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Dziennik Urzêdowy
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W zwi¹zku z art.18 ust. 2 pkt. 15 ustawy z dnia 8 marca
1990r. o samorz¹dzie gminnym (Dz.U.  Nr 16 poz.95, z  2001r. Nr
142 poz. 1591 z pó�n. zm.) oraz  art. 34 ust. 5 ustawy z dnia 29
listopada 1990r. o pomocy spo³ecznej (Dz. U. z 1998r. Nr 64,
poz. 414, z pó�n. zm.)  i   § 2 ust. 3 rozporz¹dzenia Rady Mini-
strów z dnia 14 stycznia 2003r. w sprawie szczegó³owych zasad
i trybu udzielania pomocy w do¿ywianiu uczniów w 2003 roku
(Dz.U. Nr 13, poz. 133), Rada Miejska w Brzegu uchwala, co
nastêpuje:

§ 1.Uchwa³a okre�la zasady zwrotu wydatków poniesio-
nych przez Miejski O�rodek Pomocy Spo³ecznej na do¿ywianie
uczniów, je¿eli dochód na osobê w rodzinie ucznia przekracza
200% kryterium dochodowego okre�lonego zgodnie z art. 4
ustawy z dnia 29 listopada 1990r. o pomocy spo³ecznej.

§ 2.1. Ustala siê, ¿e w przypadku, gdy dochód na osobê w
rodzinie ucznia przekracza warto�æ, o której mowa w  § 1, przy-
znany zasi³ek podlega zwrotowi w ca³o�ci lub  w czê�ci w  wyso-
ko�ci i terminie okre�lonym w decyzji administracyjnej Kierow-
nika Miejskiego O�rodka Pomocy Spo³ecznej.

1842

Uchwa³a  Nr XVI/121/03
Rady Miejskiej w  Brzegu

z dnia  24 pa�dziernika 2003 r.

w sprawie okre�lenia zasad zwrotu wydatków przeznaczonych na �wiadczenia przyznawane
w ramach zadañ w³asnych w zakresie do¿ywiania uczniów w  2003 roku.

2. Na wniosek zasi³kobiorcy okres zwrotu mo¿e zostaæ
przed³u¿ony przez Kierownika  Miejskiego O�rodka Pomocy
Spo³ecznej.

§ 3. �wiadczeniobiorca obowi¹zany jest do zwrotu otrzy-
manego �wiadczenia jednorazowo lub w ratach miesiêcznych.

§ 4. �wiadczenia nie zwrócone w terminie okre�lonym w
decyzji administracyjnej bêd¹ egzekwowane w trybie przepisów
o postêpowaniu egzekucyjnym w administracji.

 § 5. Wykonanie uchwa³y powierza siê Burmistrzowi Mia-
sta Brzegu.

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

Przewodnicz¹cy
Rady Miejskiej w Brzegu

Janusz Gil

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 13 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/, Rada Miejska
uchwala:

§ 1. Nadaje siê  nazwê ulicy zlokalizowanej na terenie
miasta Olesna, bêd¹cej boczn¹ ulicy Czêstochowskiej:

1. Ulica Weso³a     - dz. nr 3647/84 i nr 3655/84  Ole-
sno k.m. 3.6.
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Uchwa³a Nr XII / 99/ 03
Rady Miejskiej w Ole�nie

z dnia 29 pa�dziernika 2003 r.

w sprawie nadania nazwy ulicy w mie�cie Olesno.

§ 2. Po³o¿enie i przebieg ulicy okre�la szkic graficzny sta-
nowi¹cy za³¹cznik do niniejszej uchwa³y.

§ 3. Wykonanie uchwa³y powierza siê Burmistrzowi Olesna.

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

Przewodnicz¹cy
Rady Miejskiej

Ehrenfrid Dittmann



Dziennik Urzêdowy
Województwa Opolskiego Nr 95 - 7299 -              Poz.1843



Dziennik Urzêdowy
Województwa Opolskiego Nr 95 - 7300 -         Poz.1844

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 13 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/, Rada Miejska uchwala:

§ 1. Nadaje siê  nazwê ulicy zlokalizowanej na terenie mia-
sta Olesna, bêd¹cej boczn¹ ulicy Sienkiewicza

1. Ulica Paulinki - dz. nr 2307/272, 2256/272, 2251/272,
2261/272, 2264/272  k.m. 2.8, obrêb Olesno.
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Uchwa³a Nr  XII/ 100/ 03
Rady Miejskiej w Ole�nie

z dnia 29 pa�dziernika 2003 r.

w sprawie nadania nazwy ulicy w mie�cie Olesno.

§ 2. Po³o¿enie i przebieg ulicy okre�la szkic graficzny sta-
nowi¹cy za³¹cznik do niniejszej uchwa³y.

§ 3. Wykonanie uchwa³y powierza siê Burmistrzowi Olesna.

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

Przewodnicz¹cy
Rady Miejskiej

Ehrenfrid Dittmann
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 Na  podstawie  art.18  ust. 2  pkt  1 ustawy z dnia 8 marca
1990 r. o samorz¹dzie  gminnym ( Dz.U. z  2001 r. Nr 142, poz.
1591, z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984,
Nr 153, poz.1271, Nr 214, poz.1806 i z 2003r. Nr 80, poz.717),
Rada Gminy Pakos³awice uchwala, co  nastêpuje:

§ 1. W za³¹czniku  do  zmienianej uchwa³y wprowadza siê
nastêpuj¹ce zmiany :

1. §   7 otrzymuje brzmienie - " Siedzib¹ organów Gminy
jest miejscowo�æ Pakos³awice".

2. § 31 otrzymuje brzmienie - "Wy³¹czenie jawno�ci sesji jest
dopuszczalne jedynie w ustawowo przewidzianych przypadkach ".

3. § 116 skre�la  siê w ca³o�ci .
4. § 117 oznacza siê jako § 116 .
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Uchwa³a Nr  X/35/03
Rady Gminy Pakos³awice

z dnia 16 pa�dziernika 2003 r.

w sprawie zmiany uchwa³y Nr VIII/28/03 z  dnia  28 kwietnia 2003 r. w sprawie Statutu Gminy Pakos³awice .

§ 2. Wykonanie  uchwa³y  powierza  siê  Wójtowi Gminy
Pakos³awice .

§ 3. Uchwa³a  podlega og³oszeniu  w  Dzienniku  Urzêdo-
wym  Województwa  Opolskiego .

§ 4. Uchwa³a  wchodzi  w  ¿ycie  po   up³ywie 14 dni od dnia
og³oszenia.

Przewodnicz¹cy
Rady Gminy

Boles³aw Moraczewski

Na podstawie art.34 ust.5 ustawy z dnia 29 listopada 1990r.
o pomocy spo³ecznej (Dz. U. z 1998 r. Nr 64, poz.414,  Nr 106,
poz. 668, Nr 117, poz.756 i Nr 162, poz.1118 i 1126, z 1999 r. Nr
20, poz.170, Nr 79, poz.885 i Nr 90, poz. 1001, z 2000 r. Nr  12,
poz.136 i Nr 19, poz. 238 oraz z 2001 r. Nr 72, poz. 748, Nr 88,
poz.961, Nr 89, poz. 973, Nr 111, poz.1194,Nr 122,poz.1349 i Nr
154,poz. 179; z 2003 r. Nr 7,poz. 79, Nr 44, poz. 389, Nr 122,
poz.1143, Nr 128, poz. 1176, Nr 135, poz. 1268)  oraz  § 2 ust.3
rozporz¹dzenia Rady Ministrów z dnia 14 stycznia 2003 r. w spra-
wie szczegó³owych zasad i trybu udzielenia pomocy w do¿ywia-
niu uczniów w 2003 roku (Dz.U. Nr 13, poz.133), Rada Gminy w
Pokoju uchwala, co nastêpuje:

§ 1. Uchwa³a okre�la zasady zwrotu wydatków poniesio-
nych  przez Gminny O�rodek Pomocy Spo³ecznej na do¿ywianie
uczniów, je¿eli dochód na osobê w rodzinie ucznia przekracza
200 % kryterium dochodowego, okre�lonego zgodnie z art.4 usta-
wy z dnia 29 listopada 1990 r. o pomocy spo³ecznej.

§ 2. �wiadczenie , o którym mowa w § 1 uchwa³y, mog¹
otrzymaæ osoby lub rodziny , których sytuacja materialna ustalo-
na na podstawie wywiadu �rodowiskowego przez O�rodek Po-
mocy Spo³ecznej ,w oparciu o przes³anki okre�lone w art.3 usta-
wy o pomocy spo³ecznej, uzasadnia ich przyznanie.

§ 3. 1. Ustala siê , ¿e w przypadku , gdy dochód na osobê
w rodzinie ucznia przekracza warto�æ , o której mowa w § 1 ,
przyznany zasi³ek podlega zwrotowi w ca³o�ci lub w czê�ci w
wysoko�ci i terminie okre�lonym w decyzji administracyjnej.

2. Na uzasadniony wniosek zasi³kobiorcy, okres zwrotu
mo¿e zostaæ przed³u¿ony przez  Kierownika O�rodka Pomocy
Spo³ecznej.
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Uchwa³a Nr X/84/2003
Rady Gminy w Pokoju

z dnia 13 pa�dziernika 2003 r.

w sprawie okre�lenia  zasad zwrotu wydatków przeznaczonych na �wiadczenia przyznane
w ramach zadañ w³asnych w zakresie do¿ywiania uczniów.

§ 4. W szczególnie uzasadnionych przypadkach, zgodnie
z art. 41 ustawy z dnia 29 listopada 1990 r. o pomocy spo³ecz-
nej, Kierownik mo¿e odst¹piæ od ¿¹dania zwrotu wydatków po-
niesionych na pomoc w formie posi³ku.

§ 5. �wiadczeniobiorca obowi¹zany jest do zwrotu otrzy-
manego �wiadczenia jednorazowo lub w ratach miesiêcznych.

§ 6. Ponowne przyznanie �wiadczenia mo¿e nast¹piæ po
ca³kowitej sp³acie otrzymanego wcze�niej �wiadczenia.

§ 7. �wiadczenia nie zwrócone w terminie okre�lonym w
decyzji administracyjnej, bêd¹ egzekwowane w trybie przepi-
sów o postêpowaniu egzekucyjnym w administracji.

§ 8. Wykonanie uchwa³y powierza siê Wójtowi Gminy.

§ 9. Traci moc uchwa³a Nr XXXVI/250/2002 Rady Gminy
w Pokoju z dnia 11 marca 2002 r..

§ 10. Uchwa³a wymaga og³oszenia w Dzienniku Urzêdo-
wym Województwa Opolskiego.

§ 11. Uchwa³a wchodzi w ¿ycie po up³ywie 14 dni od daty
og³oszenia.

Przewodnicz¹cy
Rady Gminy

Jacek Gos³awski
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Na podstawie art.35 ust. 1,art.40 ust.2 pkt 1 i art.41
ust.1ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorz¹dzie gminnym
/Dz.U. z 2001 r. Nr 142,poz.1591, z 2002r. Nr 23, poz.220, Nr 62,
poz.558, Nr 113, poz.984, Nr 153, poz.1271 i Nr 214, poz.1806/
oraz  art.4 ust.1 i art.13 pkt 13 ustawy z dnia 20 lipca 2000r. o
og³aszaniu aktów normatywnych /Dz.U. Nr 62, poz.718, z 2001r.
Nr 46 poz.499/, Rada Gminy uchwala, co nastêpuje:

§ 1. Uchwala siê Statuty nastêpuj¹cych So³ectw Gminy Po-
pielów :

1. Statut So³ectwa Stare Sio³kowice   -stanowi¹cy za³¹cznik nr 1.
2. Statut So³ectwa Popielów                  -stanowi¹cy za³¹cznik nr 2.
3. Statut So³ectwa Popielowska Kolonia     -stanowi¹cy za³¹cznik nr 3.
4. Statut So³ectwa Kaniów                      -stanowi¹cy za³¹cznik nr 4.
5. Statut So³ectwa Lubienia                 -stanowi¹cy za³¹cznik nr 5.
6. Statut So³ectwa Nowe Sio³kowice     -stanowi¹cy za³¹cznik nr 6.
7. Statut So³ectwa Kar³owice               -stanowi¹cy za³¹cznik nr 7.
8. Statut So³ectwa Kurznie                    -stanowi¹cy za³¹cznik nr 8.
9. Statut So³ectwa Ku�nica Katowska  -stanowi¹cy za³¹cznik nr 9.
10. Statut So³ectwa Stobrawa            -stanowi¹cy za³¹cznik nr 10.
11. Statut So³ectwa Rybna                  -stanowi¹cy za³¹cznik nr 11.
12. Statut So³ectwa Stare Kolnie      -stanowi¹cy za³¹cznik nr 12.

§ 2. Traci moc uchwa³a Nr X/86/99 z dnia 21 pa�dziernika
1999 r.

§ 3. Wykonanie uchwa³y powierza siê Wójtowi Gminy.

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

Przewodnicz¹cy
Rady Gminy w Popielowie

Jerzy Kupczyk

Za³¹cznik nr 1
do uchwa³y Nr VI/ 50 /2003
Rady Gminy w Popielowie

z dnia 23 maja 2003 r.

STATUT
SO£ECTWA  STARE SIO£KOWICE

I. POSTANOWIENIA  OGÓLNE

§ 1. 1.Ogó³ mieszkañców So³ectwa Stare Sio³kowice sta-
nowi Samorz¹d Mieszkañców Wsi.

2.Nazwa Samorz¹du Mieszkañców Wsi brzmi: So³ectwo
Stare Sio³kowice.

3.So³ectwo Stare Sio³kowice jest jednostk¹ pomocnicz¹
Gminy, której mieszkañcy wspólnie z innymi so³ectwami tworz¹
wspólnotê samorz¹dow¹ Gminy Popielów.

§ 2. So³ectwo dzia³a na podstawie przepisów prawa a w
szczególno�ci  :

1847

Uchwa³a Nr VI/50/2003
Rady  Gminy w Popielowie

z dnia 23 maja  2003 r.

w sprawie  uchwalenia  Statutów So³ectw Gminy Popielów.

·  ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorz¹dzie gmin-
nym,

·  Statutu Gminy Popielów,
·  niniejszego Statutu.

II. ORGANIZACJA I ZADANIA SO£ECTWA

§ 3. 1.So³ectwo jako jednostka pomocnicza wykonuje
zadania powierzone jej przez Gminê, dzia³aj¹c poprzez swoje
organy.

2. Organami So³ectwa s¹ :
1) Zebranie Wiejskie,
2) So³tys,
3.Do zadañ So³ectwa nale¿y:
1) udzia³ w  rozpatrywaniu spraw rolnictwa ,inwestycji na

wsi, socjalno-bytowych, kulturalnych, sportu ,wypoczynku i in-
nych zwi¹zanych z miejscem zamieszkania,

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

mieszkania,
4) organizowanie pomocy s¹siedzkiej,
5) wspó³dzia³anie z jednostkami organizacyjnymi w za-

kresie organizowania warunków ¿ycia na wsi.
4.Rada Gminy na wniosek So³ectwa, mo¿e przekazaæ

okre�lone sk³adniki mienia   komunalnego So³ectwu do korzy-
stania.

5.Realizuj¹c zadanie, o którym mowa w ust. 4, organy
So³ectwa rozporz¹dzaj¹ dochodami z tego �ród³a, w ramach
bud¿etu Gminy.

§ 4. Zadania okre�lone w § 3 ust. 3 So³ectwo realizuje w
szczególno�ci poprzez:

1. Podejmowanie uchwa³ w sprawach So³ectwa w ra-
mach przyznanych mu kompetencji.

2. Opiniowanie spraw nale¿¹cych  do zakresu dzia³ania
So³ectwa.

3. Wspó³uczestnictwo w organizowaniu i przeprowadza-
niu przez Radê Gminy konsultacji spo³ecznej projektów uchwa³
Rady 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 w zakresie organizacji spotkañ
z wyborcami, dy¿urów oraz kierowanie do nich wniosków dot.
So³ectwa.

6. Ustalenie zadañ dla So³tysa do realizacji pomiêdzy
zebraniami.

III. ZEBRANIE  WIEJSKIE

§ 5. 1. Zebranie Wiejskie jest form¹ demokracji bezpo-
�redniej samorz¹dno�ci lokalnej mieszkañców So³ectwa i jako
takie jest organem uchwa³odawczym w So³ectwie.

2. Prawo uczestnictwa i wybierania w Zebraniu Wiejskim
maj¹ wszyscy mieszkañcy So³ectwa zameldowani lub stale
zamieszkuj¹cy na obszarze So³ectwa, posiadaj¹cy czynne pra-
wo wyborcze.
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3. Uczestnictwo w Zebraniu Wiejskim upowa¿nia do :
1) zabierania g³osu w dyskusji,
2) przedstawiania wniosków i projektów uchwa³,
3) g³osowania,
4) sk³adania o�wiadczeñ,
5) ¿¹dania zapisu w protokole zebrania z³o¿onego o�wiad-

czenia lub deklaracji.
4.W Zebraniu Wiejskim mog¹ uczestniczyæ /bez prawa

g³osowania/ przedstawiciele Urzêdu.
5.Zebranie Wiejskie zwo³uje So³tys w miarê potrzeby, nie

rzadziej jednak jak jeden raz w roku w okresie jesiennym po-
przez og³oszenie. W szczególnie uzasadnionych  przypadkach
Zebranie Wiejskie mo¿e zwo³aæ równie¿ Wójt, z w³asnej inicjaty-
wy lub na wniosek co najmniej 1/5 mieszkañców uprawnionych
do g³osowania.

6.Termin i miejsce zebrania zwo³uj¹cy podaje do publicz-
nej wiadomo�ci w formie obwieszczeñ na tablicy og³oszeñ w
So³ectwie oraz innych miejscach publicznych na terenie So³ec-
twa a tak¿e na tablicy og³oszeñ Urzêdu Gminy, najpó�niej na
siedem dni przed zebraniem .

7.Zebranie jest wa¿ne  i uprawnione do podejmowania
uchwa³, je¿eli uczestniczy w nim co najmniej 1/5 uprawnionych
do g³osowania mieszkañców  So³ectwa.

8.W przypadku  braku wymaganej frekwencji ustala siê
tzw. drugi termin zebrania, który mo¿e byæ wyznaczony tego sa-
mego dnia  /pó³ godziny pó�niej/ lub w innym dniu.

9.Zebranie  odbyte w drugim terminie jest prawomocne,
bez wzglêdu na frekwencjê.

10.Zebranie Wiejskie otwiera i przewodniczy jego obra-
dom So³tys lub upowa¿niony przez Wójta Gminy inny cz³onek
Rady So³eckiej. Zebranie Wiejskie mo¿e wyznaczyæ inn¹ osobê
spo�ród obecnych do prowadzenia zebrania .

11.Uprawnieni do udzia³u w zebraniu potwierdzaj¹ swoj¹
obecno�æ na li�cie obecno�ci wy³o¿onej przed rozpoczêciem
Zebrania.

12.Obrady zebrania s¹ protoko³owane. So³tys przekazuje
uchwa³y i kopiê protoko³u Wójtowi Gminy w terminie 7 dni od
dnia odbycia zebrania.

13.G³osowanie nad poszczególnymi sprawami jest jaw-
ne, za wyj¹tkiem spraw, dla których niniejszy Statut lub ustawa
przewiduje g³osowanie tajne. Do stwierdzenia poparcia miesz-
kañców wystarczy zwyk³a wiêkszo�æ g³osów, tj. o jeden g³os wiê-
cej "za" od g³osów przeciwnych.

§ 6. 1.Zebranie Wiejskie jest w³adne wyra¿aæ opiniê we
wszystkich istotnych dla interesów mieszkañców wsi sprawach,
a w szczególno�ci:

1) projektów rozstrzygniêæ organów Gminy w czê�ci doty-
cz¹cej planów zagospodarowania  przestrzennego So³ectwa i
jego realizacji,

2) planów zagospodarowania wsi,
3) planów dostosowania organizacji i  godzin pracy placó-

wek kulturalnych i opiekuñczo -wychowawczych,
4) wystêpowanie do organów Gminy o rozpatrzenie spraw,

których za³atwienie przekracza mo¿liwo�ci So³ectwa.
2.Zebranie Wiejskie mo¿e w drodze opinii wyra¿onej przez

g³osowanie wp³ywaæ na dzia³alno�æ organów So³ectwa.
3.Do wy³¹cznej kompetencji Zebrania Wiejskiego nale¿y :
1) wybór i odwo³anie So³tysa,
2) wybór i odwo³anie Rady So³eckiej,
3) wnioskowanie do Rady Gminy o zarz¹dzenie przedter-

minowych wyborów So³tysa,
4) wnioskowanie do Rady Gminy o zarz¹dzenie przedter-

minowych wyborów Rady So³eckiej.

IV. SO£TYS

§ 7. 1.So³tys jest organem wykonawczym So³ectwa i wy-
bieralnym na okres 4 letniej   kadencji

2.Mieszkañcy, uczestnicy wyborczego Zebrania Wiejskie-
go, wybieraj¹ So³tysa w    g³osowaniu tajnym, bezpo�rednim.

3.So³tysa wybiera siê spo�ród nieograniczonej liczby kan-
dydatów; dopuszczalny jest wybór w przypadku zg³oszenia choæby
jednego kandydata .

4.So³tys jako organ wykonawczy So³ectwa, wyposa¿ony
jest na mocy niniejszego Statutu w nastêpuj¹ce kompetencje :

1) jako reprezentant So³ectwa :
a/ wystêpuje w imieniu So³ectwa wobec w³adz i ró¿nych

osób we wszystkich sprawach dotycz¹cych So³ectwa,
b/ bierze udzia³ w sesjach Rady Gminy z g³osem dorad-

czym,
c/ zwo³uje i przewodniczy posiedzeniom Rady So³eckiej,
d/ zwo³uje i przewodniczy Zebraniom Wiejskim,
e/ informuje ogó³ mieszkañców o wa¿niejszych sprawach

So³ectwa,
2) jako organizator dzia³añ So³ectwa :
a/ opracowuje projekt Statutu So³ectwa oraz przedk³ada

go Zebraniu Wiejskiemu,
b/ przygotowuje  dla Zebrania Wiejskiego projekty uchwa³

opinii i wniosków,
c/ podejmuje wykonanie uchwa³ Zebrania Wiejskiego i

wspó³pracuje z mieszkañcami w ich realizacji ,
d/ uczestniczy w naradach So³tysów, zwo³ywanych okre-

sowo przez Wójta Gminy,
e/ organizuje i koordynuje inicjatywy i przedsiêwziêcia na

terenie So³ectwa,
f/ sporz¹dza sprawozdania z dzia³alno�ci So³ectwa,
g/  prowadzi dokumentacjê So³ectwa zawieraj¹c¹: Statut

So³ectwa, protoko³y z Zebrañ Wiejskich i posiedzeñ Rady So³ec-
kiej, sprawozdania i uchwa³y,

3) jako realizator zadañ z zakresu administracji publicznej:
a/ wspó³dzia³a z organami Pañstwowej Inspekcji Sanitar-

nej w sprawach dotycz¹cych zdrowia i ¿ycia mieszkañców,
b/ wspó³pracuje z w³a�ciwymi organami w sprawach za-

pobiegania i zwalczania skutków klêsk ¿ywio³owych,
c/ wspó³dzia³a z organami stra¿y po¿arnej w profilaktyce

przeciwpo¿arowej,
d/ mo¿e pe³niæ funkcjê inkasenta podatku rolnego ,od nie-

ruchomo�ci i posiadania psów, za prowizj¹ okre�lon¹ uchwa³¹
Rady Gminy.

V. RADA SO£ECKA

§ 8. 1. Rada So³ecka wspiera i wspomaga dzia³alno�æ
organów wymienioych w § 3 ust. 2.

2.Rada So³ecka So³ectwa Stare Sio³kowice liczy 7 cz³onków.
3.W sk³ad Rady So³eckiej wchodzi So³tys.

§ 9. 1.Rada So³ecka wspó³dzia³a z So³tysem w prowadze-
niu i za³atwianiu  spraw So³ectwa a w szczególno�ci:

1) podejmowania inicjatyw dotycz¹cych przeznaczenia �rod-
ków finansowych na cele rozwoju gospodarczego So³ectwa,

2) inicjowanie dzia³añ  na rzecz So³ectwa i jego mieszkañców,
3) opracowywanie i przedk³adanie Zebraniu Wiejskiemu pro-

jektów uchwa³ w sprawach bêd¹cych przedmiotem rozpatrywania na
Zebraniu,

4) organizowanie wykonywania uchwa³ Zebrania Wiejskiego,
5) wspó³dzia³anie z innymi organami spo³ecznymi w celu

wspólnej realizacji zadañ,
6) opracowywanie i przedk³adanie Zebraniu Wiejskiemu

informacji o swojej dzia³alno�ci.
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2.W celu integracji spo³ecznych dzia³añ �rodowiska wiej-
skiego Rada So³ecka winna zapraszaæ na swoje posiedzenia
radnych Gminy, radnych Powiatu zamieszka³ych na terenie So-
³ectwa.

VI. ZASADY I TRYB WYBORÓW SO£TYSA I RADY SO£EC-
KIEJ

§ 10. 1.Wybory So³tysa i Rady So³eckiej zarz¹dza Rada
Gminy w terminie do 6 miesiêcy od rozpoczêcia nowej kadencji
Rady Gminy.

2.Zebranie Wiejskie zwo³ane w celu wyborów So³tysa i
Rady So³eckiej prowadzi Wójt Gminy lub upowa¿niona przez
niego osoba.

§ 11. 1.Kandydatów na So³tysa i cz³onków Rady So³eckiej
zg³aszaj¹ osoby uprawnione do g³osowania bezpo�rednio w
trakcie obrad Zebrania Wiejskiego -  wyborczego.

2.Kandydatury przyjmuje Komisja Wyborcza wy³oniona
spo�ród uczestników zebrania.

3.Warunkiem przyjêcia ka¿dej kandydatury jest zgoda kan-
dydata wyra¿ona  ustnie w czasie zebrania.

4.Zg³aszaj¹cy kandydata obowi¹zany jest uzasadniæ swoj¹
kandydaturê.

5.Do zadañ Komisji Wyborczej nale¿y:
a/ przyjêcie zg³oszeñ kandydatów,
b/ przeprowadzenie tajnego g³osowania,
c/ ustalenie wyników g³osowania; za wybranych uwa¿a

siê kandydatów, którzy uzyskali najwiêksz¹ ilo�æ g³osów. W przy-
padku  gdy dwie lub kilka osób otrzyma³o tak¹ sam¹ liczbê g³o-
sów i stanowi¹ liczbê wiêksz¹  ni¿ wybieran¹, przeprowadza siê
dodatkowe g³osowanie tylko miêdzy tymi osobami,

d/ og³oszenie wyników wyborów,
e/ sporz¹dzenie protoko³ów o wynikach wyborów.

VII. ODWO£ANIE SO£TYSA I CZ£ONKÓW RADY SO£EC-
KIEJ

§ 12. 1.So³tys i cz³onkowie Rady So³eckiej s¹ bezpo�red-
nio odpowiedzialni przed Zebraniem Wiejskim i mog¹ byæ przez
zebranie odwo³ani przed up³ywem kadencji, je¿eli nie wykonuj¹
swoich obowi¹zków, naruszaj¹ postanowienia Statutu i uchwa³
Zebrania Wiejskiego lub dopu�cili siê czynu dyskwalifikuj¹ce-
go w opinii �rodowiska.

2.O odwo³anie So³tysa i cz³onków Rady So³eckiej mog¹
wystêpowaæ:

· 1/5 mieszkañców maj¹cych sta³e prawo wyborcze w So-
³ectwie,

· Rada Gminy,
· Wójt Gminy.
3. Do g³osowania  nad przyjêciem wniosku o odwo³anie

So³tysa i Rady So³eckiej uprawnione jest Zebranie Wiejskie.
4. Wniosek o odwo³anie  sk³ada siê w formie pisemnej

wraz z uzasadnieniem. Wnioskom bez uzasadnienia nie nada-
je siê biegu.

5. Wniosek winien byæ z³o¿ony przez wnioskodawcê na
Zebraniu Wiejskim i na tym zebraniu rozpatrzony.

6. Odwo³anie z zajmowanej funkcji winno byæ podjête po
wys³uchaniu zainteresowanego.

7. W przypadku przyjêcia wniosku przez Zebranie Wiej-
skie, g³osowanie nad odwo³aniem przeprowadza siê stosuj¹c
odpowiednie postanowienia niniejszego Statutu, jak przy wybo-
rach.

8.Je¿eli zg³oszony wniosek nie zostanie przyjêty przez Ze-
branie Wiejskie, ponowny wniosek w tej samej sprawie mo¿e
byæ zg³oszony po up³ywie 6 miesiêcy.

§ 13. 1.So³tys  lub cz³onek Rady So³eckiej mo¿e z³o¿yæ
rezygnacjê w trakcie trwania kadencji z pe³nionej funkcji.

2.Rezygnacjê sk³ada siê na Zebraniu Wiejskim w formie
pisemnej.

3.Mandat So³tysa lub cz³onka Rady So³eckiej wygasa w
terminie 30 dni od dnia   z³o¿enia rezygnacji.

§ 14. W przypadku wyborów uzupe³niaj¹cych w trakcie trwa-
nia kadencji ,stosuje siê odpowiednio przepisy VI rozdzia³u ni-
niejszego Statutu.

§ 15. 1.W przypadku odwo³ania lub ust¹pienia So³tysa lub
wszystkich cz³onków Rady So³eckiej-Rada Gminy zarz¹dza wy-
bory w ci¹gu 3 miesiêcy od zaistnienia przypadku.

2.Wybory innych osób dla uzupe³nienia sk³adu Rady So-
³eckiej przeprowadzane jest przez Zebranie Wiejskie samodziel-
nie, informuj¹c o tym Przewodnicz¹cego Rady i Wójta Gminy.

VIII. KONTROLA I NADZÓR

§ 16. 1.Nadzór nad dzia³alno�ci¹ So³ectwa sprawuje Rada
Gminy i Wójt Gminy.

2. Do podstawowych �rodków nadzoru nale¿y:
a/ rozpatrywanie sprawozdañ z dzia³alno�ci So³ectwa,
b/ dokonywanie oceny pracy So³ectwa na sesji Rady Gminy,
c/ rozpatrywanie zgodno�ci z prawem podejmowanych

przez So³ectwo uchwa³.

IX. POSTANOWIENIA  KOÑCOWE

§ 17. 1.Zmiany Statutu uchwala Rada Gminy z w³asnej
inicjatywy lub na wniosek Zebrania Wiejskiego w trybie i na za-
sadach jego uchwalenia.

2. Statut podlega og³oszeniu w Dzienniku Urzêdowym
Województwa Opolskiego.

Za³¹cznik nr 2
do uchwa³y Nr VI/ 50 /2003
Rady Gminy w Popielowie

z dnia 23 maja 2003 r.

STATUT
SO£ECTWA  POPIELÓW

I. POSTANOWIENIA  OGÓLNE

§ 1. 1.Ogó³ mieszkañców So³ectwa Popielów stanowi Sa-
morz¹d Mieszkañców Wsi.

2.Nazwa Samorz¹du Mieszkañców Wsi brzmi: So³ectwo
Popielów.

3.So³ectwo Popielów jest jednostk¹ pomocnicz¹ Gminy,
której mieszkañcy wspólnie z innymi so³ectwami tworz¹ wspól-
notê samorz¹dow¹ Gminy Popielów.

§ 2. So³ectwo dzia³a na podstawie przepisów prawa a w
szczególno�ci  :

·  ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorz¹dzie gminnym,
·  Statutu Gminy Popielów,
·  niniejszego Statutu.

II. ORGANIZACJA I ZADANIA SO£ECTWA

§ 3. 1.So³ectwo jako jednostka pomocnicza wykonuje za-
dania powierzone jej przez Gminê, dzia³aj¹c poprzez swoje or-
gany.
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2. Organami So³ectwa s¹ :
1) Zebranie Wiejskie,
2) So³tys.
3.Do zadañ So³ectwa nale¿y:
1) udzia³ w  rozpatrywaniu spraw rolnictwa ,inwestycji na

wsi, socjalno-bytowych, kulturalnych, sportu ,wypoczynku i in-
nych zwi¹zanych z miejscem zamieszkania

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

mieszkania,
4) organizowanie pomocy s¹siedzkiej,
5) wspó³dzia³anie z jednostkami organizacyjnymi w za-

kresie organizowania warunków ¿ycia na wsi.
4.Rada Gminy na wniosek So³ectwa mo¿e przekazaæ okre-

�lone sk³adniki mienia   komunalnego So³ectwu do korzystania.
5.Realizuj¹c zadanie, o którym mowa w ust. 4, organy So-

³ectwa rozporz¹dzaj¹ dochodami z tego �ród³a, w ramach bu-
d¿etu Gminy.

§ 4. Zadania okre�lone w § 3 ust. 3 So³ectwo realizuje w
szczególno�ci poprzez:

1. Podejmowanie uchwa³ w sprawach So³ectwa w ramach
przyznanych mu kompetencji.

2. Opiniowanie spraw nale¿¹cych  do zakresu dzia³ania
So³ectwa.

3. Wspó³uczestnictwo w organizowaniu i przeprowadza-
niu przez Radê Gminy konsultacji spo³ecznej projektów uchwa³
Rady 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 w zakresie organizacji spotkañ z
wyborcami, dy¿urów oraz kierowanie do nich wniosków dot.
So³ectwa.

6. Ustalenie zadañ dla So³tysa do realizacji pomiêdzy ze-
braniami.

III. ZEBRANIE  WIEJSKIE

§ 5. 1. Zebranie Wiejskie jest form¹ demokracji bezpo-
�redniej samorz¹dno�ci lokalnej mieszkañców So³ectwa i jako
takie jest organem uchwa³odawczym w So³ectwie.

2. Prawo uczestnictwa i wybierania w Zebraniu Wiejskim
maj¹ wszyscy mieszkañcy So³ectwa zameldowani lub stale za-
mieszkuj¹cy na obszarze So³ectwa, posiadaj¹cy czynne prawo
wyborcze.

3. Uczestnictwo w Zebraniu Wiejskim upowa¿nia do :
1) zabierania g³osu w dyskusji,
2) przedstawiania wniosków i projektów uchwa³,
3) g³osowania,
4) sk³adania o�wiadczeñ,
5) ¿¹dania zapisu w protokole zebrania z³o¿onego o�wiad-

czenia lub deklaracji.
4.W Zebraniu Wiejskim mog¹ uczestniczyæ /bez prawa

g³osowania/ przedstawiciele Urzêdu.
5.Zebranie Wiejskie zwo³uje So³tys w miarê potrzeby, nie

rzadziej jednak jak jeden raz w roku w okresie jesiennym po-
przez og³oszenie. W szczególnie uzasadnionych  przypadkach
Zebranie Wiejskie mo¿e zwo³aæ równie¿ Wójt, z w³asnej inicjaty-
wy lub na wniosek co najmniej 1/5 mieszkañców uprawnionych
do g³osowania.

6.Termin i miejsce zebrania zwo³uj¹cy podaje do publicz-
nej wiadomo�ci w formie obwieszczeñ na tablicy og³oszeñ w
So³ectwie oraz innych miejscach publicznych na terenie So³ec-
twa a tak¿e na tablicy og³oszeñ Urzêdu Gminy, najpó�niej na
siedem dni przed Zebraniem .

7.Zebranie jest wa¿ne  i uprawnione do podejmowania
uchwa³, je¿eli uczestniczy w nim co najmniej 1/5 uprawnionych
do g³osowania mieszkañców  So³ectwa.

8.W przypadku  braku wymaganej frekwencji ustala siê
tzw. drugi termin zebrania, który mo¿e byæ wyznaczony tego sa-
mego dnia  /pó³ godziny pó�niej/ lub w innym dniu.

9.Zebranie  odbyte w drugim terminie jest prawomoc-
ne,bez wzglêdu na frekwencjê.

10.Zebranie Wiejskie otwiera i przewodniczy jego obra-
dom So³tys lub upowa¿niony przez Wójta Gminy inny cz³onek
Rady So³eckiej. Zebranie Wiejskie mo¿e wyznaczyæ inn¹ osobê
spo�ród obecnych do prowadzenia zebrania .

11.Uprawnieni do udzia³u w zebraniu potwierdzaj¹ swoj¹
obecno�æ na li�cie obecno�ci wy³o¿onej przed rozpoczêciem
Zebrania.

12.Obrady zebrania s¹ protoko³owane. So³tys przekazuje
uchwa³y i kopiê protoko³u Wójtowi Gminy w terminie 7 dni od
dnia odbycia zebrania.

13.G³osowanie nad poszczególnymi sprawami jest jaw-
ne, za wyj¹tkiem spraw, dla których niniejszy Statut lub ustawa
przewiduje g³osowanie tajne. Do stwierdzenia poparcia miesz-
kañców wystarczy zwyk³a wiêkszo�æ g³osów, tj. o jeden g³os wiê-
cej "za" od g³osów przeciwnych.

§ 6. 1.Zebranie Wiejskie jest w³adne wyra¿aæ opiniê we
wszystkich istotnych dla interesów mieszkañców wsi sprawach,
a w szczególno�ci:

1) projektów rozstrzygniêæ organów Gminy w czê�ci doty-
cz¹cej planów zagospodarowania  przestrzennego So³ectwa i
jego realizacji,

2) planów zagospodarowania wsi,
3) planów dostosowania organizacji i  godzin pracy placó-

wek kulturalnych i opiekuñczo -wychowawczych,
4) wystêpowanie do organów Gminy o rozpatrzenie spraw,

których za³atwienie przekracza mo¿liwo�ci So³ectwa.
2.Zebranie Wiejskie mo¿e w drodze opinii wyra¿onej przez

g³osowanie wp³ywaæ na dzia³alno�æ organów So³ectwa.
3.Do wy³¹cznej kompetencji Zebrania Wiejskiego nale¿y :
1) wybór i odwo³anie So³tysa,
2) wybór i odwo³anie Rady So³eckiej,
3) wnioskowanie do Rady Gminy o zarz¹dzenie przedter-

minowych wyborów So³tysa,
4) wnioskowanie do Rady Gminy o zarz¹dzenie przedter-

minowych wyborów Rady So³eckiej.

IV. SO£TYS

§ 7. 1.So³tys jest organem wykonawczym So³ectwa i wy-
bieralnym na okres 4 letniej kadencji.

2.Mieszkañcy, uczestnicy wyborczego Zebrania Wiejskie-
go, wybieraj¹ So³tysa w    g³osowaniu tajnym, bezpo�rednim.

3.So³tysa wybiera siê spo�ród nieograniczonej liczby kan-
dydatów; dopuszczalny jest wybór w przypadku zg³oszenia choæby
jednego kandydata .

4.So³tys jako organ wykonawczy So³ectwa, wyposa¿ony
jest na mocy niniejszego Statutu w nastêpuj¹ce kompetencje :

1) jako reprezentant So³ectwa :
a/ wystêpuje w imieniu So³ectwa wobec w³adz i ró¿nych

osób we wszystkich sprawach dotycz¹cych So³ectwa,
b/ bierze udzia³ w sesjach Rady Gminy z g³osem dorad-

czym,
c/ zwo³uje i przewodniczy posiedzeniom Rady So³eckiej,
d/ zwo³uje i przewodniczy Zebraniom Wiejskim,
e/ informuje ogó³ mieszkañców o wa¿niejszych sprawach

So³ectwa,
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2) jako organizator dzia³añ So³ectwa :
a/ opracowuje projekt Statutu So³ectwa oraz przedk³ada go

Zebraniu Wiejskiemu,
b/ przygotowuje  dla Zebrania Wiejskiego projekty

uchwa³,opinii i wniosków,
c/ podejmuje wykonanie uchwa³ Zebrania Wiejskiego i

wspó³pracuje z mieszkañcami w ich realizacji ,
d/ uczestniczy w naradach So³tysów, zwo³ywanych okreso-

wo przez Wójta Gminy,
e/ organizuje i koordynuje inicjatywy i przedsiêwziêcia na

terenie So³ectwa,
f/ sporz¹dza sprawozdania z dzia³alno�ci So³ectwa,
g/  prowadzi dokumentacjê So³ectwa zawieraj¹c¹: Statut

So³ectwa, protoko³y z Zebrañ Wiejskich i posiedzeñ Rady So³ec-
kiej, sprawozdania i uchwa³y,

3) jako realizator zadañ z zakresu administracji publicznej:
a/ wspó³dzia³a z organami Pañstwowej Inspekcji Sanitar-

nej w sprawach dotycz¹cych zdrowia i ¿ycia mieszkañców,
b/ wspó³pracuje z w³a�ciwymi organami w sprawach za-

pobiegania i zwalczania skutków klêsk ¿ywio³owych,
c/ wspó³dzia³a z organami stra¿y po¿arnej w profilaktyce

przeciwpo¿arowej,
d/ mo¿e pe³niæ funkcjê inkasenta podatku rolnego ,od nie-

ruchomo�ci i posiadania psów, za prowizj¹ okre�lon¹ uchwa³¹
Rady Gminy.

V. RADA SO£ECKA

§ 8. 1. Rada So³ecka wspiera i wspomaga dzia³alno�æ
organów wymienionych w §3 ust. 2.

2.Rada So³ecka So³ectwa Popielów liczy 7 cz³onków.
3.W sk³ad Rady So³eckiej wchodzi So³tys.

§ 9. 1.Rada So³ecka wspó³dzia³a z So³tysem w prowadze-
niu i za³atwianiu  spraw So³ectwa a w szczególno�ci:

1) podejmowania inicjatyw dotycz¹cych przeznaczenia �rodków
finansowych na cele rozwoju gospodarczego So³ectwa,

2) inicjowanie dzia³añ  na rzecz So³ectwa i jego mieszkañców,
3) opracowywanie i przedk³adanie Zebraniu Wiejskiemu pro-

jektów uchwa³ w sprawach bêd¹cych przedmiotem rozpatrywania na
zebraniu,

4) organizowanie wykonywania uchwa³ Zebrania Wiejskiego,
5) wspó³dzia³anie z innymi organami spo³ecznymi w celu

wspólnej realizacji zadañ,
6) opracowywanie i przedk³adanie Zebraniu Wiejskiemu

informacji o swojej dzia³alno�ci.
2.W celu integracji spo³ecznych dzia³añ �rodowiska wiej-

skiego Rada So³ecka winna zapraszaæ na swoje posiedzenia
radnych Gminy, radnych Powiatu zamieszka³ych na terenie So-
³ectwa.

VI. ZASADY I TRYB WYBORÓW SO£TYSA I RADY SO£EC-
KIEJ

§ 10. 1.Wybory So³tysa i Rady So³eckiej zarz¹dza Rada
Gminy w terminie do 6 miesiêcy od rozpoczêcia nowej kadencji
Rady Gminy.

2.Zebranie Wiejskie zwo³ane w celu wyborów So³tysa i Rady
So³eckiej prowadzi Wójt Gminy lub upowa¿niona przez niego
osoba.

§ 11. 1.Kandydatów na So³tysa i cz³onków Rady So³eckiej
zg³aszaj¹ osoby uprawnione do g³osowania bezpo�rednio w trak-
cie obrad Zebrania Wiejskiego -  wyborczego.

2.Kandydatury przyjmuje Komisja Wyborcza wy³oniona spo-
�ród uczestników zebrania.

3.Warunkiem przyjêcia ka¿dej kandydatury jest zgoda kan-
dydata wyra¿ona  ustnie w czasie zebrania.

4.Zg³aszaj¹cy kandydata obowi¹zany jest uzasadniæ
swoj¹  kandydaturê.

5.Do zadañ Komisji Wyborczej nale¿y:
a/ przyjêcie zg³oszeñ kandydatów,
b/ przeprowadzenie tajnego g³osowania,
c/ ustalenie wyników g³osowania; za wybranych uwa¿a

siê kandydatów, którzy uzyskali najwiêksz¹ ilo�æ g³osów. W przy-
padku  gdy dwie lub kilka osób otrzyma³o tak¹ sam¹ liczbê
g³osów i stanowi¹ liczbê wiêksz¹  ni¿ wybieran¹, przeprowa-
dza siê dodatkowe g³osowanie tylko miêdzy tymi osobami,

d/ og³oszenie wyników wyborów,
e/ sporz¹dzenie protoko³ów o wynikach wyborów.

VII. ODWO£ANIE SO£TYSA I CZ£ONKÓW RADY SO£EC-
KIEJ

§ 12. 1.So³tys i cz³onkowie Rady So³eckiej s¹ bezpo�red-
nio odpowiedzialni przed Zebraniem Wiejskim i mog¹ byæ przez
Zebranie odwo³ani przed up³ywem kadencji, je¿eli nie wykonu-
j¹ swoich obowi¹zków, naruszaj¹ postanowienia Statutu i
uchwa³ Zebrania Wiejskiego lub dopu�cili siê czynu dyskwali-
fikuj¹cego w opinii �rodowiska.

2.O odwo³anie So³tysa i cz³onków Rady So³eckiej mog¹
wystêpowaæ:

· 1/5 mieszkañców maj¹cych sta³e prawo wyborcze w
So³ectwie,

· Rada Gminy,
· Wójt Gminy.
3. Do g³osowania  nad przyjêciem wniosku o odwo³anie

So³tysa i Rady So³eckiej uprawnione jest Zebranie Wiejskie.
4. Wniosek o odwo³anie  sk³ada siê w formie pisemnej

wraz z uzasadnieniem. Wnioskom bez uzasadnienia nie na-
daje siê biegu.

5. Wniosek winien byæ z³o¿ony przez wnioskodawcê na
Zebraniu Wiejskim i na tym zebraniu rozpatrzony.

6. Odwo³anie z zajmowanej funkcji winno byæ podjête po
wys³uchaniu zainteresowanego.

7. W przypadku przyjêcia wniosku przez Zebranie Wiej-
skie g³osowanie nad odwo³aniem przeprowadza siê stosuj¹c
odpowiednie postanowienia niniejszego Statutu, jak przy wy-
borach.

8.Je¿eli zg³oszony wniosek nie zostanie przyjêty przez Ze-
branie Wiejskie, ponowny wniosek w tej samej sprawie mo¿e
byæ zg³oszony po up³ywie 6 miesiêcy.

§ 13. 1.So³tys  lub cz³onek Rady So³eckiej mo¿e z³o¿yæ
rezygnacjê w trakcie trwania kadencji z pe³nionej funkcji.

2.Rezygnacjê sk³ada siê na Zebraniu Wiejskim w formie
pisemnej.

3.Mandat So³tysa lub cz³onka Rady So³eckiej wygasa w
terminie 30 dni od dnia   z³o¿enia rezygnacji.

§ 14. W przypadku wyborów uzupe³niaj¹cych w trakcie
trwania kadencji ,stosuje siê odpowiednio przepisy VI rozdzia-
³u niniejszego Statutu.

§ 15. 1.W przypadku odwo³ania lub ust¹pienia So³tysa
lub wszystkich cz³onków Rady So³eckiej-Rada Gminy zarz¹dza
wybory w ci¹gu 3 miesiêcy od zaistnienia przypadku.

2.Wybory innych osób dla uzupe³nienia sk³adu Rady So-
³eckiej przeprowadzane jest przez Zebranie Wiejskie samo-
dzielnie, informuj¹c o tym Przewodnicz¹cego Rady i Wójta
Gminy.

VIII. KONTROLA I NADZÓR

§ 16.1.Nadzór nad dzia³alno�ci¹ So³ectwa sprawuje
Rada Gminy i Wójt Gminy.
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2. Do podstawowych �rodków nadzoru nale¿y:
a/ rozpatrywanie sprawozdañ z dzia³alno�ci So³ectwa,
b/ dokonywanie oceny pracy So³ectwa na sesji Rady Gminy,
c/ rozpatrywanie zgodno�ci z prawem podejmowanych

przez So³ectwo uchwa³.

IX. POSTANOWIENIA  KOÑCOWE

§ 17. 1.Zmiany Statutu uchwala Rada Gminy z w³asnej
inicjatywy lub na wniosek Zebrania Wiejskiego w trybie i na za-
sadach jego uchwalenia.

2. Statut podlega og³oszeniu w Dzienniku Urzêdowym
Województwa Opolskiego.

Za³¹cznik nr 3
do uchwa³y Nr VI/ 50 /2003
Rady Gminy w Popielowie

z dnia 23 maja 2003 r.

STATUT
SO£ECTWA  POPIELOWSKA KOLONIA

I. POSTANOWIENIA  OGÓLNE

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

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

3.So³ectwo Popielowska Kolonia jest jednostk¹ pomoc-
nicz¹ Gminy, której mieszkañcy wspólnie z innymi so³ectwami
tworz¹ wspólnotê samorz¹dow¹ Gminy Popielów.

§ 2. So³ectwo dzia³a na podstawie przepisów prawa a w
szczególno�ci  :

·  ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorz¹dzie gminnym,
·  Statutu Gminy Popielów,
·  niniejszego Statutu.

II. ORGANIZACJA I ZADANIA SO£ECTWA

§ 3. 1.So³ectwo jako jednostka pomocnicza wykonuje zadania
powierzone jej przez Gminê, dzia³aj¹c poprzez swoje organy.

2. Organami So³ectwa s¹ :
1) Zebranie Wiejskie,
2) So³tys.
3.Do zadañ So³ectwa nale¿y:
1) udzia³ w  rozpatrywaniu spraw rolnictwa ,inwestycji na

wsi, socjalno-bytowych, kulturalnych, sportu ,wypoczynku i in-
nych zwi¹zanych z miejscem zamieszkania,

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

mieszkania,
4) organizowanie pomocy s¹siedzkiej,
5) wspó³dzia³anie z jednostkami organizacyjnymi w za-

kresie organizowania warunków ¿ycia na wsi.
4.Rada Gminy na wniosek So³ectwa mo¿e przekazaæ okre-

�lone sk³adniki mienia   komunalnego So³ectwu do korzystania.
5.Realizuj¹c zadanie, o którym mowa w ust. 4, organy So-

³ectwa rozporz¹dzaj¹ dochodami z tego �ród³a, w ramach bu-
d¿etu Gminy.

§ 4. Zadania okre�lone w § 3 ust. 3, So³ectwo realizuje w
szczególno�ci poprzez:

1. Podejmowanie uchwa³ w sprawach So³ectwa w ramach
przyznanych mu kompetencji.

2. Opiniowanie spraw nale¿¹cych  do zakresu dzia³ania
So³ectwa.

3. Wspó³uczestnictwo w organizowaniu i przeprowadza-
niu przez Radê Gminy konsultacji spo³ecznej projektów uchwa³
Rady 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 w zakresie organizacji spotkañ z
wyborcami, dy¿urów oraz kierowanie do nich wniosków dot.
So³ectwa.

6. Ustalenie zadañ dla So³tysa do realizacji pomiêdzy ze-
braniami.

III. ZEBRANIE  WIEJSKIE

§ 5. 1. Zebranie Wiejskie jest form¹ demokracji bezpo-
�redniej samorz¹dno�ci lokalnej mieszkañców So³ectwa i jako
takie jest organem uchwa³odawczym w So³ectwie.

2. Prawo uczestnictwa i wybierania w Zebraniu Wiejskim
maj¹ wszyscy mieszkañcy So³ectwa zameldowani lub stale za-
mieszkuj¹cy na obszarze So³ectwa, posiadaj¹cy czynne prawo
wyborcze.

3. Uczestnictwo w Zebraniu Wiejskim upowa¿nia do :
1) zabierania g³osu w dyskusji,
2) przedstawiania wniosków i projektów uchwa³,
3) g³osowania,
4) sk³adania o�wiadczeñ,
5) ¿¹dania zapisu w protokole zebrania z³o¿onego o�wiad-

czenia lub deklaracji.
4.W Zebraniu Wiejskim mog¹ uczestniczyæ /bez prawa

g³osowania/ przedstawiciele Urzêdu.
5.Zebranie Wiejskie zwo³uje So³tys w miarê potrzeby, nie

rzadziej jednak jak jeden raz w roku w okresie jesiennym po-
przez og³oszenie. W szczególnie uzasadnionych  przypadkach
Zebranie Wiejskie mo¿e zwo³aæ równie¿ Wójt, z w³asnej inicjaty-
wy lub na wniosek co najmniej 1/5 mieszkañców uprawnionych
do g³osowania.

6.Termin i miejsce zebrania zwo³uj¹cy podaje do publicz-
nej wiadomo�ci w formie obwieszczeñ na tablicy og³oszeñ w
So³ectwie oraz innych miejscach publicznych na terenie So³ec-
twa a tak¿e na tablicy og³oszeñ Urzêdu Gminy, najpó�niej na
siedem dni przed zebraniem .

7.Zebranie jest wa¿ne  i uprawnione do podejmowania
uchwa³, je¿eli uczestniczy w nim co najmniej 1/5 uprawnionych
do g³osowania mieszkañców  So³ectwa.

8.W przypadku  braku wymaganej frekwencji ustala siê
tzw. drugi termin zebrania, który mo¿e byæ wyznaczony tego sa-
mego dnia  /pó³ godziny pó�niej/ lub w innym dniu.

9.Zebranie  odbyte w drugim terminie jest prawomocne,
bez wzglêdu na frekwencjê.

10.Zebranie Wiejskie otwiera i przewodniczy jego obra-
dom So³tys lub upowa¿niony przez Wójta Gminy inny cz³onek
Rady So³eckiej. Zebranie Wiejskie mo¿e wyznaczyæ inn¹ osobê
spo�ród obecnych do prowadzenia zebrania .

11.Uprawnieni do udzia³u w zebraniu potwierdzaj¹ swoj¹
obecno�æ na li�cie obecno�ci wy³o¿onej przed rozpoczêciem
zebrania.

12.Obrady zebrania s¹ protoko³owane. So³tys przekazuje
uchwa³y i kopiê protoko³u Wójtowi Gminy w terminie 7 dni od
dnia odbycia zebrania.

13.G³osowanie nad poszczególnymi sprawami jest jaw-
ne, za wyj¹tkiem spraw, dla których niniejszy Statut lub ustawa
przewiduje g³osowanie tajne. Do stwierdzenia poparcia miesz-
kañców wystarczy zwyk³a wiêkszo�æ g³osów, tj. o jeden g³os wiê-
cej "za" od g³osów przeciwnych.
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§ 6. 1.Zebranie Wiejskie jest w³adne wyra¿aæ opiniê we
wszystkich istotnych dla interesów mieszkañców wsi sprawach,
a w szczególno�ci:

1) projektów rozstrzygniêæ organów Gminy w czê�ci doty-
cz¹cej planów zagospodarowania  przestrzennego So³ectwa i
jego realizacji,

2) planów zagospodarowania wsi,
3) planów dostosowania organizacji i  godzin pracy placó-

wek kulturalnych i opiekuñczo -wychowawczych,
4) wystêpowanie do organów Gminy o rozpatrzenie spraw,

których za³atwienie przekracza mo¿liwo�ci So³ectwa.
2.Zebranie Wiejskie mo¿e w drodze opinii wyra¿onej przez

g³osowanie wp³ywaæ na dzia³alno�æ organów So³ectwa.
3.Do wy³¹cznej kompetencji Zebrania Wiejskiego nale¿y :
1) wybór i odwo³anie So³tysa
2) wybór i odwo³anie Rady So³eckiej
3) wnioskowanie do Rady Gminy o zarz¹dzenie przedter-

minowych wyborów So³tysa,
4) wnioskowanie do Rady Gminy o zarz¹dzenie przedter-

minowych wyborów Rady So³eckiej.

IV. SO£TYS

§ 7. 1.So³tys jest organem wykonawczym So³ectwa i wy-
bieralnym na okres 4 letniej kadencji.

2.Mieszkañcy, uczestnicy wyborczego Zebrania Wiejskie-
go, wybieraj¹ So³tysa w    g³osowaniu tajnym, bezpo�rednim.

3.So³tysa wybiera siê spo�ród nieograniczonej liczby kan-
dydatów; dopuszczalny jest wybór w przypadku zg³oszenia choæby
jednego kandydata .

4.So³tys jako organ wykonawczy So³ectwa, wyposa¿ony
jest na mocy niniejszego Statutu w nastêpuj¹ce kompetencje :

1) jako reprezentant So³ectwa :
a/ wystêpuje w imieniu So³ectwa wobec w³adz i ró¿nych

osób we wszystkich sprawach dotycz¹cych So³ectwa,
b/ bierze udzia³ w sesjach Rady Gminy z g³osem dorad-

czym,
c/ zwo³uje i przewodniczy posiedzeniom Rady So³eckiej,
d/ zwo³uje i przewodniczy Zebraniom Wiejskim,
e/ informuje ogó³ mieszkañców o wa¿niejszych sprawach

So³ectwa.
2) jako organizator dzia³añ So³ectwa :
a/ opracowuje projekt Statutu So³ectwa oraz przedk³ada

go Zebraniu Wiejskiemu,
b/ przygotowuje  dla Zebrania Wiejskiego projekty uchwa³,

opinii i wniosków,
c/ podejmuje wykonanie uchwa³ Zebrania Wiejskiego i

wspó³pracuje z mieszkañcami w ich realizacji ,
d/ uczestniczy w naradach So³tysów, zwo³ywanych okre-

sowo przez Wójta Gminy,
e/ organizuje i koordynuje inicjatywy i przedsiêwziêcia na

terenie So³ectwa,
f/ sporz¹dza sprawozdania z dzia³alno�ci So³ectwa,
g/  prowadzi dokumentacjê So³ectwa zawieraj¹c¹: Statut

So³ectwa, protoko³y z Zebrañ Wiejskich i posiedzeñ Rady So³ec-
kiej, sprawozdania i uchwa³y,

3) jako realizator zadañ z zakresu administracji publicznej:
a/ wspó³dzia³a z organami Pañstwowej Inspekcji Sanitar-

nej w sprawach dotycz¹cych zdrowia i ¿ycia mieszkañców,
b/ wspó³pracuje z w³a�ciwymi organami w sprawach za-

pobiegania i zwalczania skutków klêsk ¿ywio³owych,
c/ wspó³dzia³a z organami stra¿y po¿arnej w profilaktyce

przeciwpo¿arowej,
d/ mo¿e pe³niæ funkcjê inkasenta podatku rolnego ,od nie-

ruchomo�ci i posiadania psów, za prowizj¹ okre�lon¹ uchwa³¹
Rady Gminy.

V. RADA SO£ECKA

§ 8. 1. Rada So³ecka wspiera i wspomaga dzia³alno�æ
organów wymienionych w § 3 ust. 2.

2.Rada So³ecka So³ectwa Popielowska Kolonia liczy 4 cz³on-
ków.

3.W sk³ad Rady So³eckiej wchodzi So³tys.

§ 9. 1.Rada So³ecka wspó³dzia³a z So³tysem w prowadze-
niu i za³atwianiu  spraw So³ectwa a w szczególno�ci:

1) podejmowania inicjatyw dotycz¹cych przeznaczenia �rod-
ków finansowych na cele rozwoju gospodarczego So³ectwa,

2) inicjowanie dzia³añ  na rzecz So³ectwa i jego mieszkañców,
3) opracowywanie i przedk³adanie Zebraniu Wiejskiemu pro-

jektów uchwa³ w sprawach bêd¹cych przedmiotem rozpatrywania na
zebraniu,

4) organizowanie wykonywania uchwa³ Zebrania Wiejskiego,
5) wspó³dzia³anie z innymi organami spo³ecznymi w celu

wspólnej realizacji zadañ,
6) opracowywanie i przedk³adanie Zebraniu Wiejskiemu

informacji o swojej dzia³alno�ci.
2.W celu integracji spo³ecznych dzia³añ �rodowiska wiej-

skiego Rada So³ecka winna zapraszaæ na swoje posiedzenia
radnych Gminy, radnych Powiatu zamieszka³ych na terenie So-
³ectwa.

VI. ZASADY I TRYB WYBORÓW SO£TYSA I RADY SO-
£ECKIEJ

§ 10. 1.Wybory So³tysa i Rady So³eckiej zarz¹dza Rada
Gminy w terminie do 6 miesiêcy od rozpoczêcia nowej kadencji
Rady Gminy.

2.Zebranie Wiejskie zwo³ane w celu wyborów So³tysa i
Rady So³eckiej prowadzi Wójt Gminy lub upowa¿niona przez
niego osoba.

§ 11. 1.Kandydatów na So³tysa i cz³onków Rady So³eckiej
zg³aszaj¹ osoby uprawnione do g³osowania bezpo�rednio w
trakcie obrad Zebrania Wiejskiego -  wyborczego.

2.Kandydatury przyjmuje Komisja Wyborcza wy³oniona
spo�ród uczestników zebrania.

3.Warunkiem przyjêcia ka¿dej kandydatury jest zgoda kan-
dydata wyra¿ona  ustnie w czasie zebrania.

4.Zg³aszaj¹cy kandydata obowi¹zany jest uzasadniæ swoj¹
kandydaturê.

5.Do zadañ Komisji Wyborczej nale¿y:
a/ przyjêcie zg³oszeñ kandydatów,
b/ przeprowadzenie tajnego g³osowania,
c/ ustalenie wyników g³osowania; za wybranych uwa¿a

siê kandydatów, którzy uzyskali najwiêksz¹ ilo�æ g³osów. W przy-
padku  gdy dwie lub kilka osób otrzyma³o tak¹ sam¹ liczbê g³o-
sów i stanowi¹ liczbê wiêksz¹  ni¿ wybieran¹, przeprowadza siê
dodatkowe g³osowanie tylko miêdzy tymi osobami,

d/ og³oszenie wyników wyborów,
e/ sporz¹dzenie protoko³ów o wynikach wyborów.

VII. ODWO£ANIE SO£TYSA I CZ£ONKÓW RADY SO£ECKIEJ

§ 12. 1.So³tys i cz³onkowie Rady So³eckiej s¹ bezpo�red-
nio odpowiedzialni przed Zebraniem Wiejskim i mog¹ byæ przez
Zebranie odwo³ani przed up³ywem kadencji, je¿eli nie wykonuj¹
swoich obowi¹zków, naruszaj¹ postanowienia Statutu i uchwa³
Zebrania Wiejskiego lub dopu�cili siê czynu dyskwalifikuj¹ce-
go w opinii �rodowiska.

2.O odwo³anie So³tysa i cz³onków Rady So³eckiej mog¹
wystêpowaæ:

· 1/5 mieszkañców maj¹cych sta³e prawo wyborcze w So-
³ectwie,
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· Rada Gminy,
· Wójt Gminy.
3. Do g³osowania  nad przyjêciem wniosku o odwo³anie

So³tysa i Rady So³eckiej uprawnione jest Zebranie Wiejskie.
4. Wniosek o odwo³anie  sk³ada siê w formie pisemnej

wraz z uzasadnieniem. Wnioskom bez uzasadnienia nie nada-
je siê biegu.

5. Wniosek winien byæ z³o¿ony przez wnioskodawcê na
Zebraniu Wiejskim i na tym zebraniu rozpatrzony.

6. Odwo³anie z zajmowanej funkcji winno byæ podjête po
wys³uchaniu zainteresowanego.

7. W przypadku przyjêcia wniosku przez Zebranie Wiej-
skie, g³osowanie nad odwo³aniem przeprowadza siê stosuj¹c odpo-
wiednie postanowienia niniejszego Statutu, jak przy wyborach.

8.Je¿eli zg³oszony wniosek nie zostanie przyjêty przez Ze-
branie Wiejskie, ponowny wniosek w tej samej sprawie mo¿e
byæ zg³oszony po up³ywie 6 miesiêcy.

§ 13. 1.So³tys  lub cz³onek Rady So³eckiej mo¿e z³o¿yæ
rezygnacjê w trakcie trwania kadencji z pe³nionej funkcji.

2.Rezygnacjê sk³ada siê na Zebraniu Wiejskim w formie
pisemnej.

3.Mandat So³tysa lub cz³onka Rady So³eckiej wygasa w
terminie 30 dni od dnia   z³o¿enia rezygnacji.

§ 14. W przypadku wyborów uzupe³niaj¹cych w trakcie trwa-
nia kadencji ,stosuje siê odpowiednio przepisy VI rozdzia³u ni-
niejszego Statutu.

§ 15. 1.W przypadku odwo³ania lub ust¹pienia So³tysa lub
wszystkich cz³onków Rady So³eckiej-Rada Gminy zarz¹dza wy-
bory w ci¹gu 3 miesiêcy od zaistnienia przypadku.

2.Wybory innych osób dla uzupe³nienia sk³adu Rady So-
³eckiej przeprowadzane jest przez Zebranie Wiejskie samodziel-
nie, informuj¹c o tym Przewodnicz¹cego Rady i Wójta Gminy.

VIII. KONTROLA I NADZÓR

§ 16. 1.Nadzór nad dzia³alno�ci¹ So³ectwa sprawuje Rada
Gminy i Wójt Gminy.

2. Do podstawowych �rodków nadzoru nale¿y:
a/ rozpatrywanie sprawozdañ z dzia³alno�ci So³ectwa,
b/ dokonywanie oceny pracy So³ectwa na sesji Rady Gminy,
c/ rozpatrywanie zgodno�ci z prawem podejmowanych

przez So³ectwo uchwa³.

IX. POSTANOWIENIA  KOÑCOWE

§ 17. 1.Zmiany Statutu uchwala Rada Gminy z w³asnej
inicjatywy lub na wniosek Zebrania Wiejskiego w trybie i na za-
sadach jego uchwalenia.

2. Statut podlega og³oszeniu w Dzienniku Urzêdowym
Województwa Opolskiego.

Za³¹cznik nr 4
do uchwa³y Nr VI/ 50 /2003
Rady Gminy w Popielowie

z dnia 23 maja 2003 r.

STATUT
SO£ECTWA KANIÓW

I. POSTANOWIENIA  OGÓLNE

§ 1. 1.Ogó³ mieszkañców So³ectwa Kaniów stanowi Sa-
morz¹d Mieszkañców Wsi.

2.Nazwa Samorz¹du Mieszkañców Wsi brzmi: So³ectwo
Kaniów.

3.So³ectwo Kaniów jest jednostk¹ pomocnicz¹ Gminy, któ-
rej mieszkañcy wspólnie z innymi so³ectwami tworz¹ wspólnotê
samorz¹dow¹ Gminy Popielów.

§ 2. So³ectwo dzia³a na podstawie przepisów prawa a w
szczególno�ci  :

·  ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorz¹dzie gminnym,
·  Statutu Gminy Popielów,
·  niniejszego Statutu.

II. ORGANIZACJA I ZADANIA SO£ECTWA

§ 3. 1.So³ectwo jako jednostka pomocnicza wykonuje za-
dania powierzone jej przez Gminê, dzia³aj¹c poprzez swoje or-
gany.

2. Organami So³ectwa s¹ :
1) Zebranie Wiejskie,
2) So³tys,
3.Do zadañ So³ectwa nale¿y:
1) udzia³ w  rozpatrywaniu spraw rolnictwa ,inwestycji na

wsi, socjalno-bytowych, kulturalnych, sportu ,wypoczynku i in-
nych zwi¹zanych z miejscem zamieszkania,

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

mieszkania,
4) organizowanie pomocy s¹siedzkiej,
5) wspó³dzia³anie z jednostkami organizacyjnymi w za-

kresie organizowania warunków ¿ycia na wsi.
4.Rada Gminy na wniosek So³ectwa mo¿e przekazaæ okre-

�lone sk³adniki mienia   komunalnego So³ectwu do korzystania.
5.Realizuj¹c zadanie, o którym mowa w ust. 4, organy So-

³ectwa rozporz¹dzaj¹ dochodami z tego �ród³a, w ramach bu-
d¿etu Gminy.

§ 4. Zadania okre�lone w § 3 ust. 3 So³ectwo realizuje w
szczególno�ci poprzez:

1. Podejmowanie uchwa³ w sprawach So³ectwa w ramach
przyznanych mu kompetencji.

2. Opiniowanie spraw nale¿¹cych  do zakresu dzia³ania
So³ectwa.

3. Wspó³uczestnictwo w organizowaniu i przeprowadza-
niu przez Radê Gminy konsultacji spo³ecznej projektów uchwa³
Rady 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 w zakresie organizacji spotkañ z
wyborcami, dy¿urów oraz kierowanie do nich wniosków dot.
So³ectwa.

6. Ustalenie zadañ dla So³tysa do realizacji pomiêdzy ze-
braniami.

III. ZEBRANIE  WIEJSKIE

§ 5. 1. Zebranie Wiejskie jest form¹ demokracji bezpo-
�redniej samorz¹dno�ci lokalnej mieszkañców So³ectwa i jako
takie jest organem uchwa³odawczym w So³ectwie.

2. Prawo uczestnictwa i wybierania w Zebraniu Wiejskim
maj¹ wszyscy mieszkañcy So³ectwa zameldowani lub stale za-
mieszkuj¹cy na obszarze So³ectwa, posiadaj¹cy czynne prawo
wyborcze.

3. Uczestnictwo w Zebraniu Wiejskim upowa¿nia do :
1) zabierania g³osu w dyskusji,
2) przedstawiania wniosków i projektów uchwa³,
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3) g³osowania,
4) sk³adania o�wiadczeñ,
5) ¿¹dania zapisu w protokole zebrania z³o¿onego o�wiad-

czenia lub deklaracji.
4.W Zebraniu Wiejskim mog¹ uczestniczyæ /bez prawa

g³osowania/ przedstawiciele Urzêdu.
5.Zebranie Wiejskie zwo³uje So³tys w miarê potrzeby, nie

rzadziej jednak jak jeden raz w roku w okresie jesiennym po-
przez og³oszenie. W szczególnie uzasadnionych  przypadkach
Zebranie Wiejskie mo¿e zwo³aæ równie¿ Wójt, z w³asnej inicjaty-
wy lub na wniosek co najmniej 1/5 mieszkañców uprawnionych
do g³osowania.

6.Termin i miejsce zebrania zwo³uj¹cy podaje do publicz-
nej wiadomo�ci w formie obwieszczeñ na tablicy og³oszeñ w
So³ectwie oraz innych miejscach publicznych na terenie So³ec-
twa a tak¿e na tablicy og³oszeñ Urzêdu Gminy, najpó�niej na
siedem dni przed Zebraniem .

7.Zebranie jest wa¿ne  i uprawnione do podejmowania
uchwa³, je¿eli uczestniczy w nim co najmniej 1/5 uprawnionych
do g³osowania mieszkañców  So³ectwa.

8.W przypadku  braku wymaganej frekwencji ustala siê
tzw. drugi termin zebrania, który mo¿e byæ wyznaczony tego sa-
mego dnia  /pó³ godziny pó�niej/ lub w innym dniu.

9.Zebranie  odbyte w drugim terminie jest prawomocne
,bez wzglêdu na frekwencjê.

10.Zebranie Wiejskie otwiera i przewodniczy jego obra-
dom So³tys lub upowa¿niony przez Wójta Gminy inny cz³onek
Rady So³eckiej. Zebranie Wiejskie mo¿e wyznaczyæ inn¹ osobê
spo�ród obecnych do prowadzenia zebrania .

11.Uprawnieni do udzia³u w zebraniu potwierdzaj¹ swoj¹
obecno�æ na li�cie obecno�ci wy³o¿onej przed rozpoczêciem
zebrania.

12.Obrady zebrania s¹ protoko³owane. So³tys przekazuje
uchwa³y i kopiê protoko³u Wójtowi Gminy w terminie 7 dni od
dnia odbycia zebrania.

13.G³osowanie nad poszczególnymi sprawami jest jaw-
ne, za wyj¹tkiem spraw, dla których niniejszy Statut lub ustawa
przewiduje g³osowanie tajne. Do stwierdzenia poparcia miesz-
kañców wystarczy zwyk³a wiêkszo�æ g³osów, tj. o jeden g³os wiê-
cej "za" od g³osów przeciwnych.

§ 6. 1.Zebranie Wiejskie jest w³adne wyra¿aæ opiniê we
wszystkich istotnych dla interesów mieszkañców wsi sprawach,
a w szczególno�ci:

1) projektów rozstrzygniêæ organów Gminy w czê�ci doty-
cz¹cej planów zagospodarowania  przestrzennego So³ectwa i
jego realizacji,

2) planów zagospodarowania wsi,
3) planów dostosowania organizacji i  godzin pracy placó-

wek kulturalnych i opiekuñczo -wychowawczych,
4) wystêpowanie do organów Gminy o rozpatrzenie spraw,

których za³atwienie przekracza mo¿liwo�ci So³ectwa.
2.Zebranie Wiejskie mo¿e w drodze opinii wyra¿onej przez

g³osowanie wp³ywaæ na dzia³alno�æ organów So³ectwa.
3.Do wy³¹cznej kompetencji Zebrania Wiejskiego nale¿y :
1) wybór i odwo³anie So³tysa
2) wybór i odwo³anie Rady So³eckiej
3) wnioskowanie do Rady Gminy o zarz¹dzenie przedter-

minowych wyborów So³tysa,
4) wnioskowanie do Rady Gminy o zarz¹dzenie przedter-

minowych wyborów Rady So³eckiej.

IV. SO£TYS

§ 7. 1.So³tys jest organem wykonawczym So³ectwa i wy-
bieralnym na okres 4 letniej kadencji.

2.Mieszkañcy, uczestnicy wyborczego Zebrania Wiejskie-
go, wybieraj¹ So³tysa w    g³osowaniu tajnym, bezpo�rednim.

3.So³tysa wybiera siê spo�ród nieograniczonej liczby kan-
dydatów; dopuszczalny jest wybór w przypadku zg³oszenia choæby
jednego kandydata .

4.So³tys jako organ wykonawczy So³ectwa wyposa¿ony jest
na mocy niniejszego Statutu w nastêpuj¹ce kompetencje :

1) jako reprezentant So³ectwa :
a/ wystêpuje w imieniu So³ectwa wobec w³adz i ró¿nych

osób we wszystkich sprawach dotycz¹cych So³ectwa,
b/ bierze udzia³ w sesjach Rady Gminy z g³osem dorad-

czym,
c/ zwo³uje i przewodniczy posiedzeniom Rady So³eckiej,
d/ zwo³uje i przewodniczy Zebraniom Wiejskim,
e/ informuje ogó³ mieszkañców o wa¿niejszych sprawach

So³ectwa.
2) jako organizator dzia³añ So³ectwa :
a/ opracowuje projekt Statutu So³ectwa oraz przedk³ada

go Zebraniu Wiejskiemu,
b/ przygotowuje  dla Zebrania Wiejskiego projekty uchwa³,

opinii i wniosków,
c/ podejmuje wykonanie uchwa³ Zebrania Wiejskiego i

wspó³pracuje z mieszkañcami w ich realizacji ,
d/ uczestniczy w naradach So³tysów, zwo³ywanych okre-

sowo przez Wójta Gminy,
e/ organizuje i koordynuje inicjatywy i przedsiêwziêcia na

terenie So³ectwa,
f/ sporz¹dza sprawozdania z dzia³alno�ci So³ectwa,
g/  prowadzi dokumentacjê So³ectwa zawieraj¹c¹: Statut

So³ectwa, protoko³y z Zebrañ Wiejskich i posiedzeñ Rady So³ec-
kiej, sprawozdania i uchwa³y,

3) jako realizator zadañ z zakresu administracji publicznej:
a/ wspó³dzia³a z organami Pañstwowej Inspekcji Sanitar-

nej w sprawach dotycz¹cych zdrowia i ¿ycia mieszkañców,
b/ wspó³pracuje z w³a�ciwymi organami w sprawach za-

pobiegania i zwalczania skutków klêsk ¿ywio³owych,
c/ wspó³dzia³a z organami stra¿y po¿arnej w profilaktyce

przeciwpo¿arowej,
d/ mo¿e pe³niæ funkcjê inkasenta podatku rolnego ,od nie-

ruchomo�ci i posiadania psów, za prowizj¹ okre�lon¹ uchwa³¹
Rady Gminy.

V. RADA SO£ECKA

§ 8. 1. Rada So³ecka jest organem wybieralnym o charak-
terze doradczym i inicjuj¹cym oraz wspomagaj¹cym So³tysa.

2.Rada So³ecka So³ectwa Kaniów liczy 6 cz³onków.
3.W sk³ad Rady So³eckiej wchodzi So³tys.

§ 9. 1.Rada So³ecka wspó³dzia³a z So³tysem w prowadze-
niu i za³atwianiu  spraw So³ectwa a w szczególno�ci:

1) podejmowania inicjatyw dotycz¹cych przeznaczenia �rod-
ków finansowych na cele rozwoju gospodarczego So³ectwa,

2) inicjowanie dzia³añ  na rzecz So³ectwa i jego mieszkañców,
3) opracowywanie i przedk³adanie Zebraniu Wiejskiemu pro-

jektów uchwa³ w sprawach bêd¹cych przedmiotem rozpatrywania na
zebraniu,

4) organizowanie wykonywania uchwa³ Zebrania Wiejskiego,
5) wspó³dzia³anie z innymi organami spo³ecznymi w celu

wspólnej realizacji zadañ,
6) opracowywanie i przedk³adanie Zebraniu Wiejskiemu

informacji o swojej dzia³alno�ci.
2.W celu integracji spo³ecznych dzia³añ �rodowiska wiej-

skiego Rada So³ecka winna zapraszaæ na swoje posiedzenia
radnych Gminy, radnych Powiatu zamieszka³ych na terenie So-
³ectwa.
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VI. ZASADY I TRYB WYBORÓW SO£TYSA I RADY SO-
£ECKIEJ

§ 10. 1.Wybory So³tysa i Rady So³eckiej zarz¹dza Rada
Gminy w terminie do 6 miesiêcy od rozpoczêcia nowej kadencji
Rady Gminy.

2.Zebranie Wiejskie zwo³ane w celu wyborów So³tysa i
Rady So³eckiej prowadzi Wójt Gminy lub upowa¿niona przez
niego osoba.

§ 11. 1.Kandydatów na So³tysa i cz³onków Rady So³eckiej
zg³aszaj¹ osoby uprawnione do g³osowania bezpo�rednio w
trakcie obrad Zebrania Wiejskiego -  wyborczego.

2.Kandydatury przyjmuje Komisja Wyborcza wy³oniona
spo�ród uczestników zebrania.

3.Warunkiem przyjêcia ka¿dej kandydatury jest zgoda kan-
dydata wyra¿ona  ustnie w czasie zebrania.

4.Zg³aszaj¹cy kandydata obowi¹zany jest uzasadniæ swoj¹
kandydaturê.

5.Do zadañ Komisji Wyborczej nale¿y:
a/ przyjêcie zg³oszeñ kandydatów,
b/ przeprowadzenie tajnego g³osowania,
c/ ustalenie wyników g³osowania; za wybranych uwa¿a

siê kandydatów, którzy uzyskali najwiêksz¹ ilo�æ g³osów. W przy-
padku  gdy dwie lub kilka osób otrzyma³o tak¹ sam¹ liczbê g³o-
sów i stanowi¹ liczbê wiêksz¹  ni¿ wybieran¹, przeprowadza siê
dodatkowe g³osowanie tylko miêdzy tymi osobami,

d/ og³oszenie wyników wyborów,
e/ sporz¹dzenie protoko³ów o wynikach wyborów.

VII. ODWO£ANIE SO£TYSA I CZ£ONKÓW RADY SO£EC-
KIEJ

§ 12. 1.So³tys i cz³onkowie Rady So³eckiej s¹ bezpo�red-
nio odpowiedzialni przed Zebraniem Wiejskim i mog¹ byæ przez
zebranie odwo³ani przed up³ywem kadencji, je¿eli nie wykonuj¹
swoich obowi¹zków, naruszaj¹ postanowienia Statutu i uchwa³
Zebrania Wiejskiego lub dopu�cili siê czynu dyskwalifikuj¹ce-
go w opinii �rodowiska.

2.O odwo³anie So³tysa i cz³onków Rady So³eckiej mog¹
wystêpowaæ:

· 1/5 mieszkañców maj¹cych sta³e prawo wyborcze w So-
³ectwie,

· Rada Gminy,
· Wójt Gminy.
3. Do g³osowania  nad przyjêciem wniosku o odwo³anie

So³tysa i Rady So³eckiej uprawnione jest Zebranie Wiejskie.
4. Wniosek o odwo³anie  sk³ada siê w formie pisemnej

wraz z uzasadnieniem. Wnioskom bez uzasadnienia nie nada-
je siê biegu.

5. Wniosek winien byæ z³o¿ony przez wnioskodawcê na
Zebraniu Wiejskim i na tym zebraniu rozpatrzony.

6. Odwo³anie z zajmowanej funkcji winno byæ podjête po
wys³uchaniu zainteresowanego.

7. W przypadku przyjêcia wniosku przez Zebranie Wiej-
skie g³osowanie nad odwo³aniem przeprowadza siê stosuj¹c
odpowiednie postanowienia niniejszego Statutu, jak przy wyborach.

8.Je¿eli zg³oszony wniosek nie zostanie przyjêty przez Ze-
branie Wiejskie ponowny wniosek w tej samej sprawie mo¿e
byæ zg³oszony po up³ywie 6 miesiêcy.

§ 13. 1.So³tys  lub cz³onek Rady So³eckiej mo¿e z³o¿yæ
rezygnacjê w trakcie trwania kadencji z pe³nionej funkcji.

2.Rezygnacjê sk³ada siê na Zebraniu Wiejskim w formie
pisemnej.

3.Mandat So³tysa lub cz³onka Rady So³eckiej wygasa w
terminie 30 dni od dnia   z³o¿enia rezygnacji.

§ 14. W przypadku wyborów uzupe³niaj¹cych w trakcie trwa-
nia kadencji ,stosuje siê odpowiednio przepisy VI rozdzia³u ni-
niejszego Statutu.

§ 15. 1.W przypadku odwo³ania lub ust¹pienia So³tysa lub
wszystkich cz³onków Rady So³eckiej-Rada Gminy zarz¹dza wy-
bory w ci¹gu 3 miesiêcy od zaistnienia przypadku.

2.Wybory innych osób dla uzupe³nienia sk³adu Rady So-
³eckiej przeprowadzane jest przez Zebranie Wiejskie samodziel-
nie, informuj¹c o tym Przewodnicz¹cego Rady i Wójta Gminy.

VIII. KONTROLA I NADZÓR

§ 16. 1.Nadzór nad dzia³alno�ci¹ So³ectwa sprawuje Rada
Gminy i Wójt Gminy.

2. Do podstawowych �rodków nadzoru nale¿y:
a/ rozpatrywanie sprawozdañ z dzia³alno�ci So³ectwa,
b/ dokonywanie oceny pracy So³ectwa na sesji Rady Gminy,
c/ rozpatrywanie zgodno�ci z prawem podejmowanych

przez So³ectwo uchwa³.

IX. POSTANOWIENIA  KOÑCOWE

§ 17. 1.Zmiany Statutu uchwala Rada Gminy z w³asnej
inicjatywy lub na wniosek Zebrania Wiejskiego w trybie i na za-
sadach jego uchwalenia.

2. Statut podlega og³oszeniu w Dzienniku Urzêdowym
Województwa Opolskiego.

Za³¹cznik nr 5
do uchwa³y Nr VI/ 50 /2003
Rady Gminy w Popielowie

z dnia 23 maja 2003 r.

STATUT
SO£ECTWA  LUBIENIA

I. POSTANOWIENIA  OGÓLNE

§ 1. 1.Ogó³ mieszkañców So³ectwa Lubienia stanowi Sa-
morz¹d Mieszkañców Wsi.

2.Nazwa Samorz¹du Mieszkañców Wsi brzmi: So³ectwo
Lubienia.

3.So³ectwo Lubienia jest jednostk¹ pomocnicz¹ Gminy,
której mieszkañcy wspólnie z innymi so³ectwami tworz¹ wspól-
notê samorz¹dow¹ Gminy Popielów.

§ 2. So³ectwo dzia³a na podstawie przepisów prawa a w
szczególno�ci  :

·  ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorz¹dzie gminnym,
·  Statutu Gminy Popielów,
·  niniejszego Statutu.

II. ORGANIZACJA I ZADANIA SO£ECTWA

§ 3. 1.So³ectwo jako jednostka pomocnicza wykonuje za-
dania powierzone jej przez Gminê, dzia³aj¹c poprzez swoje or-
gany.

2. Organami so³ectwa s¹ :
1) Zebranie Wiejskie,
2) So³tys,
3.Do zadañ So³ectwa nale¿y:
1) udzia³ w  rozpatrywaniu spraw rolnictwa ,inwestycji na

wsi, socjalno-bytowych, kulturalnych, sportu ,wypoczynku i in-
nych zwi¹zanych z miejscem zamieszkania,
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2) kszta³towanie zasad wspó³¿ycia spo³ecznego,
3) organizowanie wspólnych prac na rzecz miejsca za-

mieszkania,
4) organizowanie pomocy s¹siedzkiej,
5) wspó³dzia³anie z jednostkami organizacyjnymi w za-

kresie organizowania warunków ¿ycia na wsi.
4.Rada Gminy na wniosek So³ectwa mo¿e przekazaæ okre-

�lone sk³adniki mienia   komunalnego So³ectwu do korzystania.
5.Realizuj¹c zadanie, o którym mowa w ust. 4 organy So-

³ectwa rozporz¹dzaj¹ dochodami z tego �ród³a, w ramach bu-
d¿etu Gminy.

§ 4. Zadania okre�lone w § 3 ust. 3 So³ectwo realizuje w
szczególno�ci poprzez:

1. Podejmowanie uchwa³ w sprawach So³ectwa w ramach
przyznanych mu kompetencji.

2. Opiniowanie spraw nale¿¹cych  do zakresu dzia³ania
So³ectwa.

3. Wspó³uczestnictwo w organizowaniu i przeprowadza-
niu przez Radê Gminy konsultacji spo³ecznej projektów uchwa³
Rady 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 w zakresie organizacji spotkañ z
wyborcami, dy¿urów oraz kierowanie do nich wniosków dot.
So³ectwa.

6. Ustalenie zadañ dla So³tysa do realizacji pomiêdzy ze-
braniami.

III. ZEBRANIE  WIEJSKIE

§ 5. 1. Zebranie Wiejskie jest form¹ demokracji bezpo-
�redniej samorz¹dno�ci lokalnej mieszkañców So³ectwa i jako
takie jest organem uchwa³odawczym w So³ectwie.

2. Prawo uczestnictwa i wybierania w Zebraniu Wiejskim
maj¹ wszyscy mieszkañcy So³ectwa zameldowani lub stale za-
mieszkuj¹cy na obszarze So³ectwa, posiadaj¹cy czynne prawo
wyborcze.

3. Uczestnictwo w Zebraniu Wiejskim upowa¿nia do :
1) zabierania g³osu w dyskusji,
2) przedstawiania wniosków i projektów uchwa³,
3) g³osowania,
4) sk³adania o�wiadczeñ,
5) ¿¹dania zapisu w protokole zebrania z³o¿onego o�wiad-

czenia lub deklaracji.
4.W Zebraniu Wiejskim mog¹ uczestniczyæ /bez prawa

g³osowania/ przedstawiciele Urzêdu.
5.Zebranie Wiejskie zwo³uje So³tys w miarê potrzeby, nie

rzadziej jednak jak jeden raz w roku w okresie jesiennym po-
przez og³oszenie. W szczególnie uzasadnionych  przypadkach
Zebranie Wiejskie mo¿e zwo³aæ równie¿ Wójt, z w³asnej inicjaty-
wy lub na wniosek co najmniej 1/5 mieszkañców uprawnionych
do g³osowania.

6.Termin i miejsce zebrania zwo³uj¹cy podaje do publicz-
nej wiadomo�ci w formie obwieszczeñ na tablicy og³oszeñ w
So³ectwie oraz innych miejscach publicznych na terenie So³ec-
twa a tak¿e na tablicy og³oszeñ Urzêdu Gminy, najpó�niej na
siedem dni przed zebraniem .

7.Zebranie jest wa¿ne  i uprawnione do podejmowania
uchwa³, je¿eli uczestniczy w nim co najmniej 1/5 uprawnionych
do g³osowania mieszkañców So³ectwa.

8.W przypadku  braku wymaganej frekwencji ustala siê
tzw. drugi termin zebrania, który mo¿e byæ wyznaczony tego sa-
mego dnia  /pó³ godziny pó�niej/ lub w innym dniu.

9.Zebranie  odbyte w drugim terminie jest prawomocne,
bez wzglêdu na frekwencjê.

10.Zebranie Wiejskie otwiera i przewodniczy jego obra-
dom So³tys lub upowa¿niony przez Wójta Gminy inny cz³onek
Rady So³eckiej. Zebranie Wiejskie mo¿e wyznaczyæ inn¹ osobê
spo�ród obecnych do prowadzenia zebrania .

11.Uprawnieni do udzia³u w zebraniu potwierdzaj¹ swoj¹
obecno�æ na li�cie obecno�ci wy³o¿onej przed rozpoczêciem
zebrania.

12.Obrady zebrania s¹ protoko³owane. So³tys przekazuje
uchwa³y i kopiê protoko³u Wójtowi Gminy w terminie 7 dni od
dnia odbycia zebrania.

13.G³osowanie nad poszczególnymi sprawami jest jaw-
ne, za wyj¹tkiem spraw, dla których niniejszy Statut lub ustawa
przewiduje g³osowanie tajne. Do stwierdzenia poparcia miesz-
kañców wystarczy zwyk³a wiêkszo�æ g³osów, tj. o jeden g³os wiê-
cej "za" od g³osów przeciwnych.

§ 6. 1.Zebranie Wiejskie jest w³adne wyra¿aæ opiniê we
wszystkich istotnych dla interesów mieszkañców wsi sprawach,
a w szczególno�ci:

1) projektów rozstrzygniêæ organów Gminy w czê�ci doty-
cz¹cej planów zagospodarowania  przestrzennego So³ectwa i
jego realizacji,

2) planów zagospodarowania wsi,
3) planów dostosowania organizacji i  godzin pracy placó-

wek kulturalnych i opiekuñczo -wychowawczych,
4) wystêpowanie do organów Gminy o rozpatrzenie spraw,

których za³atwienie przekracza mo¿liwo�ci So³ectwa.
2.Zebranie Wiejskie mo¿e w drodze opinii wyra¿onej przez

g³osowanie wp³ywaæ na dzia³alno�æ organów So³ectwa.
3.Do wy³¹cznej kompetencji Zebrania Wiejskiego nale¿y :
1) wybór i odwo³anie So³tysa
2) wybór i odwo³anie Rady So³eckiej
3) wnioskowanie do Rady Gminy o zarz¹dzenie przedter-

minowych wyborów So³tysa,
4) wnioskowanie do Rady Gminy o zarz¹dzenie przedter-

minowych wyborów Rady So³eckiej.

IV. SO£TYS

§ 7. 1.So³tys jest organem wykonawczym So³ectwa i wy-
bieralnym na okres 4 letniej kadencji.

2.Mieszkañcy, uczestnicy wyborczego Zebrania Wiejskie-
go, wybieraj¹ So³tysa w    g³osowaniu tajnym, bezpo�rednim.

3.So³tysa wybiera siê spo�ród nieograniczonej liczby kan-
dydatów; dopuszczalny jest wybór w przypadku zg³oszenia choæby
jednego kandydata .

4.So³tys jako organ wykonawczy So³ectwa wyposa¿ony jest
na mocy niniejszego Statutu w nastêpuj¹ce kompetencje :

1) jako reprezentant So³ectwa :
a/ wystêpuje w imieniu So³ectwa wobec w³adz i ró¿nych

osób we wszystkich sprawach dotycz¹cych So³ectwa,
b/ bierze udzia³ w sesjach Rady Gminy z g³osem dorad-

czym,
c/ zwo³uje i przewodniczy posiedzeniom Rady So³eckiej,
d/ zwo³uje i przewodniczy Zebraniom Wiejskim,
e/ informuje ogó³ mieszkañców o wa¿niejszych sprawach

So³ectwa,
2) jako organizator dzia³añ So³ectwa :
a/ opracowuje projekt Statutu So³ectwa oraz przedk³ada je

Zebraniu Wiejskiemu,
b/ przygotowuje  dla Zebrania Wiejskiego projekty uchwa³

opinii i wniosków,
c/ podejmuje wykonanie uchwa³ Zebrania Wiejskiego i

wspó³pracuje z mieszkañcami w ich realizacji ,
d/ uczestniczy w naradach So³tysów, zwo³ywanych okre-

sowo przez Wójta Gminy,
e/ organizuje i koordynuje inicjatywy i przedsiêwziêcia na

terenie So³ectwa,
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f/ sporz¹dza sprawozdania z dzia³alno�ci So³ectwa,
g/  prowadzi dokumentacjê So³ectwa zawieraj¹c¹: Statut

So³ectwa, protokó³y z Zebrañ Wiejskich i posiedzeñ Rady So³ec-
kiej, sprawozdania i uchwa³y,

3) jako realizator zadañ z zakresu administracji publicznej:
a/ wspó³dzia³a z organami Pañstwowej Inspekcji Sanitar-

nej w sprawach dotycz¹cych zdrowia i ¿ycia mieszkañców,
b/ wspó³pracuje z w³a�ciwymi organami w sprawach za-

pobiegania i zwalczania skutków klêsk ¿ywio³owych,
c/ wspó³dzia³a z organami stra¿y po¿arnej w profilaktyce

przeciwpo¿arowej,
d/ mo¿e pe³niæ funkcjê inkasenta podatku rolnego ,od nie-

ruchomo�ci i posiadania psów, za prowizj¹ okre�lon¹ uchwa³¹
Rady Gminy.

V. RADA SO£ECKA

§ 8. 1. Rada So³ecka wspiera i wspomaga dzia³alno�æ
organów wymienionych w § 3 ust. 2.

2.Rada So³ecka So³ectwa Lubienia liczy 5 cz³onków.
3.W sk³ad Rady So³eckiej wchodzi So³tys.

§ 9. 1.Rada So³ecka wspó³dzia³a z So³tysem w prowadze-
niu i za³atwianiu  spraw So³ectwa a w szczególno�ci:

1) podejmowania inicjatyw dotycz¹cych przeznaczenia �rod-
ków finansowych na cele rozwoju gospodarczego So³ectwa,

2) inicjowanie dzia³añ  na rzecz So³ectwa i jego mieszkañców,
3) opracowywanie i przedk³adanie Zebraniu Wiejskiemu pro-

jektów uchwa³ w sprawach bêd¹cych przedmiotem rozpatrywania na
Zebraniu,

4) organizowanie wykonywania uchwa³ Zebrania Wiejskiego,
5) wspó³dzia³anie z innymi organami spo³ecznymi w celu

wspólnej realizacji zadañ,
6) opracowywanie i przedk³adanie Zebraniu Wiejskiemu

informacji o swojej dzia³alno�ci.
2.W celu integracji spo³ecznych dzia³añ �rodowiska wiej-

skiego Rada So³ecka winna zapraszaæ na swoje posiedzenia
radnych Gminy, radnych Powiatu zamieszka³ych na terenie So-
³ectwa.

VI. ZASADY I TRYB WYBORÓW SO£TYSA I RADY SO-
£ECKIEJ

§ 10. 1.Wybory So³tysa i Rady So³eckiej zarz¹dza Rada
Gminy w terminie do 6 miesiêcy od rozpoczêcia nowej kadencji
Rady Gminy.

2.Zebranie Wiejskie zwo³ane w celu wyborów So³tysa i
Rady So³eckiej prowadzi Wójt Gminy lub upowa¿niona przez
niego osoba.

§ 11. 1.Kandydatów na So³tysa i cz³onków Rady So³eckiej
zg³aszaj¹ osoby uprawnione do g³osowania bezpo�rednio w
trakcie obrad Zebrania Wiejskiego -  wyborczego.

2.Kandydatury przyjmuje Komisja Wyborcza wy³oniona
spo�ród uczestników zebrania.

3.Warunkiem przyjêcia ka¿dej kandydatury jest zgoda kan-
dydata wyra¿ona  ustnie w czasie zebrania.

4.Zg³aszaj¹cy kandydata obowi¹zany jest uzasadniæ swoj¹
kandydaturê.

5.Do zadañ Komisji Wyborczej nale¿y:
a/ przyjêcie zg³oszeñ kandydatów,
b/ przeprowadzenie tajnego g³osowania,
c/ ustalenie wyników g³osowania; za wybranych uwa¿a

siê kandydatów, którzy uzyskali najwiêksz¹ ilo�æ g³osów. W przy-
padku  gdy dwie lub kilka osób otrzyma³o tak¹ sam¹ liczbê g³o-
sów i stanowi¹ liczbê wiêksz¹  ni¿ wybieran¹, przeprowadza siê
dodatkowe g³osowanie tylko miêdzy tymi osobami,

d/ og³oszenie wyników wyborów,
e/ sporz¹dzenie protoko³ów o wynikach wyborów.

VII. ODWO£ANIE SO£TYSA I CZ£ONKÓW RADY SO£EC-
KIEJ

§ 12. 1.So³tys i cz³onkowie Rady So³eckiej s¹ bezpo�red-
nio odpowiedzialni przed Zebraniem Wiejskim i mog¹ byæ przez
zebranie odwo³ani przed up³ywem kadencji, je¿eli nie wykonuj¹
swoich obowi¹zków, naruszaj¹ postanowienia Statutu i uchwa³
Zebrania Wiejskiego lub dopu�cili siê czynu dyskwalifikuj¹ce-
go w opinii �rodowiska.

2.O odwo³anie So³tysa i cz³onków Rady So³eckiej mog¹
wystêpowaæ:

· 1/5 mieszkañców maj¹cych sta³e prawo wyborcze w So-
³ectwie,

· Rada Gminy,
· Wójt Gminy.
3. Do g³osowania  nad przyjêciem wniosku o odwo³anie

So³tysa i Rady So³eckiej uprawnione jest Zebranie Wiejskie.
4. Wniosek o odwo³anie  sk³ada siê w formie pisemnej

wraz z uzasadnieniem. Wnioskom bez uzasadnienia nie nada-
je siê biegu.

5. Wniosek winien byæ z³o¿ony przez wnioskodawcê na
Zebraniu Wiejskim i na tym zebraniu rozpatrzony.

6. Odwo³anie z zajmowanej funkcji winno byæ podjête po
wys³uchaniu zainteresowanego.

7. W przypadku przyjêcia wniosku przez Zebranie Wiej-
skie, g³osowanie nad odwo³aniem przeprowadza siê stosuj¹c
odpowiednie postanowienia niniejszego Statutu, jak przy wybo-
rach.

8.Je¿eli zg³oszony wniosek nie zostanie przyjêty przez Ze-
branie Wiejskie, ponowny wniosek w tej samej sprawie mo¿e
byæ zg³oszony po up³ywie 6 miesiêcy.

§ 13. 1.So³tys  lub cz³onek Rady So³eckiej mo¿e z³o¿yæ
rezygnacjê w trakcie trwania kadencji z pe³nionej funkcji.

2.Rezygnacjê sk³ada siê na Zebraniu Wiejskim w formie
pisemnej.

3.Mandat So³tysa lub cz³onka Rady So³eckiej wygasa w
terminie 30 dni od dnia   z³o¿enia rezygnacji.

§ 14. W przypadku wyborów uzupe³niaj¹cych w trakcie trwa-
nia kadencji ,stosuje siê odpowiednio przepisy VI rozdzia³u ni-
niejszego Statutu.

§ 15. 1.W przypadku odwo³ania lub ust¹pienia So³tysa lub
wszystkich cz³onków Rady So³eckiej-Rada Gminy zarz¹dza wy-
bory w ci¹gu 3 miesiêcy od zaistnienia przypadku.

2.Wybory innych osób dla uzupe³nienia sk³adu Rady So-
³eckiej przeprowadzane jest przez Zebranie Wiejskie samodziel-
nie, informuj¹c o tym Przewodnicz¹cego Rady i Wójta Gminy.

VIII. KONTROLA I NADZÓR

§ 16. 1.Nadzór nad dzia³alno�ci¹ So³ectwa sprawuje Rada
Gminy i Wójt Gminy.

2. Do podstawowych �rodków nadzoru nale¿y:
a/ rozpatrywanie sprawozdañ z dzia³alno�ci So³ectwa,
b/ dokonywanie oceny pracy So³ectwa na sesji Rady Gminy,
c/ rozpatrywanie zgodno�ci z prawem podejmowanych

przez So³ectwo uchwa³.
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IX. POSTANOWIENIA  KOÑCOWE

§ 17. 1.Zmiany Statutu uchwala Rada Gminy z w³asnej
inicjatywy lub na wniosek Zebrania Wiejskiego w trybie i na za-
sadach jego uchwalenia.

2. Statut podlega og³oszeniu w Dzienniku Urzêdowym
Województwa Opolskiego.

Za³¹cznik nr 6
do uchwa³y Nr VI/ 50 /2003
Rady Gminy w Popielowie

z dnia 23 maja 2003 r.

STATUT
SO£ECTWA  NOWE SIO£KOWICE

I. POSTANOWIENIA  OGÓLNE

§ 1. 1.Ogó³ mieszkañców So³ectwa Nowe Sio³kowice sta-
nowi Samorz¹d Mieszkañców Wsi.

2.Nazwa Samorz¹du Mieszkañców Wsi brzmi: So³ectwo
Nowe Sio³kowice.

3.So³ectwo Nowe Sio³kowice jest jednostk¹ pomocnicz¹
Gminy, której mieszkañcy wspólnie z innymi so³ectwami tworz¹
wspólnotê samorz¹dow¹ Gminy Popielów.

§ 2. So³ectwo dzia³a na podstawie przepisów prawa a w
szczególno�ci  :

·  ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorz¹dzie gminnym,
·  Statutu Gminy Popielów,
·  niniejszego Statutu.

II. ORGANIZACJA I ZADANIA SO£ECTWA

§ 3. 1.So³ectwo jako jednostka pomocnicza wykonuje za-
dania powierzone jej przez Gminê, dzia³aj¹c poprzez swoje or-
gany.

2. Organami So³ectwa s¹ :
1) Zebranie Wiejskie,
2) So³tys.
3.Do zadañ So³ectwa nale¿y:
1) udzia³ w  rozpatrywaniu spraw rolnictwa ,inwestycji na

wsi, socjalno-bytowych, kulturalnych, sportu ,wypoczynku i in-
nych zwi¹zanych z miejscem zamieszkania,

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

mieszkania,
4) organizowanie pomocy s¹siedzkiej,
5) wspó³dzia³anie z jednostkami organizacyjnymi w za-

kresie organizowania warunków ¿ycia na wsi.
4.Rada Gminy na wniosek So³ectwa mo¿e przekazaæ okre-

�lone sk³adniki mienia   komunalnego So³ectwu do korzystania.
5.Realizuj¹c zadanie, o którym mowa w ust. 4, organy So-

³ectwa rozporz¹dzaj¹ dochodami z tego �ród³a, w ramach bu-
d¿etu Gminy.

§ 4. Zadania okre�lone w § 3 ust. 3 So³ectwo realizuje w
szczególno�ci poprzez:

1. Podejmowanie uchwa³ w sprawach So³ectwa w ramach
przyznanych mu kompetencji.

2. Opiniowanie spraw nale¿¹cych  do zakresu dzia³ania
So³ectwa.

3. Wspó³uczestnictwo w organizowaniu i przeprowadza-
niu przez Radê Gminy konsultacji spo³ecznej projektów uchwa³
Rady 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 w zakresie organizacji spotkañ z
wyborcami, dy¿urów oraz kierowanie do nich wniosków dot.
So³ectwa.

6. Ustalenie zadañ dla So³tysa do realizacji pomiêdzy ze-
braniami.

III. ZEBRANIE  WIEJSKIE

§ 5. 1. Zebranie Wiejskie jest form¹ demokracji bezpo-
�redniej samorz¹dno�ci lokalnej mieszkañców So³ectwa i jako
takie jest organem uchwa³odawczym w So³ectwie.

2. Prawo uczestnictwa i wybierania w Zebraniu Wiejskim
maj¹ wszyscy mieszkañcy So³ectwa zameldowani lub stale za-
mieszkuj¹cy na obszarze So³ectwa, posiadaj¹cy czynne prawo
wyborcze.

3. Uczestnictwo w Zebraniu Wiejskim upowa¿nia do :
1) zabierania g³osu w dyskusji,
2) przedstawiania wniosków i projektów uchwa³,
3) g³osowania,
4) sk³adania o�wiadczeñ,
5) ¿¹dania zapisu w protokole zebrania z³o¿onego o�wiad-

czenia lub deklaracji.
4.W Zebraniu Wiejskim mog¹ uczestniczyæ /bez prawa

g³osowania/ przedstawiciele Urzêdu.
5.Zebranie Wiejskie zwo³uje So³tys w miarê potrzeby, nie

rzadziej jednak jak jeden raz w roku w okresie jesiennym po-
przez og³oszenie. W szczególnie uzasadnionych  przypadkach
Zebranie Wiejskie mo¿e zwo³aæ równie¿ Wójt, z w³asnej inicjaty-
wy lub na wniosek co najmniej 1/5 mieszkañców uprawnionych
do g³osowania.

6.Termin i miejsce zebrania zwo³uj¹cy podaje do publicz-
nej wiadomo�ci w formie obwieszczeñ na tablicy og³oszeñ w
So³ectwie oraz innych miejscach publicznych na terenie So³ec-
twa a tak¿e na tablicy og³oszeñ Urzêdu Gminy, najpó�niej na
siedem dni przed Zebraniem .

7.Zebranie jest wa¿ne  i uprawnione do podejmowania
uchwa³, je¿eli uczestniczy w nim co najmniej 1/5 uprawnionych
do g³osowania mieszkañców  So³ectwa.

8.W przypadku  braku wymaganej frekwencji ustala siê
tzw. drugi termin zebrania, który mo¿e byæ wyznaczony tego sa-
mego dnia  /pó³ godziny pó�niej/ lub w innym dniu.

9.Zebranie  odbyte w drugim terminie jest prawomocne,
bez wzglêdu na frekwencjê.

10.Zebranie Wiejskie otwiera i przewodniczy jego obra-
dom So³tys lub upowa¿niony przez Wójta Gminy inny cz³onek
Rady So³eckiej. Zebranie Wiejskie mo¿e wyznaczyæ inn¹ osobê
spo�ród obecnych do prowadzenia zebrania .

11.Uprawnieni do udzia³u w zebraniu potwierdzaj¹ swoj¹
obecno�æ na li�cie obecno�ci wy³o¿onej przed rozpoczêciem
zebrania.

12.Obrady zebrania s¹ protoko³owane. So³tys przekazuje
uchwa³y i kopiê protoko³u Wójtowi Gminy w terminie 7 dni od
dnia odbycia zebrania.

13.G³osowanie nad poszczególnymi sprawami jest jaw-
ne, za wyj¹tkiem spraw, dla których niniejszy Statut lub ustawa
przewiduje g³osowanie tajne. Do stwierdzenia poparcia miesz-
kañców wystarczy zwyk³a wiêkszo�æ g³osów, tj. o jeden g³os wiê-
cej "za" od g³osów przeciwnych.

§ 6. 1.Zebranie Wiejskie jest w³adne wyra¿aæ opiniê we
wszystkich istotnych dla interesów mieszkañców wsi sprawach,
a w szczególno�ci:
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1) projektów rozstrzygniêæ organów Gminy w czê�ci doty-
cz¹cej planów zagospodarowania  przestrzennego So³ectwa i
jego realizacji,

2) planów zagospodarowania wsi,
3) planów dostosowania organizacji i  godzin pracy placó-

wek kulturalnych i opiekuñczo -wychowawczych,
4) wystêpowanie do organów Gminy o rozpatrzenie spraw,

których za³atwienie przekracza mo¿liwo�ci So³ectwa.
2.Zebranie Wiejskie mo¿e w drodze opinii wyra¿onej przez

g³osowanie wp³ywaæ na dzia³alno�æ organów So³ectwa.
3.Do wy³¹cznej kompetencji Zebrania Wiejskiego nale¿y :
1) wybór i odwo³anie So³tysa,
2) wybór i odwo³anie Rady So³eckiej,
3) wnioskowanie do Rady Gminy o zarz¹dzenie przedter-

minowych wyborów So³tysa,
4) wnioskowanie do Rady Gminy o zarz¹dzenie przedter-

minowych wyborów Rady So³eckiej.

IV. SO£TYS

§ 7. 1.So³tys jest organem wykonawczym So³ectwa i wy-
bieralnym na okres 4 letniej kadencji.

2.Mieszkañcy, uczestnicy wyborczego Zebrania Wiejskie-
go, wybieraj¹ So³tysa w    g³osowaniu tajnym, bezpo�rednim.

3.So³tysa wybiera siê spo�ród nieograniczonej liczby kan-
dydatów; dopuszczalny jest wybór w przypadku zg³oszenia choæby
jednego kandydata .

4.So³tys jako organ wykonawczy So³ectwa wyposa¿ony jest
na mocy niniejszego Statutu w nastêpuj¹ce kompetencje :

1) jako reprezentant So³ectwa :
a/ wystêpuje w imieniu So³ectwa wobec w³adz i ró¿nych

osób we wszystkich sprawach dotycz¹cych So³ectwa,
b/ bierze udzia³ w sesjach Rady Gminy z g³osem dorad-

czym,
c/ zwo³uje i przewodniczy posiedzeniom Rady So³eckiej,
d/ zwo³uje i przewodniczy Zebraniom Wiejskim,
e/ informuje ogó³ mieszkañców o wa¿niejszych sprawach

So³ectwa.
2) jako organizator dzia³añ So³ectwa :
a/ opracowuje projekt So³ectwa oraz przedk³ada je Zebra-

niu Wiejskiemu,
b/ przygotowuje  dla Zebrania Wiejskiego projekty uchwa³,

opinii i wniosków,
c/ podejmuje wykonanie uchwa³ Zebrania Wiejskiego i

wspó³pracuje z mieszkañcami w ich realizacji ,
d/ uczestniczy w naradach So³tysów, zwo³ywanych okre-

sowo przez Wójta Gminy,
e/ organizuje i koordynuje inicjatywy i przedsiêwziêcia na

terenie So³ectwa,
f/ sporz¹dza sprawozdania z dzia³alno�ci So³ectwa,
g/  prowadzi dokumentacjê So³ectwa zawieraj¹c¹: Statut

So³ectwa, protoko³y z Zebrañ Wiejskich i posiedzeñ Rady So³ec-
kiej, sprawozdania i uchwa³y,

3) jako realizator zadañ z zakresu administracji publicznej:
a/ wspó³dzia³a z organami Pañstwowej Inspekcji Sanitar-

nej w sprawach dotycz¹cych zdrowia i ¿ycia mieszkañców,
b/ wspó³pracuje z w³a�ciwymi organami w sprawach za-

pobiegania i zwalczania skutków klêsk ¿ywio³owych,
c/ wspó³dzia³a z organami stra¿y po¿arnej w profilaktyce

przeciwpo¿arowej,
d/ mo¿e pe³niæ funkcjê inkasenta podatku rolnego ,od nie-

ruchomo�ci i posiadania psów, za prowizj¹ okre�lon¹ uchwa³¹
Rady Gminy.

V. RADA SO£ECKA

§ 8. 1. Rada So³ecka wspiera i wspomaga dzia³alno�æ
organów wymienionych w § 3 ust. 2.

2.Rada So³ecka so³ectwa Nowe Sio³kowice liczy 5 cz³onków.
3.W sk³ad Rady So³eckiej wchodzi So³tys.

§ 9. 1.Rada So³ecka wspó³dzia³a z So³tysem w prowadze-
niu i za³atwianiu  spraw So³ectwa a w szczególno�ci:

1) podejmowania inicjatyw dotycz¹cych przeznaczenia �rod-
ków finansowych na cele rozwoju gospodarczego So³ectwa,

2) inicjowanie dzia³añ  na rzecz So³ectwa i jego mieszkañców,
3) opracowywanie i przedk³adanie Zebraniu Wiejskiemu pro-

jektów uchwa³ w sprawach bêd¹cych przedmiotem rozpatrywania na
Zebraniu,

4) organizowanie wykonywania uchwa³ Zebrania Wiejskiego,
5) wspó³dzia³anie z innymi organami spo³ecznymi w celu

wspólnej realizacji zadañ,
6) opracowywanie i przedk³adanie Zebraniu Wiejskiemu

informacji o swojej dzia³alno�ci.
2.W celu integracji spo³ecznych dzia³añ �rodowiska wiej-

skiego Rada So³ecka winna zapraszaæ na swoje posiedzenia
radnych Gminy, radnych Powiatu zamieszka³ych na terenie So-
³ectwa.

VI. ZASADY I TRYB WYBORÓW SO£TYSA I RADY SO-
£ECKIEJ

§ 10. 1.Wybory So³tysa i Rady So³eckiej zarz¹dza Rada
Gminy w terminie do 6 miesiêcy od rozpoczêcia nowej kadencji
Rady Gminy.

2.Zebranie Wiejskie zwo³ane w celu wyborów So³tysa i
Rady So³eckiej prowadzi Wójt Gminy lub upowa¿niona przez
niego osoba.

§ 11. 1.Kandydatów na So³tysa i cz³onków Rady So³eckiej
zg³aszaj¹ osoby uprawnione do g³osowania bezpo�rednio w
trakcie obrad Zebrania Wiejskiego -  wyborczego.

2.Kandydatury przyjmuje Komisja Wyborcza wy³oniona
spo�ród uczestników zebrania.

3.Warunkiem przyjêcia ka¿dej kandydatury jest zgoda kan-
dydata wyra¿ona  ustnie w czasie zebrania.

4.Zg³aszaj¹cy kandydata obowi¹zany jest uzasadniæ swoj¹
kandydaturê.

5.Do zadañ Komisji Wyborczej nale¿y:
a/ przyjêcie zg³oszeñ kandydatów,
b/ przeprowadzenie tajnego g³osowania,
c/ ustalenie wyników g³osowania; za wybranych uwa¿a

siê kandydatów, którzy uzyskali najwiêksz¹ ilo�æ g³osów. W przy-
padku  gdy dwie lub kilka osób otrzyma³o tak¹ sam¹ liczbê g³o-
sów i stanowi¹ liczbê wiêksz¹  ni¿ wybieran¹, przeprowadza siê
dodatkowe g³osowanie tylko miêdzy tymi osobami,

d/ og³oszenie wyników wyborów,
e/ sporz¹dzenie protoko³ów o wynikach wyborów.

VII. ODWO£ANIE SO£TYSA I CZ£ONKÓW RADY SO£EC-
KIEJ

§ 12. 1.So³tys i cz³onkowie Rady So³eckiej s¹ bezpo�red-
nio odpowiedzialni przed Zebraniem Wiejskim i mog¹ byæ przez
zebranie odwo³ani przed up³ywem kadencji, je¿eli nie wykonuj¹
swoich obowi¹zków, naruszaj¹ postanowienia Statutu i uchwa³
Zebrania Wiejskiego lub dopu�cili siê czynu dyskwalifikuj¹ce-
go w opinii �rodowiska.

2.O odwo³anie So³tysa i cz³onków Rady So³eckiej mog¹
wystêpowaæ:
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· 1/5 mieszkañców maj¹cych sta³e prawo wyborcze w So-
³ectwie,

· Rada Gminy,
· Wójt Gminy.
3. Do g³osowania  nad przyjêciem wniosku o odwo³anie

So³tysa i Rady So³eckiej uprawnione jest Zebranie Wiejskie.
4. Wniosek o odwo³anie  sk³ada siê w formie pisemnej

wraz z uzasadnieniem. Wnioskom bez uzasadnienia nie nada-
je siê biegu.

5. Wniosek winien byæ z³o¿ony przez wnioskodawcê na
Zebraniu Wiejskim i na tym zebraniu rozpatrzony.

6. Odwo³anie z zajmowanej funkcji winno byæ podjête po
wys³uchaniu zainteresowanego.

7. W przypadku przyjêcia wniosku przez Zebranie Wiej-
skie, g³osowanie nad odwo³aniem przeprowadza siê stosuj¹c odpo-
wiednie postanowienia niniejszego Statutu, jak przy wyborach.

8.Je¿eli zg³oszony wniosek nie zostanie przyjêty przez Ze-
branie Wiejskie, ponowny wniosek w tej samej sprawie mo¿e
byæ zg³oszony po up³ywie 6 miesiêcy.

§ 13. 1.So³tys  lub cz³onek Rady So³eckiej mo¿e z³o¿yæ
rezygnacjê w trakcie trwania kadencji z pe³nionej funkcji.

2.Rezygnacjê sk³ada siê na Zebraniu Wiejskim w formie
pisemnej.

3.Mandat So³tysa lub cz³onka Rady So³eckiej wygasa w
terminie 30 dni od dnia   z³o¿enia rezygnacji.

§ 14. W przypadku wyborów uzupe³niaj¹cych w trakcie trwa-
nia kadencji ,stosuje siê odpowiednio przepisy VI rozdzia³u ni-
niejszego Statutu.

§ 15. 1.W przypadku odwo³ania lub ust¹pienia So³tysa lub
wszystkich cz³onków Rady So³eckiej-Rada Gminy zarz¹dza wy-
bory w ci¹gu 3 miesiêcy od zaistnienia przypadku.

2.Wybory innych osób dla uzupe³nienia sk³adu Rady So-
³eckiej przeprowadzane jest przez Zebranie Wiejskie samodziel-
nie, informuj¹c o tym Przewodnicz¹cego Rady i Wójta Gminy.

VIII. KONTROLA I NADZÓR

§ 16. 1.Nadzór nad dzia³alno�ci¹ So³ectwa sprawuje Rada
Gminy i Wójt Gminy.

2. Do podstawowych �rodków nadzoru nale¿y:
a/ rozpatrywanie sprawozdañ z dzia³alno�ci So³ectwa,
b/ dokonywanie oceny pracy So³ectwa na sesji Rady Gminy,
c/ rozpatrywanie zgodno�ci z prawem podejmowanych

przez So³ectwo uchwa³.

IX. POSTANOWIENIA  KOÑCOWE

§ 17. 1.Zmiany Statutu uchwala Rada Gminy z w³asnej
inicjatywy lub na wniosek Zebrania Wiejskiego w trybie i na za-
sadach jego uchwalenia.

2. Statut podlega og³oszeniu w Dzienniku Urzêdowym
Województwa Opolskiego.

Za³¹cznik nr 7
do uchwa³y Nr VI/ 50 /2003
Rady Gminy w Popielowie

z dnia 23 maja 2003 r.

STATUT
SO£ECTWA  KAR£OWICE

I. POSTANOWIENIA  OGÓLNE

§ 1. 1.Ogó³ mieszkañców So³ectwa Kar³owice stanowi Sa-
morz¹d Mieszkañców Wsi.

2.Nazwa Samorz¹du Mieszkañców Wsi brzmi: So³ectwo
Kar³owice.

3.So³ectwo Kar³owice jest jednostk¹ pomocnicz¹ Gminy,
której mieszkañcy wspólnie z innymi so³ectwami tworz¹ wspól-
notê samorz¹dow¹ Gminy Popielów.

§ 2. So³ectwo dzia³a na podstawie przepisów prawa a w
szczególno�ci  :

·  ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorz¹dzie gminnym,
·  Statutu Gminy Popielów,
·  niniejszego Statutu.

II. ORGANIZACJA I ZADANIA SO£ECTWA

§ 3. 1.So³ectwo jako jednostka pomocnicza wykonuje za-
dania powierzone jej przez Gminê, dzia³aj¹c poprzez swoje or-
gany.

2. Organami So³ectwa s¹ :
1) Zebranie Wiejskie,
2) So³tys,
3.Do zadañ So³ectwa nale¿y:
1) udzia³ w  rozpatrywaniu spraw rolnictwa ,inwestycji na

wsi, socjalno-bytowych, kulturalnych, sportu ,wypoczynku i in-
nych zwi¹zanych z miejscem zamieszkania,

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

mieszkania,
4) organizowanie pomocy s¹siedzkiej,
5) wspó³dzia³anie z jednostkami organizacyjnymi w za-

kresie organizowania warunków ¿ycia na wsi.
4.Rada Gminy na wniosek So³ectwa mo¿e przekazaæ okre-

�lone sk³adniki mienia   komunalnego So³ectwu do korzystania.
5.Realizuj¹c zadanie, o którym mowa w ust. 4, organy So-

³ectwa rozporz¹dzaj¹ dochodami z tego �ród³a, w ramach bu-
d¿etu Gminy.

§ 4. Zadania okre�lone w § 3 ust. 3 So³ectwo realizuje w
szczególno�ci poprzez:

1. Podejmowanie uchwa³ w sprawach So³ectwa w ramach
przyznanych mu kompetencji.

2. Opiniowanie spraw nale¿¹cych  do zakresu dzia³ania
So³ectwa.

3. Wspó³uczestnictwo w organizowaniu i przeprowadza-
niu przez Radê Gminy konsultacji spo³ecznej projektów uchwa³
Rady 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 w zakresie organizacji spotkañ z
wyborcami, dy¿urów oraz kierowanie do nich wniosków dot.
So³ectwa.

6. Ustalenie zadañ dla So³tysa do realizacji pomiêdzy ze-
braniami.

III. ZEBRANIE  WIEJSKIE

§ 5. 1. Zebranie Wiejskie jest form¹ demokracji bezpo-
�redniej samorz¹dno�ci lokalnej mieszkañców So³ectwa i jako
takie jest organem uchwa³odawczym w So³ectwie.

2. Prawo uczestnictwa i wybierania w Zebraniu Wiejskim
maj¹ wszyscy mieszkañcy So³ectwa zameldowani lub stale za-
mieszkuj¹cy na obszarze So³ectwa, posiadaj¹cy czynne prawo
wyborcze.

3. Uczestnictwo w Zebraniu Wiejskim upowa¿nia do :
1) zabierania g³osu w dyskusji,
2) przedstawiania wniosków i projektów uchwa³,
3) g³osowania,
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4) sk³adania o�wiadczeñ,
5) ¿¹dania zapisu w protokole zebrania z³o¿onego o�wiad-

czenia lub deklaracji.
4.W Zebraniu Wiejskim mog¹ uczestniczyæ /bez prawa

g³osowania/ przedstawiciele Urzêdu.
5.Zebranie Wiejskie zwo³uje So³tys w miarê potrzeby, nie

rzadziej jednak jak jeden raz w roku w okresie jesiennym po-
przez og³oszenie. W szczególnie uzasadnionych  przypadkach
Zebranie Wiejskie mo¿e zwo³aæ równie¿ Wójt, z w³asnej inicjaty-
wy lub na wniosek co najmniej 1/5 mieszkañców uprawnionych
do g³osowania.

6.Termin i miejsce zebrania zwo³uj¹cy podaje do publicz-
nej wiadomo�ci w formie obwieszczeñ na tablicy og³oszeñ w
So³ectwie oraz innych miejscach publicznych na terenie So³ec-
twa a tak¿e na tablicy og³oszeñ Urzêdu Gminy, najpó�niej na
siedem dni przed Zebraniem .

7.Zebranie jest wa¿ne  i uprawnione do podejmowania
uchwa³, je¿eli uczestniczy w nim co najmniej 1/5 uprawnionych
do g³osowania mieszkañców  So³ectwa.

8.W przypadku  braku wymaganej frekwencji ustala siê
tzw. drugi termin zebrania, który mo¿e byæ wyznaczony tego sa-
mego dnia  /pó³ godziny pó�niej/ lub w innym dniu.

9.Zebranie  odbyte w drugim terminie jest prawomocne,
bez wzglêdu na frekwencjê.

10.Zebranie Wiejskie otwiera i przewodniczy jego obra-
dom So³tys lub upowa¿niony przez Wójta Gminy inny cz³onek
Rady So³eckiej. Zebranie Wiejskie mo¿e wyznaczyæ inn¹ osobê
spo�ród obecnych do prowadzenia zebrania .

11.Uprawnieni do udzia³u w zebraniu potwierdzaj¹ swoj¹
obecno�æ na li�cie obecno�ci wy³o¿onej przed rozpoczêciem
zebrania.

12.Obrady zebrania s¹ protoko³owane. So³tys przekazuje
uchwa³y i kopiê protoko³u Wójtowi Gminy w terminie 7 dni od
dnia odbycia zebrania.

13.G³osowanie nad poszczególnymi sprawami jest jaw-
ne, za wyj¹tkiem spraw, dla których niniejszy Statut lub ustawa
przewiduje g³osowanie tajne. Do stwierdzenia poparcia miesz-
kañców wystarczy zwyk³a wiêkszo�æ g³osów tj. o jeden g³os wiê-
cej "za" od g³osów przeciwnych.

§ 6. 1.Zebranie Wiejskie jest w³adne wyra¿aæ opiniê we
wszystkich istotnych dla interesów mieszkañców wsi sprawach,
a w szczególno�ci:

1) projektów rozstrzygniêæ organów Gminy w czê�ci doty-
cz¹cej planów zagospodarowania  przestrzennego So³ectwa i
jego realizacji,

2) planów zagospodarowania wsi,
3) planów dostosowania organizacji i  godzin pracy pla-

cówek kulturalnych i opiekuñczo -wychowawczych,
4) wystêpowanie do organów Gminy o rozpatrzenie spraw,

których za³atwienie przekracza mo¿liwo�ci So³ectwa.
2.Zebranie Wiejskie mo¿e w drodze opinii wyra¿onej przez

g³osowanie wp³ywaæ na dzia³alno�æ organów So³ectwa.
3.Do wy³¹cznej kompetencji Zebrania Wiejskiego nale¿y :
1) wybór i odwo³anie So³tysa
2) wybór i odwo³anie Rady So³eckiej
3) wnioskowanie do Rady Gminy o zarz¹dzenie przedter-

minowych wyborów So³tysa,
4) wnioskowanie do Rady Gminy o zarz¹dzenie przedter-

minowych wyborów Rady So³eckiej.

IV. SO£TYS

§ 7. 1.So³tys jest organem wykonawczym So³ectwa i wy-
bieralnym na okres 4 letniej kadencji.

2.Mieszkañcy, uczestnicy wyborczego Zebrania Wiejskie-
go, wybieraj¹ So³tysa w    g³osowaniu tajnym, bezpo�rednim.

3.So³tysa wybiera siê spo�ród nieograniczonej liczby kan-
dydatów; dopuszczalny jest wybór w przypadku zg³oszenia choæby
jednego kandydata .

4.So³tys jako organ wykonawczy So³ectwa wyposa¿ony jest
na mocy niniejszego Statutu w nastêpuj¹ce kompetencje :

1) jako reprezentant So³ectwa :
a/ wystêpuje w imieniu So³ectwa wobec w³adz i ró¿nych

osób we wszystkich sprawach dotycz¹cych So³ectwa,
b/ bierze udzia³ w sesjach Rady Gminy z g³osem dorad-

czym,
c/ zwo³uje i przewodniczy posiedzeniom Rady So³eckiej,
d/ zwo³uje i przewodniczy Zebraniom Wiejskim,
e/ informuje ogó³ mieszkañców o wa¿niejszych sprawach

So³ectwa.
2) jako organizator dzia³añ So³ectwa :
a/ opracowuje projekt Statutu So³ectwa oraz przedk³ada

go Zebraniu Wiejskiemu,
b/ przygotowuje  dla Zebrania Wiejskiego projekty uchwa³,

opinii i wniosków,
c/ podejmuje wykonanie uchwa³ Zebrania Wiejskiego i

wspó³pracuje z mieszkañcami w ich realizacji ,
d/ uczestniczy w naradach So³tysów, zwo³ywanych okre-

sowo przez Wójta Gminy,
e/ organizuje i koordynuje inicjatywy i przedsiêwziêcia na

terenie So³ectwa,
f/ sporz¹dza sprawozdania z dzia³alno�ci So³ectwa,
g/  prowadzi dokumentacjê So³ectwa zawieraj¹c¹: Statut

So³ectwa, protoko³y z Zebrañ Wiejskich i posiedzeñ Rady So³ec-
kiej, sprawozdania i uchwa³y,

3) jako realizator zadañ z zakresu administracji publicznej:
a/ wspó³dzia³a z organami Pañstwowej Inspekcji Sanitar-

nej w sprawach dotycz¹cych zdrowia i ¿ycia mieszkañców,
b/ wspó³pracuje z w³a�ciwymi organami w sprawach za-

pobiegania i zwalczania skutków klêsk ¿ywio³owych,
c/ wspó³dzia³a z organami stra¿y po¿arnej w profilaktyce

przeciwpo¿arowej,
d/ mo¿e pe³niæ funkcjê inkasenta podatku rolnego ,od nie-

ruchomo�ci i posiadania psów, za prowizj¹ okre�lon¹ uchwa³¹
Rady Gminy.

V. RADA SO£ECKA

§ 8. 1. Rada So³ecka wspiera i wspomaga dzia³alno�æ
organów wymienionych w § 3 ust. 2.

2.Rada So³ecka So³ectwa Kar³owice liczy 7 cz³onków.
3.W sk³ad Rady So³eckiej wchodzi So³tys.

§ 9. 1.Rada So³ecka wspó³dzia³a z So³tysem w prowadze-
niu i za³atwianiu  spraw So³ectwa a w szczególno�ci:

1) podejmowania inicjatyw dotycz¹cych przeznaczenia �rod-
ków finansowych na cele rozwoju gospodarczego So³ectwa,

2) inicjowanie dzia³añ  na rzecz So³ectwa i jego mieszkañców,
3) opracowywanie i przedk³adanie Zebraniu Wiejskiemu pro-

jektów uchwa³ w sprawach bêd¹cych przedmiotem rozpatrywania na
zebraniu,

4) organizowanie wykonywania uchwa³ Zebrania Wiejskiego,
5) wspó³dzia³anie z innymi organami spo³ecznymi w celu

wspólnej realizacji zadañ,
6) opracowywanie i przedk³adanie Zebraniu Wiejskiemu

informacji o swojej dzia³alno�ci.
2.W celu integracji spo³ecznych dzia³añ �rodowiska wiej-

skiego Rada So³ecka winna zapraszaæ na swoje posiedzenia
radnych Gminy, radnych Powiatu zamieszka³ych na terenie So-
³ectwa.
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VI. ZASADY I TRYB WYBORÓW SO£TYSA I RADY SO-
£ECKIEJ

§ 10. 1.Wybory So³tysa i Rady So³eckiej zarz¹dza Rada
Gminy w terminie do 6 miesiêcy od rozpoczêcia nowej kadencji
Rady Gminy.

2.Zebranie Wiejskie zwo³ane w celu wyborów So³tysa i
Rady So³eckiej prowadzi Wójt Gminy lub upowa¿niona przez
niego osoba.

§ 11. 1.Kandydatów na So³tysa i cz³onków Rady So³eckiej
zg³aszaj¹ osoby uprawnione do g³osowania bezpo�rednio w
trakcie obrad Zebrania Wiejskiego -  wyborczego.

2.Kandydatury przyjmuje Komisja Wyborcza wy³oniona
spo�ród uczestników zebrania.

3.Warunkiem przyjêcia ka¿dej kandydatury jest zgoda kan-
dydata wyra¿ona  ustnie w czasie zebrania.

4.Zg³aszaj¹cy kandydata obowi¹zany jest uzasadniæ swoj¹
kandydaturê.

5.Do zadañ Komisji Wyborczej nale¿y:
a/ przyjêcie zg³oszeñ kandydatów,
b/ przeprowadzenie tajnego g³osowania,
c/ ustalenie wyników g³osowania; za wybranych uwa¿a

siê kandydatów, którzy uzyskali najwiêksz¹ ilo�æ g³osów. W przy-
padku  gdy dwie lub kilka osób otrzyma³o tak¹ sam¹ liczbê g³o-
sów i stanowi¹ liczbê wiêksz¹  ni¿ wybieran¹, przeprowadza siê
dodatkowe g³osowanie tylko miêdzy tymi osobami,

d/ og³oszenie wyników wyborów,
e/ sporz¹dzenie protoko³ów o wynikach wyborów.

VII. ODWO£ANIE SO£TYSA I CZ£ONKÓW RADY SO£EC-
KIEJ

§ 12. 1.So³tys i cz³onkowie Rady So³eckiej s¹ bezpo�red-
nio odpowiedzialni przed Zebraniem Wiejskim i mog¹ byæ przez
Zebranie odwo³ani przed up³ywem kadencji, je¿eli nie wykonuj¹
swoich obowi¹zków, naruszaj¹ postanowienia Statutu i uchwa³
Zebrania Wiejskiego lub dopu�cili siê czynu dyskwalifikuj¹ce-
go w opinii �rodowiska.

2.O odwo³anie So³tysa i cz³onków Rady So³eckiej mog¹
wystêpowaæ:

· 1/5 mieszkañców maj¹cych sta³e prawo wyborcze w
So³ectwie,

· Rada Gminy,
· Wójt Gminy.
3. Do g³osowania  nad przyjêciem wniosku o odwo³anie

So³tysa i Rady So³eckiej uprawnione jest Zebranie Wiejskie.
4. Wniosek o odwo³anie  sk³ada siê w formie pisemnej

wraz z uzasadnieniem. Wnioskom bez uzasadnienia nie nada-
je siê biegu.

5. Wniosek winien byæ z³o¿ony przez wnioskodawcê na
Zebraniu Wiejskim i na tym zebraniu rozpatrzony.

6. Odwo³anie z zajmowanej funkcji winno byæ podjête po
wys³uchaniu zainteresowanego.

7. W przypadku przyjêcia wniosku przez Zebranie Wiejskie g³o-
sowanie nad odwo³aniem przeprowadza siê stosuj¹c odpowiednie
postanowienia niniejszego Statutu, jak przy wyborach.

8.Je¿eli zg³oszony wniosek nie zostanie przyjêty przez Ze-
branie Wiejskie ponowny wniosek w tej samej sprawie mo¿e
byæ zg³oszony po up³ywie 6 miesiêcy.

§ 13. 1.So³tys  lub cz³onek Rady So³eckiej mo¿e z³o¿yæ
rezygnacjê w trakcie trwania kadencji z pe³nionej funkcji.

2.Rezygnacjê sk³ada siê na Zebraniu Wiejskim w formie
pisemnej.

3.Mandat So³tysa lub cz³onka Rady So³eckiej wygasa w
terminie 30 dni od dnia   z³o¿enia rezygnacji.

§ 14. W przypadku wyborów uzupe³niaj¹cych w trakcie trwa-
nia kadencji ,stosuje siê odpowiednio przepisy VI rozdzia³u ni-
niejszego Statutu.

§ 15. 1.W przypadku odwo³ania lub ust¹pienia So³tysa lub
wszystkich cz³onków Rady So³eckiej-Rada Gminy zarz¹dza wy-
bory w ci¹gu 3 miesiêcy od zaistnienia przypadku.

2.Wybory innych osób dla uzupe³nienia sk³adu Rady So-
³eckiej przeprowadzane jest przez Zebranie Wiejskie samodziel-
nie, informuj¹c o tym Przewodnicz¹cego Rady i Wójta Gminy.

VIII. KONTROLA I NADZÓR

§ 16. 1.Nadzór nad dzia³alno�ci¹ So³ectwa sprawuje Rada
Gminy i Wójt Gminy.

2. Do podstawowych �rodków nadzoru nale¿y:
a/ rozpatrywanie sprawozdañ z dzia³alno�ci So³ectwa,
b/ dokonywanie oceny pracy So³ectwa na sesji Rady Gminy,
c/ rozpatrywanie zgodno�ci z prawem podejmowanych

przez So³ectwo uchwa³.

IX. POSTANOWIENIA  KOÑCOWE

§ 17. 1.Zmiany Statutu uchwala Rada Gminy z w³asnej
inicjatywy lub na wniosek Zebrania Wiejskiego w trybie i na za-
sadach jego uchwalenia.

2. Statut podlega og³oszeniu w Dzienniku Urzêdowym
Województwa Opolskiego.

Za³¹cznik nr 8
do uchwa³y Nr VI/ 50 /2003
Rady Gminy w Popielowie

z dnia 23 maja 2003 r.

STATUT
SO£ECTWA  KURZNIE

I. POSTANOWIENIA  OGÓLNE

§ 1. 1.Ogó³ mieszkañców So³ectwa Kurznie stanowi Sa-
morz¹d Mieszkañców Wsi.

2.Nazwa Samorz¹du Mieszkañców Wsi brzmi: So³ectwo
Kurznie.

3.So³ectwo Kurznie jest jednostk¹ pomocnicz¹ Gminy, któ-
rej mieszkañcy wspólnie z innymi so³ectwami tworz¹ wspólnotê
samorz¹dow¹ Gminy Popielów.

§ 2. So³ectwo dzia³a na podstawie przepisów prawa a w
szczególno�ci  :

·  ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorz¹dzie gminnym,
·  Statutu Gminy Popielów,
·  niniejszego Statutu.

II. ORGANIZACJA I ZADANIA SO£ECTWA

§ 3. 1.So³ectwo jako jednostka pomocnicza wykonuje za-
dania powierzone jej przez Gminê, dzia³aj¹c poprzez swoje or-
gany.

2. Organami So³ectwa s¹ :
1) Zebranie Wiejskie,
2) So³tys,
3.Do zadañ So³ectwa nale¿y:
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1) udzia³ w  rozpatrywaniu spraw rolnictwa ,inwestycji na
wsi, socjalno-bytowych, kulturalnych, sportu ,wypoczynku i in-
nych zwi¹zanych z miejscem zamieszkania,

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

mieszkania,
4) organizowanie pomocy s¹siedzkiej,
5) wspó³dzia³anie z jednostkami organizacyjnymi w za-

kresie organizowania warunków ¿ycia na wsi.
4.Rada Gminy na wniosek So³ectwa mo¿e przekazaæ okre-

�lone sk³adniki mienia   komunalnego So³ectwu do korzystania.
5.Realizuj¹c zadanie, o którym mowa w ust. 4, organy So-

³ectwa rozporz¹dzaj¹ dochodami z tego �ród³a, w ramach bu-
d¿etu Gminy.

§ 4. Zadania okre�lone w § 3 ust. 3, So³ectwo realizuje w
szczególno�ci poprzez:

1. Podejmowanie uchwa³ w sprawach So³ectwa w ramach
przyznanych mu kompetencji.

2. Opiniowanie spraw nale¿¹cych  do zakresu dzia³ania
So³ectwa.

3. Wspó³uczestnictwo w organizowaniu i przeprowadza-
niu przez Radê Gminy konsultacji spo³ecznej projektów uchwa³
Rady 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 w zakresie organizacji spotkañ z
wyborcami, dy¿urów oraz kierowanie do nich wniosków dot.
So³ectwa.

6. Ustalenie zadañ dla So³tysa do realizacji pomiêdzy ze-
braniami.

III. ZEBRANIE  WIEJSKIE

§ 5. 1. Zebranie Wiejskie jest form¹ demokracji bezpo-
�redniej samorz¹dno�ci lokalnej mieszkañców So³ectwa i jako
takie jest organem uchwa³odawczym w So³ectwie.

2. Prawo uczestnictwa i wybierania w Zebraniu Wiejskim
maj¹ wszyscy mieszkañcy So³ectwa zameldowani lub stale za-
mieszkuj¹cy na obszarze So³ectwa, posiadaj¹cy czynne prawo
wyborcze.

3. Uczestnictwo w Zebraniu Wiejskim upowa¿nia do :
1) zabierania g³osu w dyskusji,
2) przedstawiania wniosków i projektów uchwa³,
3) g³osowania,
4) sk³adania o�wiadczeñ,
5) ¿¹dania zapisu w protokole zebrania z³o¿onego o�wiad-

czenia lub deklaracji.
4.W Zebraniu Wiejskim mog¹ uczestniczyæ /bez prawa

g³osowania/ przedstawiciele Urzêdu.
5.Zebranie Wiejskie zwo³uje So³tys w miarê potrzeby, nie

rzadziej jednak jak jeden raz w roku w okresie jesiennym po-
przez og³oszenie. W szczególnie uzasadnionych  przypadkach
Zebranie Wiejskie mo¿e zwo³aæ równie¿ Wójt, z w³asnej inicjaty-
wy lub na wniosek co najmniej 1/5 mieszkañców uprawnionych
do g³osowania.

6.Termin i miejsce zebrania zwo³uj¹cy podaje do publicz-
nej wiadomo�ci w formie obwieszczeñ na tablicy og³oszeñ w
So³ectwie oraz innych miejscach publicznych na terenie So³ec-
twa a tak¿e na tablicy og³oszeñ Urzêdu Gminy, najpó�niej na
siedem dni przed Zebraniem .

7.Zebranie jest wa¿ne  i uprawnione do podejmowania
uchwa³, je¿eli uczestniczy w nim co najmniej 1/5 uprawnionych
do g³osowania mieszkañców  So³ectwa.

8.W przypadku  braku wymaganej frekwencji ustala siê
tzw. drugi termin zebrania, który mo¿e byæ wyznaczony tego sa-
mego dnia  /pó³ godziny pó�niej/ lub w innym dniu.

9.Zebranie  odbyte w drugim terminie jest prawomocne,
bez wzglêdu na frekwencjê.

10.Zebranie Wiejskie otwiera i przewodniczy jego obra-
dom So³tys lub upowa¿niony przez Wójta Gminy inny cz³onek
Rady So³eckiej. Zebranie Wiejskie mo¿e wyznaczyæ inn¹ osobê
spo�ród obecnych do prowadzenia zebrania .

11.Uprawnieni do udzia³u w zebraniu potwierdzaj¹ swoj¹
obecno�æ na li�cie obecno�ci wy³o¿onej przed rozpoczêciem
zebrania.

12.Obrady zebrania s¹ protoko³owane. So³tys przekazuje
uchwa³y i kopiê protoko³u Wójtowi Gminy w terminie 7 dni od
dnia odbycia zebrania.

13.G³osowanie nad poszczególnymi sprawami jest jaw-
ne, za wyj¹tkiem spraw, dla których niniejszy Statut lub ustawa
przewiduje g³osowanie tajne. Do stwierdzenia poparcia miesz-
kañców wystarczy zwyk³a wiêkszo�æ g³osów, tj. o jeden g³os wiê-
cej "za" od g³osów przeciwnych.

§ 6. 1.Zebranie Wiejskie jest w³adne wyra¿aæ opiniê we
wszystkich istotnych dla interesów mieszkañców wsi sprawach,
a w szczególno�ci:

1) projektów rozstrzygniêæ organów Gminy w czê�ci doty-
cz¹cej planów zagospodarowania  przestrzennego So³ectwa i
jego realizacji,

2) planów zagospodarowania wsi,
3) planów dostosowania organizacji i  godzin pracy placó-

wek kulturalnych i opiekuñczo -wychowawczych,
4) wystêpowanie do organów Gminy o rozpatrzenie spraw,

których za³atwienie przekracza mo¿liwo�ci So³ectwa.
2.Zebranie Wiejskie mo¿e w drodze opinii wyra¿onej przez

g³osowanie wp³ywaæ na dzia³alno�æ organów So³ectwa.
3.Do wy³¹cznej kompetencji Zebrania Wiejskiego nale¿y :
1) wybór i odwo³anie So³tysa
2) wybór i odwo³anie Rady So³eckiej
3) wnioskowanie do Rady Gminy o zarz¹dzenie przedter-

minowych wyborów So³tysa,
4) wnioskowanie do Rady Gminy o zarz¹dzenie przedter-

minowych wyborów Rady So³eckiej.

IV. SO£TYS

§ 7. 1.So³tys jest organem wykonawczym So³ectwa i wy-
bieralnym na okres 4 letniej kadencji.

2.Mieszkañcy, uczestnicy wyborczego Zebrania Wiejskie-
go, wybieraj¹ So³tysa w    g³osowaniu tajnym, bezpo�rednim.

3.So³tysa wybiera siê spo�ród nieograniczonej liczby kan-
dydatów; dopuszczalny jest wybór w przypadku zg³oszenia choæby
jednego kandydata .

4.So³tys jako organ wykonawczy So³ectwa wyposa¿ony jest
na mocy niniejszego Statutu w nastêpuj¹ce kompetencje :

1) jako reprezentant So³ectwa :
a/ wystêpuje w imieniu So³ectwa wobec w³adz i ró¿nych

osób we wszystkich sprawach dotycz¹cych So³ectwa,
b/ bierze udzia³ w sesjach Rady Gminy z g³osem dorad-

czym,
c/ zwo³uje i przewodniczy posiedzeniom Rady So³eckiej,
d/ zwo³uje i przewodniczy Zebraniom Wiejskim,
e/ informuje ogó³ mieszkañców o wa¿niejszych sprawach

So³ectwa.
2) jako organizator dzia³añ So³ectwa :
a/ opracowuje projekt Statutu So³ectwa oraz przedk³ada

go Zebraniu Wiejskiemu,
b/ przygotowuje  dla Zebrania Wiejskiego projekty uchwa³,

opinii i wniosków,
c/ podejmuje wykonanie uchwa³ Zebrania Wiejskiego i

wspó³pracuje z mieszkañcami w ich realizacji ,
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d/ uczestniczy w naradach So³tysów, zwo³ywanych okre-
sowo przez Wójta Gminy,

e/ organizuje i koordynuje inicjatywy i przedsiêwziêcia na
terenie So³ectwa,

f/ sporz¹dza sprawozdania z dzia³alno�ci So³ectwa,
g/  prowadzi dokumentacjê So³ectwa zawieraj¹c¹: Statut

So³ectwa, protokó³y z Zebrañ Wiejskich i posiedzeñ Rady So³ec-
kiej, sprawozdania i uchwa³y,

3) jako realizator zadañ z zakresu administracji publicznej:
a/ wspó³dzia³a z organami Pañstwowej Inspekcji Sanitar-

nej w sprawach dotycz¹cych zdrowia i ¿ycia mieszkañców,
b/ wspó³pracuje z w³a�ciwymi organami w sprawach za-

pobiegania i zwalczania skutków klêsk ¿ywio³owych,
c/ wspó³dzia³a z organami stra¿y po¿arnej w profilaktyce

przeciwpo¿arowej,
d/ mo¿e pe³niæ funkcjê inkasenta podatku rolnego ,od nie-

ruchomo�ci i posiadania psów, za prowizj¹ okre�lon¹ uchwa³¹
Rady Gminy.

V. RADA SO£ECKA

§ 8. 1. Rada So³ecka wspiera i wspomaga dzia³alno�æ
organów wymienionych w § 3 ust. 2.

2.Rada So³ecka So³ectwa Kurznie liczy 7 cz³onków.
3.W sk³ad Rady So³eckiej wchodzi So³tys.

§ 9. 1.Rada So³ecka wspó³dzia³a z So³tysem w prowadze-
niu i za³atwianiu  spraw So³ectwa a w szczególno�ci:

1) podejmowania inicjatyw dotycz¹cych przeznaczenia �rod-
ków finansowych na cele rozwoju gospodarczego So³ectwa,

2) inicjowanie dzia³añ  na rzecz So³ectwa i jego mieszkañców,
3) opracowywanie i przedk³adanie Zebraniu Wiejskiemu pro-

jektów uchwa³ w sprawach bêd¹cych przedmiotem rozpatrywania na
zebraniu,

4) organizowanie wykonywania uchwa³ Zebrania Wiejskiego,
5) wspó³dzia³anie z innymi organami spo³ecznymi w celu

wspólnej realizacji zadañ,
6) opracowywanie i przedk³adanie Zebraniu Wiejskiemu

informacji o swojej dzia³alno�ci.
2.W celu integracji spo³ecznych dzia³añ �rodowiska wiej-

skiego Rada So³ecka winna zapraszaæ na swoje posiedzenia
radnych Gminy, radnych Powiatu zamieszka³ych na terenie So-
³ectwa.

VI. ZASADY I TRYB WYBORÓW SO£TYSA I RADY SO-
£ECKIEJ

§ 10. 1.Wybory So³tysa i Rady So³eckiej zarz¹dza Rada
Gminy w terminie do 6 miesiêcy od rozpoczêcia nowej kadencji
Rady Gminy.

2.Zebranie Wiejskie zwo³ane w celu wyborów So³tysa i
Rady So³eckiej prowadzi Wójt Gminy lub upowa¿niona przez
niego osoba.

§ 11. 1.Kandydatów na So³tysa i cz³onków Rady So³eckiej
zg³aszaj¹ osoby uprawnione do g³osowania bezpo�rednio w
trakcie obrad Zebrania Wiejskiego -  wyborczego.

2.Kandydatury przyjmuje Komisja Wyborcza wy³oniona
spo�ród uczestników zebrania.

3.Warunkiem przyjêcia ka¿dej kandydatury jest zgoda kan-
dydata wyra¿ona  ustnie w czasie zebrania.

4.Zg³aszaj¹cy kandydata obowi¹zany jest uzasadniæ swoj¹
kandydaturê.

5.Do zadañ Komisji Wyborczej nale¿y:
a/ przyjêcie zg³oszeñ kandydatów,
b/ przeprowadzenie tajnego g³osowania,

c/ ustalenie wyników g³osowania; za wybranych uwa¿a
siê kandydatów, którzy uzyskali najwiêksz¹ ilo�æ g³osów. W przy-
padku  gdy dwie lub kilka osób otrzyma³o tak¹ sam¹ liczbê g³o-
sów i stanowi¹ liczbê wiêksz¹  ni¿ wybieran¹, przeprowadza siê
dodatkowe g³osowanie tylko miêdzy tymi osobami,

d/ og³oszenie wyników wyborów,
e/ sporz¹dzenie protoko³ów o wynikach wyborów.

VII. ODWO£ANIE SO£TYSA I CZ£ONKÓW RADY SO£EC-
KIEJ

§ 12. 1.So³tys i cz³onkowie Rady So³eckiej s¹ bezpo�red-
nio odpowiedzialni przed Zebraniem Wiejskim i mog¹ byæ przez
zebranie odwo³ani przed up³ywem kadencji, je¿eli nie wykonuj¹
swoich obowi¹zków, naruszaj¹ postanowienia Statutu i uchwa³
Zebrania Wiejskiego lub dopu�cili siê czynu dyskwalifikuj¹ce-
go w opinii �rodowiska.

2.O odwo³anie So³tysa i cz³onków Rady So³eckiej mog¹
wystêpowaæ:

· 1/5 mieszkañców maj¹cych sta³e prawo wyborcze w So-
³ectwie,

· Rada Gminy,
· Wójt Gminy.
3. Do g³osowania  nad przyjêciem wniosku o odwo³anie

So³tysa i Rady So³eckiej uprawnione jest Zebranie Wiejskie.
4. Wniosek o odwo³anie  sk³ada siê w formie pisemnej

wraz z uzasadnieniem. Wnioskom bez uzasadnienia nie nada-
je siê biegu.

5. Wniosek winien byæ z³o¿ony przez wnioskodawcê na
Zebraniu Wiejskim i na tym zebraniu rozpatrzony.

6. Odwo³anie z zajmowanej funkcji winno byæ podjête po
wys³uchaniu zainteresowanego.

7. W przypadku przyjêcia wniosku przez Zebranie Wiej-
skie, g³osowanie nad odwo³aniem przeprowadza siê stosuj¹c
odpowiednie postanowienia niniejszego Statutu, jak przy wybo-
rach.

8.Je¿eli zg³oszony wniosek nie zostanie przyjêty przez Ze-
branie Wiejskie, ponowny wniosek w tej samej sprawie mo¿e
byæ zg³oszony po up³ywie 6 miesiêcy.

§ 13. 1.So³tys  lub cz³onek Rady So³eckiej mo¿e z³o¿yæ
rezygnacjê w trakcie trwania kadencji z pe³nionej funkcji.

2.Rezygnacjê sk³ada siê na Zebraniu Wiejskim w formie
pisemnej.

3.Mandat So³tysa lub cz³onka Rady So³eckiej wygasa w
terminie 30 dni od dnia   z³o¿enia rezygnacji.

§ 14. W przypadku wyborów uzupe³niaj¹cych w trakcie trwa-
nia kadencji ,stosuje siê odpowiednio przepisy VI rozdzia³u ni-
niejszego Statutu.

§ 15. 1.W przypadku odwo³ania lub ust¹pienia So³tysa lub
wszystkich cz³onków Rady So³eckiej-Rada Gminy zarz¹dza wy-
bory w ci¹gu 3 miesiêcy od zaistnienia przypadku.

2.Wybory innych osób dla uzupe³nienia sk³adu Rady So-
³eckiej przeprowadzane jest przez Zebranie Wiejskie samodziel-
nie, informuj¹c o tym Przewodnicz¹cego Rady i Wójta Gminy.

VIII. KONTROLA I NADZÓR

§ 16. 1.Nadzór nad dzia³alno�ci¹ So³ectwa sprawuje Rada
Gminy i Wójt Gminy.

2. Do podstawowych �rodków nadzoru nale¿y:
a/ rozpatrywanie sprawozdañ z dzia³alno�ci So³ectwa,
b/ dokonywanie oceny pracy So³ectwa na sesji Rady Gminy,
c/ rozpatrywanie zgodno�ci z prawem podejmowanych

przez So³ectwo uchwa³.
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IX. POSTANOWIENIA  KOÑCOWE

§ 17. 1.Zmiany Statutu uchwala Rada Gminy z w³asnej
inicjatywy lub na wniosek Zebrania Wiejskiego w trybie i na za-
sadach jego uchwalenia.

2. Statut podlega og³oszeniu w Dzienniku Urzêdowym
Województwa Opolskiego.

Za³¹cznik nr 9
do uchwa³y Nr VI/ 50 /2003
Rady Gminy w Popielowie

z dnia 23 maja 2003 r.

STATUT
SO£ECTWA  KU�NICA KATOWSKA

I. POSTANOWIENIA  OGÓLNE

§ 1. 1.Ogó³ mieszkañców So³ectwa Ku�nica Katowska sta-
nowi Samorz¹d Mieszkañców Wsi.

2.Nazwa Samorz¹du Mieszkañców Wsi brzmi: So³ectwo
Ku�ncia Katowska.

3.So³ectwo Ku�nica Katowska jest jednostk¹ pomocnicz¹
Gminy, której mieszkañcy wspólnie z innymi so³ectwami tworz¹
wspólnotê samorz¹dow¹ Gminy Popielów.

§ 2. So³ectwo dzia³a na podstawie przepisów prawa a w
szczególno�ci  :

·  ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorz¹dzie gminnym,
·  Statutu Gminy Popielów,
·  niniejszego Statutu.

II. ORGANIZACJA I ZADANIA SO£ECTWA

§ 3. 1.So³ectwo jako jednostka pomocnicza wykonuje za-
dania powierzone jej przez Gminê, dzia³aj¹c poprzez swoje or-
gany.

2. Organami so³ectwa s¹ :
1) Zebranie Wiejskie,
2) So³tys.
3.Do zadañ So³ectwa nale¿y:
1) udzia³ w  rozpatrywaniu spraw rolnictwa ,inwestycji na

wsi, socjalno-bytowych, kulturalnych, sportu ,wypoczynku i in-
nych zwi¹zanych z miejscem zamieszkania

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

mieszkania,
4) organizowanie pomocy s¹siedzkiej,
5) wspó³dzia³anie z jednostkami organizacyjnymi w za-

kresie organizowania warunków ¿ycia na wsi.
4.Rada Gminy na wniosek So³ectwa mo¿e przekazaæ okre-

�lone sk³adniki mienia   komunalnego So³ectwu do korzystania.
5.Realizuj¹c zadanie, o którym mowa w ust. 4, organy So-

³ectwa rozporz¹dzaj¹ dochodami z tego �ród³a, w ramach bu-
d¿etu Gminy.

§ 4. Zadania okre�lone w § 3 ust. 3, So³ectwo realizuje w
szczególno�ci poprzez:

1. Podejmowanie uchwa³ w sprawach So³ectwa w ramach
przyznanych mu kompetencji.

2. Opiniowanie spraw nale¿¹cych  do zakresu dzia³ania
So³ectwa.

3. Wspó³uczestnictwo w organizowaniu i przeprowadza-
niu przez Radê Gminy konsultacji spo³ecznej projektów uchwa³
Rady 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 w zakresie organizacji spotkañ z
wyborcami, dy¿urów oraz kierowanie do nich wniosków dot.
So³ectwa.

6. Ustalenie zadañ dla So³tysa do realizacji pomiêdzy ze-
braniami.

III. ZEBRANIE  WIEJSKIE

§ 5. 1. Zebranie Wiejskie jest form¹ demokracji bezpo-
�redniej samorz¹dno�ci lokalnej mieszkañców So³ectwa i jako
takie jest organem uchwa³odawczym w So³ectwie.

2. Prawo uczestnictwa i wybierania w Zebraniu Wiejskim
maj¹ wszyscy mieszkañcy So³ectwa zameldowani lub stale za-
mieszkuj¹cy na obszarze So³ectwa, posiadaj¹cy czynne prawo
wyborcze.

3. Uczestnictwo w Zebraniu Wiejskim upowa¿nia do :
1) zabierania g³osu w dyskusji,
2) przedstawiania wniosków i projektów uchwa³,
3) g³osowania,
4) sk³adania o�wiadczeñ,
5) ¿¹dania zapisu w protokole zebrania z³o¿onego o�wiad-

czenia lub deklaracji.
4.W Zebraniu Wiejskim mog¹ uczestniczyæ /bez prawa

g³osowania/ przedstawiciele Urzêdu.
5.Zebranie Wiejskie zwo³uje So³tys w miarê potrzeby, nie

rzadziej jednak jak jeden raz w roku w okresie jesiennym po-
przez og³oszenie. W szczególnie uzasadnionych  przypadkach
Zebranie Wiejskie mo¿e zwo³aæ równie¿ Wójt, z w³asnej inicjaty-
wy lub na wniosek co najmniej 1/5 mieszkañców uprawnionych
do g³osowania.

6.Termin i miejsce zebrania zwo³uj¹cy podaje do publicz-
nej wiadomo�ci w formie obwieszczeñ na tablicy og³oszeñ w
So³ectwie oraz innych miejscach publicznych na terenie So³ec-
twa a tak¿e na tablicy og³oszeñ Urzêdu Gminy, najpó�niej na
siedem dni przed zebraniem .

7.Zebranie jest wa¿ne  i uprawnione do podejmowania
uchwa³, je¿eli uczestniczy w nim co najmniej 1/5 uprawnionych
do g³osowania mieszkañców  So³ectwa.

8.W przypadku  braku wymaganej frekwencji ustala siê
tzw. drugi termin zebrania, który mo¿e byæ wyznaczony tego sa-
mego dnia  /pó³ godziny pó�niej/ lub w innym dniu.

9.Zebranie  odbyte w drugim terminie jest prawomocne,
bez wzglêdu na frekwencjê.

10.Zebranie Wiejskie otwiera i przewodniczy jego obra-
dom So³tys lub upowa¿niony przez Wójta Gminy inny cz³onek
Rady So³eckiej. Zebranie Wiejskie mo¿e wyznaczyæ inn¹ osobê
spo�ród obecnych do prowadzenia Zebrania .

11.Uprawnieni do udzia³u w Zebraniu potwierdzaj¹ swoj¹
obecno�æ na li�cie obecno�ci wy³o¿onej przed rozpoczêciem
zebrania.

12.Obrady zebrania s¹ protoko³owane. So³tys przekazuje
uchwa³y i kopiê protoko³u Wójtowi Gminy w terminie 7 dni od
dnia odbycia zebrania.

13.G³osowanie nad poszczególnymi sprawami jest jaw-
ne, za wyj¹tkiem spraw, dla których niniejszy Statut lub ustawa
przewiduje g³osowanie tajne. Do stwierdzenia poparcia miesz-
kañców wystarczy zwyk³a wiêkszo�æ g³osów, tj. o jeden g³os wiê-
cej "za" od g³osów przeciwnych.

§ 6. 1.Zebranie Wiejskie jest w³adne wyra¿aæ opiniê we
wszystkich istotnych dla interesów mieszkañców wsi sprawach,
a w szczególno�ci:

1) projektów rozstrzygniêæ organów Gminy w czê�ci doty-
cz¹cej planów zagospodarowania  przestrzennego So³ectwa i
jego realizacji,
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2) planów zagospodarowania wsi,
3) planów dostosowania organizacji i  godzin pracy placó-

wek kulturalnych i opiekuñczo -wychowawczych,
4) wystêpowanie do organów Gminy o rozpatrzenie spraw,

których za³atwienie przekracza mo¿liwo�ci So³ectwa.
2.Zebranie Wiejskie mo¿e w drodze opinii wyra¿onej przez

g³osowanie wp³ywaæ na dzia³alno�æ organów So³ectwa.
3.Do wy³¹cznej kompetencji Zebrania Wiejskiego nale¿y :
1) wybór i odwo³anie So³tysa,
2) wybór i odwo³anie Rady So³eckiej,
3) wnioskowanie do Rady Gminy o zarz¹dzenie przedter-

minowych wyborów So³tysa,
4) wnioskowanie do Rady Gminy o zarz¹dzenie przedter-

minowych wyborów Rady So³eckiej.

IV. SO£TYS

§ 7. 1.So³tys jest organem wykonawczym So³ectwa i wy-
bieralnym na okres 4 letniej kadencji.

2.Mieszkañcy, uczestnicy wyborczego Zebrania Wiejskie-
go, wybieraj¹ So³tysa w    g³osowaniu tajnym, bezpo�rednim.

3.So³tysa wybiera siê spo�ród nieograniczonej liczby kan-
dydatów; dopuszczalny jest wybór w przypadku zg³oszenia choæby
jednego kandydata .

4.So³tys jako organ wykonawczy So³ectwa wyposa¿ony jest
na mocy niniejszego Statutu w nastêpuj¹ce kompetencje :

1) jako reprezentant So³ectwa :
a/ wystêpuje w imieniu So³ectwa wobec w³adz i ró¿nych

osób we wszystkich sprawach dotycz¹cych So³ectwa,
b/ bierze udzia³ w sesjach Rady Gminy z g³osem dorad-

czym,
c/ zwo³uje i przewodniczy posiedzeniom Rady So³eckiej,
d/ zwo³uje i przewodniczy Zebraniom Wiejskim,
e/ informuje ogó³ mieszkañców o wa¿niejszych sprawach

So³ectwa.
2) jako organizator dzia³añ So³ectwa :
a/ opracowuje projekt Statutu So³ectwa oraz przedk³ada

go Zebraniu Wiejskiemu,
b/ przygotowuje  dla Zebrania Wiejskiego projekty uchwa³,

opinii i wniosków,
c/ podejmuje wykonanie uchwa³ Zebrania Wiejskiego i

wspó³pracuje z mieszkañcami w ich realizacji ,
d/ uczestniczy w naradach So³tysów, zwo³ywanych okre-

sowo przez Wójta Gminy,
e/ organizuje i koordynuje inicjatywy i przedsiêwziêcia na

terenie So³ectwa,
f/ sporz¹dza sprawozdania z dzia³alno�ci So³ectwa,
g/  prowadzi dokumentacjê So³ectwa zawieraj¹c¹: Statut

So³ectwa, protoko³y z Zebrañ Wiejskich i posiedzeñ Rady So³ec-
kiej, sprawozdania i uchwa³y,

3) jako realizator zadañ z zakresu administracji publicznej:
a/ wspó³dzia³a z organami Pañstwowej Inspekcji Sanitar-

nej w sprawach dotycz¹cych zdrowia i ¿ycia mieszkañców,
b/ wspó³pracuje z w³a�ciwymi organami w sprawach za-

pobiegania i zwalczania skutków klêsk ¿ywio³owych,
c/ wspó³dzia³a z organami stra¿y po¿arnej w profilaktyce

przeciwpo¿arowej,
d/ mo¿e pe³niæ funkcjê inkasenta podatku rolnego ,od nie-

ruchomo�ci i posiadania psów, za prowizj¹ okre�lon¹ uchwa³¹
Rady Gminy.

V. RADA SO£ECKA

§ 8. 1. Rada So³ecka wspiera i wspomaga dzia³alno�æ
organów wyienionych w § 3 ust. 2.

2.Rada So³ecka So³ectwa Ku�nica Katowska liczy 4 cz³onków.
3.W sk³ad Rady So³eckiej wchodzi So³tys.

§ 9. 1.Rada So³ecka wspó³dzia³a z So³tysem w prowadze-
niu i za³atwianiu  spraw So³ectwa a w szczególno�ci:

1) podejmowania inicjatyw dotycz¹cych przeznaczenia �rod-
ków finansowych na cele rozwoju gospodarczego So³ectwa,

2) inicjowanie dzia³añ  na rzecz So³ectwa i jego mieszkañców,
3) opracowywanie i przedk³adanie Zebraniu Wiejskiemu pro-

jektów uchwa³ w sprawach bêd¹cych przedmiotem rozpatrywania na
zebraniu,

4) organizowanie wykonywania uchwa³ Zebrania Wiejskiego,
5) wspó³dzia³anie z innymi organami spo³ecznymi w celu

wspólnej realizacji zadañ,
6) opracowywanie i przedk³adanie Zebraniu Wiejskiemu

informacji o swojej dzia³alno�ci.
2.W celu integracji spo³ecznych dzia³añ �rodowiska wiej-

skiego Rada So³ecka winna zapraszaæ na swoje posiedzenia
radnych Gminy, radnych Powiatu zamieszka³ych na terenie So-
³ectwa.

VI. ZASADY I TRYB WYBORÓW SO£TYSA I RADY SO-
£ECKIEJ

§ 10. 1.Wybory So³tysa i Rady So³eckiej zarz¹dza Rada
Gminy w terminie do 6 miesiêcy od rozpoczêcia nowej kadencji
Rady Gminy.

2.Zebranie Wiejskie zwo³ane w celu wyborów So³tysa i
Rady So³eckiej prowadzi Wójt Gminy lub upowa¿niona przez
niego osoba.

§ 11. 1.Kandydatów na So³tysa i cz³onków Rady So³eckiej
zg³aszaj¹ osoby uprawnione do g³osowania bezpo�rednio w
trakcie obrad Zebrania Wiejskiego -  wyborczego.

2.Kandydatury przyjmuje Komisja Wyborcza wy³oniona
spo�ród uczestników zebrania.

3.Warunkiem przyjêcia ka¿dej kandydatury jest zgoda kan-
dydata wyra¿ona  ustnie w czasie zebrania.

4.Zg³aszaj¹cy kandydata obowi¹zany jest uzasadniæ swoj¹
kandydaturê.

5.Do zadañ Komisji Wyborczej nale¿y:
a/ przyjêcie zg³oszeñ kandydatów,
b/ przeprowadzenie tajnego g³osowania,
c/ ustalenie wyników g³osowania; za wybranych uwa¿a

siê kandydatów, którzy uzyskali najwiêksz¹ ilo�æ g³osów. W przy-
padku  gdy dwie lub kilka osób otrzyma³o tak¹ sam¹ liczbê g³o-
sów i stanowi¹ liczbê wiêksz¹  ni¿ wybieran¹, przeprowadza siê
dodatkowe g³osowanie tylko miêdzy tymi osobami,

d/ og³oszenie wyników wyborów,
e/ sporz¹dzenie protoko³ów o wynikach wyborów.

VII. ODWO£ANIE SO£TYSA I CZ£ONKÓW RADY SO£EC-
KIEJ

§ 12. 1.So³tys i cz³onkowie Rady So³eckiej s¹ bezpo�red-
nio odpowiedzialni przed Zebraniem Wiejskim i mog¹ byæ przez
zebranie odwo³ani przed up³ywem kadencji, je¿eli nie wykonuj¹
swoich obowi¹zków, naruszaj¹ postanowienia Statutu i uchwa³
Zebrania Wiejskiego lub dopu�cili siê czynu dyskwalifikuj¹ce-
go w opinii �rodowiska.

2.O odwo³anie So³tysa i cz³onków Rady So³eckiej mog¹
wystêpowaæ:

· 1/5 mieszkañców maj¹cych sta³e prawo wyborcze w So-
³ectwie,

· Rada Gminy,
· Wójt Gminy.
3. Do g³osowania  nad przyjêciem wniosku o odwo³anie

So³tysa i Rady So³eckiej uprawnione jest Zebranie Wiejskie.
4. Wniosek o odwo³anie  sk³ada siê w formie pisemnej

wraz z uzasadnieniem. Wnioskom bez uzasadnienia nie nada-
je siê biegu.
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5. Wniosek winien byæ z³o¿ony przez wnioskodawcê na
Zebraniu Wiejskim i na tym zebraniu rozpatrzony.

6. Odwo³anie z zajmowanej funkcji winno byæ podjête po
wys³uchaniu zainteresowanego.

7. W przypadku przyjêcia wniosku przez Zebranie Wiej-
skie g³osowanie nad odwo³aniem przeprowadza siê stosuj¹c
odpowiednie postanowienia niniejszego Statutu, jak przy wyborach.

8.Je¿eli zg³oszony wniosek nie zostanie przyjêty przez Ze-
branie Wiejskie ponowny wniosek w tej samej sprawie mo¿e
byæ zg³oszony po up³ywie 6 miesiêcy.

§ 13. 1.So³tys  lub cz³onek Rady So³eckiej mo¿e z³o¿yæ
rezygnacjê w trakcie trwania kadencji z pe³nionej funkcji.

2.Rezygnacjê sk³ada siê na Zebraniu Wiejskim w formie
pisemnej.

3.Mandat So³tysa lub cz³onka Rady So³eckiej wygasa w
terminie 30 dni od dnia   z³o¿enia rezygnacji.

§ 14. W przypadku wyborów uzupe³niaj¹cych w trakcie trwa-
nia kadencji ,stosuje siê odpowiednio przepisy VI rozdzia³u ni-
niejszego Statutu.

§ 15. 1.W przypadku odwo³ania lub ust¹pienia So³tysa lub
wszystkich cz³onków Rady So³eckiej-Rada Gminy zarz¹dza wy-
bory w ci¹gu 3 miesiêcy od zaistnienia przypadku.

2.Wybory innych osób dla uzupe³nienia sk³adu Rady So-
³eckiej przeprowadzane jest przez Zebranie Wiejskie samodziel-
nie, informuj¹c o tym Przewodnicz¹cego Rady i Wójta Gminy.

VIII. KONTROLA I NADZÓR

§ 16. 1.Nadzór nad dzia³alno�ci¹ So³ectwa sprawuje Rada
Gminy i Wójt Gminy.

2. Do podstawowych �rodków nadzoru nale¿y:
a/ rozpatrywanie sprawozdañ z dzia³alno�ci So³ectwa,
b/ dokonywanie oceny pracy So³ectwa na sesji Rady Gminy,
c/ rozpatrywanie zgodno�ci z prawem podejmowanych

przez So³ectwo uchwa³.

IX. POSTANOWIENIA  KOÑCOWE

§ 17. 1.Zmiany Statutu uchwala Rada Gminy z w³asnej
inicjatywy lub na wniosek Zebrania Wiejskiego w trybie i na za-
sadach jego uchwalenia.

2. Statut podlega og³oszeniu w Dzienniku Urzêdowym
Województwa Opolskiego.

Za³¹cznik nr 10
do uchwa³y Nr VI/ 50 /2003
Rady Gminy w Popielowie

z dnia 23 maja 2003 r.

STATUT
SO£ECTWA STOBRAWA

I. POSTANOWIENIA  OGÓLNE

§ 1. 1.Ogó³ mieszkañców So³ectwa Stobrawa stanowi Sa-
morz¹d Mieszkañców Wsi.

2.Nazwa Samorz¹du Mieszkañców Wsi brzmi: So³ectwo
Stobrawa.

3.So³ectwo Stobrawa jest jednostk¹ pomocnicz¹ Gminy,
której mieszkañcy wspólnie z innymi so³ectwami tworz¹ wspól-
notê samorz¹dow¹ Gminy Popielów.

§ 2. So³ectwo dzia³a na podstawie przepisów prawa a w
szczególno�ci  :

·  ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorz¹dzie gminnym,
·  Statutu Gminy Popielów,
·  niniejszego Statutu.

II. ORGANIZACJA I ZADANIA SO£ECTWA

§ 3. 1.So³ectwo jako jednostka pomocnicza wykonuje za-
dania powierzone jej przez Gminê, dzia³aj¹c poprzez swoje or-
gany.

2. Organami So³ectwa s¹ :
1) Zebranie Wiejskie,
2) So³tys.
3.Do zadañ So³ectwa nale¿y:
1) udzia³ w  rozpatrywaniu spraw rolnictwa ,inwestycji na

wsi, socjalno-bytowych, kulturalnych, sportu ,wypoczynku i in-
nych zwi¹zanych z miejscem zamieszkania.

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

mieszkania,
4) organizowanie pomocy s¹siedzkiej,
5) wspó³dzia³anie z jednostkami organizacyjnymi w za-

kresie organizowania warunków ¿ycia na wsi.
4.Rada Gminy na wniosek So³ectwa mo¿e przekazaæ okre-

�lone sk³adniki mienia   komunalnego So³ectwu do korzystania.
5.Realizuj¹c zadanie, o którym mowa w ust. 4, organy So-

³ectwa rozporz¹dzaj¹ dochodami z tego �ród³a, w ramach bu-
d¿etu Gminy.

§ 4. Zadania okre�lone w § 3 ust. 3 So³ectwo realizuje w
szczególno�ci poprzez:

1. Podejmowanie uchwa³ w sprawach So³ectwa w ramach
przyznanych mu kompetencji.

2. Opiniowanie spraw nale¿¹cych  do zakresu dzia³ania
So³ectwa.

3. Wspó³uczestnictwo w organizowaniu i przeprowadza-
niu przez Radê Gminy konsultacji spo³ecznej projektów uchwa³
Rady 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 w zakresie organizacji spotkañ z
wyborcami, dy¿urów oraz kierowanie do nich wniosków dot.
So³ectwa.

6. Ustalenie zadañ dla So³tysa do realizacji pomiêdzy ze-
braniami.

III. ZEBRANIE  WIEJSKIE

§ 5. 1. Zebranie Wiejskie jest form¹ demokracji bezpo-
�redniej samorz¹dno�ci lokalnej mieszkañców So³ectwa i jako
takie jest organem uchwa³odawczym w So³ectwie.

2. Prawo uczestnictwa i wybierania w Zebraniu Wiejskim
maj¹ wszyscy mieszkañcy So³ectwa zameldowani lub stale za-
mieszkuj¹cy na obszarze So³ectwa posiadaj¹cy czynne prawo
wyborcze.

3. Uczestnictwo w Zebraniu Wiejskim upowa¿nia do :
1) zabierania g³osu w dyskusji,
2) przedstawiania wniosków i projektów uchwa³,
3) g³osowania,
4) sk³adania o�wiadczeñ,
5) ¿¹dania zapisu w protokole zebrania z³o¿onego o�wiad-

czenia lub deklaracji.
4.W Zebraniu Wiejskim mog¹ uczestniczyæ /bez prawa

g³osowania/ przedstawiciele Urzêdu.
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5.Zebranie Wiejskie zwo³uje So³tys w miarê potrzeby, nie
rzadziej jednak jak jeden raz w roku w okresie jesiennym po-
przez og³oszenie. W szczególnie uzasadnionych  przypadkach
Zebranie Wiejskie mo¿e zwo³aæ równie¿ Wójt, z w³asnej inicjaty-
wy lub na wniosek co najmniej 1/5 mieszkañców uprawnionych
do g³osowania.

6.Termin i miejsce zebrania zwo³uj¹cy podaje do publicz-
nej wiadomo�ci w formie obwieszczeñ na tablicy og³oszeñ w
So³ectwie oraz innych miejscach publicznych na terenie So³ec-
twa a tak¿e na tablicy og³oszeñ Urzêdu Gminy, najpó�niej na
siedem dni przed zebraniem .

7.Zebranie jest wa¿ne  i uprawnione do podejmowania
uchwa³, je¿eli uczestniczy w nim co najmniej 1/5 uprawnionych
do g³osowania mieszkañców  So³ectwa.

8.W przypadku  braku wymaganej frekwencji ustala siê
tzw. drugi termin zebrania, który mo¿e byæ wyznaczony tego sa-
mego dnia  /pó³ godziny pó�niej/ lub w innym dniu.

9.Zebranie  odbyte w drugim terminie jest prawomocne,
bez wzglêdu na frekwencjê.

10.Zebranie Wiejskie otwiera i przewodniczy jego obra-
dom So³tys lub upowa¿niony przez Wójta Gminy inny cz³onek
Rady So³eckiej. Zebranie Wiejskie mo¿e wyznaczyæ inn¹ osobê
spo�ród obecnych do prowadzenia zebrania .

11.Uprawnieni do udzia³u w zebraniu potwierdzaj¹ swoj¹
obecno�æ na li�cie obecno�ci wy³o¿onej przed rozpoczêciem
Zebrania.

12.Obrady zebrania s¹ protoko³owane. So³tys przekazuje
uchwa³y i kopiê protoko³u Wójtowi Gminy w terminie 7 dni od
dnia odbycia Zebrania.

13.G³osowanie nad poszczególnymi sprawami jest jaw-
ne, za wyj¹tkiem spraw, dla których niniejszy Statut lub ustawa
przewiduje g³osowanie tajne. Do stwierdzenia poparcia miesz-
kañców wystarczy zwyk³a wiêkszo�æ g³osów, tj. o jeden g³os wiê-
cej "za" od g³osów przeciwnych.

§ 6. 1.Zebranie Wiejskie jest w³adne wyra¿aæ opiniê we
wszystkich istotnych dla interesów mieszkañców wsi sprawach,
a w szczególno�ci:

1) projektów rozstrzygniêæ organów Gminy w czê�ci doty-
cz¹cej planów zagospodarowania  przestrzennego So³ectwa i
jego realizacji,

2) planów zagospodarowania wsi,
3) planów dostosowania organizacji i  godzin pracy placó-

wek kulturalnych i opiekuñczo -wychowawczych,
4) wystêpowanie do organów Gminy o rozpatrzenie spraw,

których za³atwienie przekracza mo¿liwo�ci So³ectwa.
2.Zebranie Wiejskie mo¿e w drodze opinii wyra¿onej przez

g³osowanie wp³ywaæ na dzia³alno�æ organów So³ectwa.
3.Do wy³¹cznej kompetencji Zebrania Wiejskiego nale¿y :
1) wybór i odwo³anie So³tysa
2) wybór i odwo³anie Rady So³eckiej
3) wnioskowanie do Rady Gminy o zarz¹dzenie przedter-

minowych wyborów So³tysa,
4) wnioskowanie do Rady Gminy o zarz¹dzenie przedter-

minowych wyborów Rady So³eckiej.

IV. SO£TYS

§ 7. 1.So³tys jest organem wykonawczym So³ectwa i wy-
bieralnym na okres 4 letniej   kadencji

2.Mieszkañcy, uczestnicy wyborczego Zebrania Wiejskie-
go, wybieraj¹ So³tysa w    g³osowaniu tajnym, bezpo�rednim.

3.So³tysa wybiera siê spo�ród nieograniczonej liczby kan-
dydatów; dopuszczalny jest wybór w przypadku zg³oszenia choæby
jednego kandydata .

4.So³tys jako organ wykonawczy So³ectwa wyposa¿ony jest
na mocy niniejszego Statutu w nastêpuj¹ce kompetencje :

1) jako reprezentant So³ectwa :
a/ wystêpuje w imieniu So³ectwa wobec w³adz i ró¿nych

osób we wszystkich sprawach dotycz¹cych So³ectwa,
b/ bierze udzia³ w sesjach Rady Gminy z g³osem dorad-

czym,
c/ zwo³uje i przewodniczy posiedzeniom Rady So³eckiej,
d/ zwo³uje i przewodniczy Zebraniom Wiejskim,
e/ informuje ogó³ mieszkañców o wa¿niejszych sprawach

So³ectwa.
2) jako organizator dzia³añ So³ectwa :
a/ opracowuje projekt Statutu So³ectwa oraz przedk³ada

go Zebraniu Wiejskiemu,
b/ przygotowuje  dla Zebrania Wiejskiego projekty uchwa³,

opinii i wniosków,
c/ podejmuje wykonanie uchwa³ Zebrania Wiejskiego i

wspó³pracuje z mieszkañcami w ich realizacji ,
d/ uczestniczy w naradach So³tysów, zwo³ywanych okre-

sowo przez Wójta Gminy,
e/ organizuje i koordynuje inicjatywy i przedsiêwziêcia na

terenie So³ectwa,
f/ sporz¹dza sprawozdania z dzia³alno�ci So³ectwa,
g/  prowadzi dokumentacjê So³ectwa zawieraj¹c¹: Statut

So³ectwa, protokó³y z Zebrañ Wiejskich i posiedzeñ Rady So³ec-
kiej, sprawozdania i uchwa³y,

3) jako realizator zadañ z zakresu administracji publicznej:
a/ wspó³dzia³a z organami Pañstwowej Inspekcji Sanitar-

nej w sprawach dotycz¹cych zdrowia i ¿ycia mieszkañców,
b/ wspó³pracuje z w³a�ciwymi organami w sprawach za-

pobiegania i zwalczania skutków klêsk ¿ywio³owych,
c/ wspó³dzia³a z organami stra¿y po¿arnej w profilaktyce

przeciwpo¿arowej,
d/ mo¿e pe³niæ funkcjê inkasenta podatku rolnego ,od nie-

ruchomo�ci i posiadania psów, za prowizj¹ okre�lon¹ uchwa³¹
Rady Gminy.

V. RADA SO£ECKA

§ 8. 1. Rada So³ecka wspiera i wspomaga dzia³alno�æ
organów wymienioych w § 3 ust. 2.

2.Rada So³ecka So³ectwa Stobrawa liczy 7 cz³onków.
3.W sk³ad Rady So³eckiej wchodzi So³tys.

§ 9. 1.Rada So³ecka wspó³dzia³a z So³tysem w prowadze-
niu i za³atwianiu  spraw So³ectwa a w szczególno�ci:

1) podejmowania inicjatyw dotycz¹cych przeznaczenia �rod-
ków finansowych na cele rozwoju gospodarczego So³ectwa,

2) inicjowanie dzia³añ  na rzecz So³ectwa i jego mieszkañców,
3) opracowywanie i przedk³adanie Zebraniu Wiejskiemu pro-

jektów uchwa³ w sprawach bêd¹cych przedmiotem rozpatrywania na
Zebraniu,

4) organizowanie wykonywania uchwa³ Zebrania Wiejskiego,
5) wspó³dzia³anie z innymi organami spo³ecznymi w celu

wspólnej realizacji zadañ,
6) opracowywanie i przedk³adanie Zebraniu Wiejskiemu

informacji o swojej dzia³alno�ci.
2.W celu integracji spo³ecznych dzia³añ �rodowiska wiej-

skiego Rada So³ecka winna zapraszaæ na swoje posiedzenia
radnych Gminy, radnych Powiatu zamieszka³ych na terenie So-
³ectwa.

VI. ZASADY I TRYB WYBORÓW SO£TYSA I RADY SO-
£ECKIEJ

§ 10. 1.Wybory So³tysa i Rady So³eckiej zarz¹dza Rada
Gminy w terminie do 6 miesiêcy od rozpoczêcia nowej kadencji
Rady Gminy.
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2.Zebranie Wiejskie zwo³ane w celu wyborów So³tysa i
Rady So³eckiej prowadzi Wójt Gminy lub upowa¿niona przez
niego osoba.

§ 11. 1.Kandydatów na So³tysa i cz³onków Rady So³eckiej
zg³aszaj¹ osoby uprawnione do g³osowania bezpo�rednio w
trakcie obrad Zebrania Wiejskiego -  wyborczego.

2.Kandydatury przyjmuje Komisja Wyborcza wy³oniona
spo�ród uczestników zebrania.

3.Warunkiem przyjêcia ka¿dej kandydatury jest zgoda kan-
dydata wyra¿ona  ustnie w czasie zebrania.

4.Zg³aszaj¹cy kandydata obowi¹zany jest uzasadniæ swoj¹
kandydaturê.

5.Do zadañ Komisji Wyborczej nale¿y:
a/ przyjêcie zg³oszeñ kandydatów,
b/ przeprowadzenie tajnego g³osowania,
c/ ustalenie wyników g³osowania; za wybranych uwa¿a

siê kandydatów, którzy uzyskali najwiêksz¹ ilo�æ g³osów. W przy-
padku  gdy dwie lub kilka osób otrzyma³o tak¹ sam¹ liczbê g³o-
sów i stanowi¹ liczbê wiêksz¹  ni¿ wybieran¹, przeprowadza siê
dodatkowe g³osowanie tylko miêdzy tymi osobami,

d/ og³oszenie wyników wyborów,
e/ sporz¹dzenie protoko³ów o wynikach wyborów.

VII. ODWO£ANIE SO£TYSA I CZ£ONKÓW RADY SO£EC-
KIEJ

§ 12. 1.So³tys i cz³onkowie Rady So³eckiej s¹ bezpo�red-
nio odpowiedzialni przed Zebraniem Wiejskim i mog¹ byæ przez
zebranie odwo³ani przed up³ywem kadencji, je¿eli nie wykonuj¹
swoich obowi¹zków, naruszaj¹ postanowienia Statutu i uchwa³
Zebrania Wiejskiego lub dopu�cili siê czynu dyskwalifikuj¹ce-
go w opinii �rodowiska.

2.O odwo³anie So³tysa i cz³onków Rady So³eckiej mog¹
wystêpowaæ:

· 1/5 mieszkañców maj¹cych sta³e prawo wyborcze w So-
³ectwie,

· Rada Gminy,
· Wójt Gminy.
3. Do g³osowania  nad przyjêciem wniosku o odwo³anie

So³tysa i Rady So³eckiej uprawnione jest Zebranie Wiejskie.
4. Wniosek o odwo³anie  sk³ada siê w formie pisemnej

wraz z uzasadnieniem. Wnioskom bez uzasadnienia nie nada-
je siê biegu.

5. Wniosek winien byæ z³o¿ony przez wnioskodawcê na
Zebraniu Wiejskim i na tym zebraniu rozpatrzony.

6. Odwo³anie z zajmowanej funkcji winno byæ podjête po
wys³uchaniu zainteresowanego.

7. W przypadku przyjêcia wniosku przez Zebranie Wiej-
skie g³osowanie nad odwo³aniem przeprowadza siê stosuj¹c
odpowiednie postanowienia niniejszego Statutu, jak przy wybo-
rach.

8.Je¿eli zg³oszony wniosek nie zostanie przyjêty przez Ze-
branie Wiejskie ponowny wniosek w tej samej sprawie mo¿e
byæ zg³oszony po up³ywie 6 miesiêcy.

§ 13. 1.So³tys  lub cz³onek Rady So³eckiej mo¿e z³o¿yæ
rezygnacjê w trakcie trwania kadencji z pe³nionej funkcji.

2.Rezygnacjê sk³ada siê na Zebraniu Wiejskim w formie
pisemnej.

3.Mandat So³tysa lub cz³onka Rady So³eckiej wygasa w
terminie 30 dni od dnia   z³o¿enia rezygnacji.

§ 14. W przypadku wyborów uzupe³niaj¹cych w trakcie trwa-
nia kadencji ,stosuje siê odpowiednio przepisy VI rozdzia³u ni-
niejszego Statutu.

§ 15. 1.W przypadku odwo³ania lub ust¹pienia So³tysa lub
wszystkich cz³onków Rady So³eckiej-Rada Gminy zarz¹dza wy-
bory w ci¹gu 3 miesiêcy od zaistnienia przypadku.

2.Wybory innych osób dla uzupe³nienia sk³adu Rady So-
³eckiej przeprowadzane jest przez Zebranie Wiejskie samodziel-
nie, informuj¹c o tym Przewodnicz¹cego Rady i Wójta Gminy.

VIII. KONTROLA I NADZÓR

§ 16. 1.Nadzór nad dzia³alno�ci¹ So³ectwa sprawuje Rada
Gminy i Wójt Gminy.

2. Do podstawowych �rodków nadzoru nale¿y:
a/ rozpatrywanie sprawozdañ z dzia³alno�ci So³ectwa,
b/ dokonywanie oceny pracy So³ectwa na sesji Rady Gminy,
c/ rozpatrywanie zgodno�ci z prawem podejmowanych

przez So³ectwo uchwa³.

IX. POSTANOWIENIA  KOÑCOWE

§ 17. 1.Zmiany Statutu uchwala Rada Gminy z w³asnej
inicjatywy lub na wniosek Zebrania Wiejskiego w trybie i na za-
sadach jego uchwalenia.

2. Statut podlega og³oszeniu w Dzienniku Urzêdowym
Województwa Opolskiego.

Za³¹cznik nr 11
do uchwa³y Nr VI/ 50 /2003
Rady Gminy w Popielowie

z dnia 23 maja 2003 r.

STATUT
SO£ECTWA  RYBNA

I. POSTANOWIENIA  OGÓLNE

§ 1. 1.Ogó³ mieszkañców So³ectwa Rybna stanowi Sa-
morz¹d Mieszkañców Wsi.

2.Nazwa Samorz¹du Mieszkañców Wsi brzmi: So³ectwo
Rybna.

3.So³ectwo Rybna jest jednostk¹ pomocnicz¹ Gminy, któ-
rej mieszkañcy wspólnie z innymi so³ectwami tworz¹ wspólnotê
samorz¹dow¹ Gminy Popielów.

§ 2. So³ectwo dzia³a na podstawie przepisów prawa a w
szczególno�ci  :

·  ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorz¹dzie gminnym,
·  Statutu Gminy Popielów,
·  niniejszego Statutu.

II. ORGANIZACJA I ZADANIA SO£ECTWA

§ 3. 1.So³ectwo jako jednostka pomocnicza wykonuje za-
dania powierzone jej przez Gminê, dzia³aj¹c poprzez swoje or-
gany.

2. Organami So³ectwa s¹ :
1) Zebranie Wiejskie,
2) So³tys.
3.Do zadañ So³ectwa nale¿y:
1) udzia³ w  rozpatrywaniu spraw rolnictwa ,inwestycji na

wsi, socjalno-bytowych, kulturalnych, sportu ,wypoczynku i in-
nych zwi¹zanych z miejscem zamieszkania

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

mieszkania,
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4) organizowanie pomocy s¹siedzkiej,
5) wspó³dzia³anie z jednostkami organizacyjnymi w za-

kresie organizowania warunków ¿ycia na wsi.
4.Rada Gminy na wniosek So³ectwa mo¿e przekazaæ okre-

�lone sk³adniki mienia   komunalnego So³ectwu do korzystania.
5.Realizuj¹c zadanie, o którym mowa w ust. 4, organy So-

³ectwa rozporz¹dzaj¹ dochodami z tego �ród³a, w ramach bu-
d¿etu Gminy.

§ 4. Zadania okre�lone w § 3 ust. 3 So³ectwo realizuje w
szczególno�ci poprzez:

1. Podejmowanie uchwa³ w sprawach So³ectwa w ramach
przyznanych mu kompetencji.

2. Opiniowanie spraw nale¿¹cych  do zakresu dzia³ania
So³ectwa.

3. Wspó³uczestnictwo w organizowaniu i przeprowadza-
niu przez Radê Gminy konsultacji spo³ecznej projektów uchwa³
Rady 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 w zakresie organizacji spotkañ z
wyborcami, dy¿urów oraz kierowanie do nich wniosków dot.
So³ectwa.

6. Ustalenie zadañ dla So³tysa do realizacji pomiêdzy ze-
braniami.

III. ZEBRANIE  WIEJSKIE

§ 5. 1. Zebranie Wiejskie jest form¹ demokracji bezpo-
�redniej samorz¹dno�ci lokalnej mieszkañców So³ectwa i jako
takie jest organem uchwa³odawczym w So³ectwie.

2. Prawo uczestnictwa i wybierania w Zebraniu Wiejskim
maj¹ wszyscy mieszkañcy So³ectwa zameldowani lub stale za-
mieszkuj¹cy na obszarze So³ectwa, posiadaj¹cy czynne prawo
wyborcze.

3. Uczestnictwo w Zebraniu Wiejskim upowa¿nia do :
1) zabierania g³osu w dyskusji,
2) przedstawiania wniosków i projektów uchwa³,
3) g³osowania,
4) sk³adania o�wiadczeñ,
5) ¿¹dania zapisu w protokole zebrania z³o¿onego o�wiad-

czenia lub deklaracji.
4.W Zebraniu Wiejskim mog¹ uczestniczyæ /bez prawa

g³osowania/ przedstawiciele Urzêdu.
5.Zebranie Wiejskie zwo³uje So³tys w miarê potrzeby, nie

rzadziej jednak jak jeden raz w roku w okresie jesiennym po-
przez og³oszenie. W szczególnie uzasadnionych  przypadkach
Zebranie Wiejskie mo¿e zwo³aæ równie¿ Wójt, z w³asnej inicjaty-
wy lub na wniosek co najmniej 1/5 mieszkañców uprawnionych
do g³osowania.

6.Termin i miejsce zebrania zwo³uj¹cy podaje do publicz-
nej wiadomo�ci w formie obwieszczeñ na tablicy og³oszeñ w
So³ectwie oraz innych miejscach publicznych na terenie So³ec-
twa a tak¿e na tablicy og³oszeñ Urzêdu Gminy, najpó�niej na
siedem dni przed zebraniem .

7.Zebranie jest wa¿ne  i uprawnione do podejmowania
uchwa³, je¿eli uczestniczy w nim co najmniej 1/5 uprawnionych
do g³osowania mieszkañców  So³ectwa.

8.W przypadku  braku wymaganej frekwencji ustala siê
tzw. drugi termin zebrania, który mo¿e byæ wyznaczony tego sa-
mego dnia  /pó³ godziny pó�niej/ lub w innym dniu.

9.Zebranie  odbyte w drugim terminie jest prawomocne,
bez wzglêdu na frekwencjê.

10.Zebranie Wiejskie otwiera i przewodniczy jego obra-
dom So³tys lub upowa¿niony przez Wójta Gminy inny cz³onek

Rady So³eckiej. Zebranie Wiejskie mo¿e wyznaczyæ inn¹ osobê
spo�ród obecnych do prowadzenia zebrania .

11.Uprawnieni do udzia³u w zebraniu potwierdzaj¹ swoj¹
obecno�æ na li�cie obecno�ci wy³o¿onej przed rozpoczêciem
zebrania.

12.Obrady zebrania s¹ protoko³owane. So³tys przekazuje
uchwa³y i kopiê protoko³u Wójtowi Gminy w terminie 7 dni od
dnia odbycia zebrania.

13.G³osowanie nad poszczególnymi sprawami jest jaw-
ne, za wyj¹tkiem spraw, dla których niniejszy Statut lub ustawa
przewiduje g³osowanie tajne. Do stwierdzenia poparcia miesz-
kañców wystarczy zwyk³a wiêkszo�æ g³osów, tj. o jeden g³os wiê-
cej "za" od g³osów przeciwnych.

§ 6. 1.Zebranie Wiejskie jest w³adne wyra¿aæ opiniê we
wszystkich istotnych dla interesów mieszkañców wsi sprawach,
a w szczególno�ci:

1) projektów rozstrzygniêæ organów Gminy w czê�ci doty-
cz¹cej planów zagospodarowania  przestrzennego So³ectwa i
jego realizacji,

2) planów zagospodarowania wsi,
3) planów dostosowania organizacji i  godzin pracy placó-

wek kulturalnych i opiekuñczo -wychowawczych,
4) wystêpowanie do organów Gminy o rozpatrzenie spraw,

których za³atwienie przekracza mo¿liwo�ci So³ectwa.
2.Zebranie Wiejskie mo¿e w drodze opinii wyra¿onej przez

g³osowanie wp³ywaæ na dzia³alno�æ organów So³ectwa.
3.Do wy³¹cznej kompetencji Zebrania Wiejskiego nale¿y :
1) wybór i odwo³anie So³tysa
2) wybór i odwo³anie Rady So³eckiej
3) wnioskowanie do Rady Gminy o zarz¹dzenie przedter-

minowych wyborów So³tysa,
4) wnioskowanie do Rady Gminy o zarz¹dzenie przedter-

minowych wyborów Rady So³eckiej.

IV. SO£TYS

§ 7. 1.So³tys jest organem wykonawczym So³ectwa i wy-
bieralnym na okres 4 letniej kadencji.

2.Mieszkañcy, uczestnicy wyborczego Zebrania Wiejskie-
go, wybieraj¹ So³tysa w    g³osowaniu tajnym, bezpo�rednim.

3.So³tysa wybiera siê spo�ród nieograniczonej liczby kan-
dydatów; dopuszczalny jest wybór w przypadku zg³oszenia choæby
jednego kandydata .

4.So³tys jako organ wykonawczy So³ectwa wyposa¿ony jest
na mocy niniejszego Statutu w nastêpuj¹ce kompetencje :

1) jako reprezentant So³ectwa :
a/ wystêpuje w imieniu So³ectwa wobec w³adz i ró¿nych

osób we wszystkich sprawach dotycz¹cych So³ectwa,
b/ bierze udzia³ w sesjach Rady Gminy z g³osem dorad-

czym,
c/ zwo³uje i przewodniczy posiedzeniom Rady So³eckiej,
d/ zwo³uje i przewodniczy Zebraniom Wiejskim,
e/ informuje ogó³ mieszkañców o wa¿niejszych sprawach

So³ectwa,
2) jako organizator dzia³añ So³ectwa :
a/ opracowuje projekt Statutu So³ectwa oraz przedk³ada-

go Zebraniu Wiejskiemu,
b/ przygotowuje  dla Zebrania Wiejskiego projekty uchwa³,

opinii i wniosków,
c/ podejmuje wykonanie uchwa³ Zebrania Wiejskiego i

wspó³pracuje z mieszkañcami w ich realizacji ,
d/ uczestniczy w naradach So³tysów, zwo³ywanych okre-

sowo przez Wójta Gminy,
e/ organizuje i koordynuje inicjatywy i przedsiêwziêcia na

terenie So³ectwa,
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f/ sporz¹dza sprawozdania z dzia³alno�ci So³ectwa,
g/  prowadzi dokumentacjê So³ectwa zawieraj¹c¹: Statut

So³ectwa, protokó³y z Zebrañ Wiejskich i posiedzeñ Rady So³ec-
kiej, sprawozdania i uchwa³y,

3) jako realizator zadañ z zakresu administracji publicznej:
a/ wspó³dzia³a z organami Pañstwowej Inspekcji Sanitar-

nej w sprawach dotycz¹cych zdrowia i ¿ycia mieszkañców,
b/ wspó³pracuje z w³a�ciwymi organami w sprawach za-

pobiegania i zwalczania skutków klêsk ¿ywio³owych,
c/ wspó³dzia³a z organami stra¿y po¿arnej w profilaktyce

przeciwpo¿arowej,
d/ mo¿e pe³niæ funkcjê inkasenta podatku rolnego ,od nie-

ruchomo�ci i posiadania psów, za prowizj¹ okre�lon¹ uchwa³¹
Rady Gminy.

V. RADA SO£ECKA

§ 8. 1. Rada So³ecka wspiera i wspomaga dzia³alno�æ
organów wymienionych w § 3 ust. 2.

2.Rada So³ecka So³ectwa Rybna liczy 6 cz³onków.
3.W sk³ad Rady So³eckiej wchodzi So³tys.

§ 9. 1.Rada So³ecka wspó³dzia³a z So³tysem w prowadze-
niu i za³atwianiu  spraw So³ectwa a w szczególno�ci:

1) podejmowania inicjatyw dotycz¹cych przeznaczenia �rod-
ków finansowych na cele rozwoju gospodarczego So³ectwa,

2) inicjowanie dzia³añ  na rzecz So³ectwa i jego mieszkañców,
3) opracowywanie i przedk³adanie Zebraniu Wiejskiemu pro-

jektów uchwa³ w sprawach bêd¹cych przedmiotem rozpatrywania na
zebraniu,

4) organizowanie wykonywania uchwa³ Zebrania Wiejskiego,
5) wspó³dzia³anie z innymi organami spo³ecznymi w celu

wspólnej realizacji zadañ,
6) opracowywanie i przedk³adanie zebraniu wiejskiemu

informacji o swojej dzia³alno�ci.
2.W celu integracji spo³ecznych dzia³añ �rodowiska wiej-

skiego Rada So³ecka winna zapraszaæ na swoje posiedzenia
radnych Gminy, radnych Powiatu zamieszka³ych na terenie So-
³ectwa.

VI. ZASADY I TRYB WYBORÓW SO£TYSA I RADY SO-
£ECKIEJ

§ 10. 1.Wybory So³tysa i Rady So³eckiej zarz¹dza Rada
Gminy w terminie do 6 miesiêcy od rozpoczêcia nowej kadencji
Rady Gminy.

2.Zebranie Wiejskie zwo³ane w celu wyborów So³tysa i
Rady So³eckiej prowadzi Wójt Gminy lub upowa¿niona przez
niego osoba.

§ 11. 1.Kandydatów na So³tysa i cz³onków Rady So³eckiej
zg³aszaj¹ osoby uprawnione do g³osowania bezpo�rednio w
trakcie obrad Zebrania Wiejskiego -  wyborczego.

2.Kandydatury przyjmuje Komisja Wyborcza wy³oniona
spo�ród uczestników zebrania.

3.Warunkiem przyjêcia ka¿dej kandydatury jest zgoda kan-
dydata wyra¿ona  ustnie w czasie zebrania.

4.Zg³aszaj¹cy kandydata obowi¹zany jest uzasadniæ swoj¹
kandydaturê.

5.Do zadañ Komisji Wyborczej nale¿y:
a/ przyjêcie zg³oszeñ kandydatów,
b/ przeprowadzenie tajnego g³osowania,
c/ ustalenie wyników g³osowania; za wybranych uwa¿a

siê kandydatów, którzy uzyskali najwiêksz¹ ilo�æ g³osów. W przy-
padku  gdy dwie lub kilka osób otrzyma³o tak¹ sam¹ liczbê g³o-

sów i stanowi¹ liczbê wiêksz¹  ni¿ wybieran¹, przeprowadza siê
dodatkowe g³osowanie tylko miêdzy tymi osobami,

d/ og³oszenie wyników wyborów,
e/ sporz¹dzenie protoko³ów o wynikach wyborów.

VII. ODWO£ANIE SO£TYSA I CZ£ONKÓW RADY SO£EC-
KIEJ

§ 12. 1.So³tys i cz³onkowie Rady So³eckiej s¹ bezpo�red-
nio odpowiedzialni przed Zebraniem Wiejskim i mog¹ byæ przez
zebranie odwo³ani przed up³ywem kadencji, je¿eli nie wykonuj¹
swoich obowi¹zków, naruszaj¹ postanowienia Statutu i uchwa³
Zebrania Wiejskiego lub dopu�cili siê czynu dyskwalifikuj¹cego
w opinii �rodowiska.

2.O odwo³anie So³tysa i cz³onków Rady So³eckiej mog¹
wystêpowaæ:

· 1/5 mieszkañców maj¹cych sta³e prawo wyborcze w So-
³ectwie,

· Rada Gminy,
· Wójt Gminy.
3. Do g³osowania  nad przyjêciem wniosku o odwo³anie

So³tysa i Rady So³eckiej uprawnione jest Zebranie Wiejskie.
4. Wniosek o odwo³anie  sk³ada siê w formie pisemnej

wraz z uzasadnieniem. Wnioskom bez uzasadnienia nie nadaje
siê biegu.

5. Wniosek winien byæ z³o¿ony przez wnioskodawcê na
Zebraniu Wiejskim i na tym zebraniu rozpatrzony.

6. Odwo³anie z zajmowanej funkcji winno byæ podjête po
wys³uchaniu zainteresowanego.

7. W przypadku przyjêcia wniosku przez Zebranie Wiejskie
g³osowanie nad odwo³aniem przeprowadza siê stosuj¹c odpo-
wiednie postanowienia niniejszego Statutu, jak przy wyborach.

8.Je¿eli zg³oszony wniosek nie zostanie przyjêty przez Ze-
branie Wiejskie, ponowny wniosek w tej samej sprawie mo¿e
byæ zg³oszony po up³ywie 6 miesiêcy.

§ 13. 1.So³tys  lub cz³onek Rady So³eckiej mo¿e z³o¿yæ
rezygnacjê w trakcie trwania kadencji z pe³nionej funkcji.

2.Rezygnacjê sk³ada siê na Zebraniu Wiejskim w formie
pisemnej.

3.Mandat So³tysa lub cz³onka Rady So³eckiej wygasa w
terminie 30 dni od dnia   z³o¿enia rezygnacji.

§ 14. W przypadku wyborów uzupe³niaj¹cych w trakcie trwa-
nia kadencji ,stosuje siê odpowiednio przepisy VI rozdzia³u ni-
niejszego Statutu.

§ 15. 1.W przypadku odwo³ania lub ust¹pienia So³tysa lub
wszystkich cz³onków Rady So³eckiej-Rada Gminy zarz¹dza wy-
bory w ci¹gu 3 miesiêcy od zaistnienia przypadku.

2.Wybory innych osób dla uzupe³nienia sk³adu Rady So-
³eckiej przeprowadzane jest przez Zebranie Wiejskie samodziel-
nie, informuj¹c o tym Przewodnicz¹cego Rady i Wójta Gminy.

VIII. KONTROLA I NADZÓR

§ 16. 1.Nadzór nad dzia³alno�ci¹ So³ectwa sprawuje Rada
Gminy i Wójt Gminy.

2. Do podstawowych �rodków nadzoru nale¿y:
a/ rozpatrywanie sprawozdañ z dzia³alno�ci So³ectwa,
b/ dokonywanie oceny pracy So³ectwa na sesji Rady Gminy,
c/ rozpatrywanie zgodno�ci z prawem podejmowanych

przez So³ectwo uchwa³.
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IX. POSTANOWIENIA  KOÑCOWE

§ 17. 1.Zmiany Statutu uchwala Rada Gminy z w³asnej
inicjatywy lub na wniosek Zebrania Wiejskiego w trybie i na za-
sadach jego uchwalenia.

2. Statut podlega og³oszeniu w Dzienniku Urzêdowym
Województwa Opolskiego.

Za³¹cznik nr 12
do uchwa³y Nr VI/ 50 /2003
Rady Gminy w Popielowie

z dnia 23 maja 2003 r.

STATUT
SO£ECTWA  STARE KOLNIE

I. POSTANOWIENIA  OGÓLNE

§ 1. 1.Ogó³ mieszkañców So³ectwa Stare Kolnie stanowi
Samorz¹d Mieszkañców Wsi.

2.Nazwa Samorz¹du Mieszkañców Wsi brzmi: So³ectwo
Stare Kolnie.

3.So³ectwo Stare Kolnie jest jednostk¹ pomocnicz¹ Gmi-
ny, której mieszkañcy wspólnie z innymi so³ectwami tworz¹ wspól-
notê samorz¹dow¹ Gminy Popielów.

§ 2. So³ectwo dzia³a na podstawie przepisów prawa a w
szczególno�ci  :

·  ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorz¹dzie gminnym,
·  Statutu Gminy Popielów,
·  niniejszego Statutu.

II. ORGANIZACJA I ZADANIA SO£ECTWA

§ 3. 1.So³ectwo jako jednostka pomocnicza wykonuje za-
dania powierzone jej przez Gminê, dzia³aj¹c poprzez swoje or-
gany.

2. Organami So³ectwa s¹ :
1) Zebranie Wiejskie,
2) So³tys.
3.Do zadañ So³ectwa nale¿y:
1) udzia³ w  rozpatrywaniu spraw rolnictwa ,inwestycji na

wsi, socjalno-bytowych, kulturalnych, sportu ,wypoczynku i in-
nych zwi¹zanych z miejscem zamieszkania

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

mieszkania,
4) organizowanie pomocy s¹siedzkiej,
5) wspó³dzia³anie z jednostkami organizacyjnymi w za-

kresie organizowania warunków ¿ycia na wsi.
4.Rada Gminy na wniosek So³ectwa mo¿e przekazaæ okre-

�lone sk³adniki mienia   komunalnego So³ectwu do korzystania.
5.Realizuj¹c zadanie, o którym mowa w ust. 4, organy So-

³ectwa rozporz¹dzaj¹ dochodami z tego �ród³a, w ramach bu-
d¿etu Gminy.

§ 4. Zadania okre�lone w § 3 ust. 3, So³ectwo realizuje w
szczególno�ci poprzez:

1. Podejmowanie uchwa³ w sprawach So³ectwa w ramach
przyznanych mu kompetencji.

2. Opiniowanie spraw nale¿¹cych  do zakresu dzia³ania
So³ectwa.

3. Wspó³uczestnictwo w organizowaniu i przeprowadza-
niu przez Radê Gminy konsultacji spo³ecznej projektów uchwa³
Rady 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 w zakresie organizacji spotkañ z
wyborcami, dy¿urów oraz kierowanie do nich wniosków dot.
So³ectwa.

6. Ustalenie zadañ dla So³tysa do realizacji pomiêdzy ze-
braniami.

III. ZEBRANIE  WIEJSKIE

§ 5. 1. Zebranie Wiejskie jest form¹ demokracji bezpo-
�redniej samorz¹dno�ci lokalnej mieszkañców So³ectwa i jako
takie jest organem uchwa³odawczym w So³ectwie.

2. Prawo uczestnictwa i wybierania w Zebraniu Wiejskim
maj¹ wszyscy mieszkañcy So³ectwa zameldowani lub stale za-
mieszkuj¹cy na obszarze So³ectwa, posiadaj¹cy czynne prawo
wyborcze.

3. Uczestnictwo w Zebraniu Wiejskim upowa¿nia do :
1) zabierania g³osu w dyskusji,
2) przedstawiania wniosków i projektów uchwa³,
3) g³osowania,
4) sk³adania o�wiadczeñ,
5) ¿¹dania zapisu w protokole zebrania z³o¿onego o�wiad-

czenia lub deklaracji.
4.W Zebraniu Wiejskim mog¹ uczestniczyæ /bez prawa

g³osowania/ przedstawiciele Urzêdu.
5.Zebranie Wiejskie zwo³uje So³tys w miarê potrzeby, nie

rzadziej jednak jak jeden raz w roku w okresie jesiennym po-
przez og³oszenie. W szczególnie uzasadnionych  przypadkach
Zebranie Wiejskie mo¿e zwo³aæ równie¿ Wójt, z w³asnej inicjaty-
wy lub na wniosek co najmniej 1/5 mieszkañców uprawnionych
do g³osowania.

6.Termin i miejsce zebrania zwo³uj¹cy podaje do publicz-
nej wiadomo�ci w formie obwieszczeñ na tablicy og³oszeñ w
So³ectwie oraz innych miejscach publicznych na terenie So³ec-
twa a tak¿e na tablicy og³oszeñ Urzêdu Gminy, najpó�niej na
siedem dni przed zebraniem .

7.Zebranie jest wa¿ne  i uprawnione do podejmowania
uchwa³, je¿eli uczestniczy w nim co najmniej 1/5 uprawnionych
do g³osowania mieszkañców  So³ectwa.

8.W przypadku  braku wymaganej frekwencji ustala siê
tzw. drugi termin zebrania, który mo¿e byæ wyznaczony tego sa-
mego dnia  /pó³ godziny pó�niej/ lub w innym dniu.

9.Zebranie  odbyte w drugim terminie jest prawomocne,
bez wzglêdu na frekwencjê.

10.Zebranie Wiejskie otwiera i przewodniczy jego obra-
dom So³tys lub upowa¿niony przez Wójta Gminy inny cz³onek
Rady So³eckiej. Zebranie Wiejskie mo¿e wyznaczyæ inn¹ osobê
spo�ród obecnych do prowadzenia zebrania .

11.Uprawnieni do udzia³u w zebraniu potwierdzaj¹ swoj¹
obecno�æ na li�cie obecno�ci wy³o¿onej przed rozpoczêciem
zebrania.

12.Obrady zebrania s¹ protoko³owane. So³tys przekazuje
uchwa³y i kopiê protoko³u Wójtowi Gminy w terminie 7 dni od
dnia odbycia zebrania.

13.G³osowanie nad poszczególnymi sprawami jest jaw-
ne, za wyj¹tkiem spraw, dla których niniejszy Statut lub ustawa
przewiduje g³osowanie tajne. Do stwierdzenia poparcia miesz-
kañców wystarczy zwyk³a wiêkszo�æ g³osów, tj. o jeden g³os wiê-
cej "za" od g³osów przeciwnych.

§ 6. 1.Zebranie Wiejskie jest w³adne wyra¿aæ opiniê we
wszystkich istotnych dla interesów mieszkañców wsi sprawach,
a w szczególno�ci:

1) projektów rozstrzygniêæ organów Gminy w czê�ci doty-
cz¹cej planów zagospodarowania  przestrzennego So³ectwa i
jego realizacji,
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2) planów zagospodarowania wsi,
3) planów dostosowania organizacji i  godzin pracy placó-

wek kulturalnych i opiekuñczo -wychowawczych,
4) wystêpowanie do organów Gminy o rozpatrzenie spraw,

których za³atwienie przekracza mo¿liwo�ci So³ectwa.
2.Zebranie Wiejskie mo¿e w drodze opinii wyra¿onej przez

g³osowanie wp³ywaæ na dzia³alno�æ organów So³ectwa.
3.Do wy³¹cznej kompetencji Zebrania Wiejskiego nale¿y :
1) wybór i odwo³anie So³tysa
2) wybór i odwo³anie Rady So³eckiej
3) wnioskowanie do Rady Gminy o zarz¹dzenie przedter-

minowych wyborów So³tysa,
4) wnioskowanie do Rady Gminy o zarz¹dzenie przedter-

minowych wyborów Rady So³eckiej.

IV. SO£TYS

§ 7. 1.So³tys jest organem wykonawczym So³ectwa i wy-
bieralnym na okres 4 letniej kadencji.

2.Mieszkañcy, uczestnicy wyborczego Zebrania Wiejskie-
go, wybieraj¹ So³tysa w    g³osowaniu tajnym, bezpo�rednim.

3.So³tysa wybiera siê spo�ród nieograniczonej liczby kan-
dydatów; dopuszczalny jest wybór w przypadku zg³oszenia choæby
jednego kandydata .

4.So³tys jako organ wykonawczy So³ectwa wyposa¿ony jest
na mocy niniejszego Statutu w nastêpuj¹ce kompetencje :

1) jako reprezentant So³ectwa :
a/ wystêpuje w imieniu So³ectwa wobec w³adz i ró¿nych

osób we wszystkich sprawach dotycz¹cych So³ectwa,
b/ bierze udzia³ w sesjach Rady Gminy z g³osem dorad-

czym,
c/ zwo³uje i przewodniczy posiedzeniom Rady So³eckiej,
d/ zwo³uje i przewodniczy Zebraniom Wiejskim,
e/ informuje ogó³ mieszkañców o wa¿niejszych sprawach

So³ectwa.
2) jako organizator dzia³añ So³ectwa :
a/ opracowuje projekt Statutu So³ectwa oraz przedk³ada

go Zebraniu Wiejskiemu,
b/ przygotowuje  dla Zebrania Wiejskiego projekty uchwa³,

opinii i wniosków,
c/ podejmuje wykonanie uchwa³ Zebrania Wiejskiego i

wspó³pracuje z mieszkañcami w ich realizacji ,
d/ uczestniczy w naradach So³tysów, zwo³ywanych okre-

sowo przez Wójta Gminy,
e/ organizuje i koordynuje inicjatywy i przedsiêwziêcia na

terenie So³ectwa,
f/ sporz¹dza sprawozdania z dzia³alno�ci So³ectwa,
g/  prowadzi dokumentacjê So³ectwa zawieraj¹c¹: Statut

So³ectwa, protokó³y z Zebrañ Wiejskich i posiedzeñ Rady So³ec-
kiej, sprawozdania i uchwa³y,

3) jako realizator zadañ z zakresu administracji publicznej:
a/ wspó³dzia³a z organami Pañstwowej Inspekcji Sanitar-

nej w sprawach dotycz¹cych zdrowia i ¿ycia mieszkañców,
b/ wspó³pracuje z w³a�ciwymi organami w sprawach za-

pobiegania i zwalczania skutków klêsk ¿ywio³owych,
c/ wspó³dzia³a z organami stra¿y po¿arnej w profilaktyce

przeciwpo¿arowej,
d/ mo¿e pe³niæ funkcjê inkasenta podatku rolnego ,od nie-

ruchomo�ci i posiadania psów, za prowizj¹ okre�lon¹ uchwa³¹
Rady Gminy.

V. RADA SO£ECKA

§ 8. 1. Rada So³ecka wspiera i wspomaga dzia³alno�æ
organów wymienionych w § 3 ust. 2.

2.Rada So³ecka So³ectwa Stare Kolnie liczy 7 cz³onków.

3.W sk³ad Rady So³eckiej wchodzi So³tys.

§ 9. 1.Rada So³ecka wspó³dzia³a z So³tysem w prowadze-
niu i za³atwianiu  spraw So³ectwa a w szczególno�ci:

1) podejmowania inicjatyw dotycz¹cych przeznaczenia �rod-
ków finansowych na cele rozwoju gospodarczego So³ectwa,

2) inicjowanie dzia³añ  na rzecz So³ectwa i jego mieszkañców,
3) opracowywanie i przedk³adanie Zebraniu Wiejskiemu pro-

jektów uchwa³ w sprawach bêd¹cych przedmiotem rozpatrywania na
zebraniu,

4) organizowanie wykonywania uchwa³ Zebrania Wiejskiego,
5) wspó³dzia³anie z innymi organami spo³ecznymi w celu

wspólnej realizacji zadañ,
6) opracowywanie i przedk³adanie Zebraniu Wiejskiemu

informacji o swojej dzia³alno�ci.
2.W celu integracji spo³ecznych dzia³añ �rodowiska wiej-

skiego Rada So³ecka winna zapraszaæ na swoje posiedzenia
radnych Gminy, radnych Powiatu zamieszka³ych na terenie So-
³ectwa.

VI. ZASADY I TRYB WYBORÓW SO£TYSA I RADY SO-
£ECKIEJ

§ 10. 1.Wybory So³tysa i Rady So³eckiej zarz¹dza Rada
Gminy w terminie do 6 miesiêcy od rozpoczêcia nowej kadencji
Rady Gminy.

2.Zebranie Wiejskie zwo³ane w celu wyborów So³tysa i
Rady So³eckiej prowadzi Wójt Gminy lub upowa¿niona przez
niego osoba.

§ 11. 1.Kandydatów na So³tysa i cz³onków Rady So³eckiej
zg³aszaj¹ osoby uprawnione do g³osowania bezpo�rednio w
trakcie obrad Zebrania Wiejskiego -  wyborczego.

2.Kandydatury przyjmuje Komisja Wyborcza wy³oniona
spo�ród uczestników zebrania.

3.Warunkiem przyjêcia ka¿dej kandydatury jest zgoda kan-
dydata wyra¿ona  ustnie w czasie zebrania.

4.Zg³aszaj¹cy kandydata obowi¹zany jest uzasadniæ swoj¹
kandydaturê.

5.Do zadañ Komisji Wyborczej nale¿y:
a/ przyjêcie zg³oszeñ kandydatów,
b/ przeprowadzenie tajnego g³osowania,
c/ ustalenie wyników g³osowania; za wybranych uwa¿a

siê kandydatów, którzy uzyskali najwiêksz¹ ilo�æ g³osów. W przy-
padku  gdy dwie lub kilka osób otrzyma³o tak¹ sam¹ liczbê g³o-
sów i stanowi¹ liczbê wiêksz¹  ni¿ wybieran¹, przeprowadza siê
dodatkowe g³osowanie tylko miêdzy tymi osobami,

d/ og³oszenie wyników wyborów,
e/ sporz¹dzenie protoko³ów o wynikach wyborów.

VII. ODWO£ANIE SO£TYSA I CZ£ONKÓW RADY SO£EC-
KIEJ

§ 12. 1.So³tys i cz³onkowie Rady So³eckiej s¹ bezpo�red-
nio odpowiedzialni przed Zebraniem Wiejskim i mog¹ byæ przez
Zebranie odwo³ani przed up³ywem kadencji, je¿eli nie wykonuj¹
swoich obowi¹zków, naruszaj¹ postanowienia Statutu i uchwa³
Zebrania Wiejskiego lub dopu�cili siê czynu dyskwalifikuj¹ce-
go w opinii �rodowiska.

2.O odwo³anie So³tysa i cz³onków Rady So³eckiej mog¹
wystêpowaæ:

· 1/5 mieszkañców maj¹cych sta³e prawo wyborcze w So-
³ectwie,

· Rada Gminy,
· Wójt Gminy.
3. Do g³osowania  nad przyjêciem wniosku o odwo³anie

So³tysa i Rady So³eckiej uprawnione jest Zebranie Wiejskie.
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4. Wniosek o odwo³anie  sk³ada siê w formie pisemnej
wraz z uzasadnieniem. Wnioskom bez uzasadnienia nie nada-
je siê biegu.

5. Wniosek winien byæ z³o¿ony przez wnioskodawcê na
Zebraniu Wiejskim i na tym zebraniu rozpatrzony.

6. Odwo³anie z zajmowanej funkcji winno byæ podjête po
wys³uchaniu zainteresowanego.

7. W przypadku przyjêcia wniosku przez Zebranie Wiej-
skie, g³osowanie nad odwo³aniem przeprowadza siê stosuj¹c
odpowiednie postanowienia niniejszego Statutu, jak przy wybo-
rach.

8.Je¿eli zg³oszony wniosek nie zostanie przyjêty przez Ze-
branie Wiejskie, ponowny wniosek w tej samej sprawie mo¿e
byæ zg³oszony po up³ywie 6 miesiêcy.

§ 13. 1.So³tys  lub cz³onek Rady So³eckiej mo¿e z³o¿yæ
rezygnacjê w trakcie trwania kadencji z pe³nionej funkcji.

2.Rezygnacjê sk³ada siê na Zebraniu Wiejskim w formie
pisemnej.

3.Mandat So³tysa lub cz³onka Rady So³eckiej wygasa w
terminie 30 dni od dnia   z³o¿enia rezygnacji.

§ 14. W przypadku wyborów uzupe³niaj¹cych w trakcie trwa-
nia kadencji ,stosuje siê odpowiednio przepisy VI rozdzia³u ni-
niejszego Statutu.

§ 15. 1.W przypadku odwo³ania lub ust¹pienia So³tysa lub
wszystkich cz³onków Rady So³eckiej-Rada Gminy zarz¹dza wy-
bory w ci¹gu 3 miesiêcy od zaistnienia przypadku.

2.Wybory innych osób dla uzupe³nienia sk³adu Rady So-
³eckiej przeprowadzane jest przez Zebranie Wiejskie samodziel-
nie, informuj¹c o tym Przewodnicz¹cego Rady i Wójta Gminy.

VIII. KONTROLA I NADZÓR

§ 16. 1.Nadzór nad dzia³alno�ci¹ So³ectwa sprawuje Rada
Gminy i Wójt Gminy.

2. Do podstawowych �rodków nadzoru nale¿y:
a/ rozpatrywanie sprawozdañ z dzia³alno�ci So³ectwa,
b/ dokonywanie oceny pracy So³ectwa na sesji Rady Gminy,
c/ rozpatrywanie zgodno�ci z prawem podejmowanych

przez So³ectwo uchwa³.

IX. POSTANOWIENIA  KOÑCOWE

§ 17. 1.Zmiany Statutu uchwala Rada Gminy z w³asnej
inicjatywy lub na wniosek Zebrania Wiejskiego w trybie i na za-
sadach jego uchwalenia.

2. Statut podlega og³oszeniu w Dzienniku Urzêdowym
Województwa Opolskiego.

Na podstawie art. 19 ust. 1 ustawy z dnia 7 czerwca 2001r.
o zbiorowym zaopatrzeniu w wodê i zbiorczym odprowadzeniu
�cieków (Dz.U. Nr 72, poz. 747 z pó�n. zm.), Rada Miejska w
Zawadzkiem uchwala, co nastêpuje:

§ 1. Uchwala siê Regulamin zbiorowego dostarczania
wody i odprowadzania �cieków na terenie  Miasta i Gminy Za-
wadzkie, stanowi¹cy za³¹cznik do niniejszej uchwa³y.

§ 2. Traci moc uchwa³a Nr III/20/2003 Rady Miejskiej w
Zawadzkiem z dnia 27 lutego 2003 r. w sprawie uchwalenia
Regulaminu zbiorowego dostarczania wody i odprowadzania
�cieków na terenie Miasta i Gminy Zawadzkie.

§ 3. Wykonanie uchwa³y powierza siê Burmistrzowi Za-
wadzkiego.

§ 4. Uchwa³a podlega og³oszeniu w Dzienniku Urzêdo-
wym Województwa Opolskiego oraz podaniu do publicznej wia-
domo�ci na terenie Miasta i Gminy Zawadzkie w sposób zwy-
czajowo przyjêty.

§ 5. Uchwa³a wchodzi w ¿ycie po up³ywie 14 dni od jej
og³oszenia.

Przewodnicz¹ca
Rady Miejskiej w Zawadzkiem

Urszula Taibert

1848

Uchwa³a Nr VII/63/2003
Rady Miejskiej w Zawadzkiem

z dnia 28 sierpnia 2003 r.

w sprawie uchwalenia Regulaminu zbiorowego dostarczania wody i odprowadzania �cieków
na terenie Gminy Zawadzkie.

Za³¹cznik
 do uchwa³y Nr VII/63/2003

Rady Miejskiej w Zawadzkiem
z dnia 28 sierpnia 2003 r.

REGULAMIN
ZBIOROWEGO DOSTARCZANIA WODY

I ODPROWADZANIA �CIEKÓW
NA TERENIE MIASTA I GMINY ZAWADZKIE

Rozdzia³ 1
Postanowienia ogólne

§ 1. 1) Regulamin  niniejszy okre�la prawa i obowi¹zki
Zak³adu Gospodarki Komunalnej  "ZAW-KOM" Spó³ka z o.o w
Zawadzkiem, zwanego dalej Zak³adem oraz odbiorców us³ug
wodoci¹gowo-kanalizacyjnych �wiadczonych przez tê spó³kê,
zwanych dalej Odbiorcami, wynikaj¹ce z ustawy z dnia 7 czerw-
ca 2001r. o zbiorowym dostarczaniu w wody i zbiorowym odpro-
wadzaniu �cieków (Dz.U. Nr 72, poz. 747 z pó�n. zm.), zwanej w
umowie ustaw¹ oraz z przepisów wykonawczych do tej ustawy.

2) Odbiorc¹ us³ug w znaczeniu niniejszego Regulaminu
jest ka¿dy, kto korzysta z us³ug wodoci¹gowo-kanalizacyjnych w
zakresie zbiorowego zaopatrzenia w wodê i zbiorowego odpro-
wadzania �cieków na podstawie zawartej umowy.

                      Poz.1847-1848- 7330 -
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Rozdzia³ 2
Minimalny poziom us³ug �wiadczonych przez Zak³ad

Wodoci¹gowo-Kanalizacyjny oraz obowi¹zki Zak³adu i Odbior-
cy warunkuj¹ce jego utrzymanie

§ 2.  Zak³ad , zgodnie z przepisami ustawy, ma obowi¹zek
zapewniæ:

1)  zdolno�ci dostawcze przy³¹cza wody zapewniaj¹ce do-
stawê wody w ilo�ci okre�lonej w umowie oraz  zapewnianie mi-
nimalnego ci�nienia ,nie mniejszego ni¿ 0,25 MPa. na poziomie
terenu w miejscu po³¹czenia przy³¹cza z sieci¹ wodoci¹gow¹,

2)  przepustowo�æ  przy³¹cza zapewniaj¹c¹ odprowadze-
nie okre�lonej w umowie ilo�ci  �cieków,

3)  jako�æ dostarczanej wody spe³niaj¹c¹ okre�lone w
rozporz¹dzeniu ministra w³a�ciwego do spraw  zdrowia wyma-
gania dotycz¹ce jako�ci,  stawiane wodzie przeznaczonej do
spo¿ycia przez ludzi,

4)  ci¹g³o�æ i niezawodno�æ dostaw wody oraz odprowa-
dzania �cieków.

§ 3. Odbiorcy us³ug zobowi¹zani s¹ do korzystania z dostar-
czania wody i odprowadzania �cieków w sposób zgodny z przepi-
sami ustawy i nie powoduj¹cy pogorszenia jako�ci us³ug �wiad-
czonych przez Zak³ad Wodoci¹gowo-Kanalizacyjny oraz nie utrud-
niaj¹cy dzia³alno�ci przedsiêbiorstwa a w szczególno�ci do:

1)  utrzymania  instalacji wodoci¹gowych w stanie technicz-
nym uniemo¿liwiaj¹cym wtórne zanieczyszczenie wody  w wyniku
wyst¹pienia ska¿enia chemicznego lub bakteriologicznego,

2)  realizacji okre�lonych w rozporz¹dzeniu ministra w³a-
�ciwego do spraw gospodarki przestrzennej i mieszkaniowej
oraz innych aktach prawnych , warunków wprowadzania �cie-
ków do urz¹dzeñ kanalizacyjnych,   wymagañ co do ich jako�ci ,
sposobów realizacji obowi¹zków dostawców �cieków przemy-
s³owych lub komunalnych oraz okre�lonych w umowie  ograni-
czeñ dotycz¹cych  ilo�ci �cieków,

3)  zabezpieczenia instalacji przed  cofniêciem siê wody z
instalacji wodoci¹gowej, powrotu ciep³ej wody lub wody z insta-
lacji centralnego ogrzewania,

4)  natychmiastowego powiadamiania Zak³adu o awaryj-
nych zmianach ilo�ci i jako�ci odprowadzanych �cieków,

5)  nie zmieniania , bez uzgodnieñ z Zak³adem , uzyska-
nych warunków technicznych przy³¹czenia do sieci wodoci¹go-
wej i kanalizacyjnej,

6)  utrzymywania  pomieszczeñ w których zainstalowany
jest wodomierz lub urz¹dzenie pomiarowe w stanie uniemo¿li-
wiaj¹cym jego uszkodzenie i oddzia³ywania zak³ócaj¹ce jego
prawid³owego dzia³ania oraz  zabezpieczenie pomieszczenia
przed dostêpem osób nieuprawnionych ,

7)  Odbiorca nie mo¿e przemieszczaæ wodomierza , zak³ó-
caæ jego funkcjonowania ,zrywaæ umieszczone na nim plomby i
os³ony oraz wykorzystywaæ instalacjê wodoci¹gow¹ do uziemia-
nia urz¹dzeñ elektrycznych,

8)  Odbiorca, który jest w³a�cicielem instalacji kanaliza-
cyjnej do pierwszej studzienki rewizyjnej, licz¹c od strony budyn-
ku oraz  instalacji wodoci¹gowej, zobowi¹zany jest do wykony-
wania na swój koszt wszelkich napraw tych instalacji,

9)  w przypadku, gdy przy³¹cze wodoci¹gowe lub kanaliza-
cyjne stanowi w³asno�æ Odbiorcy us³ug, jego obowi¹zkiem jest
utrzymywanie go w stanie nie powoduj¹cym pogorszenia wa-
runków eksploatacji sieci wodoci¹gowej lub kanalizacyjnej a w
konsekwencji poziomu us³ug �wiadczonych przez Zak³ad,

10)  w przypadku gdy, przy³¹cze wodoci¹gowe lub kanali-
zacyjne nie stanowi w³asno�ci Odbiorcy us³ug, nie powinien on
dokonywaæ zabudowy ani nasadzeñ drzew lub krzewów nad przy-
³¹czami wodoci¹gowymi w pasie 3m oraz 5 m nad przy³¹czami
kanalizacyjnymi. Naruszenie tej zasady uniemo¿liwia uzyskanie
przez Odbiorcê  odszkodowania za straty spowodowane przez
Zak³ad w tym pasie w przypadku likwidacji awarii, daje nato-
miast mo¿liwo�æ dochodzenia odszkodowañ przez Zak³ad w
wyniku, spowodowanych niedotrzymaniem tego warunku, uszko-
dzeñ nale¿¹cych do niego urz¹dzeñ,

11)  u¿ytkowania instalacji kanalizacyjnej w sposób nie
powoduj¹cy zak³óceñ funkcjonowania sieci kanalizacyjnej,

12)  poinformowania Zak³adu  o w³asnych ujêciach wody
oraz instalacjach zasilanych z tych ujêæ , w stopniu umo¿liwiaj¹-
cym ustalenie czy mog¹ one oddzia³ywaæ na instalacje zasilane
z sieci eksploatowanej przez Zak³ad oraz  ustalenia ilo�ci �cie-
ków, odprowadzanych do kanalizacji,

13)  wykorzystywania wody z sieci wodoci¹gowej i przy³¹-
cza kanalizacyjnego wy³¹cznie w celach i na warunkach  okre-
�lonych w umowie o  przy³¹czeniu do sieci,

14)  umo¿liwienia upowa¿nionym przedstawicielom Za-
k³adu, po okazaniu stosownych dokumentów, wstêpu na teren
nieruchomo�ci i do pomieszczeñ w celach okre�lonych przepi-
sami ustawy oraz niniejszego Regulaminu.

Rozdzia³ 3
Szczegó³owe warunki i tryb zawierania umów z Odbior-

cami us³ug

§ 4. Dostarczanie wody lub odprowadzanie �cieków od-
bywa siê na podstawie umowy o dostarczanie wody lub odpro-
wadzanie �cieków, zawartej miêdzy Zak³adem o Odbiorc¹ us³ug.

§ 5. Zak³ad jest obowi¹zany do zawarcia umowy o dostar-
czanie wody lub odprowadzanie �cieków z osob¹, której nieru-
chomo�æ zosta³a przy³¹czona do sieci i która wyst¹pi³a z pisem-
nym wnioskiem o zawarcie umowy - na zasadach okre�lonych
w ustawie, o której mowa w § 1 pkt 1.

§ 6. Dokumenty, o których mowa § 3 pkt 14, stanowi¹ delegacjê
i upowa¿nienie podpisane przez kierownika Zak³adu wodoci¹gowo-
kanalizacyjnego okre�laj¹ce czynno�ci, których wykonanie wymaga
wstêpu na teren nieruchomo�ci, w szczególno�ci obejmuj¹ce: doko-
nanie odczytu i sprawdzenia prawid³owo�ci dzia³ania urz¹dzenia po-
miarowego i wodomierza g³ównego lub wodomierzy w lokalach, wy-
konanie prac konserwacyjno-remontowych oraz kontrolê, czy korzy-
stanie z us³ug jest zgodne z warunkami Regulaminu.

§ 7. Podpisanie umowy o dostarczanie wody i odprowadzanie
�cieków, w zwi¹zku z przy³¹czeniem do sieci, nastêpuje po podpisa-
niu przez strony protoko³ów z prób i odbiorów wykonanych w ramach
realizacji przy³¹czy, oraz prac budowlano-monta¿owych.

§ 8. W przypadku zmiany Odbiorcy us³ug, nastêpuje wyga-
�niêcie umowy zawartej z dotychczasowym Odbiorc¹, z chwil¹
zawarcia umowy przez nowego Odbiorcê.
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§ 9. Integraln¹ czê�æ umowy o dostarczanie wody i odpro-
wadzanie �cieków stanowi za³¹cznik, sk³adany przez Odbiorcê
us³ug przy zawieraniu umowy i aktualizowany ka¿dorazowo po
zmianie warunków korzystania z us³ug, okre�laj¹cy charakterysty-
kê zu¿ycia wody oraz rodzaj, ilo�æ, a w przypadku przemys³owych
odbiorców us³ug, równie¿ jako�æ odprowadzanych �cieków.

Rozdzia³ 4
Sposób rozliczeñ w oparciu o ceny i stawki op³at usta-

lone w taryfach

§ 10. Sposób rozliczeñ za wodê :

1)  pobran¹ z publicznych studni ze zdrojów ulicznych,

2)  zu¿yt¹ do zasilania publicznych fontann i na cele prze-
ciwpo¿arowe,

3)  zu¿yt¹ do zraszania publicznych ulic i publicznych tere-
nów zielonych,

 jest okre�lany w umowie zawartej pomiêdzy Zak³adem a
Gmin¹.

§ 11. 1. Ustala siê nastêpuj¹ce okresy obrachunkowe:

1) jednomiesiêczny,

2) trzymiesiêczny oraz

3) sze�ciomiesiêczny.

2. W wypadku sze�ciomiesiêcznego okresu obrachunko-
wego, Odbiorcy uiszczaj¹ op³aty za wodê w formie jednomie-
siêcznej zaliczki, które s¹ rozliczane w nastêpnym okresie obra-
chunkowym, po ustaleniu faktycznego zu¿ycia wody.

3. Trzymiesiêczne okresy obrachunkowe mog¹ byæ stoso-
wane w uzasadnionych wypadkach - w szczególno�ci niewspó³-
mierno�ci¹ poniesionych kosztów, do uzyskanych przychodów.

Rozdzia³ 5
Warunki przy³¹czania do sieci

§ 12. Przy³¹czenie do sieci wodoci¹gowej i kanalizacyjnej na-
stêpuje na podstawie umowy o przy³¹czeniu i po spe³nieniu technicz-
nych warunków przy³¹czenia, okre�lonych przez Zak³ad wodoci¹go-
wo-kanalizacyjny, zwanych dalej "warunkami przy³¹czenia".

§ 13. 1. Z wnioskiem o przy³¹czenie do sieci wodoci¹go-
wej i kanalizacyjnej mo¿e wystêpowaæ osoba ,która ma byæ przy-
³¹czona do sieci, posiadaj¹ca tytu³ prawny do korzystania z nie-
ruchomo�ci albo osoba, która korzysta z nieruchomo�ci o nie-
uregulowanym stanie prawnym,

2. Osoba, o której mowa w ust. 1, sk³ada w Zak³adzie
wodoci¹gowo-kanalizacyjnym wniosek  o okre�lenie warunków
przy³¹czenia.

3. Wzór wniosku, o którym mowa w ust. 1 i 2, ustala Zak³ad.

§ 14.  Wniosek o przy³¹czenie do sieci wodoci¹gowej i
kanalizacyjnej powinien w szczególno�ci zawieraæ:

1) oznaczenie wnioskodawcy,

2) okre�lenie:

a) rodzaju i parametrów instalacji odbiorczych,

b) charakterystyki zu¿ycia wody,

c) rodzaju i ilo�ci, a w przypadku przemys³owych odbior-
ców us³ug, równie¿ jako�ci odprowadzanych �cieków,

d) przeznaczenia wody,

3) informacjê okre�laj¹c¹ charakterystykê techniczn¹ obiek-
tu, do którego bêdzie dostarczana woda, a w szczególno�ci:

a) powierzchniê u¿ytkow¹ i rodzaj lokali (mieszkalne, u¿yt-
kowe , inne) w budynkach zasilanych w wodê,

b) wyposa¿eniu lokali i obiektów w urz¹dzenia zu¿ywaj¹ce
wodê i odprowadzaj¹ce �cieki,

4) proponowany termin rozpoczêcia poboru wody.

2. Do wniosku, o którym mowa w ust. 1, osoba ubiegaj¹-
ca siê o przy³¹czenie do sieci, powinna za³¹czyæ:

a) dokument potwierdzaj¹cy tytu³ prawny do korzystania z
nieruchomo�ci, której dotyczy wniosek,

b) mapê sytuacyjn¹, okre�laj¹c¹ usytuowanie nierucho-
mo�ci, o której mowa w ust. 1, wzglêdem istniej¹cych sieci
wodoci¹gowej i kanalizacyjnej oraz innych obiektów i urz¹dzeñ
uzbrojenia terenu.

§ 15. 1. Zak³ad okre�la warunki przy³¹czenia i przekazuje
wnioskodawcy wraz z projektem umowy o przy³¹czenie, w termi-
nie nie d³u¿szym ni¿ 30 dni od dnia z³o¿enia wniosku, o którym
mowa w § 13.

2. Warunki przy³¹czenia s¹ wa¿ne dwa lata od dnia ich
okre�lenia.

3. Warunki przy³¹czenia powinny okre�laæ w szczególno�ci:

a) miejsca i sposób przy³¹czenia sieci wodoci¹gowej i
kanalizacyjnej do instalacji Odbiorcy,

b) przep³yw obliczeniowy wody i odprowadzanych �cie-
ków lub urz¹dzenia sanitarne i techniczne, w których zu¿ywana
jest woda i odprowadzane s¹ �cieki,

c) wymagania dotycz¹ce:
- miejsca zainstalowania wodomierza g³ównego,
- miejsca zainstalowania urz¹dzenia pomiarowego,
- jako�ci odprowadzanych �cieków,
- termin wa¿no�ci warunków przy³¹czenia.

§ 16. Umowa o przy³¹czenie w szczególno�ci okre�la:

1) strony zawieraj¹ce umowê,

2) zakres prac projektowych i budowlano-monta¿owych
oraz prac zwi¹zanych z przeprowadzaniem prób i odbiorów koñ-
cowych, wykonanych przez strony,

3) sposób koordynacji prac wykonawczych przez strony
oraz kontroli dotrzymywania wymagañ okre�lonych w warun-
kach przy³¹czenia,
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4) terminy:

a) zakoñczenia budowy przy³¹cza oraz terminy przeprowa-
dzenia niezbêdnych prób i odbiorów czê�ciowych,

b) przeprowadzenia prób koñcowych i koñcowego odbio-
ru przy³¹cza,

c) przewidywany termin rozpoczêcia dostarczania wody i
odprowadzania �cieków,

d) odpowiedzialno�æ stron za niedotrzymanie warunków
umowy o przy³¹czenie,

e) inne ustalenia.

§ 17. 1. Umowa o przy³¹czenie stanowi podstawê do roz-
poczêcia realizacji prac projektowych i budowlano-monta¿owych.

2. Okre�lone w umowie o przy³¹czenie próby i odbiory czê-
�ciowe oraz koñcowe s¹ przeprowadzane przy udziale upowa¿-
nionych przedstawicieli stron.

3.  Wyniki prób i odbiorów, o których mowa w ust. 2, s¹
potwierdzane przez strony w protokó³ach, których wzory okre�la
Zak³ad Wodoci¹gowo-Kanalizacyjny.

Rozdzia³ 6
Mo¿liwo�ci dostêpu do us³ug wodoci¹gowo-kanalizacyjnych

§ 18. Potencjalni odbiorcy us³ug wodoci¹gowo-kanalizacyj-
nych mog¹ uzyskaæ informacje dotycz¹ce dostêpno�ci tych us³ug:

1) W Urzêdzie Miejskim w Zawadzkiem, który udostêpnia
nieodp³atnie wgl¹d:

a) w studium uwarunkowañ i kierunków zagospodarowa-
nia przestrzennego Gminy,

b) w miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego,

c) do Regulaminu �wiadczenia us³ug,

d) do informacji o warunkach udzielania zezwolenia na
prowadzenie zbiorowego dostarczania wody i zbiorowego od-
prowadzania �cieków,

2) W Zak³adzie udostêpniaj¹cym nieodp³atnie wgl¹d:

a)  w wieloletnie plany rozwoju i modernizacji,

b)  do Regulaminu �wiadczenia us³ug.

Rozdzia³ 7
Sposób postêpowania w przypadku niedotrzymania ci¹g³o-

�ci us³ug i odpowiednich parametrów dostarczanej wody i odpro-
wadzanych �cieków, oraz obowi¹zków odbiorcy  a w szczególno-
�ci sposoby za³atwiania reklamacji i wymiany informacji

§ 19. 1. Zak³ad  zobowi¹zany jest do udzielania odbior-
com us³ug informacji dotycz¹cych wystêpuj¹cych zak³óceñ do-
starczania w wody i odprowadzania �cieków oraz awarii urz¹-
dzeñ wodoci¹gowych i kanalizacyjnych.

2. Wstrzymanie dostarczania wody i odprowadzanie �cie-
ków mo¿e nast¹piæ bez uprzedniego zawiadomienia odbiorców
w przypadkach, gdy wystêpuj¹ warunki stwarzaj¹ce zagro¿enie
dla ¿ycia, zdrowia i �rodowiska lub uniemo¿liwiaj¹ce �wiadcze-
nie us³ug, w szczególno�ci gdy:

a) z powodu awarii sieci nie ma mo¿liwo�ci prowadzenia
dostarczania wody lub odprowadzania �cieków,

b) dalsze funkcjonowanie sieci stwarza bezpo�rednie za-
gro¿enie dla ¿ycia, zdrowia lub �rodowiska.

3. O wstrzymaniu dostarczania wody i odprowadzania �cie-
ków, o którym mowa w ust. 2, Zak³ad niezw³ocznie informuje
odbiorców, w sposób zwyczajowo przyjêty.

4.  Zak³ad powiadamia Odbiorców w sposób zwyczajowo
przyjêty o planowanych przerwach w dostawie wody oraz prze-
widywanym obni¿eniu jej jako�ci w przypadku:

a) braku wody na ujêciu lub jej zanieczyszczeniu w spo-
sób niebezpieczny dla zdrowia,

b) konieczno�ci przeprowadzenia niezbêdnych napraw
urz¹dzeñ ,

c) potrzeby zwiêkszenia dop³ywu wody do hydrantów po-
¿arowych,

d) przerw w zasilaniu energetycznym urz¹dzeñ ,

e) uszkodzenia instalacji odbiorczej ,gro¿¹cego niebez-
pieczeñstwem.

Zak³ad zwolniony jest z tego obowi¹zku w przypadku przerw
wywo³anych awari¹ lub innym nag³ym, nie daj¹cym siê przewi-
dzieæ zdarzeniem i to w wypadku, gdy przewidywany czas trwa-
nia przerw wynosi wiêcej  ni¿ cztery godziny. Za skutki obni¿enia
poziomu jako�ci us³ug wymienione w tym paragrafie Zak³ad nie
ponosi odpowiedzialno�ci odszkodowawczej.

5. W przypadku przerwy w dostawie wody trwaj¹cej d³u¿ej
ni¿ 12 godzin Zak³ad winien zorganizowaæ dostawy wody �rod-
kami obwo�nymi lub wskazaæ zastêpcze punkty poboru wody.

§ 20. Je¿eli strony nie ustali³y w umowie o dostarczaniu
wody i odprowadzanie �cieków inaczej, obowi¹zuj¹ nastêpuj¹-
ce wymagania w zakresie udzielania informacji i odpowiedzi, w
zwi¹zku z niedotrzymaniem ci¹g³o�ci us³ug i odpowiednich pa-
rametrów dostarczanej wody i wprowadzanych do sieci kanali-
zacyjnej �cieków:

1) udzielenie informacji na ¿¹danie odbiorców nastêpuje
w ci¹gu:

a) 12 godzin - na telefoniczne ¿¹danie okre�lenia przewi-
dywanego terminu usuniêcia przerw i zak³óceñ w �wiadczeniu
us³ug,

b) 7 dni - na pisemne ¿¹danie usuniêcia przerw i zak³óceñ
w �wiadczeniu us³ug,

c) 14 dni - na pisemne i telefoniczne skargi i za¿alenia,
wymagaj¹ce przeprowadzenia postêpowania wyja�niaj¹cego.

§ 21. Zak³ad zobowi¹zany jest do zawiadomienia Odbior-
ców us³ug o planowanych zmianach warunków technicznych
dostarczania wody i odprowadzania �cieków z wyprzedzeniem
umo¿liwiaj¹cym dostosowanie instalacji do nowych warunków,
nie krótszym ni¿ 12 miesiêcy.
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Na podstawie art. 34 ust. 5 w zwi¹zku z art. 16 ust. 3 usta-
wy z dnia 29 listopada 1990 r. o pomocy spo³ecznej (Dz.U. z
1998 r. Nr 64, poz. 414, Nr 106, poz. 668, Nr 117, poz. 756, Nr
162, poz. 1118 i 1126; z 1999 r. Nr 20, poz. 170, Nr 79, poz. 885,
Nr 90, poz. 1001; z 2000 r. Nr 12, poz. 136, Nr 19, poz. 238; z
2001 r. Nr 72, poz. 748, Nr 88, poz. 961, Nr 89, poz. 973, Nr 111,
poz. 1194, Nr 122, poz. 1349, Nr 154, poz. 1792, z 2003 r. Nr 7,
poz. 79, Nr 44, poz. 389, Nr 135, poz. 1268, Nr 137, poz. 1304)
oraz § 2 ust. 3 rozporz¹dzenia Rady Ministrów z dnia 14 stycznia
2003 r. w sprawie szczegó³owych zasad i trybu udzielania po-
mocy w do¿ywianiu uczniów w 2003 roku (Dz.U. Nr 13, poz. 133)
- uchwala siê, co nastêpuje:

§ 1. Uchwa³a okre�la zasady zwrotu wydatków poniesio-
nych na �wiadczenia przyznane w ramach zadañ w³asnych gmi-
ny w zakresie do¿ywiania uczniów szkó³ podstawowych i gimna-
zjów dzia³aj¹cych na terenie Gminy Zdzieszowice w 2003 roku,
gdy dochód na osobê w rodzinie ucznia przekracza 200 % do-
chodu, o którym mowa w art. 4 ust. 1 ustawy z dnia 29 listopada
1990 r. o pomocy spo³ecznej.

2. Wydatki, o których mowa w ust. 1, podlegaj¹ zwrotowi w
wysoko�ci i terminie okre�lonym w decyzji Kierownika O�rodka
Pomocy Spo³ecznej przyznaj¹cej �wiadczenie.

3. Zwrot wydatków nastêpuje jednorazowo w terminie do
30 dni od ostatniego dnia korzystania z przyznanego �wiadcze-
nia, z zastrze¿eniem ust. 4.

4. Zwrot wydatków mo¿e byæ dokonany w równych ratach
miesiêcznych.

5. Ponowne przyznanie �wiadczenia mo¿e nast¹piæ po
ca³kowitej sp³acie otrzymanego wcze�niej �wiadczenia.

6. Kwotê podlegaj¹c¹ zwrotowi nale¿y wp³aciæ na konto
Urzêdu Miejskiego podane w decyzji, o której mowa w ust. 2.

§ 2. W szczególnie uzasadnionych przypadkach, zgodnie
z art. 41 ustawy z dnia 29 listopada 1990 r. o pomocy spo³ecznej,
Kierownik O�rodka Pomocy Spo³ecznej mo¿e odst¹piæ od ¿¹-
dania zwrotu wydatków, o których mowa w § 1 ust. 1.

§ 3. Traci moc uchwa³a Rady Miejskiej w Zdzieszowicach
Nr XLVII/353/02 z dnia 23 kwietnia 2002 r. w sprawie zasad zwrotu
wydatków przeznaczonych na �wiadczenia w formie do¿ywiania
dzieci.

§ 4. Wykonanie uchwa³y powierza siê Burmistrzowi Zdzie-
szowic.

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

Przewodnicz¹cy Rady
Edward Paciorek
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Uchwa³a Nr XIII/85/03
Rady Miejskiej w Zdzieszowicach

z dnia 30 wrze�nia 2003 r.

w sprawie okre�lenia zasad zwrotu wydatków przeznaczonych na �wiadczenia przyznane w ramach zadañ w³asnych
w zakresie do¿ywiania uczniów.

§ 22. 1.Odbiorca us³ug ma prawo zg³aszania reklamacji
dotycz¹cych ilo�ci i jako�ci �wiadczonych us³ug oraz wysoko�ci
op³at za us³ugi.

2. Reklamacje, o których mowa w ust. 1, wnoszone s¹ na
pi�mie osobi�cie przez zainteresowanego w siedzibie Zak³adu
lub listem poleconym i rozpatrywane s¹ przez Zarz¹d Zak³adu.

3.  Zak³ad Wodoci¹gowo-Kanalizacyjny zobowi¹zany jest
do powiadomienia zainteresowanego o sposobie za³atwiania
reklamacji w terminie 14 dni od daty wp³ywu.

§ 23. W przypadku, gdy Odbiorca us³ug poniesie straty z
powodu zaniedbañ zak³adu, okre�lony w umowie, wymienio-
nych w § 2, Zak³ad w pe³ni je zrekompensuje, po ich wcze�niej-
szym udokumentowaniu.

§ 24. 1. Je¿eli w wyniku nieprawid³owej eksploatacji przy-
³¹cza wodoci¹gowego lub kanalizacyjnego, bêd¹cego w³asno-
�ci¹ Odbiorcy, powstanie zagro¿enie istotnego obni¿enia pozio-
mu us³ug �wiadczonych przez Zak³ad, wzywa on Odbiorcê do
niezw³ocznego usuniêcia przyczyn zagro¿eñ, a w przypadku, gdy
takie wezwanie nie jest skuteczne, mo¿e on okresowo odci¹æ

dop³yw wody lub odp³yw �cieków i przyst¹piæ do usuwania przy-
czyn zagro¿enia, obci¹¿aj¹c Odbiorcê poniesionymi w zwi¹zku z
tym kosztami.

2. W przypadku odciêcia dop³ywu wody, Zak³ad udostêpnia
zastêpczy punkt poboru wody przeznaczonej do spo¿ycia przez
ludzi i informuje o mo¿liwo�ciach korzystania z tego punktu.

Rozdzia³ 8
Postanowienia koñcowe

§ 25. W sprawach nie objêtych niniejszym Regulaminem,
obowi¹zuj¹ przepisy prawa, a w szczególno�ci ustawy z dnia
7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodê i zbiorowym
odprowadzaniu �cieków (Dz. U. Nr 72, poz. 747 z pó�n. zm. ) wraz
z przepisami wykonawczymi wydanymi na podstawie ustawy.

§ 26. Regulamin niniejszy zosta³ zatwierdzony uchwa³¹
Nr VII/63/2003 z dnia 28 sierpnia 2003 r. Rady Miejskiej w Za-
wadzkiem.

§ 27. Zak³ad  zobowi¹zany jest do bezp³atnego dostarcza-
nia niniejszego Regulaminu Odbiorcom jego us³ugi.
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Na podstawie art. 19 ust. 1 ustawy z dnia 7 czerwca 2001r.
o zbiorowym zaopatrzeniu w wodê i zbiorowym odprowadzaniu
�cieków (  Dz. U. Nr 72 , poz. 747, z 2002 r. Nr 113, poz. 984),
Rada Gminy w Zêbowicach uchwala, co nastêpuje :

§ 1. Uchwala  siê  Regulamin dostarczania wody , stano-
wi¹cy za³¹cznik do niniejszej  uchwa³y .

§ 2. Wykonanie uchwa³y powierza siê Wójtowi Gminy .

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

Przewodnicz¹cy
Rady Gminy

Gabriela Buczek

Za³¹cznik
do  uchwa³y Nr VI/ 38 /2003
Rady Gminy w Zêbowicach

z dnia 31 marca 2003 r.

R  E  G  U  L  A  M  I  N
dostarczania   wody

Rozdzia³   1
Postanowienia  ogólne

§  1. 1. Regulamin  niniejszy   dotyczy  zbiorowego   zaopa-
trzenia  w  wodê  przez: Zak³ad  Gospodarki  Komunalnej  i
Wodoci¹gów w Zêbowicach, dzia³aj¹cym na  terenie  Gminy
Zêbowice, zwanym dalej ZAK£ADEM.

2.Poprzez  zbiorowe  zaopatrzenie  w  wodê  rozumie   siê
dzia³alno�æ  polegaj¹ca   na   ujmowaniu, uzdatnianiu i  dostar-
czaniu   wody.

3.Ilekroæ w Regulaminie  niniejszym  u¿ywa  siê  okre�le-
nia  "ustawa",  nale¿y  przez  to  rozumieæ  ustawê  z  dnia
7  czerwca  2001 r. o zbiorowym  zaopatrzeniu  w  wodê /Dz.U.Nr.72
poz.747/.

§  2. Odbiorca  us³ug  w  znaczeniu   niniejszego Regula-
minu  jest  ka¿dy,  kto   korzysta  z  us³ug       wodnych  w  zakresie
zbiorowego  zaopatrzenia  w  wodê  na  podstawie  zawartej
umowy,  zwanej   dalej   ODBIORC¥.

§   3. Dostarczenie  wody  na  podstawie umowy o  zaopa-
trzenie  w  wodê  zawartej  miêdzy    ZAK£ADEM  a  ODBIORC¥ ,
która  ma charakter  umowy  cywilno-prawnej.

Rozdzia³ II
Zawieranie umów

§ 4. 1. Zawarcie  umowy  nastêpuje  na  pisemny  wniosek
osoby , której  nieruchomo�æ zosta³a pod³¹czona  do  sieci.

1850

Uchwa³a Nr  VI / 38 / 2003
Rady Gminy w Zêbowicach

z dnia 31 marca 2003 r.

w sprawie uchwalenia  Regulaminu dostarczania wody na terenie Gminy Zêbowice .

2. Umowa  mo¿e  byæ  zawarta z osob¹, która posiada tytu³
prawny do korzystania z obiektu budowlanego, do którego ma
byæ dostarczana woda, a w uzasadnionych przypadkach z oso-
b¹ , która  korzysta  z  nieruchomo�ci  o  nieuregulowanym
stanie  prawnym .

3.   Je¿eli   nieruchomo�æ  zabudowana  jest budynkami
wielolokalowymi, umowa  zawierana  jest z w³a�cicielem bu-
dynku lub zarz¹dc¹ nieruchomo�ci wspólnej.

4.   Na  wniosek  w³a�ciciela  lub zarz¹dcy budynku  wielo-
lokalowego , o którym  mowa w ust. 3, ZAK£AD  zawiera  umowy
z  korzystaj¹cymi z  lokali  osobami, je¿eli s¹ spe³nione  nastê-
puj¹ce  warunki  :

a/  wszystkie  lokale  wyposa¿one  s¹ w zainstalowane
wodomierze zgodnie  z  obowi¹zuj¹cymi  warunkami  technicz-
nymi, w sposób  uzgodniony  z  ZAK£ADEM ,

b/  mo¿liwy  jest  odczyt  wodomierza,
c/  wnioskodawca  ustala sposób  rozliczeñ wskazañ  miê-

dzy  wodomierzem g³ównym, a   wodomierzami  zainstalowany-
mi  w poszczególnych  lokalach  oraz  zasad  ich utrzymania,  co
winien  udokumentowaæ  stosownymi zgodami  lokatorów,

d/  uzgodniony  zosta³  przez  strony  sposób  przerwania
dostarczania wody do lokalu,  bez  zak³ócenia  dostaw  w pozo-
sta³ych  lokalach.

5. Za  zgod¹  ZAK£ADU  mog¹  byæ  zawarte  umowy  na
dostawê  wody  z osobami korzystaj¹cymi  z  lokali , gdy  nie s¹
spe³nione  wymagania   okre�lone  w   §   5  ust. 4.

§  5. 1. Umowa  mo¿e  byæ  zawarta  na  czas  nieokre�lony
lub  okre�lony.

2. Umowa zawarta  na  czas  nieokre�lony  winna  dopusz-
czaæ  jej  rozwi¹zanie  za  wypowiedzeniem lub  za  porozumie-
niem  stron.

3. Umowa  winna  okre�laæ  nadto  mo¿liwo�æ  jej  rozwi¹-
zania  w przypadkach  okre�lonych przepisami  Kodeksu  cywil-
nego  oraz  art. 8  ustawy.

4. Wyga�niêcie  umowy skutkuje zastosowaniem  przez
ZAK£AD  �rodków technicznych  uniemo¿liwiaj¹cych  dalsze
korzystanie z us³ug.

Rozdzia³  III
Obowi¹zki   Zak³adu

§ 6. 1. ZAK£AD ma obowi¹zek  zapewniæ  zdolno�æ  posia-
dania  urz¹dzeñ  wodoci¹gowych do  realizacji  dostaw wody w
wymaganej   ilo�ci   i  pod  odpowiednim  ci�nieniem  oraz
dostawy  wody  w sposób  ci¹g³y  i niezawodny, a  tak¿e  zapew-
niæ    nale¿yt¹ jako�æ  dostarczanej  wody.

2.    Minimaln¹  ilo�æ   dostarczanej  wody   strony  winny
okre�liæ  w  umowie.

3.    Wymagane  ci�nienie  wody  okre�laj¹   przepisy  w
sprawie  warunków   technicznych , jakim powinny  odpowiadaæ
budynki.

4.  Woda do picia i na potrzeby gospodarcze winna odpo-
wiadaæ jako�ciowo wymaganiom okre�lonym przez ministra
zdrowia.

Województwa Opolskiego Nr 95
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§  7. ZAK£AD  obowi¹zany  jest  do  zapewnienia  prawi-
d³owej  eksploatacji  posiadanej sieci  wodoci¹gowej  oraz  stud-
ni  awaryjnej  i  hydrantów  ulicznych.

§   8. W razie  przerwy  w  dostawie wody  przekraczaj¹cej
12 godzin,   ZAK£AD powinien  zapewniæ  zastêpczy punkt pobo-
ru wody i poinformowaæ Odbiorcê o jego lokalizacji.

§   9. O  planowanych  przerwach    lub  ograniczeniach  w
dostawie  wody  ZAK£AD powinien poinformowaæ Odbiorców w
sposób zwyczajowo przyjêty, co najmniej  na  dwa  dni przed
planowanym  terminem.

§   10. 1.  ZAK£AD  zobowi¹zany  jest  do  zainstalowania
i   utrzymania  u Odbiorcy  wodomierza  g³ównego   wraz z
zaworem  g³ównym .

2.  Zawór  g³ówny  z  wodomierzem  jest  miejscem  wyda-
nia  rzeczy   w  rozumieniu  Kodeksu cywilnego , jak  równie¿
miejscem  rozdzia³u  sieci  i instalacji  wewnêtrznej.

Rozdzia³  IV
Sposób   rozliczeñ

§   11. Rozliczenia za zbiorowe  zaopatrzenie  w  wodê   s¹
prowadzone  przez  ZAK£AD z  odbiorcami us³ug na podstawie
okre�lonych w taryfach cen i stawek op³at oraz ilo�ci dostarcza-
nej  wody .

§   12. 1. Ilo�æ  dostarczonej  wody  ustala siê  na podsta-
wie  odczytu  wodomierza  g³ównego.

2. W przypadku   zawarcia   umowy z u¿ytkownikiem   loka-
lu,  ilo�æ  dostarczonej  wody ustala  siê   na  podstawie  zainsta-
lowanego  tam  wodomierza,  z  uwzglêdnieniem ró¿nicy  wyni-
kaj¹cej  pomiêdzy  odczytem  na wodomierzu  g³ównym  a   sum¹
odczytów z  wodomierzy  w  lokalach.

§  13. W  przypadku   braku  wodomierza, ilo�æ  zu¿ytej
wody okre�la  siê  na podstawie norm  zu¿ycia.

§  14. W  przypadku  awarii  wodomierza,  strony  w  drodze
umowy  ustalaj¹  sposób  rozliczenia np.:

· na  podstawie   przeciêtnego  zu¿ycia  wody z ostatnich
trzech  miesiêcy,

· zu¿ycie  w analogicznym  okresie  roku  poprzedniego,
· norm  zu¿ycia  wody.

§  15. 1.  Strony  okre�laj¹  w  umowie   okres  obrachun-
kowy  oraz  skutki  niedotrzymania terminu zap³aty,  jak  równie¿
sposób  uiszczania  op³at.

2. Wniesienie  przez Odbiorcê reklamacji  nie  wstrzymuje
obowi¹zku  uregulowania  nale¿no�ci.

§  16. Przy  rozliczeniu  z  odbiorcami, ZAK£AD obowi¹zany
jest stosowaæ taryfy zatwierdzone uchwa³¹ Rady Gminy, b¹d�
wprowadzone  w trybie  art. 24 ust.8 ustawy.

§   17. Taryfa  wymaga og³oszenia w lokalnej prasie, co
najmniej na 7 dni przed wej�ciem jej w ¿ycie.

§    18. 1. Taryfy  obowi¹zuj¹  przez  1  rok .
2. Zmiana  taryfy  nie  wymaga   zmiany   umowy  o  dostar-

czanie  wody.

§  19. Za  wodê:
a/  pobran¹  z publicznych   studni  i  zdrojów  ulicznych,
b/  zu¿yt¹   do  zasilania  publicznych  fontann  i  na  cele

przeciwpo¿arowe,

c/  zu¿yt¹  do  zraszania   publicznych  ulic  i  publicznych
terenów  zielonych.

Zak³ad  obci¹¿a Gminê  na  podstawie  cen  i  stawek
ustalonych  w  taryfie.

Rozdzia³  V
Warunki  przy³¹czenia  do sieci

1.  Przy³¹czenie  nieruchomo�ci  do sieci  wodoci¹gowej
odbywa siê  na wniosek  uprawnionej  osoby  fizycznej  lub
prawnej.

2.  Zak³ad  po  przedstawieniu  wniosku,  wydaje   warunki
techniczne  na  przy³¹czenie  nieruchomo�ci.

3. Warunkiem  przyst¹pienia  do  wykonywania  robót  przy-
³¹czeniowych  jest  wcze�niejsze uzgodnienie   dokumentacji
technicznej  z  Zak³adem .

4. Przed  podpisaniem  umowy  na  dostawê  wody  Zak³ad
dokona  odbioru  wykonanego  przy³¹cza  pod  k¹tem  spe³nienia
warunków  technicznych.

§  20. Zak³ad   uprawniony  jest  do  pobrania  op³aty
przy³¹czeniowej  w  wysoko�ci okre�lonej w  taryfie.

§  21. Realizacjê   budowy  przy³¹cza  oraz  studni  wodo-
mierzowej   lub  pomieszczeñ  przewidzianych do  lokalizacji
wodomierza  g³ównego  zapewnia   na  w³asny  koszt  osoba
ubiegaj¹ca  siê o  przy³¹czenie   nieruchomo�ci   do  sieci.

§  22. 1.  Je¿eli umowa o  dostarczeniu  wody   nie  stanowi
inaczej,  Odbiorca   odpowiada  za zapewnienie niezawodnego
dzia³ania   posiadanych instalacji  i  przy³¹czy  wodoci¹gowych z
urz¹dzeniem pomiarowym  w³¹cznie.

2. Wszelkie  wodomierze  poza  wodomierzem  g³ównym
s¹  czê�ci¹  instalacji   wewnêtrznej i  ich monta¿, utrzymanie  i
legalizacja  obci¹¿a  eksploatatora  instalacji.

Rozdzia³  VI
Obs³uga  i  prawa  odbiorcy  us³ug

§ 23. Zak³ad  powinien  zapewniæ  Odbiorcom  nale¿yty
poziom  us³ugi, a szczególnie wyodrêbniæ  stanowisko   pracy
do  spraw  obs³ugi  klienta.

§   24. Zak³ad  zobowi¹zany  jest  do  udzielenia  na ¿ycze-
nie  klienta  lub z w³asnej inicjatywy   pe³nej  informacji  dotycz¹-
cej  realizacji  us³ugi  a przede  wszystkim  informacji  taryfowych.

§   25. Zak³ad  powinien  reagowaæ  mo¿liwie  niezw³ocznie
na  zg³oszone  reklamacje  nie d³u¿ej jednak  ni¿  w  ci¹gu  14 dni  .

§  26. W  przypadku  obni¿enia jako�ci  dostarczonej  wody
Zak³ad  powinien  udzieliæ odbiorcy  upustu  na  zasadach  okre-
�lonych  w  umowie.

§  27. O  przewidywanych  zak³óceniach  w  realizacji  us³ug
zaopatrzenia  w wodê, Zak³ad  zobowi¹zany jest  uprzedziæ  od-
biorców  w sposób  zwyczajowo  przyjêty.

Rozdzia³  VII
Prawa  Zak³adu

§  28. Zak³ad  ma  prawo  odmówiæ  przy³¹czenia  do  sieci
je�li  przy³¹czenie  zosta³o  wykonane  bez uzyskania  zgody
Zak³adu  b¹d�  zosta³o  wykonane  niezgodnie z  wydanymi  wa-
runkami  technicznymi.
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§  29. Zak³ad  ma  prawo  odmówiæ  zawarcia  umowy  na
dostawê  wody, gdy  wnioskodawca  nie  spe³ni  warunków
okre�lonych  w  art. 6  ustawy.

§  30. Zak³ad  mo¿e   odci¹æ  dop³yw wody   w przypadkach
wymienionych  w  art. 8 ust.1  ustawy.

§  31. Zak³ad mo¿e odmówiæ ponownego zawarcia  umo-
wy na dostawê wody, je�li wnioskodawca nie  usun¹³  prze-
szkód  bêd¹cych  przyczyn¹  zaniechania  �wiadczenia  w/w
us³ug.

§  32. Zak³ad poprzez swoich uprawnionych przedstawi-
cieli ma prawo wstêpu  na teren  nieruchomo�ci lub do po-
mieszczeñ  ka¿dego, kto  korzysta z us³ug, w celu  przeprowa-
dzenia  kontroli urz¹dzenia pomiarowego, wodomierza  g³ów-
nego  lub  wodomierzy  zainstalowanych  w lokalach i  dokona-
nia ich wskazania badañ i pomiarów, przeprowadzenia przegl¹-
du i napraw urz¹dzeñ  posiadanych  przez  zak³ad  wodoci¹gowy.

Rozdzia³  VIII
Obowi¹zki  odbiorców  us³ug

§  33. Zamierzaj¹c korzystaæ z us³ug zaopatrzenia w wodê
winien wyst¹piæ z wnioskiem o zawarcie umowy do Zak³adu
wodoci¹gowego.

§  34. Odbiorca  winien  zapewniæ  niezawodne  dzia³anie
wodomierzy  i  urz¹dzeñ  pomiarowych  równie¿ poprzez  ich
odpowiednie  zabezpieczenie przed uszkodzeniami mechanicz-
nymi lub skutkami niskich temperatur , a  tak¿e  prawid³owe
utrzymanie  studzienki czy  te¿  pomieszczenia , w  którym s¹
zamontowane.

§  35. Odbiorca  us³ug  zobowi¹zany jest do  natychmia-
stowego  powiadomienia  Zak³adu o wszelkich stwierdzonych
uszkodzeniach wodomierza g³ównego lub urz¹dzenia pomiaro-
wego, w tym o  zerwaniu plomby.

§  36. Odbiorca zobowi¹zany jest do powiadamiania Za-
k³adu o zmianach w³asno�ciowych  nieruchomo�ci lub zmia-
nach u¿ytkownika  lokalu.

§  37. Odbiorca  winien  powiadomiæ  Zak³ad  o  wszelkich
zmianach  technicznych  w  instalacji   wewnêtrznej  , które  mog¹
mieæ  wp³yw  na  dzia³anie  sieci.

§  38. Odbiorca  jest  zobowi¹zany  do  terminowego  regu-
lowania  nale¿no�ci  za  dostawê  wody.

§  39. Odbiorca  wody  powinien  racjonalnie  gospodaro-
waæ  wod¹  i  u¿ywaæ  j¹ zgodnie z  przeznaczeniem.

Rozdzia³   IX
Postanowienia  koñcowe

§  40. W sprawach  nie  objêtych  niniejszym Regulami-
nem, obowi¹zuj¹  przepisy  ustawowe , a  w szczególno�ci usta-
wy z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodê
wraz  z  przepisami   wykonawczymi  wydanymi  na podstawie
wymienionej  ustawy.

§  41. Zak³ad wodoci¹gowy zobowi¹zany jest do bezp³at-
nego dostarczania niniejszego Regulaminu odbiorcom  jego
us³ugi.

spisany w dniu 25 pa�dziernika 2003 r. pomiêdzy Gmin¹
Miasto Brzeg, zwan¹ "Gmin¹ Przejmuj¹c¹",

reprezentowan¹ przez : Burmistrza - Wojciecha Huczyñ-
skiego przy kontrasygnacie Skarbnika - Teresy Korzyd³o

a Gmin¹ Olszanka, zwan¹ "Gmin¹ Przekazuj¹c¹,
reprezentowan¹ przez : Wójta - Zbigniewa Fursa przy kontr-

asygnacie Skarbnika - Tomasza Witkowskiego
przy wspó³udziale Przedsiêbiorstwa Wodoci¹gów i Ka-

nalizacji w Brzegu sp.z o.o., reprezentowanego przez:
Prezesa Zarz¹du - Marka Starczyka
Zastêpcê Prezesa - Józefê Studnick¹, zwanego dalej

PWiK.

W oparciu o § 2 uchwa³y Nr X/117/2003 Rady Gminy w Olszan-
ce z dnia 13 wrze�nia 2003 r. strony ustalaj¹, co nastêpuje:

§ 1. W porozumieniu Miêdzygminnym z dnia 14 grudnia
1999 r. aneksowanym w dniu 20 marca 2003 r. strony dokonuj¹
nastêpuj¹cych zmian:

1. Zmienia siê tre�æ pkt 4b i 4c Porozumienia i otrzymuj¹
one brzmienie:

4b) Na poczet wymienionej w pkt 4a nale¿no�ci zalicza
siê warto�æ poniesionych przez PWiK w imieniu Gminy Przej-
muj¹cej na rzecz Gminy Przekazuj¹cej nak³adów finansowych

1851

Aneks Nr 2
do Porozumienia Miêdzygminnego

 z dnia 14 grudnia 1999 r.

zawartego pomiêdzy Gmin¹ Olszanka  a Gmin¹ Miasto Brzeg.

zwi¹zanych z przygotowaniem realizacji inwestycji w kwocie
300.000 z³ (s³ownie: trzysta tysiêcy z³otych). Na realizacjê zada-
nia pod nazw¹ Budowa ruroci¹gu t³ocznego Krzy¿owice - Obór-
ki, ruroci¹gu t³ocznego Obórki - Przylesie, oraz ruroci¹gu ka-
nalizacji grawitacyjnej w Obórkach z dwoma przepompow-
niami, bêd¹cego czê�ci¹ inwestycji, o której mowa w pkt 2b
niniejszego Porozumienia, PWiK uzyska �rodki z kontraktu wo-
jewódzkiego w wysoko�ci 1.190.000 z³ (s³ownie: jeden milion
sto dziewiêædziesi¹t tysiêcy z³otych) oraz wyasygnuje �rodki w³a-
sne w wysoko�ci 335.000 z³ (s³ownie: trzysta trzydzie�ci piêæ
tysiêcy z³otych).

4c) Pozosta³a nale¿no�æ do kwoty 1.675.000 z³ (s³ownie:
jeden milion sze�æset siedemdziesi¹t piêæ tysiêcy z³otych) zo-
stanie zaliczona na pokrycie kosztów Gminy Przekazuj¹cej, wy-
nikaj¹cych z paragrafów 3 i 4 Umowy o wspó³pracy i zasadach
finansowania Porozumienia Miêdzygminnego z dnia 28 grud-
nia 1999r., zawartej w dniu 20 marca 2003 roku.

2. Po pkt. 4d) dodaje siê pkt 4e) w brzmieniu:

1. Przekazuj¹cy powierza Przejmuj¹cemu do realizacji
zadanie w³asne pod nazw¹ "Budowa ruroci¹gu t³ocznego Krzy-
¿owice - Obórki, ruroci¹gu t³ocznego Obórki - Przylesie, oraz
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ruroci¹gu kanalizacji grawitacyjnej w Obórkach z dwoma prze-
pompowniami" i przekazuje na realizacjê tego zadania kwotê
475.000 (s³ownie czterysta siedemdziesi¹t piêæ tysiêcy z³otych),
a Przejmuj¹cy wzmiankowane zadanie i �rodki do jego realiza-
cji przejmuje.

2. Przejmuj¹cy przekazuje prawa i obowi¹zki w zakresie
zadania okre�lonego w ust. 1 pkt 4e) oraz rozliczenie dotacji
spó³ce PWiK, a PWiK je przyjmuje.

3. �rodki trwa³e powsta³e w wyniku zakoñczenia zadania
s¹ w³asno�ci¹ PWiK.

4. Zasady przekazania i rozliczenia dotacji, o której mowa
w ust. 1 pkt 4e), okre�la za³¹cznik do niniejszego Aneksu.

3. Dodaje siê pkt 11b) w brzmieniu:
11b) Odszkodowania z tytu³u tymczasowego zajêcia tere-

nu pod potrzeby robót zwi¹zanych z realizacj¹ zadania "Budowa
ruroci¹gu t³ocznego Krzy¿owice - Obórki, ruroci¹gu t³oczne-
go Obórki - Przylesie, oraz ruroci¹gu kanalizacji grawitacyj-
nej w Obórkach z dwoma przepompowniami" pokrywane bêd¹
ze �rodków w³asnych Przekazuj¹cego.

§ 2. Pozosta³e postanowienia Porozumienia Miêdzygmin-
nego nie ulegaj¹ zmianom.

§ 3. Aneks wchodzi w ¿ycie z dniem podpisania i podlega
og³oszeniu w Dzienniku Urzêdowym Województwa Opolskiego.

§ 4. Aneks sporz¹dzono w sze�ciu egzemplarzach, po dwa
egzemplarze dla stron i PWiK.

Burmistrz Wójt
Wojciech Hauczyñski Zbigniew Furs

Skarbnik Miasta Skarbnik Gminy
Teresa Korzyd³o Tomasz Witkowski

Przedsiêbiorstwo Wodoci¹gów
i Kanalizacji w Brzegu Sp. z o.o.
Prezes
Marek Starczyk

Z-ca Prezesa
d/s ekonomicznych
Józefa Studnicka

      Za³¹cznik
 do Aneksu Nr 2

 Porozumienia Miêdzygminnego
 z dnia 14 grudnia 1999 r.

Zasady przekazania i rozliczenia dotacji na realizacjê
zadania pn. "Budowa ruroci¹gu t³ocznego Krzy¿owice Obór-
ki, ruroci¹gu t³ocznego Obórki Przylesie, oraz ruroci¹gu ka-
nalizacji grawitacyjnej w Obórkach z dwoma przepompow-
niami"

§ 1. 1. Dotacja niniejsza mo¿e byæ wykorzystana wy³¹cznie
na realizacje zadania, na które zosta³a przyznana, tj. na wykona-
nie prac i robót na terenie Gminy Olszanka:

- 410.000 z³ ( s³ownie: czterysta dziesiêæ tysiêcy z³otych)
przeznacza siê na realizacjê zadania wykonywanego systemem
zleconym,

- 65.000 z³ (s³ownie: sze�ædziesi¹t piêæ tysiêcy z³otych)
przeznacza siê na zakup materia³ów niezbêdnych do realizacji
prac wykonywanych systemem w³asnym  PWiK.

2. Dotacja nie obejmuje finansowania kosztów zamówie-
nia publicznego, prac przygotowawczych, projektowych, studial-
nych, przygotowania dokumentacji, nadzoru i kosztów powyko-
nawczych oraz podatku VAT.

§ 2. 1. Przekazanie dotacji nast¹pi w terminie do 12 dni od
dnia dostarczenia przez PWiK do siedziby Przekazuj¹cego fak-
tury za wykonane zadanie wraz z dokumentami okre�lonymi w
§ 3 ust. 1 lit. a - d, na konto bankowe Przejmuj¹cego w BZ WBK
Nr 44 1090 2141 0000 0005 0531.

2. Przejmuj¹cy przeka¿e otrzyman¹ dotacjê niezw³ocznie,
nie pó�niej jednak ni¿ w ci¹gu 3-ech dni, na konto bankowe
PWiK w BZ WBK o/Brzeg Nr 71 1090 2141 0000 0005 5800
0336.

3. Dopuszcza siê wyp³atê dotacji w transzach za wykona-
nie czê�ci zadania. Wyp³ata mo¿e nast¹piæ po przed³o¿eniu do-
kumentów okre�lonych w §3 ust. 1 lit. a - d.

4. W przypadku opó�nieñ w przekazaniu dotacji strona
winna opó�nienia ponosi koszty wynik³e z tego tytu³u (odsetki,
koszty upomnienia, itp.).

§ 3. 1. W celu rozliczenia dotacji PWiK zobowi¹zane jest
do przed³o¿enia Przekazuj¹cemu:

a) protoko³ów koñcowych z udzielenia zamówienia publicz-
nego na wykonanie zadania,

b) potwierdzone kserokopie umów z wykonawc¹ prac i
dostawc¹ materia³ów,

c) potwierdzone protoko³y odbioru prac,
d) potwierdzone kserokopie zatwierdzonych do zap³aty faktur,
e) potwierdzone kserokopie dowodów zap³aty faktur.
2. Ostateczne rozliczenie udzielonej dotacji winno nast¹-

piæ w terminie do dnia 28 lutego 2004 r.

§ 4. Wykorzystanie dotacji w sposób niezgodny z zasada-
mi okre�lonymi w niniejszym za³¹czniku, brak rozliczenia zgod-
nie z § 3 lub inne naruszenie prawa skutkuje obowi¹zkiem na-
tychmiastowego zwrotu dotacji wraz z ustawowymi odsetkami
liczonymi od dnia jej przekazania na konto Przejmuj¹cego do
dnia zwrotu na konto Przekazuj¹cego.

§ 5. 1. Przekazuj¹cy na koordynatora robót w trakcie reali-
zacji zadania wyznacza Pana Emila Hrycyka.

2. Koordynator uprawniony bêdzie do wgl¹du do doku-
mentacji dot. realizowanego zadania oraz zg³aszania ewentual-
nych zastrze¿eñ w zakresie odstêpstw od dokumentacji tech-
nicznej lub wykonywania prac niezgodnie z obowi¹zuj¹cymi w
tym zakresie przepisami.

§ 6. 1. Celem umo¿liwienia koordynatorowi udzia³u w od-
biorze prac PWiK zobowi¹zuje siê do powiadomienia Przekazu-
j¹cego o odbiorze robót co najmniej na 7 dni przed terminem
odbioru.

2. W przypadku braku udzia³u w odbiorze prac koordynato-
ra, zawiadomionego zgodnie z ust. 1,  PWiK dokona odbioru
jednostronnego, bez prawa zg³aszania uwag przez Przekazuj¹-
cego.

§ 7. Niniejszy za³¹cznik jest integraln¹ czê�ci¹ Porozu-
mienia Miêdzygminnego z dnia 14 grudnia 1999 r.
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W dniu 14 listopada 2003 r. Prezes URE, decyzj¹ Nr PCC/
637B/1135/W/OWR/2003/SS stwierdzi³ wyga�niêcie decyzji
koncesyjnej z dnia 12 listopada 1998 r. Nr PCC/637/1135/U/
OT-6/98/JJ ze zmianami na prowadzenie dzia³alno�ci gospo-
darczej w zakresie przesy³ania i dystrybucji ciep³a dla Cukrowni
"Wróblin" S.A. z siedzib¹ w Lewinie Brzeskim.

Uzasadnienie

Wnioskiem z dnia 21 pa�dziernika 2003 r., Cukrownia
"Wróblin" S.A. wyst¹pi³a o wyga�niêcie koncesji na przesy³anie
i dystrybucjê ciep³a z uwagi na zmniejszenie mocy zamówionej
przez odbiorców ciep³a poni¿ej 1 MW.

W �wietle art. 162 § 1 pkt 1 Kodeksu postêpowania admi-
nistracyjnego organ administracji pañstwowej, który wyda³ de-
cyzjê w pierwszej instancji, stwierdza jej wyga�niêcie, je¿eli de-
cyzja sta³a siê bezprzedmiotowa, a stwierdzenie wyga�niêcia
takiej decyzji nakazuje przepis prawa albo, gdy le¿y to w intere-
sie spo³ecznym lub w interesie strony.

1852

Informacja
o decyzji Prezesa Urzêdu Regulacji Energetyki

z  dnia 14 listopada 2003 r.

w sprawie wyga�niêcia decyzji koncesyjnej na przesy³anie i dystrybucjê ciep³a dla Cukrowni "Wróblin" S.A. z siedzib¹
w Lewinie Brzeskim

Po analizie stanu faktycznego stwierdzono, ¿e Cukrownia
"Wróblin" S.A. nie prowadzi dzia³alno�ci gospodarczej polega-
j¹cej na przesy³aniu i dystrybucji ciep³a w zakresie wymagaj¹-
cym uzyskanie koncesji na podstawie art. 32 ust. 1 pkt 3 ustawy
- Prawo energetyczne (Dz. U. z 2003 r. Nr 153, poz. 1504).

W �wietle powy¿szego, poniewa¿ decyzja o udzieleniu
koncesji na przesy³anie i dystrybucjê ciep³a sta³a siê bezprzed-
miotowa, a jej wyga�niêcie le¿y w interesie strony, postanowio-
no uwzglêdniæ wniosek Cukrowni.

Z upowa¿nienia
Prezesa Urzêdu Regulacji Energetyki

Urz¹d Regulacji Energetyki
Po³udniowo-Zachodni Oddzia³ Terenowy

z siedzib¹ we Wroc³awiu
Dyrektor

Wincenty Rêkas

 pomiêdzy Powiatem Nyskim, reprezentowanym przez:
- Starostê  Powiatu Nyskiego     - Zbigniewa Majkê
- Wicestarostê Powiatu Nyskiego     - Adama Fujarczuka

a Gmin¹ Korfantów, reprezentowan¹ przez :

- Burmistrza Korfantowa          - Zdzis³awa Martynê
- Skarbnika Gminy Korfantów - Mariê Zawadzk¹

w sprawie dotacji z bud¿etu Gminy Korfantów.

§ 1. Na podstawie art. 117a ustawy z dnia 26 listopada
1998 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2003 r. Nr 15, poz. 148;
Nr 45, poz. 391; Nr 65, poz. 594) oraz w wykonaniu uchwa³y
Nr XII/87/2003 Rady Miejskiej w Korfantowie z dnia 25 wrze�nia
2003 r. Gmina Korfantów udziela Powiatowi Nyskiemu dofinan-
sowania w kwocie 20.000 z³. (s³ownie : dwadzie�cia tysiêcy z³o-
tych) z przeznaczeniem na realizacjê zadañ bie¿¹cych Komendy
Powiatowej Pañstwowej Stra¿y Po¿arnej w Nysie.

§ 2. 1. Powiat Nyski zobowi¹zuje siê do wykorzystania
dotacji na cel, o którym mowa w § 1.

1853

Porozumienie Nr 13/03

zawarte w dniu 16 pa�dziernika 2003 r.

2. W przypadku niezgodnego z celem oznaczonym w Po-
rozumieniu przeznaczeniem dotacji, Gmina Korfantów zastrze-
ga sobie prawo ¿¹dania zwrotu udzielonej dotacji w ca³o�ci lub
czê�ci w terminie 14 dni od daty otrzymania przez Powiat we-
zwania do zap³aty z Urzêdu Miejskiego w Korfantowie.

§ 3. 1. Dotacja zostanie przekazana na wskazany rachu-
nek bankowy Powiatu w terminie 7 dni od daty podpisania ni-
niejszego Porozumienia.

2. Powiat Nyski zobowi¹zuje siê do rozliczenia i przedsta-
wienia Gminie Korfantów sprawozdania z wykorzystania dotacji
w terminie do 15 grudnia 2003 r.

3. Do rozliczenia Powiat do³¹czy uwierzytelnione kseroko-
pie faktur.

§ 4. Zmiany i uzupe³nienia do Porozumienia wymagaj¹
formy pisemnej w postaci aneksu, pod rygorem niewa¿no�ci.

§ 5. Ewentualne spory powsta³e na tle wykonania Porozu-
mienia, strony poddaj¹ w³a�ciwemu rzeczowo s¹dowi po-
wszechnemu.

§ 6. W sprawach nie uregulowanych postanowieniami
Porozumienia, maj¹ zastosowanie przepisy Kodeksu cywilnego.
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§ 7. Porozumienie niniejsze sporz¹dzono w 4 - ech jedno-
brzmi¹cych egzemplarzach, po   2 egzemplarze dla ka¿dej ze
stron.

§ 8. Porozumienie wchodzi w ¿ycie z dniem podpisania.

§ 9. Porozumienie podlega og³oszeniu w Dzienniku Urzê-
dowym Województwa Opolskiego.

Burmistrz Starosta
Zdzis³aw Martyna Zbigniew Majka

Skarbnik                                                Wicestarosta
Maria Zawadzka Adam Fujarczuk

Na podstawie art. 128 ust.1 pkt 1 ustawy z dnia 28 listopa-
da 1998 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2003 r. Nr 15, poz.
149)  w zwi¹zku z art.30 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990r.
o samorz¹dzie gminnym (Dz. U. z 2001r. Nr 142 poz. 1591, z 2002 r.
Nr 23 poz.220 i Nr 62 poz.558), postanawia, co nastêpuje:

§ 1. Zwiêksza siê bud¿et Gminy na rok 2003 o dodatkowe
dochody i wydatki w wysoko�ci 11 737,24 z³,  zgodnie z za³¹czni-
kiem nr 1 do niniejszego zarz¹dzenia.

§ 2. W zwi¹zku ze zmianami w bud¿ecie Gminy, o których
mowa w § 1, powoduj¹cymi zmiany:

- planu finansowego zadañ zleconych z zakresu admini-
stracji rz¹dowej, dokonuje siê zmiany w za³¹czniku nr 5 do uchwa³y

1854

Zarz¹dzenie Nr 18/2003
Wójta Gminy w Polskiej Cerekwi

z dnia 23 maja 2003 r.

w sprawie dokonania zmian bud¿etu Gminy na 2003 rok.

Rady Gminy Nr III/20/2002 z dnia 30 grudnia 2002 r., jak w za-
³¹czniku nr 2 do niniejszego zarz¹dzenia.

§ 3. Zarz¹dzenie wchodzi w ¿ycie z dniem podjêcia i podlega
og³oszeniu w Dzienniku Urzêdowym Województwa Opolskiego.

Wójt Gminy
Krystyna Helbin

                                                                Za³¹cznik nr 1
do Zarz¹dzenia Wójta Gminy

w Polskiej Cerekwi
 z dnia 23 maja 2003 r.

D zia ³ R ozdz ia ³    §              N azw a Z w iê ksze nie  p lanu

do chodó w

Z w iê ksze nie

planu  w yda tkó w

75 1 U rzêdy n aczelnych  o rga nów  w ³ad zy

pa ñstw o w ej, kontroli i ochro ny p ra w a

oraz  s¹d ow nictw a

           2 .811 ,24      2 .8 11 ,24

75 110 R efe renda  ogó lno kra jo w e i ko nstytucyjne            2 .811 ,24      2 .8 11 ,24

20 1 D otacje  celo w e o trz ym ane z b ud ¿etu

pañstw a na  rea lizac jê  zadañ  b ie¿¹cyc h z

zakresu ad m inistracji rz¹do w ej o raz innych

zadañ zleco nych gm inie  (zw i¹zko m  g m in)

usta w a m i

           2 .811 ,24

W yd atk i b ie¿¹ce       2 .811 ,24

80 1 O �w ia ta  i w y cho w a nie               766          766

80 101 Szko ³y  pod staw o w e               766          766

20 1 D otacje  celo w e o trz ym ane z b ud ¿etu

pañstw a na  rea lizac jê  zadañ  b ie¿¹cyc h z

zakresu ad m inistracji rz¹do w ej o raz innych
zadañ zleco nych gm inie  (zw i¹zko m  g m in)

usta w a m i

              766

W yd atk i b ie¿¹ce          766

85 3 O p ieka spo ³eczna            8 .160       8 .160

85 315 D oda tki m ie szkanio w e            2 .944       2 .944

20 3 D otacje  celo w e na  realizacjê  zadañ

w ³a sn yc h

           2 .944

W ydatki b ie¿¹ce       2 .944

85 395 P o zosta ³a  dz ia³alno�æ            5 .216       5 .216

20 1 D otacje  celo w e o trz ym ane z b ud ¿etu

pañstw a na  rea lizac jê  zadañ  b ie¿¹cyc h z

zakresu ad m inistracji rz¹do w ej o raz innych

zadañ zleco nych gm inie  (zw i¹zko m  g m in)

usta w a m i

              716

20 3 D otacje  celo w e na  realizacjê  zadañ
w ³a sn yc h

           4 .500

W yd atk i b ie¿¹ce       5 .216

 R aze m         1 1 . 737 ,24      11 .737 ,2 4

Zestawienie dodatkowych dochodów i wydatków
zwiêkszaj¹cych bud¿et Gminy na 2003rok.



 Poz. 1854-1855- 7341 -

  Za³¹cznik nr 2
do Zarz¹dzenia Wójta Gminy

w Polskiej Cerekwi
 z dnia 23 maja 2003 r.

Zmiany planu finansowego zadañ zleconych z zakresu administracji rz¹dowej na 2003 rok,
wprowadzone do za³¹cznika nr 5 uchwa³y Rady Gminy Nr III/20/2002 z dnia 30 grudnia 2002 r.

D z ia ³  R o z d z ia ³     §                   N a z w a  Z w iê k s z e n ie  

p la n u  d o c h o d ó w   

Z w iê k s z e n ie  

p la n u  

w y d a tk ó w  

 7 5 1    U r z ê d y  n a c z e ln y c h  o r g a n ó w  w ³a d z y  

p a ñ s tw o w e j ,  k o n tr o l i  i  o c h r o n y  

p r a w a  o r a z   s ¹ d o w n ic tw a  

   2  8 1 1 ,2 4                 2  8 1 1 ,2 4  

 

 7 5 1 1 0   R e fe re n d a  o g ó ln o k ra jo w e   i  
k o n s ty tu c y jn e  

   2  8 1 1 ,2 4     2  8 1 1 ,2 4  

  2 0 1  D o ta c je  c e lo w e  o t r z y m a n e  z  b u d ¿ e tu  
p a ñ s tw a  n a  r e a l iz a c jê  z a d a ñ  b ie ¿ ¹ c y c h  
z  z a k re s u  a d m in is t r a c j i  r z ¹ d o w e j  o r a z  
in n y c h  z a d a ñ  z le c o n y c h  g m in ie  (  
z w i¹ z k o m  g m in )  u s ta w a m i  

   2  8 1 1 ,2 4   

  4 1 1 0  S k ³a d k i  n a  u b e z p ie c z e n ie  s p o ³e c z n e          1 5 2 ,7 4  
  4 1 2 0  S k ³a d k i  n a  fu n d u s z  p r a c y            2 1 ,9 0  
  4 2 1 0  Z a k u p y  m a te r ia ³ó w  i  w y p o s a ¿ e n ia        1 .1 9 8 ,0 0  
  4 3 0 0  Z a k u p  u s ³u g  p o z o s ta ³y c h        1 .1 9 4 ,0 0  
  4 4 1 0  P o d ró ¿ e  s ³u ¿ b o w e  k ra jo w e           2 4 4 ,6 0  
8 0 1    O � w ia ta  i  w y c h o w a n ie          7 6 6  7 6 6  

 8 0 1 0 1   S z k o ³y  p o d s ta w o w e         7 6 6          7 6 6  
  2 0 1  D o ta c je  c e lo w e  o t r z y m a n e  z  b u d ¿ e tu  

p a ñ s tw a  n a  r e a l iz a c jê  z a d a ñ  b ie ¿ ¹ c y c h  
z  z a k re s u  a d m in is t r a c j i  r z ¹ d o w e j  o r a z  
in n y c h  z a d a ñ  z le c o n y c h  g m in i e  
/z w i¹ z k o m  g m in /  u s ta w a m i  

       7 6 6   

  3 1 1 0    � w ia d c z e n ia  s p o ³e c z n e             7 6 6  
8 5 3    O p ie k a  s p o ³e c z n a          7 1 6  7 1 6  

 8 5 3 9 5   P o z o s ta ³a  d z ia ³a ln o � æ          7 1 6   
  2 0 1  D o ta c je  c e lo w e  o t r z y m a n e  z  b u d ¿ e tu  

p a ñ s tw a  n a  r e a l iz a c jê  z a d a ñ  b ie ¿ ¹ c y c h  
z  z a k re s u  a d m in is t r a c j i  r z ¹ d o w e j  o r a z  
in n y c h  z a d a ñ  z le c o n y c h  g m in ie  
/z w i¹ z k o m  g m in /  u s ta w a m i  

        7 1 6   

  3 1 1 0  � w ia d c z e n ia  s p o ³e c z n e   7 1 6  
   R a z e m      4 .2 9 3 ,2 4   4 .2 9 3 ,2 4  
 

Na podstawie art. 128 ust.1 pkt 1 ustawy z dnia 28 listopa-
da 1998 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2003 r.  Nr 15, poz.
149) w zwi¹zku z art. 30 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990r.
o samorz¹dzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142 poz. 1591, 2002 r. Nr
23 poz.220 i Nr 62 poz.558),  postanawia, co nastêpuje:

§ 1.Zwiêksza siê bud¿et Gminy na rok 2003 o dodatkowe
dochody i wydatki w wysoko�ci 4 481,00 z³, zgodnie z za³¹czni-
kiem nr 1 do niniejszego zarz¹dzenia.

§ 2. W zwi¹zku ze zmianami w bud¿ecie Gminy, o których
mowa w § 1, powoduj¹cymi zmiany:

- planu finansowego zadañ zleconych z zakresu admini-

1855

Zarz¹dzenie Nr 20/2003
Wójta Gminy w Polskiej Cerekwi

z dnia 4 czerwca 2003 r.

w sprawie dokonania zmian bud¿etu Gminy na 2003 rok.

stracji rz¹dowej dokonuje siê zmiany w za³¹czniku nr 5 do uchwa-
³y Rady Gminy Nr III/20/2002 z dnia 30 grudnia 2002 r. jak w
za³¹czniku nr 2 do niniejszej uchwa³y.

§ 3. Uchwa³a wchodzi w ¿ycie z dniem podjêcia  i podlega
og³oszeniu w Dzienniku Urzêdowym Województwa Opolskiego.

Wójt Gminy
Polska Cerekiew
Krystyna Helbin

Województwa Opolskiego Nr 95

Dziennik Urzêdowy



Dziennik Urzêdowy
Województwa Opolskiego Nr 95  Poz. 1855- 7342 -

Dzia³ Rozdzia³    §              Nazwa Zwiêkszenie planu

dochodów

Zwiêkszenie

planu wydatków

751 Urzêdy naczelnych organów w³adzy

pañstwowej, kontroli i ochrony prawa

oraz s¹downictwa

      4.481,00    4.481,00

75110 Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne       4.481,00     4.481,00

201 Dotacje celowe otrzymane z bud¿etu

pañstwa na realizacjê zadañ bie¿¹cych z

zakresu administracji rz¹dowej oraz innych

zadañ zleconych gminie (zwi¹zkom gmin)

ustawami

       4.481,00

Wydatki bie¿¹ce 4.481,00

Razem        4.481,00      4.481,00

Za³¹cznik nr 1
do Zarz¹dzenia Wójta Gminy

w Polskiej Cerekwi
z dnia 4 czerwca 2003 r.

Zestawienie dodatkowych dochodów i wydatków zwiêkszaj¹cych bud¿et Gminy na 2003 rok.

                              Za³¹cznik nr 2
do Zarz¹dzenia Wójta Gminy

w Polskiej Cerekwi
z dnia 4 czerwca 2003 r.

Zmiany planu finansowego zadañ zleconych z zakresu administracji rz¹dowej na 2003 rok, wprowa-
dzone do za³¹czniku nr 5 uchwa³y Rady Gminy Nr III/20/2002 z dnia 30 grudnia 2002 r.

Dzia³ Rozdzia³    §                  Nazwa Zwiêkszenie planu

dochodów

Zwiêkszenie planu

wydatków

 751 Urzêdy naczelnych organów w³adzy

pañstwowej, kontroli i ochrony prawa oraz

s¹downictwa

    4.481,00     4.481,00

75110 Referenda ogólnokrajowe  i konstytucyjne     4.481,00     4.481,00

201 Dotacje celowe otrzymane z bud¿etu pañstwa

na realizacjê zadañ bie¿¹cych z zakresu

administracji rz¹dowej oraz innych zadañ

zleconych gminie ( zwi¹zkom gmin) ustawami

    4.481,00

3030 Ró¿na wydatki na rzecz osób fizycznych      4.481,00

Razem     4.481,00       4.481,00


