæ przez
Zebranie Wiejskie odwo³ani przed up³ywem kadencji, je¿eli nie
wykonuj¹ swoich obowi¹zków, naruszaj¹ postanowienia Statu-
tu i uchwa³ Zebrania lub dopu�cili siê czynu dyskwalifikuj¹cego
w opinii �rodowiska. Uzasadniony wniosek o odwo³anie z³o¿o-
ny przez piêæ osób, powinien byæ poddany g³osowaniu na Ze-
braniu, na którym zosta³ zg³oszony lub na nastêpnym, w termi-
nie do jednego miesi¹ca.

2. Odwo³anie z zajmowanych funkcji winno byæ podjête po
wys³uchaniu zainteresowanego.

§ 28.1. W przypadku odwo³ania lub ust¹pienia So³tysa,
Wójt zwo³uje Zebranie Wiejskie dla wyboru nowego So³tysa.

2. Wybory dla uzupe³nienia sk³adu Rady So³eckiej lub wy-
brania nowego sk³adu ca³ej Rady So³eckiej, przeprowadza sa-
modzielnie Zebranie Wiejskie, zwo³ane przez So³tysa.

Rozdzia³ VI
Gospodarka finansowa So³ectwa

§ 29.1. So³ectwo prowadzi w³asn¹ gospodarkê finansow¹
na podstawie rocznego planu rzeczowo-finansowego, uchwa-
lonego przez Zebranie Wiejskie, które stanowi integraln¹ czê�æ
bud¿etu Gminy. Plan powinien byæ uchwalony w terminie do
15 listopada roku poprzedzaj¹cego rok bud¿etowy.

2. So³ectwo uwzglêdnia plan finansowy i wszystkie jego
zmiany z Wójtem Gminy. Wójt mo¿e dokonaæ korekty planu fi-
nansowego So³ectwa w przypadku: niewykonania zadañ obo-
wi¹zuj¹cych i naruszenia dyscypliny bud¿etowej.

3. So³ectwo dysponuje nastêpuj¹cymi �rodkami finanso-
wymi:

1) �rodkami udzielonymi w bud¿ecie Gminy,
2) op³atami z tytu³u prowadzenia dzia³alno�ci i posiadania

mienia komunalnego,
3) dobrowolnymi wp³atami osób fizycznych i prawnych,
4. Z posiadanych �rodków finansowych So³ectwo pokry-

wa koszty zwi¹zane z:
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1) utrzymaniem mienia komunalnego przekazanego w za-
rz¹d So³ectwu,

2) dofinansowanie czynów spo³ecznych,
3) wyposa¿eniem, remontem i utrzymaniem dróg So³ectwa,
4) wydatkami zwi¹zanymi z utrzymaniem lokali i dzia³alno-

�ci organów So³ectwa,
5) dofinansowaniem dzia³alno�ci kulturalnej, o�wiatowej

i sportowej,
6) inne, wa¿ne cele So³ectwa, zgodnie z uchwa³¹ Zebra-

nia Wiejskiego, za zgod¹ Wójta.
5. Czynno�ci prawne zwi¹zane z realizacj¹ powierzonych

So³ectwu spraw w zakresie zadañ obowi¹zuj¹cych podejmuje
Wójt, po uprzednim, uzgodnieniu z So³tysem i przy uwzglêdnie-
niu planu finansowego So³ectwa.

6. So³tys mo¿e podejmowaæ zobowi¹zania zgodnie z pla-
nem finansowym, po uzgodnieniu kontrasygnaty Skarbnika
Gminy.

7. So³tys mo¿e podejmowaæ zobowi¹zania do wysoko�ci
posiadanych �rodków. Zobowi¹zania przekraczaj¹ce stan w³a-
sno�ci posiadanych �rodków musz¹ byæ uzgodnione z Wójtem.

Rozdzia³ VII
Nadzór nad dzia³alno�ci¹ So³ectwa

§ 30.1. Rada Gminy sprawuje nadzór nad jednostkami
pomocniczymi w zakresie wykonywanych zadañ.

2. Do podstawowych �rodków nadzoru nale¿¹ w szcze-
gólno�ci:

- dokonywanie oceny stanu So³ectwa na sesji,
- dokonywanie lustracji So³ectwa,
- rozpatrywanie sprawozdañ z dzia³alno�ci gospodarczej,

finansowej i spo³ecznej So³ectwa.
3. Dzia³alno�æ finansow¹ So³ectw nadzoruje Skarbnik

Gminy.
4. Wójt zobowi¹zany jest czuwaæ, aby mienie So³ectwa nie

by³o nara¿one na szkody i uszczuplenia oraz, aby dochody So-
³ectwa i �wiadczenia pobierane na jego korzy�æ by³y wydatko-
wane zgodnie z prawem i Statutem So³ectwa.

5. Organy wykonawcze Gminy i podporz¹dkowane Gmi-
nie jednostki organizacyjne s¹ zobowi¹zane uwzglêdniaæ i re-
alizowaæ uchwa³y i opinie organów So³ectwa, udzielaj¹c odpo-
wiedzi w ci¹gu 14 dni w razie zajêcia odmiennego stanowiska,
przedstawiæ je wraz z uzasadnieniem.

6. Wójt, je¿eli uzna uchwa³y So³ectwa za wykraczaj¹ce poza
zakres przekazanych im kompetencji i sprzeczne z prawem -
powinien wstrzymaæ ich realizacjê.

7. Organy So³ectwa mog¹ wnie�æ sprzeciw do Wójta na
postêpowanie sprzeczne z pkt. 6, gdy narusza ono istotne inte-
resy mieszkañców.

8. Wójt badaj¹c sprzeciw:
1) uznaje jego zasadno�æ lub
2) w razie uwzglêdnienia sprzeciwu podejmuje decyzjê o

wstrzymaniu rozstrzygniêcia okre�lonego w pkt. 6 i wnosi spra-
wê pod obrady Rady Gminy, której uchwa³a ostatecznie rozstrzy-
ga sprawê.

Rozdzia³ VIII
Postanowienia koñcowe

§ 31. Mandat So³tysa i cz³onka Rady So³eckiej wygasa w
przypadku:

1) �mierci,
2) zrzeczenia siê,
3) odwo³ania.

§ 32. Zmiany Statutu dokonuje Rada Gminy.

§ 33. Statut wchodzi w ¿ycie po up³ywie 14 dni od dnia
og³oszenia w Dzienniku Urzêdowym Województwa Opolskiego.

Za³¹cznik nr 10
do uchwa³y Nr XIV/78/03

Rady Gminy w Izbicku
z dnia 17 listopada 2003 r.

STATUT SO£ECTWA
SUCHODANIEC

Rozdzia³ I
Nazwa i teren dzia³ania

§ 1.1. Ogó³ mieszkañców So³ectwa Suchodaniec stanowi
samorz¹d mieszkañców wsi.

2. Nazwa samorz¹du mieszkañców wsi brzmi: So³ectwo
Suchodaniec.

§ 2.1. So³ectwo Suchodaniec jest jednostk¹ pomocnicz¹,
której mieszkañcy wspólnie z innymi so³ectwami tworz¹ wspól-
notê samorz¹dow¹ Gminy Izbicko.

2. Samorz¹d mieszkañców wsi - So³ectwa Suchodaniec
dzia³a na podstawie przepisów prawa, a w szczególno�ci:

- ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorz¹dzie gminnym
/Dz. U. z 2001 r.  Nr 142 poz. 1591 z pó�n. zm./,

- na podstawie Statutu Gminy Izbicko,
- niniejszego Statutu.

§ 3. Teren dzia³ania So³ectwa obejmuje wie� Suchoda-
niec o obszarze 1232 ha.

Rozdzia³ II
Organizacja i zakres dzia³ania

§ 4. Organami So³ectwa s¹:
1) Zebranie Wiejskie i So³tys,
2) Rada So³ecka - organ pomocniczy.

§ 5.1. Zebranie Wiejskie jest organem uchwa³odawczym
w So³ectwie.

2. So³tys jest organem wykonawczym.
3. Rada So³ecka jest organem wspomagaj¹cym dzia³al-

no�æ So³ectwa.

§ 6.1. Do zadañ samorz¹dów mieszkañców wsi - So³ec-
twa nale¿y:

1) udzia³ w rozpatrywaniu spraw socjalno-bytowych, opie-
ki zdrowotnej, kultury i wypoczynku oraz innych spraw zwi¹za-
nych z miejscem zamieszkania,

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

mieszkania,
4) tworzenie pomocy s¹siedzkiej,
5) sprawowanie kontroli spo³ecznej nad dzia³alno�ci¹ jedno-

stek organizacyjnych zwi¹zanych z warunkami ¿ycia na wsi.
2. So³ectwo zarz¹dza przekazanym mu przez Gminê od-

rêbn¹ uchwa³¹ mieniem komunalnym oraz mieniem bêd¹cym
w jego posiadaniu.

3. W zakresie zwyk³ego zarz¹du mieniem So³ectwo:
1) utrzymuje mienie w stanie nie pogorszonym, poprzez

dokonywanie niezbêdnych napraw, konserwacji i remontów,
2) za³atwia bie¿¹ce sprawy zwi¹zane z eksploatacj¹ mienia,
3) pobiera dochody i korzysta z mienia zgodnie z przezna-

czeniem,
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4) mo¿e prowadziæ dzia³alno�æ gospodarcz¹ z u¿yciem
mienia, którym zarz¹dza, w zakresie nie wykraczaj¹cym poza
zadanie o charakterze u¿yteczno�ci publicznej,

5) mo¿e oddawaæ w najem, dzier¿awê lub do innego ko-
rzystania lokale, obiekty i grunty po uprzednim uzgodnieniu z
Wójtem Gminy Izbicko zasad i warunków tych czynno�ci,

6) mo¿e zawieraæ umowy z osobami fizycznymi, prawnymi
i jednostkami organizacyjnymi nie posiadaj¹cymi osobowo�ci
prawnej w zakresie okre�lonym w pkt. 1 - 5,

7) So³ectwo obowi¹zane jest do stosowania w swojej dzia-
³alno�ci ustawy o zamówieniach publicznych.

§ 7. Zadania okre�lone w § 6 samorz¹d mieszkañców
wsi realizuje w szczególno�ci poprzez:

1) podejmowanie uchwa³ w sprawie So³ectwa,
2) opiniowanie spraw nale¿¹cych do zakresu dzia³ania

samorz¹du mieszkañców,
3) wspó³uczestnictwo w organizowaniu i przeprowadza-

niu przez Radê Gminy konsultacji spo³ecznej projektów uchwa³
Rady Gminy w sprawach o podstawowym znaczeniu dla miesz-
kañców So³ectwa,

4) wystêpowanie z wnioskami do Rady Gminy o rozpa-
trzenie spraw, których za³atwienie wykracza poza mo¿liwo�ci
mieszkañców So³ectwa,

5) wspó³pracê z radnymi z terenu So³ectwa w zakresie
organizacji spotkañ z wyborcami, dy¿urów oraz kierowanie do
nich wniosków dotycz¹cych So³ectwa,

6) ustalenie zadañ dla So³ectwa do realizacji miêdzy Ze-
braniami Wiejskimi.

§ 8.1. Do wy³¹cznej w³a�ciwo�ci Zebrania Wiejskiego
nale¿y:

1) wybór i odwo³anie So³tysa,
2) wybór i odwo³anie Rady So³eckiej,
3) uchwalenie rocznego planu rzeczowo - finansowego

oraz dokonywanie w nim zmian,
4) opiniowanie o prawach w³asno�ci, u¿ytkowania, zby-

wania lub w innych sprawach rzeczowych i maj¹tkowych zwa-
nych mieniem gminnym,

5) opiniowanie celowo�ci utworzenia, poszerzenia i likwi-
dacji So³ectwa.

§ 9.1. Uchwa³y i opinie Zebrania Wiejskiego So³tys prze-
kazuje Wójtowi Gminy Izbicko.

2. Wójt w zale¿no�ci od charakteru sprawy za³atwia je we
w³asnym zakresie lub przekazuje do rozpatrzenia na sesji Rady
Gminy.

3. O sposobie za³atwienia spraw Wójt informuje Zebranie
Wiejskie i So³tysa w terminach okre�lonych w k.p.a.

§ 10. Samorz¹d mieszkañców wsi mo¿e uczestniczyæ w
postêpowaniu administracyjnym na zasadach ustalonych w
Kodeksie postêpowania administracyjnego dla organizacji, je-
¿eli jest to uzasadnione celami statutowymi samorz¹du i gdy za
tym przemawia interes spo³eczny mieszkañców So³ectwa.

§ 11. Dla realizacji wspólnych przedsiêwziêæ samorz¹d
mieszkañców wsi nawi¹zuje wspó³pracê z samorz¹dami miesz-
kañców s¹siednich so³ectw i osiedli, zawiera porozumienia,
okre�laj¹c zakres i sposób wykonywania wspólnych zadañ, mo¿e
podejmowaæ wspólne uchwa³y.

Rozdzia³ III
So³tys i Rada So³ecka

§12. 1. Kadencja So³tysa, Rady So³eckiej i innych orga-
nów powo³anych przez Zebranie Wiejskie trwa cztery lata.

2. Dzia³alno�æ So³tysa i Rady So³eckiej ma charakter spo-
³eczny. Rada So³ecka spo�ród swego grona wybiera Przewodni-
cz¹cego. Przewodnicz¹cym Rady So³eckiej mo¿e byæ So³tys.

§ 13. 1. Do obowi¹zków So³tysa nale¿y w szczególno�ci:
1) dzia³anie stosowne do wskazañ Zebrania Wiejskiego,
2) wp³ywanie na wykorzystanie aktywno�ci mieszkañców

s³u¿¹ce poprawie gospodarki i warunków ¿ycia w So³ectwie,
3) reprezentowanie mieszkañców So³ectwa na zewn¹trz,
4) uczestniczenie w naradach So³tysów,
5) pe³nienie roli mê¿a zaufania w miejscowym �rodowisku,
6) wykonywanie powierzonych mu przepisami prawa z za-

kresu administracji publicznej,
7) prowadzenie zarz¹du, administracji, gospodarki tymi

sk³adnikami mienia i �rodkami finansowymi, które Gmina prze-
kaza³a So³ectwu do korzystania. Akceptowanie dokumentów z
tym zwi¹zanych,

8) opiniowanie wniosków mieszkañców So³ectwa w spra-
wie przyznania im zasi³ków i innej pomocy, jak równie¿ wnio-
sków o ulgi z zakresu podatków, op³at i innych nale¿no�ci,

9) potwierdzanie okoliczno�ci, których przy za³atwieniu
spraw przez mieszkañców wymagaj¹ przepisy prawa,

10) sporz¹dzanie sprawozdañ z dzia³alno�ci So³ectwa,
11) wykonywanie innych zadañ nale¿¹cych do So³tysa z

mocy ogólnie obowi¹zuj¹cych przepisów m.in. w zakresie obron-
no�ci i ochrony po¿arowej, inkasa niektórych podatków i op³at,
zapobiegania klêskom ¿ywio³owym oraz usuwania ich skutków,

12) prowadzenie teczki zawieraj¹cej:
- Statut So³ectwa,
- protoko³y z zebrañ so³eckich,
- sprawozdania i umowy,
13) protokó³ z zebrania so³eckiego winien zawieraæ:
- skrócony opis dyskusji,
- wnioski i uchwa³y przy czym w sprawach poddawanych

pod g³osowanie winien byæ ujêty zapis jak¹ ilo�ci¹ g³osów "za",
"przeciw" i "wstrzymuj¹cych siê",

- za³¹czon¹ listê osób obecnych na zebraniu.
2. Do zadañ Przewodnicz¹cego Rady So³eckiej nale¿y:
a) zwo³ywanie Zebrañ Wiejskich i posiedzeñ Rad So³ec-

kich na wniosek So³tysa,
b) protoko³owanie powy¿szych zebrañ i posiedzeñ.
3. Na zebraniach Wiejskich So³tys przedk³ada co najmniej

raz w roku informacjê o swojej dzia³alno�ci oraz o realizacji do-
chodów i wydatków So³ectwa.

4. So³tys mo¿e braæ udzia³ w sesjach Rady Gminy.
5. Na sesjach Rady Gminy So³tysowi przys³uguje prawo

wystêpowania z g³osem doradczym. Mo¿e równie¿ zg³aszaæ
wnioski w imieniu Zebrania Mieszkañców.

§ 14.1. Przy wykonywaniu swoich zadañ, So³tys wspó³pra-
cuje z Rad¹ So³eck¹. Rada So³ecka sk³ada siê z 3 - 10 osób.

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

3. Posiedzenia Rady So³eckiej odbywaj¹ siê co najmniej
1 raz na kwarta³. Posiedzeniom przewodniczy Przewodnicz¹cy
Rady So³eckiej.

4. Radny z So³ectwa powinien uczestniczyæ w posiedze-
niach Rady So³eckiej.

5. Rada So³ecka w szczególno�ci:
1) opracowuje i przedk³ada na Zebraniu projekt uchwa³y

w sprawach bêd¹cych przedmiotem  rozpatrywania przez Ze-
branie,

2) dokonuje rozliczenia finansowego z zakresu admini-
strowania mieniem komunalnym znajduj¹cym siê na terenie
So³ectwa,

3) opracowuje i przedk³ada na Zebraniu Wiejskim projek-
ty programów prac samorz¹du,
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4) wystêpuje wobec Zebrania Wiejskiego z inicjatywami
dotycz¹cymi udzia³u mieszkañców w rozwi¹zywaniu problemów
So³ectwa i realizacji zadañ samorz¹du,

5) organizuje wykonywanie uchwa³ Zebrania Wiejskiego
oraz kontroluje ich realizacjê,

6) decyduje w sprawach udzia³u samorz¹du mieszkañ-
ców wsi w postêpowaniu administracyjnym

7) wspó³dzia³a z w³a�ciwymi organizacjami spo³ecznymi
w celu wspólnej realizacji zadañ,

8) na Zebraniach Wiejskich So³tys sk³ada informacjê o
dzia³alno�ci Rady So³eckiej

Rozdzia³ IV
Zasady i tryb zwo³ywania Zebrañ Wiejskich oraz wa-

runki wa¿no�ci podejmowania uchwa³

§ 16. Prawo do udzia³u w Zebraniu Wiejskim maj¹ wszy-
scy mieszkañcy So³ectwa, posiadaj¹cy  czynne prawo wybor-
cze.

§ 17. Zebranie Wiejskie zwo³uje So³tys:
1) z w³asnej inicjatywy,
2) z inicjatywy Rady So³eckiej,
3) na ¿¹danie co najmniej 1/10 mieszkañców uprawnio-

nych do udzia³u w Zebraniu,
4) na polecenie Rady Gminy lub Wójta.

§ 18.1. Zebranie Wiejskie odbywa siê w miarê istniej¹-
cych potrzeb, co najmniej jeden raz w roku.

2. Termin i miejsce Zebrania Wiejskiego podaje siê do
wiadomo�ci publicznej poprzez og³oszenie na tablicy og³oszeñ.

3. Zebranie zwo³ywane na wniosek mieszkañców, Rady
Gminy lub Wójta winno odbyæ siê w terminie 7 dni, chyba ¿e
wnioskodawca proponuje termin pó�niejszy.

§ 19.1. Zebranie Wiejskie jest wa¿ne, gdy mieszkañcy
So³ectwa zostali o nim prawid³owo zawiadomieni, zgodnie z wy-
mogami Statutu.

2. Zebranie Wiejskie otwiera So³tys i przewodniczy jego
obradom. Zebranie mo¿e wybraæ inn¹ osobê na Przewodnicz¹-
cego Zebrania.

3. Porz¹dek obrad ustala Zebranie Wiejskie na podsta-
wie projektu przed³o¿onego przez So³tysa.

4. Projekt porz¹dku obrad winien byæ skonsultowany z
Rad¹ So³eck¹. Sprawy proponowane do rozpatrzenia za Zebra-
niu winny byæ nale¿ycie przygotowane.

§ 20. W celu udzielenia So³tysowi sta³ej pomocy w przygo-
towaniu materia³ów i w organizacji zebrañ, Wójt wyznacza po-
szczególnych pracowników Urzêdu Gminy do kontaktów z So-
³ectwem.

§ 21.1. Zebranie Wiejskie jest uprawnione do przeprowa-
dzenia wyborów oraz podejmowania uchwa³ w obecno�ci co
najmniej 1/5 uprawnionych do g³osowania osób.

2. W przypadku, braku okre�lonego w pkt. 1 quorum, na-
stêpne Zebranie Mieszkañców So³ectwa odbywa siê po up³ywie
15 minut od wyznaczonego I terminu Zebrania bez wzglêdu na
ilo�æ osób uprawnionych do g³osowania, uchwa³y podejmowa-
ne w drugim terminie s¹ wi¹¿¹ce.

3. Uchwa³y Zebrania zapadaj¹ zwyk³¹ wiêkszo�ci¹ g³osów,
tzn. liczba g³osów "za" musi byæ wiêksza od g³osów "przeciw".

4. G³osowanie odbywa siê w sposób jawny. Zebranie mo¿e
postanowiæ o przeprowadzeniu tajnego g³osowania nad kon-
kretn¹ spraw¹.

5. Obrady Zebrania s¹ protoko³owane. Uchwa³y podpisu-
je So³tys i og³asza je w sposób zwyczajowo przyjêty.

Rozdzia³ V
Tryb wyboru So³tysa i Rady So³eckiej

§ 22.1. Zebranie Wiejskie, na którym ma byæ dokonany
wybór So³tysa i cz³onków Rady So³eckiej zarz¹dza Wójt. W tym
celu okre�la miejsce, dzieñ i godzinê Zebrania Wiejskiego oraz
wyznacza Przewodnicz¹cego Zebrania.

2. Postanowienie Wójta o zwo³aniu Zebrania Wiejskiego
dla wyboru So³tysa i Rady So³eckiej podaje do wiadomo�ci
mieszkañców co najmniej na 7 dni przed wyznaczon¹ dat¹ Ze-
brania.

§ 23.1. Wybory So³tysa, cz³onków Rady So³eckiej lub od-
wo³anie przeprowadza komisja w sk³adzie co najmniej 3 osób
wybranych spo�ród uprawnionych uczestników Zebrania. Wy-
bory przeprowadza siê na kartkach do g³osowania, opatrzonych
pieczêci¹ Rady Gminy.

2. Do zadañ komisji nale¿y:
- przyjêcie zg³oszenia kandydatów,
- przeprowadzenie g³osowania,
- ustalenie wyników wyborów,
- og³oszenie wyników wyborów,
- sporz¹dzenie protoko³u  o wynikach wyborów.
3. Protokó³ podpisuj¹ cz³onkowie komisji oraz Przewodni-

cz¹cy Zebrania.

§ 24.1. Wybory odbywaj¹ siê przy nieograniczonej liczbie
kandydatów zg³oszonych bezpo�rednio przez uprawnionych
uczestników Zebrania.

2. W pierwszej kolejno�ci nale¿y przeprowadziæ zg³osze-
nia kandydatów i g³osowanie dla dokonania wyboru So³tysa. W
drugiej kolejno�ci wybory cz³onków Rady So³eckiej.

3. Warunkiem przyjêcia kandydatury jest zgoda kandydata
wyra¿ona na pi�mie, w razie nieobecno�ci na zebraniu.

§ 25. Za wybranych uwa¿a siê kandydatów, którzy uzyskali
najwiêksz¹ liczbê g³osów.

§ 26. Wyboru lub odwo³ania So³tysa i cz³onków Rady So-
³eckiej dokonuje siê w g³osowaniu tajnym.

§ 27.1. So³tys i cz³onkowie Rady So³eckiej s¹ bezpo�red-
nio odpowiedzialni przed Zebraniem Wiejskim i mog¹ byæ przez
Zebranie Wiejskie odwo³ani przed up³ywem kadencji, je¿eli nie
wykonuj¹ swoich obowi¹zków, naruszaj¹ postanowienia Statu-
tu i uchwa³ Zebrania lub dopu�cili siê czynu dyskwalifikuj¹cego
w opinii �rodowiska. Uzasadniony wniosek o odwo³anie z³o¿ony
przez piêæ osób, powinien byæ poddany g³osowaniu na Zebra-
niu, na którym zosta³ zg³oszony lub na nastêpnym, w terminie do
jednego miesi¹ca.

2. Odwo³anie z zajmowanych funkcji winno byæ podjête po
wys³uchaniu zainteresowanego.

§ 28.1. W przypadku odwo³ania lub ust¹pienia So³tysa,
Wójt zwo³uje Zebranie Wiejskie dla wyboru nowego So³tysa.

2. Wybory dla uzupe³nienia sk³adu Rady So³eckiej lub wy-
brania nowego sk³adu ca³ej Rady So³eckiej, przeprowadza sa-
modzielnie Zebranie Wiejskie, zwo³ane przez So³tysa.

Rozdzia³ VI
Gospodarka finansowa So³ectwa

§ 29.1. So³ectwo prowadzi w³asn¹ gospodarkê finansow¹
na podstawie rocznego planu rzeczowo-finansowego, uchwalo-
nego przez Zebranie Wiejskie, które stanowi integraln¹ czê�æ
bud¿etu Gminy. Plan powinien byæ uchwalony w terminie do
15 listopada roku poprzedzaj¹cego rok bud¿etowy.
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2. So³ectwo uwzglêdnia plan finansowy i wszystkie jego
zmiany z Wójtem Gminy. Wójt mo¿e dokonaæ korekty planu fi-
nansowego So³ectwa w przypadku: niewykonania zadañ obo-
wi¹zuj¹cych i naruszenia dyscypliny bud¿etowej.

3. So³ectwo dysponuje nastêpuj¹cymi �rodkami finanso-
wymi:

1) �rodkami udzielonymi w bud¿ecie Gminy,
2) op³atami z tytu³u prowadzenia dzia³alno�ci i posiadania

mienia komunalnego,
3) dobrowolnymi wp³atami osób fizycznych i prawnych,
4. Z posiadanych �rodków finansowych So³ectwo pokry-

wa koszty zwi¹zane z:
1) utrzymaniem mienia komunalnego przekazanego w za-

rz¹d So³ectwu,
2) dofinansowanie czynów spo³ecznych,
3) wyposa¿eniem, remontem i utrzymaniem dróg So³ec-

twa,
4) wydatkami zwi¹zanymi z utrzymaniem lokali i dzia³alno-

�ci organów So³ectwa,
5) dofinansowaniem dzia³alno�ci kulturalnej, o�wiatowej

i sportowej,
6) inne, wa¿ne cele So³ectwa, zgodnie z uchwa³¹ Zebra-

nia Wiejskiego, za zgod¹ Wójta.
5. Czynno�ci prawne zwi¹zane z realizacj¹ powierzonych

So³ectwu spraw w zakresie zadañ obowi¹zuj¹cych podejmuje
Wójt, po uprzednim, uzgodnieniu z So³tysem i przy uwzglêdnie-
niu planu finansowego So³ectwa.

6. So³tys mo¿e podejmowaæ zobowi¹zania zgodnie z pla-
nem finansowym, po uzgodnieniu kontrasygnaty Skarbnika
Gminy.

7. So³tys mo¿e podejmowaæ zobowi¹zania do wysoko�ci
posiadanych �rodków. Zobowi¹zania przekraczaj¹ce stan w³a-
sno�ci posiadanych �rodków musz¹ byæ uzgodnione z Wójtem.

Rozdzia³ VII
Nadzór nad dzia³alno�ci¹ So³ectwa

§ 30.1. Rada Gminy sprawuje nadzór nad jednostkami
pomocniczymi w zakresie wykonywanych zadañ.

2. Do podstawowych �rodków nadzoru nale¿¹ w szcze-
gólno�ci:

- dokonywanie oceny stanu So³ectwa na sesji,
- dokonywanie lustracji So³ectwa,
- rozpatrywanie sprawozdañ z dzia³alno�ci gospodarczej,

finansowej i spo³ecznej So³ectwa.
3. Dzia³alno�æ finansow¹ So³ectw nadzoruje Skarbnik

Gminy.
4. Wójt zobowi¹zany jest czuwaæ, aby mienie So³ectwa nie

by³o nara¿one na szkody i uszczuplenia oraz, aby dochody So-
³ectwa i �wiadczenia pobierane na jego korzy�æ by³y wydatko-
wane zgodnie z prawem i Statutem So³ectwa.

5. Organy wykonawcze Gminy i podporz¹dkowane Gmi-
nie jednostki organizacyjne s¹ zobowi¹zane uwzglêdniaæ i re-
alizowaæ uchwa³y i opinie organów So³ectwa, udzielaj¹c odpo-
wiedzi w ci¹gu 14 dni w razie zajêcia odmiennego stanowiska,
przedstawiæ je wraz z uzasadnieniem.

6. Wójt, je¿eli uzna uchwa³y So³ectwa za wykraczaj¹ce poza
zakres przekazanych im kompetencji i sprzeczne z prawem -
powinien wstrzymaæ ich realizacjê.

7. Organy So³ectwa mog¹ wnie�æ sprzeciw do Wójta na
postêpowanie sprzeczne z pkt. 6, gdy narusza ono istotne inte-
resy mieszkañców.

8. Wójt badaj¹c sprzeciw:
1) uznaje jego zasadno�æ lub
2) w razie uwzglêdnienia sprzeciwu podejmuje decyzjê o

wstrzymaniu rozstrzygniêcia okre�lonego w pkt. 6 i wnosi spra-

wê pod obrady Rady Gminy, której uchwa³a ostatecznie rozstrzy-
ga sprawê.

Rozdzia³ VIII
Postanowienia koñcowe

§ 31. Mandat So³tysa i cz³onka Rady So³eckiej wygasa w
przypadku:

1) �mierci,
2) zrzeczenia siê,
3) odwo³ania.

§ 32. Zmiany Statutu dokonuje Rada Gminy.

§ 33. Statut wchodzi w ¿ycie po up³ywie 14 dni od dnia
og³oszenia w Dzienniku Urzêdowym Województwa Opolskiego.

Za³¹cznik nr 11
do uchwa³y Nr XIV/78/03

Rady Gminy w Izbicku
z dnia 17 listopada 2003 r.

STATUT SO£ECTWA
UTRATA

Rozdzia³ I
Nazwa i teren dzia³ania

§ 1.1. Ogó³ mieszkañców So³ectwa Utrata stanowi samo-
rz¹d mieszkañców wsi.

2. Nazwa samorz¹du mieszkañców wsi brzmi: So³ectwo
Utrata.

§ 2.1. So³ectwo Utrata jest jednostk¹ pomocnicz¹, której
mieszkañcy wspólnie z innymi so³ectwami tworz¹ wspólnotê
samorz¹dow¹ Gminy Izbicko.

2. Samorz¹d mieszkañców wsi - So³ectwa Utrata dzia³a
na podstawie przepisów prawa, a w szczególno�ci:

- ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorz¹dzie gminnym
/Dz. U. z 2001 r.  Nr 142 poz. 1591 z pó�n. zm./,

- na podstawie Statutu Gminy Izbicko,
- niniejszego Statutu.

§ 3. Teren dzia³ania So³ectwa obejmuje wie� Utrata o ob-
szarze 200 ha.

Rozdzia³ II
Organizacja i zakres dzia³ania

§ 4. Organami So³ectwa s¹:
1) Zebranie Wiejskie i So³tys,
2) Rada So³ecka - organ pomocniczy.

§ 5.1. Zebranie Wiejskie jest organem uchwa³odawczym
w So³ectwie.

2. So³tys jest organem wykonawczym.
3. Rada So³ecka jest organem wspomagaj¹cym dzia³al-

no�æ So³ectwa.

§ 6.1. Do zadañ samorz¹dów mieszkañców wsi - So³ec-
twa nale¿y:

1) udzia³ w rozpatrywaniu spraw socjalno-bytowych, opie-
ki zdrowotnej, kultury i wypoczynku oraz innych spraw zwi¹za-
nych z miejscem zamieszkania,

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

4) tworzenie pomocy s¹siedzkiej,
5) sprawowanie kontroli spo³ecznej nad dzia³alno�ci¹ jedno-

stek organizacyjnych zwi¹zanych z warunkami ¿ycia na wsi.
2. So³ectwo zarz¹dza przekazanym mu przez Gminê od-

rêbn¹ uchwa³¹ mieniem komunalnym oraz mieniem bêd¹cym
w jego posiadaniu.

3. W zakresie zwyk³ego zarz¹du mieniem So³ectwo:
1) utrzymuje mienie w stanie nie pogorszonym, poprzez

dokonywanie niezbêdnych napraw, konserwacji i remontów,
2) za³atwia bie¿¹ce sprawy zwi¹zane z eksploatacj¹ mienia,
3) pobiera dochody i korzysta z mienia zgodnie z przezna-

czeniem,
4) mo¿e prowadziæ dzia³alno�æ gospodarcz¹ z u¿yciem

mienia, którym zarz¹dza, w zakresie nie wykraczaj¹cym poza
zadanie o charakterze u¿yteczno�ci publicznej,

5) mo¿e oddawaæ w najem, dzier¿awê lub do innego ko-
rzystania lokale, obiekty i grunty po uprzednim uzgodnieniu z
Wójtem Gminy Izbicko zasad i warunków tych czynno�ci,

6) mo¿e zawieraæ umowy z osobami fizycznymi, prawnymi
i jednostkami organizacyjnymi nie posiadaj¹cymi osobowo�ci
prawnej w zakresie okre�lonym w pkt. 1 - 5,

7) So³ectwo obowi¹zane jest do stosowania w swojej dzia-
³alno�ci ustawy o zamówieniach publicznych.

§ 7. Zadania okre�lone w § 6 samorz¹d mieszkañców
wsi realizuje w szczególno�ci poprzez:

1) podejmowanie uchwa³ w sprawie So³ectwa,
2) opiniowanie spraw nale¿¹cych do zakresu dzia³ania

samorz¹du mieszkañców,
3) wspó³uczestnictwo w organizowaniu i przeprowadza-

niu przez Radê Gminy konsultacji spo³ecznej projektów uchwa³
Rady Gminy w sprawach o podstawowym znaczeniu dla miesz-
kañców So³ectwa,

4) wystêpowanie z wnioskami do Rady Gminy o rozpa-
trzenie spraw, których za³atwienie wykracza poza mo¿liwo�ci
mieszkañców So³ectwa,

5) wspó³pracê z radnymi z terenu So³ectwa w zakresie
organizacji spotkañ z wyborcami, dy¿urów oraz kierowanie do
nich wniosków dotycz¹cych So³ectwa,

6) ustalenie zadañ dla So³ectwa do realizacji miêdzy Ze-
braniami Wiejskimi.

§ 8.1. Do wy³¹cznej w³a�ciwo�ci Zebrania Wiejskiego
nale¿y:

1) wybór i odwo³anie So³tysa,
2) wybór i odwo³anie Rady So³eckiej,
3) uchwalenie rocznego planu rzeczowo - finansowego

oraz dokonywanie w nim zmian,
4) opiniowanie o prawach w³asno�ci, u¿ytkowania, zby-

wania lub w innych sprawach rzeczowych i maj¹tkowych zwa-
nych mieniem gminnym,

5) opiniowanie celowo�ci utworzenia, poszerzenia i likwi-
dacji So³ectwa.

§9. 1. Uchwa³y i opinie Zebrania Wiejskiego So³tys prze-
kazuje Wójtowi Gminy Izbicko.

2. Wójt w zale¿no�ci od charakteru sprawy za³atwia je we
w³asnym zakresie lub przekazuje do rozpatrzenia na sesji Rady
Gminy.

3. O sposobie za³atwienia spraw Wójt informuje Zebranie
Wiejskie i So³tysa w terminach okre�lonych w k.p.a.

§10. Samorz¹d mieszkañców wsi mo¿e uczestniczyæ w
postêpowaniu administracyjnym na zasadach ustalonych w

Kodeksie postêpowania administracyjnego dla organizacji, je-
¿eli jest to uzasadnione celami statutowymi samorz¹du i gdy za
tym przemawia interes spo³eczny mieszkañców So³ectwa.

§ 11. Dla realizacji wspólnych przedsiêwziêæ samorz¹d
mieszkañców wsi nawi¹zuje wspó³pracê z samorz¹dami miesz-
kañców s¹siednich so³ectw i osiedli, zawiera porozumienia,
okre�laj¹c zakres i sposób wykonywania wspólnych zadañ, mo¿e
podejmowaæ wspólne uchwa³y.

Rozdzia³ III
So³tys i Rada So³ecka

§ 12.1. Kadencja So³tysa, Rady So³eckiej i innych orga-
nów powo³anych przez Zebranie Wiejskie trwa cztery lata.

2. Dzia³alno�æ So³tysa i Rady So³eckiej ma charakter spo-
³eczny. Rada So³ecka spo�ród swego grona wybiera Przewodni-
cz¹cego. Przewodnicz¹cym Rady So³eckiej mo¿e byæ So³tys.

§ 13. 1. Do obowi¹zków So³tysa nale¿y w szczególno�ci:
1) dzia³anie stosowne do wskazañ Zebrania Wiejskiego,
2) wp³ywanie na wykorzystanie aktywno�ci mieszkañców

s³u¿¹ce poprawie gospodarki i warunków ¿ycia w So³ectwie,
3) reprezentowanie mieszkañców So³ectwa na zewn¹trz,
4) uczestniczenie w naradach So³tysów,
5) pe³nienie roli mê¿a zaufania w miejscowym �rodowisku,
6) wykonywanie powierzonych mu przepisami prawa z za-

kresu administracji publicznej,
7) prowadzenie zarz¹du, administracji, gospodarki tymi

sk³adnikami mienia i �rodkami finansowymi, które Gmina prze-
kaza³a So³ectwu do korzystania. Akceptowanie dokumentów z
tym zwi¹zanych,

8) opiniowanie wniosków mieszkañców So³ectwa w spra-
wie przyznania im zasi³ków i innej pomocy, jak równie¿ wnio-
sków o ulgi z zakresu podatków, op³at i innych nale¿no�ci,

9) potwierdzanie okoliczno�ci, których przy za³atwieniu
spraw przez mieszkañców wymagaj¹ przepisy prawa,

10) sporz¹dzanie sprawozdañ z dzia³alno�ci So³ectwa,
11) wykonywanie innych zadañ nale¿¹cych do So³tysa z

mocy ogólnie obowi¹zuj¹cych przepisów m.in. w zakresie obron-
no�ci i ochrony po¿arowej, inkasa niektórych podatków i op³at,
zapobiegania klêskom ¿ywio³owym oraz usuwania ich skutków,

12) prowadzenie teczki zawieraj¹cej:
- Statut So³ectwa,
- protoko³y z zebrañ so³eckich,
- sprawozdania i umowy,
13) protokó³ z zebrania so³eckiego winien zawieraæ:
- skrócony opis dyskusji,
- wnioski i uchwa³y przy czym w sprawach poddawanych

pod g³osowanie winien byæ ujêty zapis jak¹ ilo�ci¹ g³osów "za",
"przeciw" i "wstrzymuj¹cych siê",

- za³¹czon¹ listê osób obecnych na zebraniu.
2. Do zadañ Przewodnicz¹cego Rady So³eckiej nale¿y:
a) zwo³ywanie Zebrañ Wiejskich i posiedzeñ Rad So³ec-

kich na wniosek So³tysa,
b) protoko³owanie powy¿szych zebrañ i posiedzeñ.
3. Na Zebraniach Wiejskich So³tys przedk³ada co najmniej

raz w roku informacjê o swojej dzia³alno�ci oraz o realizacji do-
chodów i wydatków So³ectwa.

4. So³tys mo¿e braæ udzia³ w sesjach Rady Gminy.
5. Na sesjach Rady Gminy So³tysowi przys³uguje prawo

wystêpowania z g³osem doradczym. Mo¿e równie¿ zg³aszaæ
wnioski w imieniu Zebrania Mieszkañców.

§14. 1. Przy wykonywaniu swoich zadañ, So³tys wspó³pra-
cuje z Rad¹ So³eck¹. Rada So³ecka sk³ada siê z 3 - 10 osób.
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2. Do obowi¹zków Rady So³eckiej nale¿y wspomaganie
So³tysa. Rada So³ecka ma charakter opiniodawczy, doradczy i
inicjatywny.

3. Posiedzenia Rady So³eckiej odbywaj¹ siê co najmniej
1 raz na kwarta³. Posiedzeniom przewodniczy Przewodnicz¹cy
Rady So³eckiej.

4. Radny z So³ectwa powinien uczestniczyæ w posiedze-
niach Rady So³eckiej.

5. Rada So³ecka w szczególno�ci:
1) opracowuje i przedk³ada na Zebraniu projekt uchwa³y

w sprawach bêd¹cych przedmiotem  rozpatrywania przez Ze-
branie,

2) dokonuj¹ rozliczenia finansowego z zakresu admini-
strowania mieniem komunalnym znajduj¹cym siê na terenie
So³ectwa,

3) opracowuje i przedk³ada na Zebraniu Wiejskim projek-
ty programów prac samorz¹du,

4) wystêpuje wobec Zebrania Wiejskiego z inicjatywami
dotycz¹cymi udzia³u mieszkañców w rozwi¹zywaniu problemów
So³ectwa i realizacji zadañ samorz¹du,

5) organizuje wykonywanie uchwa³ Zebrania Wiejskiego
oraz kontroluje ich realizacjê,

6) decyduje w sprawach udzia³u samorz¹du mieszkañ-
ców wsi w postêpowaniu administracyjnym

7) wspó³dzia³a z w³a�ciwymi organizacjami spo³ecznymi
w celu wspólnej realizacji zadañ,

8) na Zebraniach Wiejskich So³tys sk³ada informacjê o
dzia³alno�ci Rady So³eckiej

Rozdzia³ IV
Zasady i tryb zwo³ywania Zebrañ Wiejskich oraz wa-

runki wa¿no�ci podejmowania uchwa³

§ 16. Prawo do udzia³u w Zebraniu Wiejskim maj¹ wszy-
scy mieszkañcy So³ectwa, posiadaj¹cy  czynne prawo wybor-
cze.

§ 17. Zebranie Wiejskie zwo³uje So³tys:
1) z w³asnej inicjatywy,
2) z inicjatywy Rady So³eckiej,
3) na ¿¹danie co najmniej 1/10 mieszkañców uprawnio-

nych do udzia³u w Zebraniu,
4) na polecenie Rady Gminy lub Wójta.

§ 18.1. Zebranie Wiejskie odbywa siê w miarê istniej¹-
cych potrzeb, co najmniej jeden raz w roku.

2. Termin i miejsce Zebrania Wiejskiego podaje siê do
wiadomo�ci publicznej poprzez og³oszenie na tablicy og³oszeñ.

3. Zebranie zwo³ywane na wniosek mieszkañców, Rady
Gminy lub Wójta winno odbyæ siê w terminie 7 dni, chyba ¿e
wnioskodawca proponuje termin pó�niejszy.

§ 19.1. Zebranie Wiejskie jest wa¿ne, gdy mieszkañcy
So³ectwa zostali o nim prawid³owo zawiadomieni, zgodnie z wy-
mogami Statutu.

2. Zebranie Wiejskie otwiera So³tys i Przewodniczy jego
obradom. Zebranie mo¿e wybraæ inn¹ osobê na przewodnicz¹-
cego Zebrania.

3. Porz¹dek obrad ustala Zebranie Wiejskie na podsta-
wie projektu przed³o¿onego przez So³tysa.

4.Projekt porz¹dku obrad winien byæ skonsultowany z
Rad¹ So³eck¹. Sprawy proponowane do rozpatrzenia za Zebra-
niu winny byæ nale¿ycie przygotowane.

§ 20. W celu udzielenia So³tysowi sta³ej pomocy w przygo-
towaniu materia³ów i w organizacji zebrañ, Wójt wyznacza po-
szczególnych pracowników Urzêdu Gminy do kontaktów z So-
³ectwem.

§ 21.1. Zebranie Wiejskie jest uprawnione do przeprowa-
dzenia wyborów oraz podejmowania uchwa³ w obecno�ci co
najmniej 1/5 uprawnionych do g³osowania osób.

2. W przypadku, braku okre�lonego w pkt. 1 quorum, na-
stêpne Zebranie Mieszkañców So³ectwa odbywa siê po up³ywie
15 minut od wyznaczonego I terminu Zebrania bez wzglêdu na
ilo�æ osób uprawnionych do g³osowania, uchwa³y podejmowa-
ne w drugim terminie s¹ wi¹¿¹ce.

3. Uchwa³y Zebrania zapadaj¹ zwyk³¹ wiêkszo�ci¹ g³osów,
tzn. liczba g³osów "za" musi byæ wiêksza od g³osów "przeciw".

4. G³osowanie odbywa siê w sposób jawny. Zebranie mo¿e
postanowiæ o przeprowadzeniu tajnego g³osowania nad kon-
kretn¹ spraw¹.

5. Obrady Zebrania s¹ protoko³owane. Uchwa³y podpisu-
je So³tys i og³asza je w sposób zwyczajowo przyjêty.

Rozdzia³ V
Tryb wyboru So³tysa i Rady So³eckiej

§ 22.1. Zebranie Wiejskie, na którym ma byæ dokonany
wybór So³tysa i cz³onków Rady So³eckiej zarz¹dza Wójt. W tym
celu okre�la miejsce, dzieñ i godzinê Zebrania Wiejskiego oraz
wyznacza Przewodnicz¹cego Zebrania.

2. Postanowienie Wójta o zwo³aniu Zebrania Wiejskiego
dla wyboru So³tysa i Rady So³eckiej podaje do wiadomo�ci
mieszkañców co najmniej na 7 dni przed wyznaczon¹ dat¹ Ze-
brania.

§ 23. 1. Wybory So³tysa, cz³onków Rady So³eckiej lub od-
wo³anie przeprowadza komisja w sk³adzie co najmniej 3 osób
wybranych spo�ród uprawnionych uczestników Zebrania. Wy-
bory przeprowadza siê na kartkach do g³osowania, opatrzonych
pieczêci¹ Rady Gminy.

2. Do zadañ komisji nale¿y:
- przyjêcie zg³oszenia kandydatów,
- przeprowadzenie g³osowania,
- ustalenie wyników wyborów,
- og³oszenie wyników wyborów,
- sporz¹dzenie protoko³u  o wynikach wyborów.
3. Protokó³ podpisuj¹ cz³onkowie komisji oraz Przewodni-

cz¹cy Zebrania.

§ 24. 1. Wybory odbywaj¹ siê przy nieograniczonej liczbie
kandydatów zg³oszonych bezpo�rednio przez uprawnionych
uczestników Zebrania.

2. W pierwszej kolejno�ci nale¿y przeprowadziæ zg³osze-
nia kandydatów i g³osowanie dla dokonania wyboru So³tysa. W
drugiej kolejno�ci wybory cz³onków Rady So³eckiej.

3. Warunkiem przyjêcia kandydatury jest zgoda kandydata
wyra¿ona na pi�mie, w razie nieobecno�ci na zebraniu.

§ 25. Za wybranych uwa¿a siê kandydatów, którzy uzyskali
najwiêksz¹ liczbê g³osów.

§ 26. Wyboru lub odwo³ania So³tysa i cz³onków Rady So-
³eckiej dokonuje siê w g³osowaniu tajnym.

§ 27.1. So³tys i cz³onkowie Rady So³eckiej s¹ bezpo�red-
nio odpowiedzialni przed Zebraniem Wiejskim i mog¹ byæ przez
Zebranie Wiejskie odwo³ani przed up³ywem kadencji, je¿eli nie
wykonuj¹ swoich obowi¹zków, naruszaj¹ postanowienia Statu-
tu i uchwa³ Zebrania lub dopu�cili siê czynu dyskwalifikuj¹cego
w opinii �rodowiska. Uzasadniony wniosek o odwo³anie z³o¿o-
ny przez piêæ osób, powinien byæ poddany g³osowaniu na Ze-
braniu, na którym zosta³ zg³oszony lub na nastêpnym, w termi-
nie do jednego miesi¹ca.
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2. Odwo³anie z zajmowanych funkcji winno byæ podjête po
wys³uchaniu zainteresowanego.

§ 28.1. W przypadku odwo³ania lub ust¹pienia So³tysa,
Wójt zwo³uje Zebranie Wiejskie dla wyboru nowego So³tysa.

2. Wybory dla uzupe³nienia sk³adu Rady So³eckiej lub wy-
brania nowego sk³adu ca³ej Rady So³eckiej, przeprowadza sa-
modzielnie Zebranie Wiejskie, zwo³ane przez So³tysa.

Rozdzia³ VI
Gospodarka finansowa So³ectwa

§ 29.1. So³ectwo prowadzi w³asn¹ gospodarkê finansow¹
na podstawie rocznego planu rzeczowo-finansowego, uchwa-
lonego przez Zebranie Wiejskie, które stanowi integraln¹ czê�æ
bud¿etu Gminy. Plan powinien byæ uchwalony w terminie do
15 listopada roku poprzedzaj¹cego rok bud¿etowy.

2. So³ectwo uwzglêdnia plan finansowy i wszystkie jego
zmiany z Wójtem Gminy. Wójt mo¿e dokonaæ korekty planu fi-
nansowego So³ectwa w przypadku: niewykonania zadañ obo-
wi¹zuj¹cych i naruszenia dyscypliny bud¿etowej.

3. So³ectwo dysponuje nastêpuj¹cymi �rodkami finansowymi:
1) �rodkami udzielonymi w bud¿ecie Gminy,
2) op³atami z tytu³u prowadzenia dzia³alno�ci i posiadania

mienia komunalnego,
3) dobrowolnymi wp³atami osób fizycznych i prawnych,
4. Z posiadanych �rodków finansowych So³ectwo pokry-

wa koszty zwi¹zane z:
1) utrzymaniem mienia komunalnego przekazanego w za-

rz¹d So³ectwu,
2) dofinansowanie czynów spo³ecznych,
3) wyposa¿eniem, remontem i utrzymaniem dróg So³ectwa,
4) wydatkami zwi¹zanymi z utrzymaniem lokali i dzia³alno-

�ci organów So³ectwa,
5) dofinansowaniem dzia³alno�ci kulturalnej, o�wiatowej

i sportowej,
6) inne, wa¿ne cele So³ectwa, zgodnie z uchwa³¹ Zebra-

nia Wiejskiego, za zgod¹ Wójta.
5. Czynno�ci prawne zwi¹zane z realizacj¹ powierzonych

So³ectwu spraw w zakresie zadañ obowi¹zuj¹cych podejmuje
Wójt, po uprzednim, uzgodnieniu z So³tysem i przy uwzglêdnie-
niu planu finansowego So³ectwa.

6. So³tys mo¿e podejmowaæ zobowi¹zania zgodnie z planem
finansowym, po uzgodnieniu kontrasygnaty Skarbnika Gminy.

7. So³tys mo¿e podejmowaæ zobowi¹zania do wysoko�ci
posiadanych �rodków. Zobowi¹zania przekraczaj¹ce stan w³a-
sno�ci posiadanych �rodków musz¹ byæ uzgodnione z Wójtem.

Rozdzia³ VII
Nadzór nad dzia³alno�ci¹ So³ectwa

§3 0.1. Rada Gminy sprawuje nadzór nad jednostkami
pomocniczymi w zakresie wykonywanych zadañ.

2. Do podstawowych �rodków nadzoru nale¿¹ w szczegól-
no�ci:

- dokonywanie oceny stanu So³ectwa na sesji,
- dokonywanie lustracji So³ectwa,
- rozpatrywanie sprawozdañ z dzia³alno�ci gospodarczej,

finansowej i spo³ecznej So³ectwa.
3. Dzia³alno�æ finansow¹ So³ectw nadzoruje Skarbnik Gminy.
4. Wójt zobowi¹zany jest czuwaæ, aby mienie So³ectwa nie

by³o nara¿one na szkody i uszczuplenia oraz, aby dochody So-
³ectwa i �wiadczenia pobierane na jego korzy�æ by³y wydatko-
wane zgodnie z prawem i Statutem So³ectwa.

5. Organy wykonawcze Gminy i podporz¹dkowane Gmi-
nie jednostki organizacyjne s¹ zobowi¹zane uwzglêdniaæ i re-
alizowaæ uchwa³y i opinie organów So³ectwa, udzielaj¹c odpo-
wiedzi w ci¹gu 14 dni w razie zajêcia odmiennego stanowiska,
przedstawiæ je wraz z uzasadnieniem.

6. Wójt, je¿eli uzna uchwa³y So³ectwa za wykraczaj¹ce poza
zakres przekazanych im kompetencji i sprzeczne z prawem -
powinien wstrzymaæ ich realizacjê.

7. Organy So³ectwa mog¹ wnie�æ sprzeciw do Wójta na postê-
powanie sprzeczne z pkt. 6, gdy narusza ono istotne interesy miesz-
kañców.

8. Wójt badaj¹c sprzeciw:
1) uznaje jego zasadno�æ lub
2) w razie uwzglêdnienia sprzeciwu podejmuje decyzjê o

wstrzymaniu rozstrzygniêcia okre�lonego w pkt. 6 i wnosi spra-
wê pod obrady Rady Gminy, której uchwa³a ostatecznie rozstrzy-
ga sprawê.

Rozdzia³ VIII
Postanowienia koñcowe

§ 31. Mandat So³tysa i cz³onka Rady So³eckiej wygasa w przy-
padku:

1) �mierci,
2) zrzeczenia siê,
3) odwo³ania.

§ 32. Zmiany Statutu dokonuje Rada Gminy.

§ 33. Statut wchodzi w ¿ycie po up³ywie 14 dni od dnia
og³oszenia w Dzienniku Urzêdowym Województwa Opolskiego.

2328

Uchwa³a Nr XVI/94/03
 Rady Gminy w Kamienniku

z dnia 22 grudnia 2003 r.

w sprawie wprowadzenia zmian do uchwa³y w sprawie ustalenia wysoko�ci stawek podatku
od nieruchomo�ci na rok 2004.

Na podstawie art.18 ust.2 pkt  8 ustawy z dnia 8 marca
1990 r. o samorz¹dzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz.
1591, z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984,
Nr 153, poz.1271, Nr 214, poz.1806,  z 2003 r. Nr 80, poz. 717,
Nr 162 , poz. 1568) i w zwi¹zku z art. 5, art., 6 ust. 9  ustawy z dnia
12 stycznia 1991 r. o podatkach i op³atach lokalnych. (Dz. U.
z 2002 r. Nr 9, poz. 84, z 2003 r. Nr 96, poz. 874, Nr 110, poz.

1039,  Nr 188, poz. 1840, Nr 200, poz. 1953 , Nr 203 poz.1966)
oraz ustawy z dnia 30 listopada 2002 r. o zmianie ustawy
o podatkach i op³atach lokalnych  (Dz. U. Nr 200 poz.1683 ) i
obwieszczenia  Ministra Finansów z dnia 31 pa�dziernika 2003 r.
( M. P. Nr 51 poz. 804), Rada Gminy w Kamienniku uchwala, co
nastêpuje:
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Uchwa³a Nr  XVI/96/03
Rady Gminy w Kamienniku

z dnia 22 grudnia 2003 r.

w sprawie okre�lenia wysoko�ci stawek podatku od �rodków transportowych i zwolnieñ w tym
podatku obowi¹zuj¹cych w 2004 roku.

Za³¹cznik nr 1
do uchwa³y Nr XVI/96/03

                                        Rady Gminy w Kamienniku
                                            z dnia 22 grudnia 2003 r.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 stawy 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 153, poz.1271, Nr 214 , poz.1806,  z 2003 r. Nr  80, poz. 717,
Nr 162, poz. 1568) w zwi¹zku z art. 10 ust. 1 i 2  oraz art. 12
ust. 4  ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i op³atach
lokalnych ( Dz. U. z 2002 r. Nr 9, poz. 84, z 2003  r. Nr 96 poz. 874,
Nr 110, poz.1039 , Nr 188, poz.1840, Nr 200 poz.1953 i Nr 203,
poz. 1966), ustawy  z dnia  30 listopada 2002 r. o zmianie ustawy
o podatkach i op³atach lokalnych ( Dz. U. Nr 200,  poz. 1683) oraz
obwieszczenia Ministra Finansów  z dnia 20 pa�dziernika 2003 r.
w sprawie stawek podatków od �rodków transportowych obo-
wi¹zuj¹cych w 2004 roku ( Dz.Urz. Min. Finansów
Nr 15, poz. 83 ) i obwieszczenia Ministra Finansów z dnia
31 pa�dziernika 2003 r. w sprawie wysoko�ci górnych granic
stawek kwotowych w podatkach i op³atach lokalnych (MP Nr 51,
poz. 804), Rada Gminy w Kamienniku uchwala co, nastêpuje:

§ 1. Ustala siê stawki podatków od �rodków transporto-
wych w wysoko�ci okre�lonej w za³¹czniku nr 1 do niniejszej
uchwa³y.

§ 2. Zwalnia siê z podatku od �rodków transportowych
samochody wykorzystywane wy³¹cznie dla potrzeb jednostek i
zak³adów bud¿etowych Gminy Kamiennik a stanowi¹ce ich w³a-
sno�æ, z wyj¹tkiem pojazdów o których mowa w art. 8 pkt 2,4,6
ustawy o podatkach i op³atach lokalnych.

§ 3. Wykonanie uchwa³y powierza siê Wójtowi Gminy .

§ 4. Uchwa³a wchodzi w ¿ycie  z dniem 1 stycznia 2004 r. i
podlega og³oszeniu w Dzienniku Urzêdowym Województwa
Opolskiego oraz na tablicach og³oszeñ w Urzêdzie Gminy i po-
szczególnych so³ectwach.

Przewodnicz¹cy
Rady Gminy

Aleksander S³onina

§  1. W  uchwale Nr XV/89/03 Rady Gminy w Kamienniku
z dnia 2 grudnia 2003 r. w sprawie ustalenia wysoko�ci stawek
podatku od nieruchomo�ci na rok 2004 wprowadza siê nastê-
puj¹ce zmiany:

1/ w § 1 pkt 1 lit. "b" otrzymuje brzmienie : "zwi¹zanych
z prowadzeniem dzia³alno�ci gospodarczej oraz budynków
mieszkalnych lub ich czê�ci zajêtych na prowadzenie dzia³alno-
�ci gospodarczej - 15,00  z³ od 1m2 powierzchni u¿ytkowej".

2/ w § 1 pkt. 1 lit. " g"  otrzymuje brzmienie : �pozosta³ych, w
tym zajêtych na prowadzenie odp³atnej statutowej dzia³alno�ci
po¿ytku publicznego przez organizacje po¿ytku publicznego

 - 5,50 z³ od 1m2 powierzchni u¿ytkowej ".
3/ w § 1 pkt. 2 lit. "c" otrzymuje brzmienie: �pozosta³ych , w

tym zajêtych na prowadzenie odp³atnej statutowej dzia³alno�ci
po¿ytku publicznego przez organizacje po¿ytku publicznego

       - 0,15 z³ od 1 m 2 powierzchni ".

 §  2. Wykonanie uchwa³y powierza siê Wójtowi Gminy.

§ 3. Uchwa³a podana zostaje do publicznej wiadomo�ci
poprzez og³oszenie na tablicy og³oszeñ w Urzêdzie Gminy oraz
na tablicach og³oszeñ w poszczególnych so³ectwach.

§  4. Uchwa³a podlega og³oszeniu w Dzienniku Urzêdo-
wym Województwa Opolskiego.

§ 5. Uchwa³a wchodzi w ¿ycie z dniem 1 stycznia 2004 r.

Przewodnicz¹cy
Rady Gminy

Aleksander S³onina

Samochody ciê¿arowe o dopuszczalnej masie ca³kowitej Stawka podatku w z³ 

 

a/ od 3,5 tony do 5,5 tony w³¹cznie 470 

b/ powy¿ej 5,5 tony do 9 ton w³¹cznie 780 

c/ powy¿ej 9 ton i mniej ni¿ 12 ton 940 
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Samochody ciê¿arowe o dopuszczalnej masie 

ca³kowitej 

Liczba osi Zawieszenie 

pneumatyczne 

stawka w z³ 

Inne systemy 

zawieszenia 

stawka w z³ 

12-13 ton 1300 1440 

13-14 ton 1395 1535 

14-15 ton i powy¿ej 

2 osie 

1480 1620 

12-17 ton 1260 1360 

17-19 ton 1360 1480 

19-21 ton 1460 1600 

21-23 ton 1560 1780 

23-25 ton i powy¿ej 

3 osie 

1660 1900 

12-25 ton 1400 2030 

25-27 ton 1520 2170 

27-29 ton 1920 2230 

29-31 ton i powy¿ej 

4 osie 

2320 2452,80 

 

Ci¹gniki siod³owe  lub balastowe 

przystosowane do u¿ywania ³¹cznie z 

naczep¹ lub przyczep¹ o 

dopuszczalnej masie ca³kowitej 

zespo³u pojazdów : 

Liczba osi Zawieszenie 

pneumatyczne 

stawka w z³ 

Inne systemy 

zawieszenia 

stawka w z³ 

3,5-12 ton  1100 1130 

12-18 ton 1640 1740 

18-25 ton 1715 1780 

25-31 ton 1760 1840 

31 i powy¿ej 

2 osie 

1815 1937,76 

12-40 ton 1805 2100 

Wypro- 

dukowane 

do 1992 

roku 

w³¹cznie 

40 ton i powy¿ej 

3 osie 

1900 2548,65 

3,5-12 ton  1075 1100 

12-18 ton 1160 1260 

18-25 ton 1250 1340 

25-31 ton 1340 1540 

31 i powy¿ej 

2 osie 

1430 1937,76 

12-40 ton 1530 1960 

Wypro- 

dukowane 

powy¿ej 

1992 

roku 

40 ton i powy¿ej 

3 osie 

1625 2548,65 

 

Przyczepy i naczepy, które ³¹cznie z pojazdem silnikowym posiadaj¹ 

dopuszczaln¹ masê ca³kowit¹ 

Stawka podatku w z³ 

7-12 ton 670 

 

Przyczepy i naczepy, które ³¹cznie  

z pojazdem silnikowym posiadaj¹ dopuszczaln¹ masê 

ca³kowit¹ 

Liczba osi Zawieszenie 

pneumatyczne 

stawka w z³ 

Inne systemy 

zawieszenia 

stawka w z³ 

12-18 ton 780 805 

18-25 ton 1060 1160 

25 ton i powy¿ej 

1 o� 

1080 1180 

12-28 ton 1060 1180 

28-33 ton 1095 1210 

33-38 ton 1130 1292 

38 ton i powy¿ej 

2 osie 

1170 1700 

12-38 ton 930 1135 

38 ton i powy¿ej 

3 osie 

1135 1290 

 

Autobusy: 
- do 30 miejsc    - 1100,- z³ 

      30 lub wiêcej   - 1350,- z³ 
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Uchwa³a Nr XII/105/2003
Rady Powiatu Namys³owskiego

z dnia  29 pa�dziernika 2003 r.

w sprawie zasad czê�ciowego lub ca³kowitego zwalniania rodziców z op³at za pobyt dziecka w  placówkach
opiekuñczo-wychowawczych Powiatu Namys³owskiego.

Na podstawie art. 33 k ust. 7 ustawy z dnia 29 listopada
1990 r. o pomocy spo³ecznej (Dz. U z 1998 r. Nr 64, poz. 414
z pó�n. zm.) w zw. z art. 12 pkt. 11 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r.
o samorz¹dzie powiatowym ( Dz. U. z 2001 r.  Nr 142, poz. 1592
z pó�n. zm.), Rada Powiatu uchwala:

§ 1. Zasady czê�ciowego lub ca³kowitego zwalniania ro-
dziców z op³at za pobyt dziecka w placówkach opiekuñczo-wy-
chowawczych Powiatu Namys³owskiego.

1. W przypadku, gdy dochód na osobê w rodzinie dziecka
nie przekracza kryterium dochodowego okre�lonego w art. 4
ustawy z dnia 29 listopada 1990 r. o pomocy spo³ecznej (Dz. U z
1998 r. Nr 64, poz. 414 z pó�n. zm.),  rodzice dziecka nie ponosz¹
odp³atno�ci.

2. W przypadku przekroczenia dochodu okre�lonego w
ust. 1, odp³atno�æ okre�la za³¹cznik.

§ 2. Wykonanie uchwa³y powierza siê Staro�cie Powiatu
Namys³owskiego.

§ 3. Traci moc uchwa³a Nr XIII/79/99 Rady Powiatu Namy-
s³owskiego  z dnia 30 listopada  1999 r. w sprawie zatwierdze-
nia Regulaminu naliczania i pobierania odp³atno�ci za utrzyma-
nie wychowanka przebywaj¹cego w Domu Dziecka w Namys³owie.

§ 4. 1. Uchwa³a podlega og³oszeniu  w Dzienniku Urzêdo-
wym Województwa Opolskiego.

2. Uchwa³a wchodzi w ¿ycie w ci¹gu 14 dni od og³oszenia.

Przewodnicz¹cy Rady Powiatu
Namys³owskiego

 Antoni P³ócieniczak

2330

Uchwa³a Nr XIV/159/2003
Rady Miasta Kêdzierzyn-Ko�le

z dnia 30 pa�dziernika 2003 r.

w sprawie ustalenia wysoko�ci stawki procentowej op³at adiacenckich.

Dzia³aj¹c na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 15 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, z 2003 r. Nr 80 poz. 717) oraz art. 98 ust. 4
oraz art. 146 ust. 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodar-
ce nieruchomo�ciami (Dz. U. z 2000 r. Nr 46 poz. 543, Nr 6 poz.
70, z 2001 r. Nr 129 poz. 1447, Nr 154 poz. 1800, z 2002 r.
Nr 25 poz. 253, Nr 74 poz. 676, Nr 126 poz. 1070, Nr 113 poz.
984, Nr 130 poz. 1112, Nr 200 poz. 1682, Nr 240 poz. 2058,
z 2003 r. Nr 1 poz. 15, Nr 80 poz. 717, Nr 80 poz. 720, Nr 80 poz.
721), Rada Miasta uchwala, co nastêpuje:

§ 1. Ustala siê op³atê adiacenck¹:

1. W wysoko�ci 35% ró¿nicy warto�ci nieruchomo�ci w
przypadku wzrostu jej warto�ci w wyniku dokonanego podzia³u
nieruchomo�ci.

2. W wysoko�ci 35% ró¿nicy miêdzy warto�ci¹, jak¹ nieru-
chomo�æ mia³a przed wybudowaniem urz¹dzeñ infrastruktury
technicznej, a warto�ci¹, jak¹ nieruchomo�æ ma po ich wybu-
dowaniu.

§ 2. Wykonanie uchwa³y powierza siê Prezydentowi Mia-
sta Kêdzierzyn-Ko�le.

§ 3. Uchwa³a podlega og³oszeniu w Dzienniku Urzêdo-
wym Województwa Opolskiego i wchodzi w ¿ycie po up³ywie
14 dni od dnia og³oszenia.

Przewodnicz¹cy Rady Miasta
Kêdzierzyn-Ko�le

Ryszard Pacu³t
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TABELA ODP£ATNO�CI ZA POBYT WYCHOWANKÓW  W PLACÓWKACH OPIEKUÑCZO-WYCHOWAWCZYCH
W NAMYS£OWIE W ROKU SZKOLNYM 2003/2004

Za³¹cznik do
uchwa³y Nr XII/105/2003

Rady Powiatu Namys³owskiego
z dnia 29 pa�dziernika 2003 r.

Dochód na osobê       

w rodzinie (netto) 

% odp³atno�ci w 

stosunku do 

przeciêtnego 

wynagrodzenia za 
II kwatra³ 2003r.  

Kwota odp³atno�ci  

419,00 � 450,00 3% 64,00 

451,00 � 500,00 6% 128,00 

501,00 � 550,00 9% 192,00 
551,00 � 600,00 12% 256,00 
601,00 � 650,00 15% 321,00 
651,00 � 700,00 18% 385,00 
701,00 � 750,00 21% 449,00 
751,00  i wiêcej 24% 513,00 
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Uchwa³a Nr XV/245/03
Rady Miejskiej w Nysie

z dnia 29 pa�dziernika 2003 r.

w  sprawie  zmiany  uchwa³y  Nr  XXXI/311/2000  Rady  Miejskiej w Nysie z dnia 2 pa�dziernika 2000 r. w sprawie
ustalenia Regulaminów dodatku motywacyjnego i funkcyjnego dla nauczycieli.

Na podstawie art. 30 ust. 6 pkt. 1 w zwi¹zku z art. 30 ust. 1
pkt. 2 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. - Karta Nauczyciela
(Dz. U. z 2003 r. Nr 118, poz.1112, Nr 137, poz. 1304), Rada
Miejska w Nysie uchwala, co nastêpuje:

§ 1. W za³¹czniku nr 1 do uchwa³y Nr XXXI/311/2000 Rady
Miejskiej w Nysie z dnia 2 pa�dziernika 2000 r. w sprawie usta-
lenia Regulaminów dodatku motywacyjnego i funkcyjnego dla
nauczycieli, zmienionej uchwa³¹ Nr XI/159/03 Rady Miejskiej w
Nysie z dnia 27 czerwca 2003 r.  w § 2 i w § 4 skre�la siê wyrazy:
"z wyj¹tkiem nauczyciela sta¿ysty".

§ 2. W za³¹czniku nr 2 do uchwa³y Nr XXXI/311/2000 Rady
Miejskiej w Nysie z dnia 2 pa�dziernika 2000 r.  w sprawie usta-
lenia Regulaminów dodatku motywacyjnego i funkcyjnego dla
nauczycieli zmienionej uchwa³¹ Nr XI/159/03 Rady Miejskiej w
Nysie z dnia 27 czerwca 2003 r. wprowadza siê § 13 w brzmie-
niu:

"Dodatek funkcyjny nie przys³uguje w czasie urlopu dla
poratowania zdrowia, w okresach, za które nie przys³uguje wy-
nagrodzenie zasadnicze, a tak¿e od pierwszego dnia miesi¹ca
nastêpuj¹cego po miesi¹cu, w którym nauczyciel zaprzesta³
pe³nienia z innych przyczyn obowi¹zków zwi¹zanych z powierzo-
nym stanowiskiem lub funkcj¹, a je¿eli zaprzestanie pe³nienia
obowi¹zków nast¹pi³o pierwszego dnia miesi¹ca - od tego dnia
oraz za miesi¹c, w którym nast¹pi³a nieusprawiedliwiona nie-
obecno�æ w pracy".

§ 3. Wykonanie uchwa³y powierza siê Burmistrzowi Nysy.

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

Przewodnicz¹cy
Rady Miejskiej

Zbigniew Szlempo
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Uchwa³a Nr XVII/277/03
Rady Miejskiej w Nysie

z dnia 12 grudnia 2003 r.

w sprawie ustalenia strefy p³atnego parkowania na drogach publicznych kategorii gminnej i powiatowej na terenie
miasta Nysa, wysoko�ci stawek op³aty za parkowanie pojazdów samochodowych na drogach

 publicznych w strefie p³atnego parkowania, wysoko�ci op³aty dodatkowej
oraz okre�lenia sposobu pobierania tych op³at.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca
1990 r.  o samorz¹dzie gminnym  (Dz.U. z 2001r. Nr 142,  poz.1591,
z 2002 r. Nr 23, poz.220, Nr 62, poz.558, Nr 113, poz. 984,
Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 80, poz.717, Nr 162, poz. 1568)
oraz art. 13b ust. 3 i 4, art. 13f ust. 2 ustawy z dnia 21 marca
1985r. o drogach publicznych  (Dz.U. z 2000 r. Nr 71, poz. 838,
Nr 86, poz.958, z 2001 r. Nr 125, poz.1371, z 2002 r. Nr 25
poz. 253,  Nr 41, poz.365,  Nr 62, poz. 554, Nr 74, poz. 676, Nr 89,
poz. 804, Nr 113, poz.984, Nr 216, poz.1826, z 2003 r. Nr 80,
poz.717 i 721, Nr 200 poz. 1953),  na wniosek Burmistrza Nysy
po uzyskaniu pozytywnej opinii Zarz¹du Dróg Powiatowych w
Nysie oraz Starosty Nyskiego, Rada Miejska w Nysie uchwala:

§ 1. Maj¹c na wzglêdzie istniej¹ce potrzeby nale¿ytej orga-
nizacji ruchu drogowego w mie�cie Nysa, w zwi¹zku ze znacz-
nym deficytem miejsc postojowych oraz w celu zwiêkszenia ro-
tacji parkuj¹cych pojazdów samochodowych ustala siê strefê
p³atnego parkowania na drogach publicznych kategorii gminnej
i powiatowej na terenie miasta Nysa, zwan¹ dalej "stref¹ p³at-
nego parkowania niestrze¿onego",  w granicach okre�lonych w
za³¹czniku nr 1 do uchwa³y.

§ 2. Ustala siê stawki op³aty za parkowanie pojazdów sa-
mochodowych w strefie p³atnego parkowania niestrze¿onego w
wysoko�ci:

a) do pó³ godziny parkowania - 0,50 z³,
b)  za pierwsz¹ godzinê parkowania - 1,00 z³,
c)  za drug¹ godzinê - 1,20 z³,
d)  za trzeci¹ godzinê - 1,40 z³,
e)  za czwart¹ i kolejne godziny - 1,00 z³.

§ 3. Ustala siê czas obowi¹zywania op³at w strefie p³atne-
go parkowania dla obszarów okre�lonych w za³¹czniku nr 1 do
uchwa³y:

Obszar  A:
     a) poniedzia³ek - pi¹tek 800 - 1800,
     b) sobota 800 - 1400.
Obszar B:
     a) poniedzia³ek, �roda, czwartek ` 800 - 1800,
     b) wtorek, pi¹tek 600 - 1800,
     c) sobota 600 - 1500.

§ 4. Wprowadza siê op³aty abonamentowe za parkowanie
pojazdów samochodowych w strefie p³atnego parkowania nie-
strze¿onego w wysoko�ci:

a) abonament okresowy jednotygodniowy  - 25,00 z³,
b) abonament okresowy dwutygodniowy  - 40,00 z³,
c) abonament miesiêczny  - 65,00 z³,
d) abonament pó³roczny - równowarto�æ piêciokrotnej

op³aty miesiêcznej
e) abonament roczny - równowarto�æ dziesiêciokrotnej

op³aty miesiêcznej
f) abonament za parkowanie na wydzielonym stanowisku

postojowym zastrze¿onym kopert¹ - ca³odobowo, abonament
pó³roczny - 450,00 z³,

g) jak wy¿ej abonament roczny - 900.00 z³.

§ 5. Wprowadza siê op³atê abonamentow¹ specjaln¹ w
wysoko�ci 15,00 z³ miesiêcznie dla osób prowadz¹cych dzia³al-
no�æ gospodarcz¹ w strefie p³atnego parkowania oraz pracow-
ników instytucji i obiektów handlowych usytuowanych w obrêbie
ulic objêtych stref¹ p³atnego parkowania niestrze¿onego zgod-
nie z wykazem okre�lonym w za³¹czniku nr 1 do uchwa³y.

§ 6. Wprowadza siê zerowe stawki op³at, które przys³uguj¹
nastêpuj¹cym u¿ytkownikom dróg:

a) mieszkañcom danego rejonu strefy p³atnego parkowa-
nia niestrze¿onego, posiadaj¹cym lub stale u¿ytkuj¹cym pojaz-
dy samochodowe, na parkowanie na ulicy przylegaj¹cej do miej-
sca ich zamieszkania tj. maksimum 200 m od klatki (bramy),

b) osobom niepe³nosprawnym posiadaj¹cym "kartê par-
kingow¹" wydawan¹ w oparciu o obowi¹zuj¹ce przepisy prawa,

c) kieruj¹cym pojazdami s³u¿b technicznych miasta tylko i
wy³¹cznie w czasie wykonywania czynno�ci s³u¿bowych,

Do s³u¿b technicznych miasta zalicza siê: Wodoci¹gi i
Kanalizacja AKWA spó³ka z o.o., Nyska Energetyka Cieplna spó³-
ka z o.o., Miejski Zak³ad Komunikacji, Rejon Energetyczny, rejo-
ny telekomunikacyjne obs³uguj¹ce miasto, Zak³ad Gazowniczy.
Pojazdy w/w s³u¿b winny byæ oznaczone zgodnie z zasadami
okre�lonymi przepisami ustawy "Prawo o ruchu drogowym".

d) opiekunom mieszkañców niezdolnych do samodziel-
nej egzystencji danego rejonu strefy p³atnego parkowania nie-
strze¿onego, korzystaj¹cym w tym celu z samochodu,

e) instytucjom prowadz¹cym dzia³alno�æ charytatywn¹ i
opiekuñcz¹,

f) Stra¿y Miejskiej dla oznakowanych pojazdów s³u¿bowych.

§ 7. Ustala siê nastêpuj¹cy sposób pobierania op³at za
parkowanie pojazdów samochodowych w strefie p³atnego par-
kowania:

a) poprzez sprzeda¿ biletów, na których przy rozpoczêciu
parkowania zostanie jednoznacznie okre�lony czas parkowania,

b) poprzez sprzeda¿ abonamentu okresowego, abona-
mentu za parkowanie na wydzielonym stanowisku postojowym,
zastrze¿onym kopert¹, abonamentu miesiêcznego specjalne-
go z wniesieniem op³aty przy wydaniu abonamentu.

§ 8. Ustala siê op³atê dodatkow¹ za nieuiszczenie op³aty
za parkowanie pojazdu w strefie p³atnego parkowania niestrze-
¿onego w wysoko�ci: 20,00  z³.

§ 9. Sposób pobierania op³aty dodatkowej, kontroli pobo-
ru op³at, postêpowanie reklamacyjne oraz sposób korzystania i
obs³ugi strefy p³atnego parkowania niestrze¿onego okre�la "Re-
gulamin Strefy P³atnego Parkowania" stanowi¹cy za³¹cznik nr 2
do uchwa³y.

§ 10. Traci moc:
1) uchwa³a Nr XII/109/99 Rady Miejskiej w Nysie z dnia

22 maja 1999 r. w sprawie wydania opinii dotycz¹cej wprowa-
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dzenia op³at za parkowanie pojazdów samochodowych na dro-
gach gminnych na terenie miasta Nysa.

2) uchwa³a Nr XXIII/210/2000 Rady Miejskiej w Nysie
z dnia 18 lutego 2000 r. w sprawie zmian w "Regulaminie Strefy
Ograniczonego Postoju w Nysie" stanowi¹cym za³¹cznik nr 2
do uchwa³y Nr XII/109/99 Rady Miejskiej w Nysie z dnia 22 maja
1999 r.

§ 11. Wykonanie uchwa³y powierza siê Burmistrzowi Nysy.

§ 12. Uchwa³a podlega og³oszeniu w Dzienniku Urzêdo-
wym Województwa Opolskiego i wchodzi w ¿ycie po up³ywie
14 dni od dnia og³oszenia.

Przewodnicz¹cy
Rady Miejskiej

Zbigniew Szlempo

Za³¹cznik nr 1
uchwa³y Nr XVII/277/03
Rady Miejskiej w Nysie

z dnia  12 grudnia 2003 r.

Granice strefy p³atnego parkowania niestrze¿onego dla
pojazdów samochodowych na drogach publicznych

gminnych i powiatowych na terenie miasta Nysa.

Strefa p³atnego parkowania niestrze¿onego pojazdów
samochodowych na drogach publicznych gminnych i powiato-
wych  na terenie Miasta Nysa obejmuje obszary charakteryzuj¹-
ce siê znacznym deficytem miejsc postojowych ograniczone
ulicami:

Obszar  A  (tj. obszar �ródmie�cia):
drogi gminne: Wroc³awska, Rynek, Celna, Kolberga wraz

z przyleg³ymi parkingami,
drogi powiatowe: Piastowska na odcinku od Krzywouste-

go do Parkowej, wraz z przyleg³ymi parkingami.

Obszar B (tj. obszar w obrêbie Targowiska Miejskiego)
drogi gminne: Mariacka na odcinku od Prudnickiej do

Sucharskiego, £ukasiñskiego, Orkana, Sucharskiego, wraz z
przyleg³ymi parkingami,

drogi powiatowe: Kraszewskiego, Moniuszki od  Suchar-
skiego do Kraszewskiego, wraz z przyleg³ymi parkingami.

Za³¹cznik nr 2
do uchwa³y Nr XVII/277/03

Rady Miejskiej w Nysie
z dnia 12 grudnia 2003 r.

REGULAMIN STREFY P£ATNEGO PARKOWANIA
W NYSIE

ROZDZIA£  I
Przepisy ogólne

1. U¿yte w niniejszym Regulaminie zwroty i wyra¿enia na-
le¿y rozumieæ nastêpuj¹co:

1) SPP - Strefa P³atnego Parkowania - obszar, na którym
za parkowanie pojazdów mechanicznych na drogach publicz-
nych pobierana jest op³ata parkingowa. Strefa na wjazdach ozna-
kowana jest znakami D-44 - "strefa parkowania" i na wyjazdach
D-45 - "koniec strefy parkowania".

2) SOP - obszar objêty Stref¹ Ograniczonego Postoju ozna-
kowan¹ na wjazdach do strefy  znakami B-39 - "Strefa ograni-
czonego postoju" i na wyjazdach znakami B-40 - "Koniec

strefy ograniczonego postoju". Wykaz ulic objêtych SOP zawarty
jest w rozdziale II Regulaminu.

3) BSPP - Biuro Strefy P³atnego Parkowania,
4) parkomat - automat do sprzeda¿y biletów parkingo-

wych(postojowych),
5) bilet parkingowy  - dokument stwierdzaj¹cy czas za

jaki op³acono parkowanie pojazdu w SPP,
6) winieta parkingowa   - dokument zawieraj¹cy sw¹ na-

zwê, hologram, numer rejestracyjny pojazdu oraz nazwê ulic,
lub stref dla których obowi¹zuje,

7) winieta parkingowa dla mieszkañca - dokument za-
wieraj¹cy sw¹ nazwê, hologram, numer rejestracyjny pojazdu
u¿ytkowanego przez mieszkañca SPP oraz ulicê zapisan¹ w for-
mie kodu, przy której zlokalizowane jest mieszkanie u¿ytkowni-
ka pojazdu.

2. Op³aty parkingowe pobierane s¹ przez Burmistrza Nysy
oraz Zarz¹d Dróg Powiatowych w Nysie za po�rednictwem Ad-
ministratora SPP wy³onionego w drodze przetargu.

3. Prawa i obowi¹zki  Administratora SPP okre�lone s¹ w
Regulaminie SPP i umowach zawartych przez Administratora z
Gmin¹ Nysa oraz Zarz¹dem Dróg Powiatowych w Nysie.

4. Czynno�ci nadzoruj¹ce pracê Administratora pe³ni Bur-
mistrz Nysy oraz Zarz¹d Dróg Powiatowych w Nysie.

5. Miejsca Parkingowe w SPP s¹ p³atne nie strze¿one.
6. Przychody z tytu³u op³at za parkowanie w SPP, bêd¹

gromadzone na koncie �rodka specjalnego Gminy Nysa oraz
koncie �rodka specjalnego Zarz¹du Dróg Powiatowych w Nysie
i wydatkowane zgodnie z obowi¹zuj¹cymi przepisami.

7. Parkuj¹cy na obszarze SPP, na drogach publicznych
zobowi¹zani s¹ do uiszczenia op³aty za parkowanie.

8. Od op³at za parkowanie zwolnione s¹:
a) pojazdy Policji, Inspekcji Transportu Drogowego, Agencji

Bezpieczeñstwa Wewnêtrznego, Agencji Wywiadu, Pañstwowej
Stra¿y Po¿arnej, jednostek ochrony przeciwpo¿arowej, Stra¿y
Granicznej, pogotowia ratunkowego, S³u¿by Wiêziennej, S³u¿by
Celnej,

b) pojazdy zarz¹dów dróg,
c) pojazdy Si³ Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej, a tak¿e

si³ zbrojnych pañstw obcych, je¿eli umowa miêdzynarodowa,
której Rzeczpospolita Polska jest stron¹, tak stanowi,

d) pojazdy wykorzystywane w ratownictwie lub w przypad-
ku klêski ¿ywio³owej,

e) autobusy szkolne przewo¿¹ce dzieci do szko³y,
f) pojazdy pomocy humanitarnej i medycznej pod warun-

kiem uzyskania zwolnienia przez wykonuj¹cego takie przejazdy
w drodze decyzji administracyjnej wydawanej przez ministra
w³a�ciwego do spraw transportu.

ROZDZIA£ II
Wykaz ulic, czas obowi¹zywania op³at

1. Wykaz ulic SPP i SOP:
1.1.  Obszar  A  (tj. obszar �ródmie�cia):
- ulice objête p³atnym parkowaniem w SPP:
drogi gminne: Wroc³awska, Rynek, Celna, Kolberga wraz

z przyleg³ymi parkingami,drogi powiatowe: Piastowska na od-
cinku od Krzywoustego do Parkowej, wraz z przyleg³ymi parkin-
gami

- ulice nie objête p³atnym parkowaniem usytuowane w
SOP : Królowej Jadwigi, Kowalska, Siemiradzkiego, wraz z dro-
gami wewnêtrznymi i parkingami osiedlowymi.

1.2. Obszar B (tj. obszar w obrêbie Targowiska
Miejskiego):

- ulice objête p³atnym parkowaniem w SPP:
drogi gminne: Mariacka na odcinku od ul. Prudnickiej do

ul. Sucharskiego, £ukasiñskiego, Orkana, Sucharskiego wraz z
przyleg³ymi parkingami,
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drogi powiatowe: Kraszewskiego, Moniuszki od ul. Su-
charskiego do ul. Kraszewskiego  wraz z przyleg³ymi parkinga-
mi,

2. Czas obowi¹zywania:

Obszar A
     a) poniedzia³ek - pi¹tek 800 - 1800

     b) sobota 800 - 1400

Obszar  B
     a) poniedzia³ek, �roda, czwartek ` 800 - 1800

     b) wtorek, pi¹tek 600 - 1800

     c) sobota 600 - 1500.

ROZDZIA£ III
Stawki op³at za parkowanie pojazdów samochodowych,

op³aty abonentowe, zerowe stawki op³at dla niektórych u¿yt-
kowników drogi

1. Stawki op³at za parkowanie pojazdów samochodo-
wych:

a) do pó³ godziny parkowania - 0,50 z³,
b) za pierwsz¹ godzinê parkowania - 1,00 z³,
c) za drug¹ godzinê - 1,20 z³,
d) za trzeci¹ godzinê - 1,40 z³,
e) za czwart¹ i kolejne godziny - 1,00 z³.

2. Op³aty abonamentowe:
2.1 Abonamenty:
a) abonament okresowy jednotygodniowy - 25,00 z³,
b) abonament okresowy dwutygodniowy     - 40,00 z³,
c) abonament miesiêczny - 65,00 z³,
d) abonament pó³roczny - równowarto�æ piêciokrotnej

op³aty miesiêcznej,
e) abonament roczny - równowarto�æ dziesiêciokrotnej

op³aty miesiêcznej,
f) abonament za parkowanie na wydzielonym stanowisku

postojowym zastrze¿onym kopert¹ - ca³odobowo, abonament
pó³roczny - 450,00 z³,

g) jak wy¿ej abonament roczny - 900,00 z³,
h) abonament miesiêczny specjalny -   15,00 z³.
2.2. BSPP wydaje bezpo�rednio winiety parkingowe abo-

namentowe po wniesieniu stosownych op³at przez otrzymuj¹-
cych winiety z wyj¹tkiem p.pkt.  h).

2.3. Burmistrz Nysy rozpatruje indywidualne wnioski w
zakresie p.pkt. h) dla dróg gminnych i przekazuje dyspozycjê do
BSPP, co do przyznania abonamentu miesiêcznego specjalnego.

2.4. Dyrektor Zarz¹du Dróg Powiatowych w Nysie rozpa-
truje indywidualne wnioski w zakresie p.pkt h) dla dróg powiato-
wych i przekazuje dyspozycjê do BSPP, co do przyznania abona-
mentu miesiêcznego specjalnego.

3. Zerowe stawki op³at:
3.1. Zerowe stawki op³at przys³uguj¹ nastêpuj¹cym u¿yt-

kownikom dróg:
a) mieszkañcom danego rejonu strefy p³atnego parkowa-

nia niestrze¿onego, posiadaj¹cym lub stale u¿ytkuj¹cym pojaz-
dy samochodowe, na parkowanie na ulicy przylegaj¹cej do miej-
sca ich zamieszkania tj. maksimum 200 m od klatki (bramy);

b) osobom niepe³nosprawnym posiadaj¹cym "kartê par-
kingow¹" wydawan¹ w oparciu o obowi¹zuj¹ce przepisy prawa,

c) kieruj¹cym pojazdami s³u¿b technicznych miasta tylko i
wy³¹cznie w czasie wykonywania czynno�ci s³u¿bowych.

Do s³u¿b technicznych miasta zalicza siê: Wodoci¹gi i
Kanalizacja AKWA spó³ka z o.o., Nyska Energetyka Cieplna spó³-

ka z o.o., Miejski Zak³ad Komunikacji, Rejon Energetyczny, rejo-
ny telekomunikacyjne obs³uguj¹ce miasto, Zak³ad Gazowniczy.
Pojazdy w/w s³u¿b winny byæ oznaczone zgodnie z zasadami
okre�lonymi przepisami ustawy "Prawo o ruchu drogowym",

d) opiekunom mieszkañców niezdolnych do samodziel-
nej egzystencji danego rejonu strefy p³atnego parkowania nie-
strze¿onego,  korzystaj¹cym w tym celu z samochodu,

e) instytucjom prowadz¹cym dzia³alno�æ charytatywn¹ i
opiekuñcz¹,

f) Stra¿y Miejskiej dla oznakowanych pojazdów s³u¿bowych.
3.2. BSPP wydaje bezpo�rednio winiety parkingowe z ze-

row¹ stawk¹ op³at dla  p.pkt. a), c), f).
3.3. Osoby niepe³nosprawne posiadaj¹ce karty parkingo-

we korzystaj¹ z SPP umieszczaj¹c te karty za przedni¹ szyb¹
pojazdu w widocznym miejscu.

3.4. Burmistrz Nysy rozpatruje indywidualne wnioski w za-
kresie p.pkt. d), e),  w zakresie dróg gminnych i przekazuje dys-
pozycjê do BSPP, co do przyznania zerowej stawki op³at w tych
sprawach, celem wydania przez BSPP winiet parkingowych.

3.5.  Dyrektor Zarz¹du Dróg Powiatowych w Nysie rozpa-
truje indywidualne wnioski w zakresie p.pkt. d), e), dla dróg po-
wiatowych  i przekazuje dyspozycjê do BSPP, co do przyzna-
nia zerowej stawki op³at w tych sprawach, celem wydania przez
BSPP winiet parkingowych.

ROZDZIA£ IV
Sposób pobierania op³aty za parkowanie

1. Sposób pobierania op³at za parkowanie pojazdów sa-
mochodowych w strefie p³atnego parkowania realizowany jest:

a) poprzez sprzeda¿ biletów parkingowych, na których przy
rozpoczêciu parkowania zostanie jednoznacznie okre�lony czas
parkowania,

b) poprzez sprzeda¿ abonamentu okresowego, abona-
mentu za parkowanie na wydzielonym stanowisku postojowym
zastrze¿onym kopert¹, abonamentu miesiêcznego specjalne-
go z wniesieniem op³aty przy wydaniu abonamentu.

2. Dowód stwierdzaj¹cy uiszczenie op³aty za postój, tj bilet
parkingowy, winietê parkingow¹ kieruj¹cy pojazdem winien
umie�ciæ za przedni¹ szyb¹ pojazdu w widocznym miejscu, w
sposób nie budz¹cy w¹tpliwo�ci i umo¿liwiaj¹cy jego odczyta-
nie. W przypadku nie zachowania tego warunku wszelkie w¹tpli-
wo�ci bêd¹ interpretowane na korzy�æ Administratora SPP.

3. Wykupienie biletu lub winiety parkingowej i nie umiesz-
czenie go za szyb¹ pojazdu bêdzie traktowane jako parkowanie
nie op³acone.

4. Rozstrzygniêcia zawarte w pkt. 2 i 3 dotycz¹ tak¿e winiet
parkingowych z zerow¹ stawk¹ op³aty oraz winiet dla mieszkañ-
ców.

5. Niewykorzystanie biletu parkingowego na jednym z p³at-
nych parkingów upowa¿nia do jego u¿ycia na innych parkingach
SPP w ramach op³aconego limitu czasu.

6. Wykupienie abonamentu okresowego upowa¿nia do
nieograniczonego postoju na dowolnym ogólnodostêpnym par-
kingu p³atnym, lecz nie stanowi podstawy do roszczeñ wobec
Biura SPP w przypadku braku miejsc postojowych.

ROZDZIA£  V
Sposób pobierania op³aty dodatkowej

1. Po stwierdzeniu nie wniesienia nale¿nej op³aty za par-
kowanie wystawiane jest wezwanie do uiszczenia op³aty dodat-
kowej. Wezwanie umieszcza siê na przedniej szybie pojazdu
pod wycieraczk¹.

2. Op³atê dodatkow¹ nale¿y wnie�æ w terminie 14 dni od
dnia umieszczenia wezwania, w sposób okre�lony w ust. 1.
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3. Kieruj¹cy lub w³a�ciciel pojazdu kwestionuj¹cy zasad-
no�æ wezwania mo¿e wnie�æ reklamacjê w terminie 7 dni od
dnia wystawienia wezwania i umieszczenia go w sposób okre-
�lony w ust. 1. Reklamacjê wnosi siê do Burmistrza Nysy, w
odniesieniu do parkowania pojazdu na drogach gminnych SPP
lub Dyrektora Zarz¹du Dróg Powiatowych w Nysie, w odniesie-
niu do parkowania pojazdu na drogach powiatowych SPP.  W
przypadku, gdy w postêpowaniu wyja�niaj¹cym reklamacja zo-
stanie uznana za zasadn¹, wezwanie nie rodzi skutków praw-
nych.

4. O wyniku rozpatrzenia reklamacji odwo³uj¹cy siê zosta-
je zawiadomiony pisemnie.

5. Nieuwzglêdnienie z³o¿onej reklamacji skutkuje obowi¹z-
kiem uiszczenia op³aty dodatkowej w terminie 14 dni od dnia
otrzymania zawiadomienia, o którym mowa w ust. 4

6. Nale¿na, nieuiszczona op³ata dodatkowa podlega przy-
musowemu �ci¹gniêciu w trybie okre�lonym w przepisach o
postêpowaniu egzekucyjnym w administracji.

ROZDZIA£  VI
Kontrola op³at w SPP

1. Funkcjonariusze Stra¿y Miejskiej i upowa¿nieni pracow-
nicy BSPP legitymuj¹cy siê odpowiednim identyfikatorem, dzia-
³aj¹c w oparciu o Regulamin SPP, maj¹ prawo do kontroli uisz-
czenia op³at w SOP.

2. Do obowi¹zków funkcjonariuszy Stra¿y Miejskiej nale¿y:
a) kontrola op³at za postój w SPP,
b) egzekwowanie sposobu parkowania zgodnie z "Pra-

wem o ruchu drogowym" oraz z obowi¹zuj¹cymi znakami piono-
wymi i poziomymi w³¹cznie z nak³adaniem mandatów karnych,

c) nak³adanie mandatów karnych za nieprzestrzeganie
znaków drogowych D-44(strefa parkowania) i D-45 (koniec strefy
parkowania), wyznaczaj¹cych strefê parkowania, w której za po-
stój pojazdu pobierana jest op³ata. Parkowanie w strefie  parko-
wania (postój trwaj¹cy d³u¿ej ni¿ 1 minutê) jest zabroniony bez
wniesienia op³aty.

3. Do obowi¹zków s³u¿by parkingowej nale¿y:
a) kontrola op³at za parkowanie w SPP,
b) wypisywanie wezwañ do uiszczenia op³aty dodatkowej

za nie uiszczenie op³aty za parkowanie lub postój ponad op³a-
cony czas,

c) w przypadku stwierdzenia faktu nie uiszczenia op³aty za
parkowanie, oprócz wypisania  wezwania, sporz¹dzenie notatki
s³u¿bowej na temat zaistnia³ego zdarzenia.

ROZDZIA£ VII
Biuro Strefy P³atnego Parkowania

Administrator SPP zorganizuje Biuro SPP, którego zada-
niem bêdzie w szczególno�ci:

1) zorganizowanie SPP i SOP, w tym opracowanie i za-
twierdzenie projektu organizacji ruchu dla SPP i SOP, oznako-
wanie strefy parkowania, zgodnie z projektem oraz zarz¹dzanie
SPP i SOP,

2) prowadzenie dystrybucji winiet abonamentowych, spe-
cjalnych, z zerow¹ stawk¹ op³at  oraz dla mieszkañców,

3) pobieranie op³aty dodatkowej za nieuiszczenie op³aty
za parkowanie,

4) gromadzenie danych dostarczanych przez s³u¿bê par-
kingow¹ na temat nie uiszczenia op³aty za parkowanie,

5) przekazywanie do Urzêdu Miejskiego w Nysie dla dróg
gminnych oraz Zarz¹du Dróg Powiatowych w Nysie dla dróg
powiatowych wykazów nie op³aconych w terminie op³at dodat-
kowych do dalszego postêpowania w trybie egzekucji admini-
stracyjnej,

6) prowadzenie dok³adnej ewidencji wydanych winiet wg
ich rodzajów, sprzedanych abonamentów dla miejsc postojo-
wych -"kopert" oraz dokonywanie rozliczenia z op³at za parkowa-
nie z Urzêdem Miejskim w Nysie oraz Zarz¹dem Dróg Powiato-
wych w Nysie,

7) wp³aty ca³o�ci op³at za parkowanie zgodnie z zapisami
umów zawartych pomiêdzy Administratorem SPP a zarz¹dcami
dróg,

8) przedstawianie Burmistrzowi Nysy oraz Zarz¹dowi Dróg
Powiatowych w Nysie wniosków dotycz¹cych funkcjonowania
SPP i SOP w Nysie,

9) dbanie o oznakowanie pionowe i poziome miejsc po-
stojowych w SPP,

10) dbanie o utrzymanie czysto�ci i porz¹dku oraz od�nie-
¿anie miejsc postojowych w SPP.
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Uchwa³a Nr XIV/81/03
Rady Miejskiej w Paczkowie

z dnia 28 listopada 2003 r.

w sprawie okre�lenia na rok 2004 liczby nowych licencji na wykonywanie transportu drogowego taksówk¹.

Na podstawie art. 6 ust. 6 ustawy z dnia 6 wrze�nia 2001r.
o transporcie drogowym (Dz. U. z 2001r. Nr 125, poz. 1371,
z 2002r. Nr 25, poz. 253, Nr 89, poz. 804, Nr 199, poz. 1671, z
2003 r. Nr 137, poz. 1302 i Nr 149, poz. 1452), Rada Miejska w
Paczkowie uchwala, co nastêpuje:

§ 1. Na rok kalendarzowy 2004 ustala siê 5 nowych licen-
cji na wykonywanie transportu drogowego taksówk¹.

§ 2. Wykonanie Uchwa³y powierza siê Burmistrzowi Gminy.

§ 3. Uchwa³a wchodzi w ¿ycie w terminie 14 dni od og³o-
szenia w Dzienniku Urzêdowym Województwa Opolskiego.

Przewodnicz¹cy Rady Miejskiej
Wac³aw Æwik
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Na podstawie art.5 ust.1 i art.7 ust. 2 ustawy z dnia
12 stycznia 1991r. o podatkach i op³atach lokalnych (Dz. U. Nr 9
poz.31, Nr 101 poz. 444, z 1992r. Nr 21 poz.86, z 1994r. Nr 123
poz.600, z 1996r. Nr 91 poz. 409, Nr 149, 704 z 1997r., Nr 5 poz.
24, Nr 107 poz. 689, Nr 123 poz. 780, z 1998r. Nr 106 poz.668,
Nr 150 poz.983, Nr 160 poz. 1058, z 2000r. Nr 88 poz.983, Nr 95
poz.1041, Nr 105 poz.1115, z 2001r. Nr 125 poz.1375, 2002 r.
Nr 200 poz.1683, z 2003r. Nr 96 poz. 874 i Nr 110 poz.1039) oraz
art. 18 ust. 2 pkt  8 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorz¹dzie
gminnym (Dz. U. z 2001r. Nr 142 poz.1591 z pó�n. zm.) oraz
art. 4 ust.2 ustawy z dnia 20 lipca 2000 r. o og³aszaniu aktów
normatywnych i niektórych innych aktów prawnych (Dz.U. Nr 62,
poz. 718 z pó�n. zm.), Rada Gminy w Pokoju uchwala, co nastêpuje:

§ 1. Stawki podatku od nieruchomo�ci na rok podatkowy
2004 wynosz¹:

1. Od gruntów
a)  zwi¹zanych z prowadzeniem dzia³alno�ci gospodar-

czej, bez wzglêdu na  sposób zakwalifikowania w ewidencji grun-
tów i budynków          - 0,62 z³ od 1 m2 powierzchni,

b) pod jeziorami, zajêtych na zbiorniki wodne retencyjne
lub elektrownii wodnych            - 3,38 z³ od 1ha powierzchni,

c) pozosta³ych, w tym zajêtych na prowadzenie  odp³atnej
statutowej dzia³alno�ci  po¿ytku publicznego przez organizacjê
po¿ytku publicznego           - 0,16 z³ od 1m2 powierzchni.

2. Od budynków lub ich czê�ci:
a) mieszkalnych   - 0,50 z³ od 1m2 powierzchni u¿ytkowej,
b) zwi¹zanych z prowadzeniem dzia³alno�ci gospodarczej

oraz od budynków mieszkalnych lub ich czê�ci zajêtych na  pro-
wadzenie dzia³alno�ci gospodarczej

  - 17,30 z³ od 1m2 powierzchni u¿ytkowej,
c) zajêtych  na prowadzenie dzia³alno�ci gospodarczej w

zakresie obrotu kwalifikowanym materia³em siewnym
     - 8,06 z³ od 1m2 powierzchni u¿ytkowej,

d) zajêtych na prowadzenie dzia³alno�ci gospodarczej w
zakresie udzielania �wiadczeñ zdrowotnych

     - 3,46 z³ od 1m2 powierzchni u¿ytkowej,
e) pozosta³ych, w tym zajêtych na prowadzenie odp³atnej

statutowej dzia³alno�ci po¿ytku publicznego przez organizacje
po¿ytku publicznego      - 5,78 z³ od 1m2 powierzchni u¿ytkowej.

3. Od budowli- 2% ich warto�ci okre�lonej na podstawie
art. 4 ust. 1 pkt. 3 i ust 3-7.

§ 2. Wprowadza siê nastêpuj¹ce zwolnienia od podatku:
- powierzchnie powy¿ej 100m2 pozosta³ych budynków bê-

d¹cych w  posiadaniu osób fizycznych, stanowi¹cych pozosta-
³o�æ po by³ych gospodarstwach rolnych,

- nieruchomo�ci gminnych jednostek organizacyjnych,
- ruroci¹gi i przewody sieci rozdzielczej wody oraz budow-

le s³u¿¹ce do odprowadzania i oczyszczania �cieków,
- grunty stanowi¹ce mienie gminne nie oddane w posia-

danie zale¿ne.

§ 3. Wp³aty podatku od nieruchomo�ci mo¿na dokonaæ: w
kasie Urzêdu Gminy, przez pocztê lub na rachunek bankowy
Urzêdu Gminy ponadto w formie inkasa do r¹k so³tysa tylko od
osób fizycznych.

§ 4. Wykonanie uchwa³y powierza siê Wójtowi Gminy.

§ 5. Uchwa³a podlega og³oszeniu w Dzienniku Urzêdo-
wym Województwa Opolskiego i ma moc obowi¹zuj¹c¹ od
1 stycznia 2004r.

Przewodnicz¹cy
Rady Gminy

Jacek Gos³awski
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Uchwa³a Nr XII/105/2003
Rady Gminy w Pokoju

z dnia 29 grudnia 2003 r.

w sprawie okre�lenia stawek podatku od nieruchomo�ci na 2004 rok.
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Uchwa³a Nr XIII/50/03
Rady Gminy Pakos³awice

z dnia 30 grudnia 2003 r.

w sprawie zmiany uchwa³y Nr XII/43/03 z dnia 11 grudnia 2003r. sprawie wysoko�ci stawki
podatku od posiadania psów.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8, art. 42 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; z 2003 r. Nr 80, poz. 717). art.4 ust.2
ustawy z dnia 20 lipca 2000r. o og³aszaniu aktów normatywnych
i niektórych innych aktów prawnych (Dz.U. Nr 62, poz. 718,
z 2001 r. Nr 46, poz. 499, z 2002r. Nr 74, poz. 676, Nr 113, poz.
984 , z 2003r. Nr 65, poz.595) oraz art. 13 i 14 ustawy z dnia
12 stycznia 1991r. o podatkach i op³atach lokalnych (Dz. U.
z 2002 r. Nr 9, poz. 84, Nr 200, poz. 1683; z 2003r. Nr 96, poz. 874,
Nr 110, poz. 1039 i Nr 186, poz. 1888), Rada Gminy Pakos³awi-
ce uchwala, co nastêpuje :

§ 1. Zmienia siê zapis § 2 zmienianej uchwa³y poprzez
uchylenie zwrotu: �w przypadkach okre�lonych w art. 13 ust. 2
cytowanej na wstêpie ustawy oraz".

§ 2. Paragraf 3 otrzymuje nowe brzmienie :
"Podatek jest p³atny do 31 marca ka¿dego roku lub w ter-

minie dwóch tygodni od wej�cia w posiadanie psa w kasie Urzê-
du Gminy w Pakos³awicach."

§ 3. Wykonanie uchwa³y powierza siê Wójtowi Gminy Pa-
kos³awice.

§ 4. Uchwala podlega og³oszeniu w Dzienniku Urzêdo-
wym Województwa Opolskiego.

§ 5. Uchwa³a wchodzi w ¿ycie z dniem 1 stycznia 2004 r.

Przewodnicz¹cy
Rady Gminy

Boles³aw Moraczewski
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Uchwa³a Nr XII/106/2003
Rady Gminy w Pokoju

z dnia  29 grudnia 2003 r.

w sprawie okre�lenia wysoko�ci stawek podatku od �rodków transportowych i zwolnieñ w tym podatku.

Na podstawie art.18 ust.2 pkt. 8, art. 42 ustawy z dnia 8 marca
1990r. o samorz¹dzie gminnym ( Dz.U. z 2001r. Nr 142 poz. 1591;
z 2002r. Nr 23, poz.220, Nr 62, poz.558,Nr 113, poz.984, Nr 214 poz.
1806; z 2003r. Nr 80, poz. 717), art.10 ustawy z dnia 12 stycznia 1991r.
o podatkach i op³atach lokalnych ( Dz.U. z 2002r. Nr 9 poz.84 nr 200 poz.
1683, z 2003r. Nr 96 poz.874,Nr 110 poz. 1039 i Nr 186 poz.1888, Nr 200
poz.1953;Nr 203 poz.1966)  oraz art.4 ust.2 ustawy z dnia 20 lipca
2000 r. o og³aszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów
prawnych (Dz.U. Nr 62, poz.718 z pó�n.zm.), Rada Gminy w Pokoju
uchwala, co nastêpuje:

§ 1. Roczne stawki podatku od �rodków transportowych wynosz¹:
1. Od  samochodu ciê¿arowego o dopuszczalnej masie ca³kowi-

tej od 3,5 tony i poni¿ej 12 ton z tym, ¿e w zale¿no�ci od dopuszczalnej
masy ca³kowitej oraz jego wp³ywu na �rodowisko stawki podatku okre-
�la za³¹cznik nr 1 do niniejszej uchwa³y.

2. Od samochodu ciê¿arowego o dopuszczalnej masie ca³kowi-
tej równej lub wy¿szej ni¿ 12 ton z tym, ¿e  w zale¿no�ci od liczby osi,
dopuszczalnej masy ca³kowitej pojazdu i rodzaju zawieszenia stawki
podatku okre�la za³¹cznik nr 2 do niniejszej uchwa³y.

3. Od ci¹gnika siod³owego lub balastowego przystosowanego
do u¿ywania ³¹czenia z naczep¹ lub przyczep¹ o dopuszczalnej masie
ca³kowitej zespo³u pojazdów  od 3,5 tony i poni¿ej 12 ton z tym, ¿e w
zale¿no�ci od dopuszczalnej masy ca³kowitej, jego wp³ywu na �rodo-
wisko stawki podatku okre�la za³¹cznik nr 3 do niniejszej uchwa³y.

4. Od ci¹gnika siod³owego lub balastowego przystosowanego
do u¿ywania ³¹czenia  z naczep¹ lub przyczep¹ o dopuszczalnej masie
ca³kowitej zespo³u pojazdów równej lub wy¿szej ni¿ 12 ton w zale¿no-
�ci od liczby osi, dopuszczalnej masy ca³kowitej pojazdu i rodzaju za-
wieszenia, stawki podatku okre�la  za³¹cznik nr 4 do niniejszej uchwa³y.

5. Od przyczepy lub naczepy, które ³¹cznie z pojazdem silniko-
wym posiadaj¹ dopuszczaln¹ masê ca³kowit¹ od 7 ton i poni¿ej 12 ton,

z wyj¹tkiem zwi¹zanych wy³¹cznie z dzia³alno�ci¹ rolnicz¹, prowa-
dzon¹ przez podatnika podatku rolnego, stawkê podatku okre�la za-
³¹cznik nr 5 do niniejszej uchwa³y.

6. Od przyczepy, które ³¹cznie z pojazdem silnikowym posiadaj¹
dopuszczaln¹ masê ca³kowit¹ równ¹ lub wy¿sz¹ ni¿ 12 ton z wyj¹t-
kiem zwi¹zanych wy³¹cznie z dzia³alno�ci¹ rolnicz¹ prowadzon¹ przez
podatnika podatku rolnego, z tym, ¿e w zale¿no�ci od liczby osi, do-
puszczalnej masie ca³kowitej pojazdu i rodzaju zawieszenia, stawki
podatku okre�la za³¹cznik nr 6 do niniejszej uchwa³y.

7. Od autobusu z tym, ¿e w zale¿no�ci od ilo�ci miejsc do siedze-
nia oraz jego wp³ywu na �rodowisko, stawki podatku okre�la za³¹cznik
nr 7 do niniejszej uchwa³y.

§ 2. Zwalnia siê z podatku od �rodków transportowych �rodki
transportowe wykorzystywane wy³¹cznie do potrzeb jednostek i zak³a-
dów bud¿etowych Gminy i stanowi¹ce ich w³asno�æ.

§ 3. Podatek p³atny jest w dwóch ratach bez wezwania w terminach:
 I  rata do 15 lutego danego roku,
II  rata do 15 wrze�nia danego roku
w kasie Urzêdu Gminy przez pocztê lub na rachunek bankowy

Urzêdu Gminy.

§ 4. Wykonanie uchwa³y powierza siê Wójtowi Gminy Pokój.

§ 5. Uchwa³a podlega og³oszeniu w Dzienniku Urzêdowym Wo-
jewództwa Opolskiego i ma moc obowi¹zuj¹c¹ od 1 stycznia 2004r.

Przewodnicz¹cy
Rady Gminy

Jacek Gos³awski

Za³¹cznik nr 1
do uchwa³y Nr XII/106/2003

 z dnia 29 grudnia 2003 r.

Stawka podatku w z³otych Dopuszczalna masa 

ca³kowita /w tonach/ 
Spe³nia normy czysto�ci spalin EURO 

lub posiada katalizator 

pozosta³e 

Od 3,5  do 5,5 w³¹cznie 500,- 600,- 

powy¿ej 5,5 do 9 w³¹cznie 750,- 800,- 

powy¿ej 9 i poni¿ej 12 850,- 900,- 

 Za³¹cznik nr 2
do uchwa³y Nr XII/106/2003

 z dnia 29 grudnia 2003 r.
Liczb a os i i d opu szcza ln a m asa  ca ³k ow ita  

 /w  to n a c h / 

S ta w ka  p o d a tku  w  z ³o ty c h  

n ie  m n iej n i¿  m n iej n i¿  O � jezd n a (os ie  z  

zaw ieszen iem  
p neum a tyczn ym  lu b   

zaw ieszen iem  uznan ym  

za  ró w n ow a¿ne 

In n e system y 

zaw ieszen ia  os i jezdn ych  

D w ie  o sie  

1 2  1 3   70 0,- 8 00 ,- 

1 3  1 4  8 50 ,- 9 00 ,- 

1 4  1 5  9 00 ,- 1 000 ,- 

1 5   9 50 ,- 1 25 2 ,- 

T rzy  o sie  

1 2  1 7  8 00 ,- 9 00 ,- 

1 7  1 9  9 00 ,- 1 000 ,- 

1 9  2 1  9 50 ,- 1 050 ,- 

2 1  2 3  1 000 ,- 1 100 ,- 

2 3  2 5  1 050 ,- 1 577 ,- 

2 5   1 10 0 ,-  1 58 0 ,- 

C ztery  o sie i w iêce j 

1 2  2 5  9 50 ,- 1 000 ,- 

2 5  2 7  1 000 ,- 1 042 ,- 

2 7  2 9  1 100 ,- 1 655 ,- 

2 9  3 1  1 655 ,- 2 452 ,8 0  

3 1   1 65 5 ,-  2 45 2 ,8 0  
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Za³¹cznik nr 3
do uchwa³y Nr XII/106/2003

            z dnia 29 grudnia 2003 r.

Stawka podatku w z³otych Dopuszczalna masa 

ca³kowita /w tonach/ Spe³nia normy czysto�ci 

spalin EURO lub posiada 

katalizator 

pozosta³e 

Od 3,5  i poni¿ej 1000,- 1100,- 

 

Za³¹cznik nr 4
do uchwa³y Nr XII/106/2003

z dnia 29 grudnia 2003 r.

L ic z b a  o s i i  d o p u sz cz a ln a  m a s a  ca ³k o w ita  z e sp o ³u  

p o ja z d ó w : c i¹ g n ik  s io d ³o w y +  n a c ze p a , c i¹g n ik  

b a la s to w y +  p rz yc z ep a  /  w  to n ac h /  

  

S ta w k a  p o d a tk u  w  z ³o ty c h  

n ie  m n ie j n i¿  m n ie j n i¿  O �  je z d n a  (o s ie )  z  

z a w ie sze n ie m  

p n eu m a ty c z n y m  lu b   

z a w ie sze n ie m  u z n a n y m  z a  

ró w n o w a¿ n e  

In n e  s y s te m y  z a w ie sze n ia  

o s i  je zd n y c h  

D w ie  o sie  

1 2  1 8   9 0 0 ,- 1 0 0 0 ,- 

1 8  2 5  1 0 0 0 ,-  1 1 0 0 ,- 

2 5  3 1  1 1 0 0 ,-  1 2 0 0 ,- 

3 1   1 4 1 3 ,-  1 9 3 7 ,7 6  

T rz y  o sie  

1 2  4 0  1 2 4 7 ,-  1 7 2 3 ,- 

4 0   1 7 2 3 ,-  2 5 4 8 ,6 5 ,-  

 

Za³¹cznik nr 5
do uchwa³y Nr XII/106/2003

z dnia 29 grudnia 2003 r.

Stawka podatku w z³otych Dopuszczalna masa ca³kowita  

/w tonach/  

Od 7  i poni¿ej 12 600,- 

 
Za³¹cznik nr 6

do uchwa³y Nr XII/106/2003
       z dnia 29 grudnia 2003 r.

L ic z b a  o s i  i  d o p u s z c z a l n a  m a s a  c a ³k o w i ta  z e s p o ³u  

p o j a z d ó w :  n a c z e p a  /p r z y c z e p a  + p o ja z d  s i ln ik o w y  

/w  to n a c h /   

  

S t a w k a  p o d a t k u  w  z ³o t y c h  

n ie  m n ie j  n i¿  m n ie j  n i¿  

 

 

O �  j e z d n a  ( o s ie )  z  

z a w ie s z e n ie m  

p n e u m a ty c z n y m  lu b   

z a w ie s z e n ie m  u z n a n y m  z a  

r ó w n o w a ¿ n e  

I n n e  s y s te m y  z a w ie s z e n ia  

o s i  j e z d n y c h  

J e d n a  o �  

1 2  1 8   5 0 0 , -  5 5 0 , -  

1 8  2 5  5 5 0 ,-  6 0 0 , -  

2 5   6 0 0 , -  6 5 0 , -  

D w ie  o s ie  

1 2  2 8  7 0 0 ,-  9 0 0 , -  

2 8  3 3  8 0 0 ,-  9 5 0 , -  

3 3  3 8  9 0 0 ,-  1 3 0 0 ,-  

3 8   1 1 5 0 ,-  1 7 0 0 ,-  

T r z y  o s ie  

1 2  3 8  8 0 0 ,-  9 5 0 , -  

3 8   9 5 0 , -  1 2 8 1 ,-  
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Uchwa³a Nr XI/97/2003
Rady Gminy w Popielowie

z dnia 29 grudnia 2003 r.

w sprawie wprowadzenia zmiany do uchwa³y Rady Gminy Nr X/88/2003 z 28 listopada 2003 r.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 ustawy z dnia 8 marca
1990r. o samorz¹dzie gminnym (Dz.U. z 2001r. Nr 142 poz.1591,
z 2002 r. Nr 23 poz.220, Nr 62 poz.558, Nr 113 poz.984, Nr153
poz.1271 i Nr 214 poz.1806, Nr 80 poz. 717, Nr 162 poz. 1568) w
zwi¹zku z art. 12 ust. 4 ustawy z dnia 12 stycznia 1991r. o podat-
kach i op³atach lokalnych (Dz.U. z 2002r. Nr 9 poz. 84 i Nr 200
poz. 1683, z  2003r. Nr 96, poz. 874 , Nr 110, poz. 1039 i Nr 188
poz. 1840) oraz art. 4 ust.  2 ustawy z dnia 20 lipca 2000 r.
o og³aszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów praw-
nych (Dz.U. z 2000r. Nr 62 poz. 718 z pó�n. zm.), Rada Gminy w
Popielowie uchwala, co nastêpuje:

§  1. W uchwale Rady Gminy Nr X/88/2003 z dnia 28 listo-
pada 2003 r. w sprawie okre�lenia wysoko�ci stawek podatku
od �rodków transportowych i zwolnieñ w tym podatku obowi¹-
zuj¹cym na terenie Gminy Popielów w 2004 roku, wprowadza
siê nastêpuj¹c¹ zmianê:

§ 2 otrzymuje brzmienie :
"Zwalnia siê z podatku od �rodków transportowych �rodki

transportu wykorzystywane wy³¹cznie do przewozu dzieci do pla-
cówek o�wiatowych oraz �rodki transportu wykorzystywane do
celów ochrony przeciwpo¿arowej, bêd¹ce w³asno�ci¹ Gminy."

§  2. Wykonanie uchwa³y powierza siê Wójtowi Gminy.

§  3. Uchwa³a wchodzi w ¿ycie z dniem 1 stycznia 2004 r.
i podlega og³oszeniu w Dzienniku Urzêdowym Województwa
Opolskiego.

Przewodnicz¹cy Rady Gminy
w Popielowie

Jerzy Kupczyk

Za³¹cznik nr 7
do uchwa³y Nr XII/106/2003

 z dnia 29 grudnia 2003 r.

Stawka podatku w z³otych Ilo�æ miejsc do siedzenia 

Spe³nia normy czysto�ci spalin 

EURO lub posiada katalizator 

pozosta³e 

Od 15 miejsc 900,- 1000,- 

powy¿ej 15 do 29 miejsc 1000,- 1100,- 

Równej lub wy¿szej ni¿ 30 miejsc 1100,- 1200,- 

 

2339

Uchwa³a Nr XI/98/2003
Rady Gminy w Popielowie

z dnia 29 grudnia  2003 r.

w sprawie wprowadzenia zmiany do uchwa³y Rady Gminy Nr X/87/2003 z 28 listopada 2003 r.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 ustawy z dnia 8 marca
1990r. 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, Nr153
poz.1271 i Nr 214 poz.1806, Nr 80 poz. 717, Nr 162 poz. 1568) w
zwi¹zku z art. 7 ust. 3 ustawy z dnia 12 stycznia 1991r. o podat-
kach i op³atach lokalnych (Dz.U. z 2002r. Nr 9 poz. 84 i Nr 200
poz. 1683, z 2003 r. Nr 96, poz. 874, Nr 110, poz. 1039 i Nr 188
poz. 1840) oraz art. 4 ust. 2 ustawy z dnia 20 lipca 2000 r. o
og³aszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów praw-
nych (Dz.U z 2000 r. Nr 62 poz. 718 z pó�n. zm.), Rada Gminy w
Popielowie uchwala, co nastêpuje:

§  1. W uchwale Rady Gminy Nr X/87/2003 z dnia 28 listo-
pada 2003 r. w sprawie okre�lenia wysoko�ci stawek podatków
i op³at lokalnych na rok 2004 oraz zwolnieñ z podatków i op³at
lokalnych, wprowadza siê nastêpuj¹c¹ zmianê:

§ 2  pkt 4 otrzymuje brzmienie :
"budowle sieci rozdzielczej wody oraz budowle s³u¿¹ce

do odprowadzania i oczyszczania �cieków bêd¹ce w³asno�ci¹
Gminy Popielów".

§  2. Wykonanie uchwa³y powierza siê Wójtowi Gminy.

§  3. Uchwa³a wchodzi w ¿ycie z dniem 1 stycznia 2004 r.
i podlega og³oszeniu w Dzienniku Urzêdowym Województwa
Opolskiego.

Przewodnicz¹cy Rady Gminy
w Popielowie

Jerzy Kupczyk
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Uchwa³a Nr XVI/99/03
Rady  Miejskiej w Zdzieszowicach

z dnia 30 grudnia 2003 r.

w sprawie okre�lenia wzorów formularzy niezbêdnych do wymiaru i poboru  podatku od nieruchomo�ci,
podatku rolnego i podatku le�nego.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 ustawy z dnia 8 marca
1990 r. o  samorz¹dzie gminnym (Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz.1591,
z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz.558, Nr 113, poz.984, Nr 214,
poz.1806; z 2003 r. Nr 80, poz.717, Nr 162, poz.1568) oraz art. 6
ust.13 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i op³atach
lokalnych (Dz.U. z 2002 r.  Nr 9, poz.84, Nr 200, poz.1683; z
2003r. N 96, poz. 874, Nr 110, poz.1039, Nr 188, poz. 1840,
Nr 200, poz. 1953, Nr 203, poz.1966), art. 6 a ust.11 ustawy z
dnia 15 listopada 1984 r. o podatku rolnym (Dz.U. z 1993 r.
Nr 94, poz.431;z 1994 r. Nr 1, poz. 3: z 1996 r. Nr 91, poz. 409,
z 1997 r. Nr 43, poz.272, Nr 137, poz.926, z 1998 r. Nr 108, poz.
681, z 2001 r. Nr 81, poz.875, z 2002 r. Nr 200, poz. 1680) oraz
art. 6, ust. 9 ustawy z dnia 30 pa�dziernika 2002 r. o podatku
le�nym (Dz.U. Nr 200, poz. 1682), Rada Miejska w Zdzieszowi-
cach uchwala, co nastêpuje:

§ 1. Okre�la siê nastêpuj¹ce wzory formularzy niezbêd-
nych do wymiaru i poboru podatku:

1) od nieruchomo�ci:
a) dla osób fizycznych - informacja o nieruchomo�ciach i

obiektach budowlanych, stanowi¹ca za³¹cznik nr 1 do niniejszej
uchwa³y,

b) dla osób prawnych - deklaracja na podatek od nieru-
chomo�ci,  stanowi¹ca za³¹cznik nr 2 do niniejszej uchwa³y,

2) podatku  rolnego:
a) dla osób fizycznych- informacja o gruntach, stanowi¹ca

za³¹cznik nr 3 do niniejszej uchwa³y,
b) dla  osób prawnych - deklaracja na podatek rolny, sta-

nowi¹ca za³¹cznik nr 4 do niniejszej uchwa³y,
3) podatku  le�nego:
a) dla osób fizycznych- informacja o lasach, stanowi¹ca

za³¹cznik nr 5 do niniejszej uchwa³y,
c) dla osób prawnych- deklaracja na podatek le�ny, sta-

nowi¹ca za³¹cznik nr 6 do niniejszej uchwa³y,

§ 2. Traci moc uchwa³a Nr III/10/02 Rady Miejskiej w Zdzie-
szowicach  z dnia 13 grudnia 2002 r. w sprawie okre�lenia wzo-
rów formularzy niezbêdnych do wymiaru i poboru podatku od
nieruchomo�ci, podatku rolnego i podatku le�nego.

§ 3. Wykonanie uchwa³y powierza siê Burmistrzowi Zdzie-
szowic.

§ 4. Uchwa³a wchodzi w ¿ycie z dniem 1 stycznia 2004 r. i
podlega og³oszeniu w Dzienniku Urzêdowym  Województwa
Opolskiego.

                                         Przewodnicz¹cy  Rady  Miejskiej
                                                                    Edward Paciorek

2340

Uchwa³a Nr XVII/180/2003
Rady Miejskiej w Prudniku

z dnia 30 grudnia 2003 r.

zmieniaj¹ca uchwa³ê w sprawie zasad wnoszenia udzia³ów do spó³ki.

Na podstawie art.18 ust.2 pkt 9 lit. g ustawy z dnia 8 marca
1990r. o samorz¹dzie gminnym (Dz.U. z 2001r. Nr 142, poz.1591,
z 2002r. Nr 23, poz.220, Nr 62, poz.558, Nr 113, poz.984, Nr 153,
poz.1271, Nr 214, poz.1806, z 2003r. Nr 80, poz.717,
Nr 162, poz.1568), Rada Miejska w Prudniku uchwala, co na-
stêpuje:

§ 1. W uchwale Nr VI/67/99 Rady Miejskiej w Prudniku z
dnia 11 marca 1999r. w sprawie zasad wnoszenia udzia³ów do
spó³ki zmienionej uchwa³ami: Nr XL/572/2001 z dnia 28 grud-
nia 2001r. i Nr XV/169/2003 z dnia 27 listopada 2003r. wprowa-
dza siê nastêpuj¹ce zmiany :

1) tytu³ uchwa³y otrzymuje brzmienie:
" w sprawie zasad wnoszenia i zbywania udzia³ów w spó³-

kach"
2) dodaje siê § 1a w brzmieniu :
" § 1a 1. W spó³kach, w których Gmina nie jest jedynym

wspólnikiem zbycia udzia³ów nastêpuje:

1) na rzecz pozosta³ych wspólników, je¿eli tak przewiduje
umowa spó³ki,

2) na rzecz innych osób, je¿eli umowa spó³ki nie ograni-
cza zbycia udzia³ów,

3) wed³ug ceny rynkowej za udzia³, okre�lonej na podsta-
wie wyceny dokonanej przez uprawniony podmiot i ustalonej w
drodze negocjacji w ramach wyceny.

2. Zbycie udzia³ów wymaga uzyskania opinii Rady Miej-
skiej w drodze uchwa³y"

§ 2. Wykonanie uchwa³y powierza siê Burmistrzowi Prudnika.

§ 3. Uchwa³a podlega og³oszeniu w Dzienniku Urzêdo-
wym Województwa Opolskiego i wchodzi w ¿ycie po up³ywie
14 dni od dnia og³oszenia.

Przewodnicz¹cy
Rady MIejskiej

Henryk Sobczak
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Uchwa³a Nr XVI/100/03
Rady Miejskiej w Zdzieszowicach

z dnia 30 grudnia 2003 r.

w sprawie obni¿enia ceny skupu 1q ¿yta.

Na podstawie art.6 ust. 2, ust.3  ustawy z dnia 15 listopa-
da 1984r. o podatku rolnym (Dz.U. z 1993 r. Nr 94, poz. 431,
z 1994r. Nr 1, poz.3, z 1996r. Nr 91, poz. 409, z 1997r. Nr 43,
poz.272 i Nr 137, poz. 926, z 1998r. Nr 108, poz. 681, z 2001r.
Nr 81, poz.875, z 2002r. Nr 200, poz.1680), Rada Miejska w
Zdzieszowicach uchwala, co nastêpuje:

  §1. Obni¿a siê cenê skupu 1q ¿yta ustalon¹ na podsta-
wie komunikatu Prezesa G³ównego Urzêdu Statystycznego z dnia
17 pa�dziernika 2003 r. og³oszonego w Monitorze Polskim
Nr 49, poz.771 na kwotê: 33,45 z³.

§ 2. Wykonanie w/w uchwa³y powierza siê Burmistrzowi
Zdzieszowic.

§ 3. Uchwa³a ma zastosowanie do wymiaru podatku rol-
nego na rok 2004.

§ 4. Uchwa³a wchodzi w ¿ycie od 1 stycznia 2004 r. i podle-
ga og³oszeniu w Dzienniku Urzêdowym Województwa Opolskie-
go.

                                  Przewodnicz¹cy Rady Miejskiej
                                                                       Edward Paciorek

2343

Porozumienie

o przekazaniu w zarz¹d Gminy Kêdzierzyn - Ko�le ul. Kozielskiej oraz odcinka Al. Jana Paw³a II

zawarte w dniu 30 pa�dziernika 2001 r. pomiêdzy Zarz¹-
dem Miasta Kêdzierzyna - Ko�la reprezentowanym przez:

1/   Prezydenta Miasta  Jerzego Majchrzaka,

2/ Wiceprezydenta Miasta  Wies³awa F¹farê,

zwanym w dalszej czê�ci Porozumienia Gmin¹ ,

a Zarz¹dem Powiatu Kêdzierzyñsko - Kozielskiego re-

prezentowanym przez:

1/   Starostê   Józefa  Gismana,

2/ Wicestarostê  Andrzeja Krebsa,

zwanym dalej Powiatem, o nastêpuj¹cym brzmieniu:

§ 1. 1. Przedmiotem Porozumienia jest przekazanie w za-

rz¹dzanie Gminy Kêdzierzyn - Ko�le obecnego odcinka drogi

krajowej, przebiegaj¹cego przez ulicê Kozielsk¹ oraz  Al.  Jana

Paw³a II, od skrzy¿owania z ulic¹ Gliwick¹ do skrzy¿owania  z

Al.  Armii Krajowej w Kêdzierzynie - Ko�lu, zwanego dalej drog¹.

2. Porozumienie wejdzie w ¿ycie pod warunkiem zmiany

kategorii drogi z krajowej na powiatow¹.

§ 2. 1. Powiat zobowi¹zuje siê do niezw³ocznego przeka-

zywania Gminie uzyskanych subwencji na utrzymanie drogi w

terminach nie przekraczaj¹cych 14 dni od daty ich uzyskania.

2 .Powiat dokonywaæ bêdzie wp³at kwot subwencji na konto

Gminy w Banku BZ WBK  Oddz. Kêdzierzyn - Ko�le Nr 98 1090

2183 0000 0005 6600 0231.

§ 3. 1. Gmina zobowi¹zuje siê do wype³niania obowi¹z-

ków zarz¹dcy drogi wynikaj¹cych z obowi¹zuj¹cych przepisów

prawa.

2. Gmina zobowi¹zuje siê równie¿ do ponoszenia ewen-

tualnych kosztów wynikaj¹cych z ró¿nicy pomiêdzy kwot¹ rzeczy-

wistych  wydatków na utrzymanie i modernizacjê drogi a kwot¹

uzyskanej subwencji, w wypadku gdy kwota subwencji bêdzie

za ma³a w stosunku do wydatków.

§ 4. 1. Gmina przejmie od Powiatu w zarz¹dzanie drogê

najpó�niej w terminie siedmiu dni od daty zmiany jej kategorii.
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Starosta Prezydent Miasta
Józef Gisman Jerzy Majchrzak

Wicestarosta Wiceprezydent Miasta
Andrzej Krebs Wies³aw F¹fara
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Rozporz¹dzenie Nr 2/2003
Dyrektora Regionalnego Zarz¹du Gospodarki Wodnej w Gliwicach

z dnia 23 grudnia 2003 r.

w sprawie okre�lenia wód podziemnych wra¿liwych na zanieczyszczenia zwi¹zkami azotu ze �róde³ rolniczych
oraz obszarów szczególnie na nie nara¿onych.

Na podstawie art. 47 ust. 3 ustawy z dnia 18 lipca 2001 r.
Prawo wodne (Dz. U. Nr 115, poz. 1229 z pó�n. zm.), zarz¹dza
siê, co nastêpuje:

§ 1. W województwie opolskim, jako wody wra¿liwe na
zanieczyszczenia zwi¹zkami azotu ze �róde³ rolniczych uznaje
siê wody podziemne zbiornika Nr 332 Subniecka Kêdzierzyñ-
sko-G³ubczycka w granicach Gminy Polska Cerekiew oraz wody
podziemne u¿ytkowego poziomu wodono�nego w granicach

Gmin: Baborów i Kietrz.

§ 2. 1. Obszar szczególnie nara¿ony na zanieczyszczenia
zwi¹zkami azotu pochodzenia rolniczego, z którego nale¿y ogra-
niczyæ odp³yw azotu ze �róde³ rolniczych do wód wymienionych w
§ 1, wynosi ³¹cznie 317,14 km2. Z powierzchni tej na teren po-

szczególnych Gmin przypada: Polska Cerekiew- 60,24 km2,
Baborów- 116,97 km2, Kietrz- 139,93 km2.

2. Granice obszaru wskazanego w ust. 1 okre�laj¹ grani-
ce administracyjne Gmin: Polska Cerekiew, Baborów, Kietrz.

§ 3. Granicê obszaru szczególnie nara¿onego, którego
dotyczy ograniczenie odp³ywu azotu ze �róde³ rolniczych, znajdu-
j¹cego siê na terenie dzia³ania Regionalnego Zarz¹du Gospodar-
ki Wodnej w Gliwicach, przedstawia mapa w skali 1: 1 000 000
stanowi¹ca za³¹cznik do rozporz¹dzenia.

§ 4. Rozporz¹dzenie wchodzi w ¿ycie po up³ywie 14 dni od
dnia og³oszenia w Dzienniku Urzêdowym Województwa Opol-
skiego.

Regionalny Zarz¹d
Gospodarki Wodnej w Gliwicach

Dyrektor
Józef Stadnicki

2. Porozumienie zosta³o zawarte na czas nieoznaczony.

3. Porozumienie mo¿e byæ rozwi¹zane w drodze wypowie-

dzenia przez jedn¹ ze stron z zachowaniem trzymiesiêcznego

okresu wypowiedzenia.

4. Porozumienie nie mo¿e byæ rozwi¹zane w drodze wypo-

wiedzenia przed up³ywem 10 lat od jego zawarcia.

§ 5. Zmiany i uzupe³nienia niniejszego Porozumienia wy-

magaj¹ formy pisemnej pod rygorem niewa¿no�ci.

§ 6. Porozumienie podlega og³oszeniu w Dzienniku Urzê-

dowym Województwa Opolskiego.

§ 7. Porozumienie sporz¹dzone zosta³o w czterech jedno-

brzmi¹cych egzemplarzach, po dwa dla ka¿dej ze stron.

Powiat : Gmina:
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Zarz¹dzenie Nr 122/03
Wojewody Opolskiego

z dnia  24 pa�dziernika  2003 r.

zmieniaj¹ce zarz¹dzenie w sprawie nadania Statutu Opolskiemu Urzêdowi Wojewódzkiemu w Opolu.

Na podstawie art. 29 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998r.
o administracji rz¹dowej w województwie (Dz. U. z 2001 r. Nr 80,
poz. 872 i Nr 128, poz. 1407, z 2002 r. Nr 37, poz. 329, Nr 41, poz.
365, Nr 62, poz. 558, Nr 89, poz. 804 i Nr 200, poz. 1688 oraz
z 2003 r. Nr 52, poz. 450, Nr 137, poz. 1302 i Nr 149, poz. 1452)
zarz¹dza siê, co nastêpuje:

§ 1. W Statucie Opolskiego Urzêdu Wojewódzkiego
w Opolu, stanowi¹cym za³¹cznik do zarz¹dzenia Nr 160 Woje-
wody Opolskiego z dnia 12 grudnia 2001 r. w sprawie nadania
Statutu Opolskiemu Urzêdowi Wojewódzkiemu (Dz. Urz. Woj.
Opolskiego z 2002 r. Nr 14, poz. 238 i Nr 132, poz. 1944 oraz
z 2003 r. Nr 9, poz. 254). wprowadza siê nastêpuj¹ce zmiany:

1) w § 2  pkt 6 otrzymuje brzmienie:
"6) dyrektorze wydzia³u - nale¿y przez to rozumieæ równie¿

Dyrektora Gabinetu Wojewody, Dyrektora Biura Zarz¹dzania
Funduszami Europejskimi oraz Dyrektora Biura Dyrektora Ge-
neralnego.";

2) w § 7:
a) uchyla siê pkt 1 i pkt 2,
b) pkt 6 otrzymuje brzmienie:
"6) Wojewódzki Zespó³ Reagowania Kryzysowego,";

3) w § 8 w ust. 1 pkt 10 otrzymuje brzmienie:
"10) Biuro Zarz¹dzania Funduszami Europejskimi,";

4) w § 10 pkt 10 otrzymuje brzmienie:
"10) Dyrektor Biura Zarz¹dzania Funduszami Europejskimi,";

5) w § 14 w ust. 1 uchyla siê pkt 4;

6) § 20 otrzymuje brzmienie:
"§ 20. Do zakresu dzia³ania Biura Zarz¹dzania Fundusza-

mi Europejskimi nale¿y realizacja zadañ Wojewody objêtych
dzia³ami:

1) integracja europejska,
2) rozwój regionalny,
3) sprawy zagraniczne.";

7) w § 24 uchyla siê pkt 13;

8) w § 25:
a) pkt 6 otrzymuje brzmienie:
"6) Wojewódzki Inspektorat Farmaceutyczny w Opolu,",
b) pkt 11 otrzymuje brzmienie:
"11) Wojewódzki Urz¹d Ochrony Zabytków w Opolu,",
c) uchyla  siê pkt 13;

9) w § 26:
a) pkt 6 otrzymuje brzmienie:
 "6) Wojewódzkiego Inspektoratu Farmaceutycznego na-

le¿y:
a) kontrolowanie warunków wytwarzania, transportu, prze-

³adunku i przechowywania �rodków farmaceutycznych i mate-
ria³ów medycznych,

b) kontrolowanie aptek i innych jednostek prowadz¹cych
obrót detaliczny i hurtowy �rodkami farmaceutycznymi i materia-
³ami medycznymi,

c) kontrolowanie obrotu �rodkami odurzaj¹cymi, psycho-
tropowymi i prekursorami,

d) prowadzenie spraw zwi¹zanych z wyra¿aniem zgody na
uruchomienie aptek i hurtowni.",

b) pkt 9 otrzymuje brzmienie:
"9) Wojewódzkiego Inspektoratu Inspekcji Handlowej na-

le¿y:
a) kontrola legalno�ci i rzetelno�ci dzia³ania przedsiêbior-

ców prowadz¹cych dzia³alno�æ gospodarcz¹ w zakresie pro-
dukcji , handlu i us³ug,

b) kontrola produktów znajduj¹cych siê w obrocie handlo-
wym lub przeznaczonych do wprowadzenia do takiego obrotu,

c) podejmowanie mediacji w celu ochrony interesów i praw
konsumentów,

d) organizowanie i prowadzenie sta³ego polubownego
s¹du konsumenckiego oraz  prowadzenie poradnictwa konsu-
menckiego,",

c) pkt 11 otrzymuje brzmienie:
"11) Wojewódzkiego Urzêdu Ochrony Zabytków nale¿y:
a) zapewnienie warunków prawnych, organizacyjnych i fi-

nansowych umo¿liwiaj¹cych trwa³e zachowanie zabytków oraz
ich zagospodarowanie i utrzymanie,

b) zapobieganie zagro¿eniom mog¹cym spowodowaæ
uszczerbek dla warto�ci zabytków,  poprzez kontrolê stanu ich
zachowania i przeznaczenia,

c) udaremnienie niszczenia i niew³a�ciwego korzystania
z zabytków, przeciwdzia³anie kradzie¿y, zaginiêciu lub nielegal-
nemu wywozowi za granicê,

d) rejestracja i ewidencja zabytków znajduj¹cych siê na
terenie województwa,",

d) uchyla siê pkt 13;

10) za³¹cznik nr 1 do Statutu Opolskiego Urzêdu Woje-
wódzkiego w Opolu otrzymuje brzmienie jak  za³¹cznik do niniej-
szego zarz¹dzenia;

11) w za³¹czniku nr 2 do Statutu Opolskiego Urzêdu Woje-
wódzkiego w Opolu ust. 3 otrzymuje brzmienie:

"3. Zespó³ Opolskich Parków Krajobrazowych w Pokrzyw-
nej".

§ 2. Wykonanie zarz¹dzenia powierza siê Dyrektorowi
Generalnemu Opolskiego Urzêdu Wojewódzkiego w Opolu.

§ 3.  Zarz¹dzenie wchodzi w ¿ycie po up³ywie 14 dni od
dnia og³oszenia w Dzienniku Urzêdowym Województwa Opol-
skiego, z wyj¹tkiem § 1 pkt 7, pkt 8 lit.  c, i pkt  9 lit. d, które
wchodz¹ w ¿ycie z dniem 1 stycznia 2004 r.

Wojewoda Opolski
El¿bieta Rutkowska
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Za³¹cznik
do zarz¹dzenia Nr 122/03

Wojewody Opolskiego
z dnia 24 pa�dziernika 2003 r.

Za³¹cznik nr 1
do Statutu Opolskiego Urzêdu Wojewódzkiego

Wykaz
przedsiêbiorstw, dla których Wojewoda pe³ni funkcjê

organu za³o¿ycielskiego

1. Przedsiêbiorstwo Wydobycia i Obróbki Marmuru
"MARMUR" w S³awniowicach

2. Kluczborskie Zak³ady Przemys³u Skórzanego "KLUGAR"
w Kluczborku

3. Zak³ady Stolarki Budowlanej "STOLBUD" w Namys³o-
wie

4. Paczkowskie Przedsiêbiorstwo Produkcyjno-Remon-
towe "ZREMB" w Paczkowie

5. Opolskie Zak³ady Mechaniczne "OZAMECH" w Opolu
6. Brzeskie Zak³ady Urz¹dzeñ Wagonowych "BEWAG" w

Brzegu
7. Stocznia "KO�LE" Przedsiêbiorstwo Pañstwowe w Kê-

dzierzynie-Ko�lu

8. Przedsiêbiorstwo Budownictwa Rolniczego w Brzegu
9. Przedsiêbiorstwo Budownictwa Rolniczego w Zdzieszo-

wicach
10. Przedsiêbiorstwo Us³ug Technicznych w Rozwadzy
11. Przedsiêbiorstwo Budownictwa Hydrotechnicznego

"ODRA-1" w Opolu
12. Opolskie Przedsiêbiorstwo Produkcji Le�nej "LAS" w

Opolu
13. Przedsiêbiorstwo Handlowo-Techniczne Sprzêtu Po-

¿arniczego i Ochronnego "SUPON" w Opolu
14. Przedsiêbiorstwo Pañstwowej Komunikacji Samocho-

dowej w G³ubczycach
15. Przedsiêbiorstwo Pañstwowej Komunikacji Samocho-

dowej w Prudniku
16. Przedsiêbiorstwo Transportowo-Spedycyjne Cemen-

tu Luzem "TRANSCEM" w Opolu
17. Przedsiêbiorstwo Transportowe Handlu Wewnêtrzne-

go w Opolu
18. Przedsiêbiorstwo Transportowe "TRANSBUD - Nysa"

w Nysie
19. Przedsiêbiorstwo Transportowe "TRANSLEN" w Wo³-

czynie
20. Przedsiêbiorstwo Rolno-Przemys³owe i Us³ug w Nie-

modlinie
21. Nasycalnia Podk³adów Przedsiêbiorstwo Pañstwowe

w Pludrach


