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 Na podstawie art.18 ust.2, pkt. 5 ustawy z dnia 8 marca
1990 r. o samorz¹dzie gminnym ( Dz. U. z 2001 r. Nr 142,
poz.1591 ) oraz   art. 26  ust.1 i 2 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. o
zagospodarowaniu przestrzennym  ( Dz. U. z 1999 r. Nr 15,
poz.139, Nr 41, poz. 412, Nr 111, poz. 1279;  2000 r. Nr 12 poz.136,
i Nr 120 poz.1268;  2001 r. Nr 109 poz.1157, Nr 120 poz.1268;
2001 r. Nr 14 poz.124, Nr 154 poz.1804;  2002 r. Nr 5 poz.42, Nr
113 poz.984 , Nr 130 poz.1112;  2003 r. Nr 80, poz.717 ) oraz w
zwi¹zku z art.85 pkt.2 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowa-
niu i zagospodarowaniu przestrzennym ( Dz. U. Nr 80, poz.717 )
-  Rada Gminy w Domaszowicach  uchwala, co nastêpuje:

Ustalenia  ogólne

§ 1. 1.  Uchwala siê  miejscowy plan  zagospodarowania
przestrzennego    wsi  Zofijówka,   zwany w dalszej czê�ci
niniejszej uchwa³y planem.

2. Przedmiotem planu obejmuje siê  obszary okre�lone
na rysunku planu:

    - Nr 1,   sporz¹dzonym na mapie w skali 1: 2000,  obej-
muj¹cym tereny istniej¹cego   zainwestowania  wsi, tereny prze-
znaczone pod zabudowê i tereny u¿ytków rolnych w    bezpo�red-
nim  otoczeniu oraz  na rysunku planu,

- Nr 2,  sporz¹dzonym na mapie w skali 1 : 5000 , obejmu-
j¹cym  tereny pozosta³e: grunty  rolne, trwa³e u¿ytki zielone,   ist-
niej¹ce  tereny le�ne i tereny   projektowane do   zalesienia  oraz
tereny po³o¿one na   obszarze wsi w rozproszeniu.

3. Rysunek planu Nr 1 i Nr 2 stanowi¹ integraln¹ czê�æ
miejscowego planu   zagospodarowania przestrzennego i sta-
nowi¹ odpowiednio za³¹cznik nr 1 i nr 2 do   niniejszej uchwa³y.

4. Zakres planu obejmuje ustalenie:
- nowego przeznaczenia terenów oraz linii rozgraniczaj¹-

cych  tereny o ró¿nym   przeznaczeniu i  ró¿nym sposobie u¿ytko-
wania,

-    warunków zabudowy i zasad zagospodarowania tere-
nów objêtych   zmian¹ w planie,

-    warunków wynikaj¹cych z ochrony �rodowiska przyrod-
niczego i kulturowego,

-    zasad wyposa¿enia w infrastrukturê techniczn¹.

5. Do czasu zagospodarowania terenów, o których mowa
w § 4, zgodnie z ustaleniami planu    dopuszcza siê dotychcza-
sowy sposób ich u¿ytkowania i zagospodarowania, o ile nie jest
on   sprzeczny i docelowo nie uniemo¿liwi zagospodarowania
terenów zgodnie z ustaleniami  niniejszego planu.

6.Obowi¹zuj¹cymi ustaleniami regulacyjnymi i funkcjo-
nalnymi planu s¹:

a/   granice obszaru objêtego planem,
b/   linie rozgraniczenia terenów o ró¿nym przeznaczeniu

lub o ró¿nych  zasadach    zabudowy i zagospodarowania,
c/   symbole przeznaczenia terenów,
d/   nieprzekraczalne linie zabudowy.
Pozosta³e oznaczenia maj¹ charakter informacyjny lub

po¿¹dany, mog¹ ulec zmianie na etapie decyzji o warunkach
zabudowy i zagospodarowania terenu.

 § 2. Ilekroæ w przepisach niniejszej uchwa³y mówi siê o:
1/ terenie - nale¿y przez to rozumieæ wyznaczony liniami

rozgraniczaj¹cymi    obszar   o   okre�lonej funkcji, oznaczonej na
rysunku planu odpowiednim   symbolem  u¿ytkowania,

2/ przeznaczeniu podstawowym - nale¿y przez to rozu-
mieæ rodzaj przeznaczenia  dominuj¹cego na danym terenie,

3/ dzia³ce mieszkaniowej - nale¿y przez to rozumieæ dzia³-
kê/ nieruchomo�æ o podstawowej   funkcji mieszkaniowej,

4/ zieleni towarzysz¹cej - nale¿y przez to rozumieæ  zieleñ
ozdobn¹, rekreacyjn¹, izolacyjn¹  oraz ogrody przydomowe,

5/ urz¹dzeniach towarzysz¹cych - nale¿y przez to rozu-
mieæ obiekty technicznego  wyposa¿enia/ naziemne i podziem-
ne/ s³u¿¹ce funkcji  podstawowej terenu,

6/ przepisach szczególnych- aktualnie obowi¹zuj¹ce w
trakcie realizacji planu  przepisy ustaw i   przepisy wykonawcze
oraz  Polskie Normy oraz ograniczenia w dysponowaniu terena-
mi,   wynikaj¹ce z prawomocnych decyzji administracyjnych,

7/ przedsiêwziêciu - rozumie siê przez to inwestycje bu-
dowlane lub inne ingerencje w  �rodowisko, polegaj¹ce na prze-
kszta³ceniu lub zmianie sposobu u¿ytkowania terenu, w tym
równie¿ na wydobywanie zasobów naturalnych,

8/ przedsiêwziêciach mog¹cych znacz¹co oddzia³ywaæ
na �rodowisko - nale¿y przez to rozumieæ przedsiêwziêcia in-
westycyjne wymagaj¹ce sporz¹dzenia raportu oddzia³ywania na
�rodowisko, i przedsiêwziêcia mog¹ce znacz¹co oddzia³ywaæ
na �rodowisko, dla  których  obowi¹zek sporz¹dzenia raportu
oddzia³ywania na �rodowisko mo¿e byæ  wymagany, na  podsta-
wie przepisów szczególnych,

9/ szkodliwych uci¹¿liwo�ciach dla �rodowiska - nale¿y
przez to rozumieæ   zjawiska  fizyczne lub stany o natê¿eniu utrud-
niaj¹cym ¿ycie, albo dokuczliwe   dla �rodowiska w  stopniu
powoduj¹cym zagro¿enie dla zdrowia ludzi, uszkodzenie lub
zniszczenie �rodowiska,

10/ us³ugach publicznych - nale¿y przez to rozumieæ obiek-
ty i urz¹dzenia ogólnie dostêpne, a w szczególno�ci: obiekty o�wia-
ty, ochrony zdrowia   i  opieki spo³ecznej, sportu i   rekreacji i inne,
o których mowa w przepisach o gospodarce nieruchomo�ciami,

 11/ us³ugach komercyjnych - nale¿y przez to rozumieæ
obiekty us³ugowo - handlowe,  gastronomiczne, rzemios³o, in-
stytucji finansowych, jednostek gospodarczych o    charakterze
us³ugowym, nieuci¹¿liwe dla �rodowiska i otoczenia,

 12/ us³ugach bytowych - nale¿y przez to rozumieæ dzia-
³alno�æ us³ugow¹ , która nie powoduje  wystêpowania zjawisk
fizycznych lub stanów utrudniaj¹cych ¿ycie lub dokuczliwych dla
otoczenia. W przypadku niniejszego planu nale¿y przez to rozu-
mieæ us³ugi handlu, ma³ej  gastronomii, szewskie, fryzjerskie,
hotelowe, optyczne, krawieckie, lekarskie, us³ugi    biurowe itp.,
realizowane jako obiekty wbudowane zabudowy mieszkanio-
wej,
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Uchwa³a  Nr  IX/54/03
Rady   Gminy w  Domaszowicach

z  dnia  22 pa�dziernika 2003 r.

w sprawie  uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania  przestrzennego  wsi  Zofijówka.
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 13/ us³ugach o charakterze nieuci¹¿liwym - nale¿y przez
to rozumieæ dzia³alno�æ , która  nie  powoduje wystêpowania
zjawisk fizycznych lub stanów utrudniaj¹cych ¿ycie lub  dokuczli-
wych dla otaczaj¹cego �rodowiska w zakresie :

- emisji ha³asu o poziomie przekraczaj¹cym normy okre-
�lone w planie, w tym ha³asu od obs³uguj¹cych �rodków trans-
portu,

- emisji nieprzyjemnych zapachów,
- konieczno�ci korzystania z transportu pojazdami o do-

puszczalnej masie powy¿ej 3,5 tony - nie zaliczona do przedsiê-
wziêæ, dla których obowi¹zek sporz¹dzenia raportu oddzia³ywa-
nia na �rodowisko jest wymagany lub mo¿e byæ wymagany,

14/ strefie ochrony konserwatorskiej - nale¿y przez to
rozumieæ obszar, na którym  elementy   dawnego uk³adu prze-
strzennego zachowa³y siê w stanie nienaruszonym lub  jedynie
nieznacznie przekszta³conym. Jest to obszar uznany za szcze-
gólnie wa¿ny jako  materialne   �wiadectwo historyczne. W stre-
fie tej zak³ada siê pierwszeñstwo wymagañ   konserwatorskich
nad pozosta³¹ dzia³alno�ci¹ inwestycyjn¹,

15/ strefie obserwacji archeologicznej - nale¿y przez to
rozumieæ tereny w pobli¿u stanowisk  archeologicznych z du¿ym
prawdopodobieñstwem wystêpowania znalezisk nowych, do-
t¹d  nie znanych,

16/ odpadach komunalnych - nale¿y przez to rozumieæ
nieczysto�ci sta³e i ciek³e, powstaj¹ce w gospodarstwach do-
mowych, w obiektach u¿yteczno�ci publicznej i    obs³ugi ludno-
�ci, w tym nieczysto�ci gromadzone w zbiornikach bezodp³ywo-
wych, porzucone wraki pojazdów  mechanicznych oraz odpady
uliczne, z wyj¹tkiem odpadów  niebezpiecznych z zak³adów
opieki zdrowotnej i weterynaryjnych,

17/ odpadach niebezpiecznych - nale¿y przez to rozumieæ
odpady, które ze wzglêdu na   swoje  pochodzenie, sk³ad che-
miczny, biologiczny, inne w³a�ciwo�ci i okoliczno�ci,  stanowi¹
zagro¿enie dla ¿ycia lub zdrowia ludzi albo �rodowiska, wymie-
nione w    przepisach ustawy o odpadach,

18/ drogach g³ównych, lokalnych gminnych, dojazdo-
wych oraz ci¹gach pieszo - jezdnych,  nale¿y przez to rozumieæ
drogi publiczne realizowane na zasadach okre�lonych w  prze-
pisach o drogach publicznych,

19/ drogach wewnêtrznych, nale¿y przez to rozumieæ drogi
dojazdowe do obiektów  u¿ytkowanych przez podmioty prowa-
dz¹ce dzia³alno�æ gospodarcz¹, dojazdowe do  gruntów rolnych,

20/ linii zabudowy obowi¹zuj¹cej - linia wyznaczaj¹ca wy-
magan¹ odleg³o�æ budynków o  funkcji podstawowej od drogi ,
ulicy, mierzona do zasadniczej �ciany budynku. Linia ta    jest
jednocze�nie lini¹ zabudowy  obowi¹zuj¹c¹ dla budynków to-
warzysz¹cych,

21/ linii zabudowy nieprzekraczalnej - linia wyznaczaj¹-
ca najmniejsz¹ dopuszczaln¹   odleg³o�æ zabudowy od drogi,
ulicy, mierzona do zasadniczej �ciany budynku.

§ 3. Na obszarze objêtym planem ustala siê nastêpuj¹ce
tereny dla których wprowadza siê    oznaczenia okre�laj¹ce prze-
znaczenie:

1/    MM       - tereny zabudowy mieszanej,
2/    RP        - tereny u¿ytków rolnych bez prawa zabudowy,
3/    ZL         - tereny lasów,
4/    LSp       - tereny do zalesienia,
5/    KUi        - tereny dróg  klasy lokalnej,
6/    KUd       - tereny dróg klasy dojazdowej,

7/     ZZ         - tereny trwa³ych u¿ytków zielonych,
8/     W          - tereny wód otwartych.

§ 4. USTALENIA  SZCZEGÓ£OWE  DLA  TERENÓW  WY-
ZNACZONYCH  I  OZNACZONYCH  SYMBOLAMI

 MM - Tereny zabudowy mieszanej.
Przeznaczenie podstawowe -  tereny istniej¹cej i  projek-

towanej  zabudowy   mieszkaniowej  jednorodzinnej i   zagrodo-
wej z  obiektami towarzysz¹cymi   oraz us³ug  bytowych,  komer-
cyjnych  i  us³ug  charakterze nieuci¹¿liwym

Przeznaczenie uzupe³niaj¹ce - budynki gara¿owe i gospo-
darcze oraz miejsca   postojowe  zwi¹zane z funkcj¹ mieszka-
niow¹ lub us³ugow¹ terenu,   niezbêdna infrastruktura technicz-
na, zieleñ towarzysz¹ca.

Dopuszczalne ³¹czenie funkcji mieszkaniowej i us³ugowej.

Ustala siê nastêpuj¹ce warunki zabudowy i zagospo-
darowania terenów oznaczonych symbolami MM :

 Zasady  zagospodarowania  terenów:
 1) dopuszczalne remonty i rozbudowa istniej¹cych bu-

dynków mieszkalnych    jednorodzinnych, zagrodowych  ,obiek-
tów  us³ugowych oraz  obiektów   produkcyjnych i us³ugowych
istniej¹cych w granicach  terenów oznaczonych  symbolem MM,
je�li ich dzia³alno�æ nie powoduje przekroczenia dopuszczal-
nych   norm dla �rodowiska i uci¹¿liwo�ci na terenach s¹sied-
nich,

2) dopuszczalna budowa nowych budynków mieszkalnych
i us³ugowych  na drodze wtórnych podzia³ów dzia³ek, (zgodnie z
obowi¹zuj¹cymi przepisami  szczególnymi),oraz  zabudowa od-
tworzeniowa po budynkach wyburzonych,

3) us³ugi bytowe, us³ugi  komercyjne i us³ugi  o charakte-
rze nieuci¹¿liwym mog¹ byæ realizowane samodzielnie / na wy-
dzielonej dzia³ce / w lukach istniej¹cej zabudowy lub na dzia³ce
zabudowanej  jako  towarzysz¹ce istniej¹cej zabudowie   miesz-
kaniowej,

4) dozwolone remonty i rozbudowa istniej¹cej zabudowy
o charakterze zagrodowym, zwi¹zanej z gospodarka roln¹ w spo-
sób zgodny z obowi¹zuj¹cymi przepisami szczególnymi. Dopusz-
czalna wielko�æ obiektów produkcji zwierzêcej  realizowanej w
granicach terenów, oznaczonych symbolem MM do 15 DJP,

5) zabrania siê lokalizowania w granicach dzia³ek obiek-
tów i urz¹dzeñ us³ugowych zaliczonych do kategorii przedsiê-
wziêæ mog¹cych znacz¹co oddzia³ywaæ na �rodowisko, które
zawsze wymagaj¹ sporz¹dzenia raportu oddzia³ywania na �ro-
dowisko, oraz co do których obowi¹zek sporz¹dzenia raportu
mo¿e byæ wymagany,

6) dla terenów po³o¿onych na obszarach strefy obserwa-
cji archeologicznej - obowi¹zuj¹ ustalenia zawarte w §7,

7) dla obiektów mieszkalnych po³o¿onych w pierwszej linii
zabudowy drogi KUi,  przy dokonywaniu remontów ,przebudowy
lub wymiany  nale¿y uwzglêdniæ izolacje akustyczne eliminuj¹ce
ha³as powodowany ruchem samochodów na drodze.

 Zasady zabudowy dzia³ek:

1)   odleg³o�æ linii zabudowy od terenów dróg i ulic okre�la
rysunek planu. W miejscach, gdzie jej plan nie okre�la, linie
zabudowy nale¿y dostosowaæ do istniej¹cej zabudowy na dzia³-
kach s¹siednich lub okre�liæ zgodnie z przepisami  szczególny-
mi. Teren pomiêdzy lini¹  rozgraniczaj¹ca a lini¹ zabudowy poza
niezbêdnymi doj�ciami i dojazdami  mo¿na  przeznaczyæ na urz¹-
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dzenie zieleni ozdobnej oraz przy obiektach   us³ugowych na miej-
sca parkingowe dla klientów,

2)  dopuszczalna wysoko�æ zabudowy mieszkaniowej  - do
dwóch kondygnacji nadziemnych z  mo¿liwo�ci¹ wykorzystania
poddasza do celów u¿ytkowych, innych obiektów - 1 kondygnacja
nadziemna,

3) architektura budynków dostosowana wygl¹dem i skal¹
do otoczenia, wskazane nawi¹zanie do formy regionalnej, uk³ad
kalenicy budynku  nale¿y dostosowaæ do zabudowy na dzia³kach
s¹siednich,

4) budynki gospodarcze nale¿y lokalizowaæ na zapleczu
dzia³ki lub bezpo�rednio przy granicy dzia³ki s¹siada lub dobu-
dowanych do budynków gospodarczych na dzia³kach s¹siednich,

5) tereny zabudowane oraz utwardzone nawierzchnie, do-
jazdy i doj�cia nie powinny ³¹cznie przekraczaæ 60% powierzchni
dzia³ki, pozosta³¹ czê�æ nale¿y u¿ytkowaæ jako biologicznie czynn¹,
tzn. trawniki, zieleñ ozdobna, ogrody,

6) ogrodzenie dzia³ki nie mo¿e bez zgody Zarz¹dcy drogi
przekraczaæ pasa drogowego okre�lonego niniejszym planem.
Wyklucza siê lokalizacjê ogrodzeñ konstrukcji ¿elbetowej lub z
p³yt ¿elbetowych,

7) na terenach oznaczonych na rysunku planu symbolem
MM, wyklucza siê lokalizacjê obiektów handlowych o powierzch-
ni sprzeda¿owej powy¿ej 200 m2.

RP - Tereny u¿ytków rolnych bez prawa zabudowy.
      Ustala siê nastêpuj¹ce warunki zabudowy i zagospo-

darowania terenów  oznaczonych symbolem RP:

      Na terenie dopuszcza siê :
a)   lokalizacjê zabudowy stanowi¹cej grunty rolne w rozu-

mieniu przepisów o   ochronie gruntów rolnych i le�nych oraz
sieci komunalnej infrastruktury   technicznej z urz¹dzeniami  to-
warzysz¹cymi,

b) zalesianie nieu¿ytków oraz gruntów klas V i VI spe³niaj¹-
cych warunki okre�lone w przepisach szczególnych i rozporz¹-
dzeniach ,

c) urz¹dzanie stawów hodowlanych na warunkach okre-
�lonych w przepisach szczególnych,

d) teren stanowi grunty rolne w rozumieniu przepisów o
ochronie gruntów rolnych i   le�nych. Przeznaczenie  tych gruntów
na cele nierolnicze mo¿e  byæ   dokonane   tylko  w trybie zmiany
planu okre�lonym w przepisach obowi¹zuj¹cej ustawy o
zagospodarowaniu   przestrzennym.

ZL  - Tereny u¿ytków le�nych - lasy i u¿ytki le�ne.
Ustala siê nastêpuj¹ce warunki zabudowy i zagospoda-

rowania terenów  oznaczonych  symbolem ZL:

         Na terenach dopuszcza siê:
a)   lokalizacjê obiektów i urz¹dzeñ zwi¹zanych z gospodar-

k¹ le�n¹,
b)   urz¹dzeñ turystyki i wypoczynku bez zmiany przeznacze-

nia terenu, w   uzgodnieniu z   w³a�cicielem ( zarz¹dc¹ ) terenu,
c)   teren stanowi grunty le�ne w rozumieniu przepisów o

ochronie gruntów rolnych i  le�nych. Dozwolona lokalizacja zabu-
dowy stanowi¹cej grunty rolne lub le�ne  w   rozumieniu   przepi-
sów o ochronie gruntów rolnych i le�nych, a tak¿e  niezbêdnej
sieci  infrastruktury technicznej. Przeznaczenie  tych gruntów
le�nych  na cele niele�ne  mo¿e byæ  dokonane  tylko  w trybie
zmiany planu  okre�lonym w przepisach ustawy o zagospodaro-
waniu przestrzennym.

LSp  - Tereny do zalesienia, obejmuj¹ce nieu¿ytki i grun-
ty rolne najni¿szych klas   bonitacyjnych i niewykorzystywanych
rolniczo.

Ustala siê nastêpuj¹ce warunki zabudowy i zagospo-
darowania terenów  oznaczonych  symbolem LSp:

Zalesianie prowadziæ zgodnie z zasadami urz¹dzania
lasu. Wymagane dopasowanie  sk³adu gatunkowego plano-
wanych nasadzeñ do warunków siedliskowych istniej¹cych
kompleksów le�nych po³o¿onych w s¹siedztwie i do sk³adu
gatunkowego  odpowiadaj¹cego drzewostanom w³a�ciwym
dla tego obszaru geograficznego.

ZZ - Tereny trwa³ych u¿ytków zielonych.
        Dla terenów ustala siê:
Tereny stanowi¹ u¿ytki rolne w rozumieniu przepisów o

ochronie gruntów rolnych i    le�nych. Przeznaczenie  tych grun-
tów na cele nierolnicze mo¿e  byæ   dokonane   tylko  w trybie
zmiany planu, okre�lonym w przepisach obowi¹zuj¹cej usta-
wy o zagospodarowaniu   przestrzennym.

W - Tereny wód otwartych.
        Dla terenów ustala siê:
Zakaz wprowadzania nie oczyszczonych �cieków i innych

elementów do wód.
 Wprowadzanie  oczyszczonych �cieków wymaga pozwo-

lenia wodno - prawnego, uzyskanego na podstawie przepisów
szczególnych.

KUi - Teren drogi lokalnej - ustalenia  zawarte w § 5.

KUd - Teren drogi dojazdowej - ustalenia zawarte  w § 5.

§ 5. 1. Ustala siê nastêpuj¹ce warunki kszta³towania
terenów komunikacji drogowej:

  a)   remonty, przebudowê dróg istniej¹cych wraz z loka-
lizacj¹ urz¹dzeñ   technicznych niezbêdnych do zabezpieczenia
ruchu pojazdów  / zatoki postojowe, przystanki autobusowe  itp./,

b) wykonanie nowych dróg w zakresie okre�lonym ni-
niejszym planem,

c)   dopuszczalna  budowa i przebudowa sieci infrastruk-
tury technicznej w   obrêbie linii rozgraniczenia ulic i dróg w
uzgodnieniu z zarz¹dcami drogi,

 d) istniej¹cy drzewostan wzd³u¿ drogi /ulicy wiejskiej /
podlega ochronie i   obowi¹zkowej   pielêgnacji dla zabezpie-
czenia bezpieczeñstwa ruchu drogowego.

Wycinka drzew zaliczonych do alei pomnikowej  wymaga
zgody w³a�ciwego  organu.

2. Ustala siê nastêpuj¹ce zasady  kszta³towania pasa
drogowego dróg :

KUi   - Teren drogi lokalnej
    Dla drogi obowi¹zuj¹ nastêpuj¹ce parametry:
a)  szeroko�æ w liniach rozgraniczaj¹cych  drogi - 15 - 20,0 m,
b)  jezdnia o szeroko�ci co najmniej 5,5,0 m,
c)  na skrzy¿owaniach z ulicami klasy KUd  nale¿y stoso-

waæ naro¿ne �ciêcia linii rozgraniczaj¹cych, nie mniejsze ni¿
5m x 5m,

d) szeroko�æ chodnika - min.1,5 m,
e) przy przebudowie lub remoncie drogi wskazane jest

wykonanie �cie¿ki  rowerowej szeroko�ci nie mniejszej ni¿ 1,5m dla
ruchu jednokierunkowego i  2,5 m dla ruchu dwukierunkowego.

KUd - Teren drogi / ulice  / klasy dojazdowej:
Dla drogi obowi¹zuj¹ nastêpuj¹ce parametry:
a)szeroko�æ w liniach rozgraniczaj¹cych - 10-15,0 m. (do-

puszcza siê dostosowanie linii  rozgraniczaj¹cych do istniej¹-
cego zainwestowania),
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b)szeroko�æ jezdni utwardzonej -  min. 5,0 m,
c)chodnik o szeroko�ci  - min.1,20 m.
d)na skrzy¿owaniach z ulicami drogi klasy Kui   stosowaæ

nale¿y naro¿ne �ciêcia linii rozgraniczaj¹cych nie mniejsze ni¿
5mx 5m.

4. W liniach rozgraniczaj¹cych dróg i ulic dopuszcza siê:
1) umieszczanie zieleni urz¹dzonej,
2) prowadzenie sieci infrastruktury technicznej na warun-

kach okre�lonych w przepisach szczególnych, w oparciu o
sporz¹dzone dokumentacje techniczne uzgodnione z zarz¹dca-
mi dróg,

3) lokalizacjê urz¹dzeñ obs³ugi komunikacji zbiorowej
(przystanki, zatoki autobusowe),

4) do czasu realizacji projektowanych odcinków ulic lub
poszerzenia do docelowych parametrów istniej¹cych dróg i ulic
dopuszcza siê dotychczasowy sposób zagospodarowania tere-
nów, bez mo¿liwo�ci wprowadzenia trwa³ych obiektów budowla-
nych, uniemo¿liwiaj¹cych docelow¹ realizacjê ustaleñ planu.

§ 6. Zasady rozwoju infrastruktury technicznej.

1. Zaopatrzenie w wodê dla celów bytowych, us³ugowo -
produkcyjnych oraz ochrony  przeciwpo¿arowej :

a) z istniej¹cych sieci wodoci¹gowych oraz przez rozbudo-
wê sieci rozdzielczej na terenach rozwojowych,

b) sieæ wodoci¹gow¹ projektowan¹ do remontu i przebu-
dowy nale¿y  prowadziæ w liniach rozgraniczaj¹cych dróg, w uza-
sadnionych przypadkach dopuszcza siê prowadzenie odcinków
sieci poza liniami rozgraniczaj¹cymi dróg, w uzgodnieniu z w³a-
�cicielami nieruchomo�ci, wymagane formalne ustalenia za-
sad dostêpno�ci w sytuacjach awaryjnych lub w celu dokonywa-
nia remontów,

c) odcinki sieci nale¿y wykonaæ o przekrojach zabezpie-
czaj¹cych potrzeby przeciwpo¿arowe oraz wyposa¿yæ w hydranty
przeciwpo¿arowe

2.Odprowadzanie �cieków:
a) w okresie przej�ciowym do czasu realizacji kanalizacji

sanitarnej dopuszcza siê odprowadzanie �cieków do szczelnych
zbiorników, a nastêpnie ich wywóz do  punktu zlewnego na oczysz-
czalni �cieków w Namys³owie,

b) projektuje siê system kanalizacji grawitacyjno - t³oczny z
przepompowniami �cieków z odprowadzeniem �cieków do
oczyszczalni �cieków w Namys³owie,

c)  sieæ kanalizacyjn¹ nale¿y prowadziæ w obrêbie linii roz-
graniczaj¹cych   istniej¹cych i planowanych pasów drogowych,
w uzgodnieniu z  aktualnymi  administratorami dróg,

d)dopuszcza siê prowadzenie odcinków kanalizacji sani-
tarnej poza liniami rozgraniczaj¹cymi ulic w uzgodnieniu z w³a-
�cicielami nieruchomo�ci, wymagane jest formalne ustalenie
zasad dostêpno�ci sieci w sytuacjach awaryjnych lub w celu jej
modernizacji,

e) w uzasadnionych przypadkach ( zabudowa po³o¿ona w
znacznym oddaleniu od �cis³ego zainwestowania wsi - w roz-
proszeniu )  do czasu wykonania zbiorczego systemu kanalizacji
wiejskiej, dopuszcza siê stosowanie indywidualnych lub grupo-
wych oczyszczalni �cieków ( oczyszczalnie przydomowe ).

f) kanalizacja deszczowa - docelowo przewidywana reali-
zacja kanalizacji deszczowej zbieraj¹cej wody opadowe z na-
wierzchni  utwardzonych (ulic, placów, terenów zabudowy), prze-
wody prowadzone w liniach rozgraniczaj¹cych dróg i ulic, od-
prowadzenie wód opadowych za pomoc¹ projektowanych kolekto-
rów, do istniej¹cych cieków i rowów ( za zgod¹ ich zarz¹dcy),

g) bezwzglêdnie zabrania siê wprowadzania nie oczysz-
czonych �cieków do wód powierzchniowych, podziemnych oraz
gruntów.

3. Elektroenergetyka .
W zakresie niskich napiêæ plan ustala:
1/ zasilanie istniej¹cej i projektowanej zabudowy miesz-

kaniowej  us³ugowej    istniej¹c¹ sieci¹  napowietrzn¹ niskiego
napiêcia,

2/ adaptacjê istniej¹cych stacji transformatorowych, z do-
puszczeniem mo¿liwo�ci   ich remontowania, rozbudowy ,  prze-
budowy  lub likwidacji.

3/ dopuszcza kablowanie istniej¹cych odcinków sieci
napowietrznych. W  przypadku kolizji z projektowan¹  zabudow¹
oraz  w rejonach intensywnej   istniej¹cej i projektowanej zabu-
dowy, na koszt inwestora, po uzgodnieniu z zarz¹dc¹  sieci

4/ dopuszcza budowê nowych stacji transformatorowych
i linii na  terenach istniej¹cej i projektowanej zabudowy po uzgod-
nieniu i  za zgod¹ u¿ytkownika lub w³a�ciciela  terenu  lub na
jego wniosek,

5/ przy budowie nowych stacji transformatorowych i linii
obowi¹zuj¹ przepisy  szczególne i Polskie Normy.

4. Telekomunikacja.
Plan ustala: kanalizacjê kablow¹  nale¿y prowadziæ  w

liniach rozgraniczaj¹cych    dróg ( w pasie chodnika), prowadze-
nie poza pasem drogi wymaga uzgodnienia z  w³a�cicielem lub
u¿ytkownikiem terenu.

5. Zaopatrzenie w energiê ciepln¹.
Plan ustala : ze �róde³ indywidualnych. Wskazane sukce-

sywne przechodzenie w  istniej¹cej zabudowie w ramach doko-
nywanych remontów i przebudowy obiektów na  zastosowanie
do celów grzewczych  paliw o niskiej emisji.

Nowe sieci infrastruktury technicznej, o których mowa
wy¿ej, nale¿y prowadziæ w obrêbie linii  rozgraniczaj¹cych ist-
niej¹cych i projektowanych pasów drogowych, w uzgodnieniu z
zarz¹dcami dróg. Dopuszcza siê odstêpstwa w przypadkach
uzasadnionych szczegó³owymi rozwi¹zaniami technicznymi.
Prowadzenie sieci oraz lokalizowanie urz¹dzeñ towarzysz¹cych
na nieruchomo�ciach poza liniami rozgraniczaj¹cymi pasów
drogowych, wymaga zgody w³a�ciciela lub u¿ytkownika nieru-
chomo�ci.

§ 7. Zasady zagospodarowania terenów i obiektów pod-
legaj¹cych ochronie.

Ochrona dóbr kultury i krajobrazu kulturowego:
1. Stanowiska archeologiczne udokumentowane i zloka-

lizowane:
- stan. A zlokalizowane na dzia³ce nr 6, 6/1, 11/1 reprezentuj¹ce

³upek kamienny i    mikrolityczny i neolityczny rdzeñ zacz¹tkowy.

 2. Uzgodnienia z organem ds. ochrony zabytków wymagaj¹ :
a) wszelkie inwestycje w obrêbie lub w otoczeniu stano-

wiska archeologicznego   musz¹ byæ uzgadniane z w³a�ciwym
organem ds. zabytków,

b) prace ziemne musz¹ byæ prowadzone pod nadzorem
archeologicznym, badania ratownicze i nadzór finansuje inwe-
stor,

c) wszelkie odkryte w trakcie prac ziemnych  na innych
terenach przedmioty oraz  obiekty nieruchome  i nawarstwienia
kulturowe podlegaj¹ ochronie prawnej.

3. W rejonie oznaczonym na rysunku planu udokumento-
wanych stanowisk archeologicznych, ustala siê obowi¹zek po-
wiadamiania Pañstwowej S³u¿by Ochrony Zabytków - Inspekcji
Zabytków Archeologicznych, o terminie rozpoczêcia i zakoñcze-
nia prac ziemnych z 7 - dniowym wyprzedzeniem, celem zorga-
nizowania nadzoru archeologiczno - konserwatorskiego. Wszel-
kie odkryte w trakcie prac ziemnych przedmioty oraz obiekty nie-
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ruchome i nawarstwienia kulturowe podlegaj¹ ochronie praw-
nej. Ratownicze badania archeologiczne finansuje inwestor.

§ 8. Warunki i zasady realizacji planu wynikaj¹ce z po-
trzeb ochrony �rodowiska i zdrowia ludzi.

1. Inwestor obowi¹zany jest zastosowaæ takie rozwi¹zania
techniczne, technologiczne oraz organizacyjne, które wyeliminu-
j¹ ponadnormatywne oddzia³ywanie na �rodowisko poza grani-
ce terenu do którego posiada tytu³ prawny.

2. W zakresie emisji zanieczyszczeñ do powietrza atmosfe-
rycznego -  nakazuje siê stosowanie technologii i rozwi¹zañ tech-
nicznych pozwalaj¹cych na dotrzymanie norm imisji w granicach
terenów lokalizacji obiektu us³ugowo - produkcyjnego. Nale¿y
wykluczyæ stosowanie w nowo budowanych obiektach paliwa sta-
³ego i innych o podwy¿szonej emisji zanieczyszczeñ.

3. Przedsiêwziêcia mog¹ce znacz¹co oddzia³ywaæ na �ro-
dowisko, w razie okoliczno�ci wskazuj¹cych na ich szkodliwy
wp³yw na �rodowisko, wymagaj¹ sporz¹dzenia przegl¹du ekolo-
gicznego zgodnie z przepisami szczególnymi.

4. Na ca³ym obszarze objêtym planem, zakazuje siê lokali-
zowania przedsiêwziêæ mog¹cych spowodowaæ zanieczyszcze-
nie wód podziemnych oraz gleby.

5. Gospodarkê odpadami:
a/ komunalnymi, nale¿y prowadziæ zgodnie z gminnym sys-

temem gromadzenia i  odprowadzania nieczysto�ci,
 b/ innymi,  zgodnie z obowi¹zuj¹cymi przepisami szczegól-

nymi w tym zakresie.

6. Ustala siê odleg³o�æ realizacji nowej  zabudowy ze sta-
³ym pobytem ludzi  od linii elektroenergetycznych: 15 KV - 6,0 m,
mierz¹c od skrajnego przewodu roboczego.

7. Dla obiektów,  w których bêd¹ przechowywane substan-
cje toksyczne,  nale¿y wykonaæ   zabezpieczenia eliminuj¹ce prze-
nikanie ich do wód wraz z urz¹dzeniami monitoruj¹cymi.

8. Na obszarze objêtym planem, zabrania siê wprowadza-
nia do wód powierzchniowych, podziemnych i gruntów nie oczysz-
czonych, �cieków bytowych i opadowych z terenów komunikacji
oraz placów sk³adowych.

9. Przed przyst¹pieniem do budowy nale¿y zdj¹æ wierzchni¹
warstwê gleby ( humus ) i zagospodarowaæ przy rekultywacji terenu.

10.Ustala siê dopuszczalne poziomy ha³asu w �rodowisku
powodowane przez poszczególne  grupy �róde³ ha³asu, w tym
drogowego, z wy³¹czeniem ha³asu powodowanego przez linie
elektroenergetyczne, wyra¿one równowa¿nym poziomem d�wiê-
ku A w dB, na granicy dzia³ek zabudowy chronionej z mocy przepi-
sów szczególnych:

a) dla terenów oznaczonych symbolem MM:

 - od �róde³ komunikacji drogowej :
  Leg dla dnia  [ 6oo - 22oo] - 55 dB(A)
  Leg dla nocy [ 22oo - 6oo] - 45 dB(A)

 - od pozosta³ych obiektów i grup �róde³ ha³asu:
 Leg dla dnia  [ 6oo - 22oo] - 45 dB(A)
 Leg dla nocy [ 22oo - 6oo] - 40 dB(A),

b) dla pozosta³ych terenów norm ha³asu nie normuje siê.

W przypadku zmiany wy¿ej wymienionych norm na mocy
przepisów szczególnych , obowi¹zuj¹ normy aktualnie obo-
wi¹zuj¹ce.

11.Pomieszczenia przeznaczone na sta³y pobyt ludzi, w
szczególno�ci znajduj¹ce siê w obiektach lokalizowanych i mo-
dernizowanych w pierwszej linii zabudowy dróg publicznych,
powinny spe³niaæ wymagania Polskiej Normy, reguluj¹ce
ochronê przed ha³asem pomieszczeñ w budynkach oraz do-
puszczalne warto�ci poziomu d�wiêku w pomieszczeniach.

§ 9. Zasady i warunki podzia³u nieruchomo�ci objê-
tych planem miejscowym:

W granicach planu ustala siê;
1. Powierzchnie nowych dzia³ek dla zabudowy jednoro-

dzinnej powinny wynosiæ co najmniej:
 a) w zabudowie wolno stoj¹cej - min. 700 m2,

 b) w zabudowie bli�niaczej - min. 460 m2.
2. Szeroko�æ frontu dzia³ki powinna wynosiæ min.20,0m, w

zabudowie wolno stoj¹cej oraz  18,0 m w zabudowie bli�niaczej.
3. Zgodno�æ z ustaleniami planu projektu podzia³u polega

zarówno na przeznaczeniu terenu   jak i mo¿liwo�ci zagospodaro-
wania wydzielonych dzia³ek.

4. Podzia³ nieruchomo�ci mo¿e byæ dokonany, je¿eli nowo
powsta³e nieruchomo�ci maj¹  dostêp do drogi publicznej.
Je¿eli dostêp do drogi publicznej wymaga ustanowienia   s³u-
¿ebno�ci, podzia³u nieruchomo�ci dokonuje siê pod warun-
kiem, ¿e zostanie ona ustanowiona.

§ 10. Ustalenia pozosta³e

1.Tereny,  dla których plan miejscowy ustala inne od do-
tychczasowego przeznaczenia,  mo¿e byæ wykorzystany w spo-
sób dotychczasowy do czasu zagospodarowania zgodnego z
planem, o ile u¿ytkowanie nie stanowi ograniczenia zagospo-
darowania zgodnego z planem na terenach s¹siednich.

2.W sprawach nie okre�lonych ustaleniami niniejszego
planu, obowi¹zuj¹ aktualne przepisy ustaw szczególnych i
norm.

§ 11. Zgodnie z art. 10 ust. 3 i art.36 ust. 3 ustawy o
zagospodarowaniu przestrzennym, ustala siê nastêpuj¹ce
stawki procentowe w stosunku do wzrostu warto�ci nierucho-
mo�ci objêtych niniejszym planem, s³u¿¹ce naliczeniu jedno-
razowej op³aty uiszczonej przez w³a�cicieli nieruchomo�ci, w
przypadku ich zbycia w ci¹gu 5 lat od dnia, w którym ustalenia
niniejszego planu sta³y siê obowi¹zuj¹ce:

1) dla dzia³ek  po³o¿onych w granicach terenów oznaczo-
nych symbolem MM              -  10 %,

2) pozosta³e tereny publiczne , drogi -     0 %.

Przy zbywaniu nieruchomo�ci po³o¿onych na terenach
okre�lonych niniejszym planem, Wójt Gminy Domaszowice
pobierze jednorazow¹ op³atê, okre�lon¹ na wy¿ej wymienionym
poziomie w stosunku do wzrostu warto�ci nieruchomo�ci.

§ 12. Wykonanie niniejszej uchwa³y powierza siê Wójto-
wi Gminy Domaszowice.

§ 13. Niniejsza uchwa³a wchodzi w ¿ycie po up³ywie
30 dni od daty og³oszenia w Dzienniku Urzêdowym Wojewódz-
twa Opolskiego.

Przewodnicz¹cy
 Rady Gminy

                                                                                         Jan Nowak
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Na podstawie art. 11 ust. 3 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r.
o ochronie zwierz¹t /Dz.U. z 2003 r.  Nr 106 poz. 1002 /, w zwi¹zku
z § 2 rozporz¹dzenia Ministra Spraw Wewnêtrznych i Administra-
cji z dnia 26 sierpnia 1998r. w sprawie zasad i warunków wy³apy-
wania bezdomnych zwierz¹t (Dz.U. Nr 116, poz. 753) -Rada Miej-
ska w G³ucho³azach  u c h w a l a,   co nastêpuje:

§  1. Na terenie Miasta i Gminy G³ucho³azy w roku 2004
odbêdzie siê w dniach  15 stycznia, 19 lutego, 18 marca,
15 kwietnia, 20 maja, 17 czerwca, 15 lipca,  19 sierpnia, 16 wrze-
�nia, 21 pa�dziernika, 18 listopada, 16 grudnia - wy³apywanie
bezdomnych psów.

§  2. Wy³apywanie bezdomnych psów wykonywaæ bêd¹ pra-
cownicy schroniska dla bezdomnych zwierz¹t w Konradowej, przy
udziale stra¿ników Stra¿y Miejskiej w G³ucho³azach.

1862

Uchwa³a  Nr XI/94/03
Rady Miejskiej w G³ucho³azach

z dnia 22 pa�dziernika 2003r.

w sprawie wy³apywania bezdomnych psów na terenie Gminy G³ucho³azy.

§  3. Wy³apywane zwierzêta zostan¹ umieszczone w
schronisku dla bezdomnych zwierz¹t w Konradowej, Gmina
Nysa.

§  4. Wykonanie uchwa³y powierza siê Burmistrzowi G³u-
cho³az.

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

Przewodnicz¹cy
Rady Miejskiej
Mariusz Miga³a

Na podstawie art. 169 ust. 4 ustawy z dnia 2 kwietnia 1997r.
- Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. Nr 78 poz. 483) i
art. 3 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorz¹dzie gmin-
nym (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 w Kietrzu uchwala, co nastêpuje:

§ 1. W Statucie Gminy Kietrz, uchwalonym uchwa³¹ Nr II/6/
2002 Rady Miejskiej w Kietrzu z dnia 5 grudnia 2002 r. wprowa-
dza siê nastêpuj¹ce zmiany:

1) § 50 ust. 1 otrzymuje brzmienie:
"§ 50.1. Uchwa³y, o jakich mowa w § 19, s¹ sporz¹dzane w

formie odrêbnych dokumentów.",

2) w § 59 w ust. 4 skre�la siê "§ 60",

3) w § 60 w ust. 4 "§ 65" zastêpuje siê "§ 62",

1863

Uchwa³a Nr XI/59/2003
Rady Miejskiej w Kietrzu

z dnia 28 pa�dziernika 2003 r.

w sprawie zmian w Statucie Gminy Kietrz.

4) w § 80 w pkt. 7 s³owo "konkretnego" zastêpuje siê
s³owem "kontrolowanego",

5) w § 80 u¿yte w zdaniu okre�lenie "w § 90" zastêpuje
siê okre�leniem "w § 87",

6) w § 98 ust. 2 u¿yte w zdaniu okre�lenie "w § 100"
zastêpuje siê okre�leniem "w § 97",

7) w § 100 skre�la siê zapis zawarty pod liter¹ "a" - pozo-
sta³e zapisy otrzymuj¹ litery od "a" do "c".

§ 2. Wykonanie uchwa³y powierza siê Burmistrzowi Kietrza.

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

Przewodnicz¹cy
Rady Miejskiej w Kietrzu

 Franciszek Sobczuk
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Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 oraz art. 40 ust. l i 41 ust.1
ustawy z dnia 8 marca 1990r. 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 i Nr 214, poz. 1806; 2003r. Nr 80, poz. 717)
oraz art. 18 i 19 pkt l lit. "d" ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o
podatkach i op³atach lokalnych (Dz.U. z 2002r. Nr 9, poz. 84, Nr
200, poz. 1683; 2003r. Nr 110, poz. 1039)- Rada Miejska w Klucz-
borku uchwala,  co nastêpuje:                                        '

§1. Wprowadza siê na terenie Gminy Kluczbork op³atê
administracyjn¹ za czynno�ci urzêdowe wykonywane przez or-
gany Gminy,  nie objête przepisami o op³acie skarbowej,  w
wysoko�ci:

1) za wydanie wypisu z miejscowego planu zagospodaro-
wania przestrzennego Gminy Kluczbork - 30z³,

2) za wydanie wyrysu z miejscowego planu zagospodaro-
wania przestrzennego Gminy Kluczbork -100 z³.

 3)   Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Opolu
orzek³o o niewa¿no�ci w tej czê�ci uchwa³y.

§ 2. 1. Zap³aty op³aty administracyjnej dokonuje siê go-
tówk¹ w kasie Urzêdu Miejskiego w Kluczborku lub bezgotów-
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Uchwa³a Nr XIV/136/03
Rady Miejskiej w Kluczborku

z dnia 29 wrze�nia 2003 r.

w sprawie op³aty administracyjnej.

kowo na w³a�ciwy rachunek dochodów Urzêdu Miejskiego w
Kluczborku,  przed dokonaniem czynno�ci urzêdowej.

2. Kopia dowodu wp³aty jest do³¹czana do wniosku o dokona-
nie czynno�ci urzêdowej, a orygina³ wydany jest wnioskodawcy.

§ 3. Uchwa³a podlega podaniu do publicznej wiadomo�ci
poprzez rozplakatowanie w miejscach publicznych, na tablicy
og³oszeñ Urzêdu Miejskiego w Kluczborku oraz og³oszeniu w
Dzienniku Urzêdowym Województwa Opolskiego.

§4. Traci moc uchwa³a Nr XXXII/258/2000 Rady Miejskiej
w Kluczborku z dnia 29 grudnia 2000r. w sprawie op³aty admini-
stracyjnej oraz uchwa³a Nr XLVI/345/2002 Rady Miejskiej w Klucz-
borku z dnia 27 lutego 2002r. w sprawie zmiany uchwa³y.

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

Przewodnicz¹cy
Rady Miejskiej w Kluczborku

Janusz Kêdzia

Na podstawie art. 35 ust. 1 ustawy  dnia 8 marca 1990r. o
samorz¹dzie gminnym   (Dz.U z 2001r. Nr 142, poz. 1591, z
2002r.  Nr 23 poz. 220, Nr 62 poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153,
poz. 1271, Nr 214, poz. 1806) -  Rada Gminy w Lubrzy uchwala,
co nastêpuje :

§ 1.Uchwala siê Statuty nastêpuj¹cych So³ectw, po³o¿o-
nych na terenie Gminy Lubrza:

1)Statut So³ectwa Lubrza,
2)Statut So³ectwa Dytmarów,
3)Statut So³ectwa Skrzypiec,
4)Statut So³ectwa Krzy¿kowice,
5)Statut So³ectwa Jasiona,
6)Statut So³ectwa Trzebina,
7)Statut So³ectwa Prê¿ynka ( z przysió³kiem Dobroszewice ),
8)Statut So³ectwa Nowy Browiniec,
9)Statut So³ectwa Olszynka,
10)Statut So³ectwa Laskowice,
11)Statut So³ectwa S³oków,
stanowi¹ce za³¹czniki do niniejszej uchwa³y.

§ 2.Traci moc uchwa³a Nr XIII/76/91 Rady Gminy w Lubrzy
z dnia 19 grudnia 1991r. w sprawie nadania Statutu So³ectw
Gminy Lubrza.

1865

Uchwa³a Nr VI / 49 / 03
Rady Gminy  w Lubrzy

z dnia 24 czerwca 2003 r.

w sprawie nadania Statutu So³ectw Gminy Lubrza.

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

Przewodnicz¹cy
Rady Gminy w Lubrzy

Piotr Hanusiak

Za³¹cznik
do uchwa³y Nr VI/49/03

Rady Gminy w Lubrzy
z dnia 24 czerwca 2003 r.

STATUT
SO£ECTWA LUBRZA

Rozdzia³ 1
POSTANOWIENIA OGÓLNE

§ 1. W sk³ad So³ectwa LUBRZA wchodzi wie� LUBRZA.

§ 2. Mieszkañcy So³ectwa LUBRZA stanowi¹ Samorz¹d
Mieszkañców Wsi.
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§ 3. So³ectwo LUBRZA jest jednostk¹ pomocnicz¹, której
mieszkañcy wspólnie z innymi so³ectwami tworz¹ wspólnotê
samorz¹dow¹ Gminy Lubrza.

§ 4. Samorz¹d Mieszkañców So³ectwa LUBRZA dzia³a na
podstawie przepisów prawa, a w szczególno�ci :

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

2)Statutu Gminy Lubrza,
3)niniejszego Statutu.

§ 5. Powo³anie, znoszenie, podzia³ oraz ³¹czenie so³ectw
nastêpuje w drodze uchwa³y Rady Gminy, na wniosek miesz-
kañców obszaru, który jednostka ta obejmuje lub ma obejmo-
waæ, a tak¿e z inicjatywy organu gminy (Rady Gminy, Wójta),  po
przeprowadzeniu konsultacji z mieszkañcami tego obszaru.

Rozdzia³ 2
ZAKRES DZIA£ANIA I ZADANIA SO£ECTWA

§ 6. Celem samorz¹du So³ectwa jest wyra¿enie i zaspo-
kojenie zbiorowych potrzeb jego mieszkañców, okre�lenie wa-
runków dla racjonalnego i harmonijnego rozwoju przestrzenne-
go oraz tworzenie warunków do pe³nego uczestnictwa miesz-
kañców w ¿yciu wspólnoty so³eckiej.

§ 7. 1.Do zadañ So³ectwa nale¿y w szczególno�ci :
1)udzia³ w rozpatrywaniu spraw zagospodarowania prze-

strzennego So³ectwa, rozwoju gospodarczego, rolnictwa, inwe-
stycji so³eckich, socjalno - bytowych, kulturalnych, sportu, wypo-
czynku i innych zwi¹zanych z miejscem zamieszkania,

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

3)d¹¿enie do poprawy stanu sanitarnego, porz¹dku i es-
tetyki So³ectwa,

4)troska o �rodowisko naturalne oraz promowanie dzia-
³añ proekologicznych,

5)inicjowanie pomocy dla ludzi samotnych, chorych i nie-
pe³nosprawnych,

6)wspó³dzia³anie z jednostkami organizacyjnymi Gminy
w zakresie organizowania warunków ¿ycia na wsi.

2.Rada Gminy, na wniosek Samorz¹du Mieszkañców So-
³ectwa , w drodze odrêbnej uchwa³y , mo¿e przekazaæ okre�lone
sk³adniki mienia komunalnego So³ectwu do korzystania.

3.Realizuj¹c zadania, o których mowa w ust. 2, organy
Samorz¹du Mieszkañców So³ectwa rozporz¹dzaj¹ dochodami z
tego �ród³a w ramach bud¿etu Gminy.

§ 8. Zadania okre�lone w § 7 Samorz¹du Mieszkañców
realizuje siê w szczególno�ci  poprzez :

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

Samorz¹du Mieszkañców,
3)wspó³uczestnictwo w organizowaniu i przeprowadzaniu

przez Radê Gminy konsultacji spo³ecznej projektów uchwa³ Rady
Gminy o podstawowym znaczeniu dla mieszkañców So³ectwa,

4)wspó³pracê z radnymi z terenu So³ectwa oraz kierowa-
nia do nich wniosków dotycz¹cych So³ectwa.

Rozdzia³ 3
STRUKTURA ORGANIZACYJNA

§ 9.1.Organami jednostki pomocniczej jak¹ jest So³ectwo s¹ :
1) Zebranie Wiejskie,
2) So³tys.

2.Zebranie Wiejskie mo¿e powo³ywaæ tak¿e inne sta³e lub
dora�ne podmioty So³ectwa, okre�laj¹c zakres ich dzia³ania.

§ 10. 1.Kadencja organów So³ectwa odpowiada kadencji
Rady Gminy.

2.Po up³ywie kadencji So³tys i Rada So³ecka dzia³aj¹ do
dnia wyboru nowego So³tysa i nowej Rady So³eckiej.

Rozdzia³ 4
ZEBRANIE WIEJSKIE

§ 11. 1.Zebranie Wiejskie jest form¹ demokracji bezpo-
�redniej samorz¹dno�ci lokalnej mieszkañców So³ectwa i jest
organem stanowi¹cym So³ectwa.

2.Prawo do udzia³u w Zebraniu Wiejskim maj¹ mieszkañ-
cy So³ectwa, posiadaj¹cy czynne  prawo wyborcze do Rady Gminy.

3.Uczestnictwo w zebraniu upowa¿nia do :
1) zabrania g³osu w dyskusji,
2) przedstawienia wniosków i projektów uchwa³,
3) g³osowania,
4) ¿¹dania zapisu w protokole z zebrania, z³o¿onego

o�wiadczenia lub deklaracji.

§ 12. 1.Zebranie Wiejskie zwo³ywane jest przez So³tysa :
1) z w³asnej inicjatywy
2) na ¿¹danie co najmniej 10 % mieszkañców uprawnio-

nych do udzia³u w zebraniu,
3) na wniosek Rady So³eckiej,
4) na wniosek Rady Gminy lub Wójta.
2.Zebranie Wiejskie zwo³ywane w przypadkach okre�lo-

nych w ust. 1 pkt.  2 - 4,  powinno odbyæ siê najpó�niej w terminie
14 dni od daty zg³oszenia wniosku.

3.  Zebranie Wiejskie zwo³uje So³tys w razie potrzeby, nie
rzadziej jednak ni¿ raz w roku.

4.W przypadku niemo¿no�ci zwo³ania zebrania przez So³-
tysa, zebranie zwo³uje Rada So³ecka,  w tym samym trybie co
So³tys.

§ 13. 1.Zebranie Wiejskie jest wa¿ne, gdy zostali o nim
zawiadomieni mieszkañcy przez obwieszczenie w So³ectwie lub
w inny przyjêty w So³ectwie sposób, na 7 dni przed terminem
zebrania.

2.Dla prawomocno�ci uchwa³, opinii, niezbêdna jest obec-
no�æ co najmniej 20 % uprawnionych mieszkañców So³ectwa.

3.Zebraniu Wiejskiemu, z zastrze¿eniem § 28 ust. 4, prze-
wodniczy So³tys, chyba ¿e uczestnicy postanowi¹ powo³aæ prze-
wodnicz¹cego zebrania.

§ 14. 1.G³osowanie nad poszczególnymi sprawami jest
jawne, za wyj¹tkiem spraw, dla których niniejszy Statut przewi-
duje g³osowanie tajne.

2. Dla stwierdzenia poparcia mieszkañca , wystarczy zwy-
k³a wiêkszo�æ g³osów.

    Zwyk³a wiêkszo�æ g³osów oznacza przynajmniej o je-
den g³os wiêcej "za" od g³osów   "przeciwnych".

§ 15. 1. Zebranie Wiejskie:
1) wybiera i odwo³uje So³tysa oraz cz³onków Rady So³ec-

kiej ,
2)wystêpuje z wnioskiem do Wójta Gminy o przeprowa-

dzenie przedterminowych wyborów So³tysa i Rady So³eckiej,
3) rozpatruje sprawozdania z pracy So³ectwa,
4)podejmuje uchwa³y maj¹ce charakter opinii w sprawie

tworzenia, ³¹czenia, podzia³u i znoszenia So³ectwa,
5) uchwala roczny plan finansowo-rzeczowy So³ectwa,
6) wyra¿a opinie w istotnych dla interesów mieszkañców

wsi sprawach, a w szczególno�ci:
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a) projektów rozstrzygniêæ organów Gminy w czê�ci doty-
cz¹cej planów zagospodarowania przestrzennego So³ectwa i
jego realizacji,

b) przeznaczenia lokali u¿ytkowych i lokalizacji zak³adów,
których dzia³alno�æ mo¿e byæ  uci¹¿liwa dla otoczenia,

c) gospodarowania mieniem gminnym na terenie So³ec-
twa,

d) utrzymania, remontów, konserwacji obiektów miesz-
kalnych, urz¹dzeñ komunalnych, kulturalnych i sportowych w
ramach ustaleñ planu zadañ gospodarczych Gminy,

e) innych spraw, których potrzebê konsultacji Rada Gmi-
ny, Wójt uzna za celow¹.

2.Zebranie Wiejskie mo¿e upowa¿niæ So³tysa do przed-
stawienia organom Gminy, w okresie miêdzy zebraniami opinii
i wniosków w sprawach z zakresu dzia³ania So³ectwa.

§ 16. 1. Uchwa³y i opinie Zebrania Wiejskiego So³tys prze-
kazuje Wójtowi Gminy Lubrza.

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

3. O sposobie za³atwiania sprawy Wójt informuje So³tysa.

§ 17. W Zebraniu Wiejskim mog¹ braæ udzia³ pracownicy
Urzêdu Gminy, jednostek organizacyjnych Gminy dla referowa-
nia spraw i udzielania wyja�nieñ.

§ 18. 1. Z ka¿dego Zebrania Wiejskiego sporz¹dza siê
protokó³, który powinien zawieraæ :

1) datê, miejsce, godzinê zebrania i oznaczenie, w którym
terminie odbywa siê zebranie,

2) liczbê mieszkañców bior¹cych udzia³ w zebraniu, stwier-
dzenie jego prawomocno�ci,

3) zatwierdzony porz¹dek obrad,
4)sprawozdania So³tysa i Rady So³eckiej z realizacji uchwa³

i wniosków z  poprzedniego zebrania,
5)przebieg obrad, streszczenie dyskusji oraz sformu³o-

wanie zg³oszonych i uchwalonych wniosków,
6) podjête uchwa³y na zebraniu,
7) podpis przewodnicz¹cego zebrania oraz protokolanta.
2. Protoko³y numeruje siê cyframi rzymskimi, a uchwa³y

arabskimi.
    Now¹ numeracjê zaczyna siê od nowej kadencji.
3. Protoko³y lub wyci¹gi z protoko³ów i wnioski z zebrania

przekazuje siê Wójtowi.

§ 19. Do realizacji wspólnych przedsiêwziêæ Samorz¹d
Mieszkañców So³ectwa nawi¹zuje wspó³pracê z samorz¹dami
mieszkañców s¹siednich so³ectw, zawiera porozumienie okre-
�laj¹ce zakres i sposób wykonania wspólnych zadañ, mo¿e po-
dejmowaæ wspólne uchwa³y.

Rozdzia³ 5
SO£TYS, RADA SO£ECKA

§ 20. So³tys jest organem wykonawczym So³ectwa, wybie-
ranym przez Zebranie Wiejskie.

§ 21. 1. Do  kompetencji So³tysa nale¿y w szczególno�ci:
1) zwo³ywanie Zebrañ Wiejskich ( z wyj¹tkiem zebrañ okre-

�lonych w § 28 ),
2) przygotowywanie projektów uchwa³ Zebrania Wiejskiego,
3) sk³adanie raz w roku na Zebraniu Wiejskim sprawoz-

dania ze swej dzia³alno�ci,
4)wystêpowanie do Zebrania Wiejskiego z inicjatywami

dotycz¹cymi udzia³u mieszkañców w rozwi¹zaniu problemów
So³ectwa oraz realizacji zadañ Samorz¹du Mieszkañców Wsi,

5) organizowanie i koordynowanie inicjatyw i przedsiê-
wziêæ spo³ecznych w So³ectwie,

6) wspó³praca z Rad¹ Gminy, Wójtem w realizacji zadañ
So³ectwa,

7) uczestniczenie w sesjach Rady Gminy w Lubrzy,
8) uczestniczenie w naradach So³tysów zwo³ywanych okre-

sowo przez Wójta,
9) inkasowanie podatków i op³at lokalnych,
10) reprezentowanie So³ectwa wobec w³adz, instytucji ,
11)wspó³praca z w³a�ciwymi organami w sprawach za-

pobiegania i zwalczania skutków klêsk ¿ywio³owych.

§ 22. Przy wykonywaniu swoich obowi¹zków,  So³tys trwa-
le wspó³dzia³a z Rad¹ So³eck¹.

§ 23. Rada So³ecka jest organem o charakterze dorad-
czym, inicjuj¹cym i wspomagaj¹cym So³tysa, mog¹cym podej-
mowaæ okre�lone sprawy wszczête z w³asnej inicjatywy, jak i na
wniosek So³tysa.

§ 24. 1. Rada So³ecka sk³ada siê z 7 osób.
2. Kadencja Rady So³eckiej jest równa kadencji So³tysa.

§ 25. Rada So³ecka jest uprawniona do wspó³dzia³ania z
So³tysem w prowadzeniu i za³atwianiu spraw So³ectwa, a w
szczególno�ci do:

1)podejmowania inicjatyw dotycz¹cych przeznaczania �rod-
ków finansowych na cele rozwoju gospodarczego So³ectwa ,
opracowywania programu, planu dzia³ania So³ectwa,

2) inicjowania dzia³añ spo³ecznie u¿ytecznych dla So³ec-
twa i jego mieszkañców,

3) wspó³dzia³ania z w³a�ciwymi organizacjami w celu
wspólnej realizacji zadañ wsi,

4) organizowania wykonania uchwa³ Zebrania Wiejskiego .

§ 26. 1. Rada So³ecka obraduje na posiedzeniach.
2.Posiedzenie Rady So³eckiej jest wa¿ne, je¿eli uczestni-

czy w nim co najmniej po³owa cz³onków.

§ 27. Rada So³ecka obowi¹zana jest informowaæ Zebranie
Wiejskie o czynno�ciach podejmowanych miêdzy zebraniami.

Rozdzia³ 6
ZASADY I TRYB WYBORU I ODWO£YWANIA
SO£TYSA I RADY SO£ECKIEJ

§ 28. 1. Wybory So³tysa i Rady So³eckiej zarz¹dza Wójt w
drodze zarz¹dzenia.

2.Zebranie Wiejskie, na którym ma byæ dokonany wybór
So³tysa i  Rady So³eckiej zwo³uje Wójt , okre�laj¹c dzieñ, mie-
si¹c i godzinê Zebrania Wiejskiego.

3.Zawiadomienie o zwo³aniu Zebrania Wiejskiego dla
wyboru So³tysa i Rady So³eckiej podaje siê do wiadomo�ci
mieszkañcom So³ectwa co najmniej na 7 dni przed wyznaczon¹
dat¹ zebrania.

4.Wójt lub dzia³aj¹cy z jego upowa¿nienia Z-ca Wójta do-
konuje otwarcia zebrania, stwierdza jego prawomocno�æ oraz
prowadzi dalsz¹ czê�æ zebrania.

§ 29. 1.Dla dokonania wa¿no�ci wyboru So³tysa i Rady
So³eckiej na Zebraniu Wiejskim wymagana jest obecno�æ co
najmniej 20 % mieszkañców uprawnionych do g³osowania.

2.O ile w wyznaczonym terminie nie uzyskano obecno�ci
wymaganej liczby mieszkañców, wybory przeprowadza siê w
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drugim terminie, tj. po up³ywie 15 minut, bez wzglêdu na ilo�æ
mieszkañców,  zapewniaj¹c¹ jednak liczbê osób potrzebnych
do wyboru lub w innym wyznaczonym terminie.

3.Czynne i bierne prawo wyborcze przys³uguje sta³ym
mieszkañcom So³ectwa.

4.Liczbê mieszkañców So³ectwa uprawnionych do g³oso-
wania okre�la Wójt,  na podstawie dokumentacji ewidencji lud-
no�ci.

5. Uprawnieni do g³osowania uczestnicy zebrania s¹ zo-
bowi¹zani do podpisania listy obecno�ci.

§ 30. 1.Wybory przeprowadza komisja skrutacyjna w sk³a-
dzie co najmniej 3 osobowym, wybrana spo�ród uprawnionych
do g³osowania uczestników zebrania.

   Cz³onkiem komisji skrutacyjnej nie mo¿e byæ osoba kan-
dyduj¹ca na So³tysa lub cz³onka Rady    So³eckiej.

2. Do zadañ komisji nale¿y:
1) przyjêcie zg³oszeñ kandydatów,
2)przeprowadzenie g³osowania ( przygotowanie kart do

g³osowania, rozdanie kart do g³osowania, zebranie kart),
3) ustalenie wyników g³osowania,
4) sporz¹dzenie protoko³ów o wynikach wyborów,
5) og³oszenie wyników wyborów.
3. Protokó³ podpisuj¹ cz³onkowie komisji oraz przeprowa-

dzaj¹cy Zebranie Wiejskie.

§ 31. 1. G³osowanie odbywa siê odrêbnie dla wyboru So³-
tysa i Rady So³eckiej.

2. W pierwszej kolejno�ci nale¿y przeprowadziæ wybór
So³tysa.

§ 32. 1.Wyboru dokonuje siê spo�ród nieograniczonej licz-
by kandydatów zg³oszonych bezpo�rednio przez uczestników Ze-
brania Wiejskiego.

2. Zg³oszenia kandydatów na So³tysa i  Rady So³eckiej
dokonuje siê oddzielnie.

3.Zg³oszeni kandydaci powinni wyraziæ zgodê na kandy-
dowanie ustnie na zebraniu lub pisemnie w razie jego nieobec-
no�ci na zebraniu.

§ 33. Wyboru So³tysa oraz Rady So³eckiej dokonuje siê w
g³osowaniu tajnym.

§ 34. 1.Uprawnieni do g³osowania mieszkañcy So³ectwa
g³osuj¹ na kartkach do g³osowania, opatrzonych pieczêci¹
Gminy Lubrza.

2. Za g³osy wa¿ne uwa¿a siê:
1)w wyborach So³tysa - je¿eli na karcie do g³osowania

postawiono znak "X" obok nazwiska jednego kandydata,
2)w wyborach do Rady So³eckiej - je¿eli na karcie do g³o-

sowania liczba postawionych znaków "X" obok nazwisk kandy-
datów jest równa lub mniejsza od ustalonej liczby cz³onków Rady
So³eckiej.

3.Za wybranych uwa¿a siê tych kandydatów, którzy uzyska-
li kolejno najwiêksz¹ liczbê wa¿nych g³osów.

4.W przypadku, gdy kandydaci otrzymali równ¹ liczbê g³o-
sów, nale¿y przyst¹piæ do drugiej tury g³osowania. W g³osowa-
niu tym bior¹  udzia³ tylko kandydaci, którzy uzyskali najwiêksz¹,
równ¹ liczbê g³osów.

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

1) �mierci,
2) rezygnacji w toku kadencji,
3) odwo³ania przed up³ywem kadencji,
4) utraty prawa wybieralno�ci.

§ 36. 1.So³tys wraz z Rad¹ So³eck¹ s¹ bezpo�rednio od-
powiedzialni przed Zebraniem Wiejskim i mog¹ byæ przez ze-
branie odwo³ani przed up³ywem kadencji, je¿eli nie wykonuj¹
swych obowi¹zków, naruszaj¹ postanowienia Statutu i uchwa³
Rady Gminy, Zebrania Wiejskiego lub dopuszczaj¹ siê czynu
dyskwalifikuj¹cego w opinii �rodowiska.

2. Wniosek o odwo³anie organów So³ectwa kierowany jest
do Wójta.  Wniosek o odwo³anie musi zawieraæ uzasadnienie.

3.Zarz¹dzenie o zwo³aniu Zebrania Wiejskiego w celu
ewentualnego odwo³ania So³tysa b¹d� Rady So³eckiej podej-
muje Wójt , ustalaj¹c miejsce, dzieñ i godzinê zebrania.

4.Wójt mo¿e zawiesiæ w czynno�ciach So³tysa, który nie
wywi¹zuje siê ze swoich obowi¹zków lub dopu�ci siê przestêp-
stwa i wyst¹piæ do Zebrania Wiejskiego o jego odwo³anie.

5.Do odwo³ania So³tysa wymagana jest obecno�æ co naj-
mniej 20 % mieszkañców uprawnionych do g³osowania.

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

7.Odwo³anie nie mo¿e nast¹piæ zaocznie, chyba, ¿e zain-
teresowany nie stawi siê bez usprawiedliwionej przyczyny.

8. Odwo³anie So³tysa dokonywane jest w g³osowaniu taj-
nym, bezwzglêdn¹ wiêkszo�ci¹ g³osów.

§ 37. 1. W przypadku odwo³ania lub ust¹pienia So³tysa,
Rady So³eckiej, Wójt zarz¹dza nowe  wybory w terminie do 30 dni.

2. Wybory uzupe³niaj¹ce odbywaj¹ siê wed³ug zasad okre-
�lonych w § 28 - 34 niniejszego  Statutu.

3.So³tys lub cz³onek Rady So³eckiej wybrany w wyborach
uzupe³niaj¹cych , pe³ni funkcjê do koñca trwaj¹cej kadencji.

Rozdzia³ 7
GOSPODARKA MIENIEM I GOSPODARKA FINANSOWA

§38. 1. So³ectwo zarz¹dza przekazanym mu przez Radê
Gminy odrêbn¹ uchwa³¹, mieniem komunalnym.

2. W zakresie zwyk³ego zarz¹du mieniem bêd¹cym w jego
posiadaniu So³ectwo:

1)za³atwia bie¿¹ce sprawy zwi¹zane z eksploatacj¹ mienia,
2)utrzymuje mienie w stanie nie pogorszonym, zgodnie z

jego aktualnym przeznaczeniem,
3)mo¿e prowadziæ dzia³alno�æ gospodarcz¹ z wykorzysta-

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

4)mo¿e oddaæ w najem, dzier¿awê lub do innego korzy-
stania lokale, obiekty i grunty po uprzednim uzgodnieniu z Wój-
tem zasad i warunków tych czynno�ci.

5)pobiera i dysponuje po¿ytkami z tego mienia.

§39. So³ectwo nie tworzy w³asnego bud¿etu lecz prowadzi
gospodarkê finansow¹ w ramach bud¿etu Gminy.

§40. 1. Dochodami So³ectwa s¹:
1)    �rodki przyznane przez Radê Gminy w ramach bud¿e-

tu Gminy,
 2)   dobrowolne wp³aty osób prawnych i fizycznych,
3) wp³ywy z wynajmowania i wydzier¿awiania sk³adników

mienia komunalnego przekazywanego So³ectwu,
4)  wp³ywy z organizowanych na terenie so³ectw imprez,

wystaw, koncertów czy konkursów w ramach ogólnie obowi¹zu-
j¹cych przepisów.

2.�rodki finansowe pochodz¹ce z dzia³alno�ci gospodar-
czej, organizowanych imprez, darowizny oraz inne �rodki pie-
niê¿ne,  winny byæ gromadzone na rachunku bankowym.

§41. 1.So³ectwo ma prawo do korzystania ze �rodków bu-
d¿etu Gminy, wyodrêbnionych na wspieranie dzia³alno�ci Sa-
morz¹dów Mieszkañców Wsi .
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2.Wnioski - uchwa³ê Zebrania Wiejskiego o przyznanie
�rodków finansowych z bud¿etu Gminy przedk³ada Wójtowi So³-
tys, w terminie do 30 wrze�nia ka¿dego roku.

3. �rodki finansowe So³ectwo mo¿e przeznaczyæ w szcze-
gólno�ci na:

    1) utrzymanie dróg polnych,
    2) poprawê estetyki i bezpieczeñstwa publicznego So-

³ectwa,
    3) utrzymanie obiektów i urz¹dzeñ przekazanych  So³ectwu,
    4) zaspokajanie miejscowych potrzeb kulturalno - o�wia-

towych i sportowych.

4.Wójt Gminy analizuje zg³oszone potrzeby So³ectwa pod
k¹tem uzasadnienia ekonomicznego i spo³ecznego i decyduje
o wielko�ci przyznanych �rodków finansowych na wnioskowa-
ne cele.

5.Zadania o charakterze inwestycyjnym na terenie So³ec-
twa realizowane s¹ w ramach planu zadañ gospodarczych na
dany rok.

Rozdzia³ 8
NADZÓR NAD DZIA£ALNO�CI¥ SO£ECTWA

§42. Nadzór nad dzia³alno�ci¹ So³ectwa sprawowany jest
na podstawie kryteriów zgodno�ci z prawem, celowo�ci, rzetel-
no�ci i gospodarno�ci.

§43. Organami nadzoru nad dzia³alno�ci¹ So³ectwa s¹:
1) Rada Gminy,
2) Komisja Rewizyjna Rady Gminy,
3) Wójt.

§44. 1. Bezpo�redni¹ kontrolê nad dzia³alno�ci¹ So³ec-
twa sprawuje Wójt, który zobowi¹zany jest do:

1) czuwania,  aby mienie So³ectwa nie by³o nara¿one na
szkody i uszczuplenie,

2) stworzenie warunków , aby organy So³ectwa mog³y re-
alizowaæ swoje zadania w sposób jak najbardziej efektywny.

2.Komisja Rewizyjna Rady Gminy,  dokonuj¹c kontroli
bud¿etu Gminy,  wydaje opiniê o sposobie realizacji bud¿etu
przez organy So³ectwa.

   §45. 1.Wójt, je¿eli uzna, ¿e uchwa³y i opinie organów
So³ectwa wykraczaj¹ poza zakres  przekazanych im  kompeten-
cji, s¹ sprzeczne z prawem, powinien wstrzymaæ ich realizacjê.

2.Od stanowiska Wójta w sprawach okre�lonych w ust. 1,
organy So³ectwa mog¹ wnie�æ odwo³anie do Rady Gminy.

§46. 1.Organy nadzoru maj¹ prawo ¿¹dania niezbêdnych
informacji, danych i wyja�nieñ dotycz¹cych funkcjonowania
So³ectwa oraz uczestniczenia w posiedzeniach ich organów.

2.Do wykonywania czynno�ci, o których mowa w ust. 1,
organy wymienione mog¹ delegowaæ swych przedstawicieli.

Rozdzia³ 9
POSTANOWIENIA KOÑCOWE

§47. Zmiany niniejszego Statutu dokonuje Rada Gminy z
w³asnej inicjatywy lub na wniosek Zebrania Wiejskiego , w try-
bie w³a�ciwym dla jego uchwalenia.

Za³¹cznik
do uchwa³y Nr VI/49/03

Rady Gminy w Lubrzy
z dnia 24 czerwca 2003 r.

STATUT
SO£ECTWA  DYTMARÓW

Rozdzia³ 1
POSTANOWIENIA OGÓLNE

§ 1. W sk³ad So³ectwa  DYTMARÓW  wchodzi wie�  DYT-
MARÓW.

§ 2. Mieszkañcy So³ectwa  DYTMARÓW stanowi¹ Samo-
rz¹d Mieszkañców Wsi.

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

§ 4. Samorz¹d Mieszkañców So³ectwa DYTMARÓW dzia-
³a na podstawie przepisów prawa, a w szczególno�ci :

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

2) Statutu Gminy Lubrza,
3)  niniejszego Statutu.

§ 5. Powo³anie, znoszenie, podzia³ oraz ³¹czenie so³ectw
nastêpuje w drodze uchwa³y Rady Gminy na wniosek miesz-
kañców obszaru, który jednostka ta obejmuje lub ma obejmo-
waæ, a tak¿e z inicjatywy organu gminy (Rady Gminy, Wójta),  po
przeprowadzeniu konsultacji z mieszkañcami tego obszaru.

Rozdzia³ 2
ZAKRES DZIA£ANIA I ZADANIA SO£ECTWA

§ 6. Celem samorz¹du So³ectwa jest wyra¿enie i zaspo-
kojenie zbiorowych potrzeb jego mieszkañców, okre�lenie wa-
runków dla racjonalnego i harmonijnego rozwoju przestrzenne-
go oraz tworzenie warunków do pe³nego uczestnictwa miesz-
kañców w ¿yciu wspólnoty so³eckiej.

§ 7. 1.Do zadañ So³ectwa nale¿y w szczególno�ci :
1)udzia³ w rozpatrywaniu spraw zagospodarowania prze-

strzennego So³ectwa, rozwoju gospodarczego, rolnictwa, inwe-
stycji so³eckich, socjalno - bytowych, kulturalnych, sportu, wypo-
czynku i innych zwi¹zanych z miejscem zamieszkania,

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

3)d¹¿enie do poprawy stanu sanitarnego, porz¹dku i es-
tetyki So³ectwa,

4)troska o �rodowisko naturalne oraz promowanie dzia-
³añ proekologicznych,

5)inicjowanie pomocy dla ludzi samotnych, chorych i nie-
pe³nosprawnych,

6)wspó³dzia³anie z jednostkami organizacyjnymi Gminy
w zakresie organizowania warunków ¿ycia na wsi.

2.Rada Gminy, na wniosek Samorz¹du Mieszkañców So-
³ectwa , w drodze odrêbnej uchwa³y , mo¿e przekazaæ okre�lone
sk³adniki mienia komunalnego So³ectwu do korzystania.

3.Realizuj¹c zadania, o których mowa w ust. 2, organy
Samorz¹du Mieszkañców So³ectwa rozporz¹dzaj¹ dochodami z
tego �ród³a w ramach bud¿etu Gminy.



Dziennik Urzêdowy
Województwa Opolskiego Nr 97 - 7436 -     Poz. 1865

§ 8. Zadania okre�lone w § 7 Samorz¹du Mieszkañców
realizuje siê w szczególno�ci  poprzez :

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

Samorz¹du Mieszkañców,
3)wspó³uczestnictwo w organizowaniu i przeprowadzaniu

przez Radê Gminy konsultacji spo³ecznej projektów uchwa³ Rady
Gminy o podstawowym znaczeniu dla mieszkañców So³ectwa,

4)wspó³pracê z radnymi z terenu So³ectwa oraz kierowa-
nia do nich wniosków dotycz¹cych So³ectwa.

Rozdzia³ 3
STRUKTURA ORGANIZACYJNA

§ 9.1.Organami jednostki pomocniczej jak¹ jest So³ectwo s¹ :
1) Zebranie Wiejskie,
2) So³tys
2.Zebranie Wiejskie mo¿e powo³ywaæ tak¿e inne sta³e lub

dora�ne podmioty So³ectwa, okre�laj¹c zakres ich dzia³ania.

§ 10. 1.Kadencja organów So³ectwa odpowiada kadencji
Rady Gminy.

2.Po up³ywie kadencji So³tys i Rada So³ecka dzia³aj¹ do
dnia wyboru nowego So³tysa i nowej Rady So³eckiej.

Rozdzia³ 4
ZEBRANIE WIEJSKIE

§ 11. 1.Zebranie Wiejskie jest form¹ demokracji bezpo-
�redniej samorz¹dno�ci lokalnej mieszkañców So³ectwa i jest
organem stanowi¹cym So³ectwa.

2.Prawo do udzia³u w Zebraniu Wiejskim maj¹ mieszkañ-
cy So³ectwa, posiadaj¹cy czynne  prawo wyborcze do Rady Gminy.

3.Uczestnictwo w zebraniu upowa¿nia do :
1) zabrania g³osu w dyskusji,
2) przedstawienia wniosków i projektów uchwa³,
3) g³osowania,
4) ¿¹dania zapisu w protokole z zebrania, z³o¿onego

o�wiadczenia lub deklaracji.

§ 12. 1.Zebranie Wiejskie zwo³ywane jest przez So³tysa :
1) z w³asnej inicjatywy
2) na ¿¹danie co najmniej 10 % mieszkañców uprawnio-

nych do udzia³u w zebraniu,
3) na wniosek Rady So³eckiej,
4) na wniosek Rady Gminy lub Wójta.
2.Zebranie Wiejskie zwo³ywane w przypadkach okre�lo-

nych w ust. 1 pkt.  2 - 4,  powinno odbyæ siê najpó�niej w terminie
14 dni od daty zg³oszenia wniosku.

3.  Zebranie Wiejskie zwo³uje So³tys w razie potrzeby, nie
rzadziej jednak ni¿ raz w roku.

4.W przypadku niemo¿no�ci zwo³ania zebrania przez So³-
tysa, zebranie zwo³uje Rada So³ecka,  w tym samym trybie co
So³tys.

§ 13. 1.Zebranie Wiejskie jest wa¿ne, gdy zostali o nim
zawiadomieni mieszkañcy przez obwieszczenie w So³ectwie lub
w inny przyjêty w So³ectwie sposób, na 7 dni przed terminem
zebrania.

2.Dla prawomocno�ci uchwa³, opinii, niezbêdna jest obec-
no�æ co najmniej 20 % uprawnionych mieszkañców So³ectwa.

3.Zebraniu Wiejskiemu, z zastrze¿eniem § 28 ust. 4, prze-
wodniczy So³tys, chyba ¿e uczestnicy postanowi¹ powo³aæ prze-
wodnicz¹cego zebrania.

§ 14. 1.G³osowanie nad poszczególnymi sprawami jest
jawne, za wyj¹tkiem spraw, dla których niniejszy Statut przewi-
duje g³osowanie tajne.

2. Dla stwierdzenia poparcia mieszkañca , wystarczy zwy-
k³a wiêkszo�æ g³osów.

    Zwyk³a wiêkszo�æ g³osów oznacza przynajmniej o je-
den g³os wiêcej "za" od g³osów   "przeciwnych".

§ 15. 1. Zebranie Wiejskie:
1) wybiera i odwo³uje So³tysa oraz cz³onków Rady So³ec-

kiej ,
2)wystêpuje z wnioskiem do Wójta Gminy o przeprowa-

dzenie przedterminowych wyborów So³tysa i Rady So³eckiej,
3) rozpatruje sprawozdania z pracy So³ectwa,
4)podejmuje uchwa³y maj¹ce charakter opinii w sprawie

tworzenia, ³¹czenia, podzia³u i znoszenia So³ectwa,
5) uchwala roczny plan finansowo-rzeczowy So³ectwa,
6) wyra¿a opinie w istotnych dla interesów mieszkañców

wsi sprawach, a w szczególno�ci:
a) projektów rozstrzygniêæ organów Gminy w czê�ci doty-

cz¹cej planów zagospodarowania przestrzennego So³ectwa i
jego realizacji,

b) przeznaczenia lokali u¿ytkowych i lokalizacji zak³adów,
których dzia³alno�æ mo¿e byæ  uci¹¿liwa dla otoczenia,

c) gospodarowania mieniem gminnym na terenie So³ec-
twa,

d) utrzymania, remontów, konserwacji obiektów miesz-
kalnych, urz¹dzeñ komunalnych, kulturalnych i sportowych w
ramach ustaleñ planu zadañ gospodarczych Gminy,

e) innych spraw, których potrzebê konsultacji Rada Gmi-
ny, Wójt uzna za celow¹.

2.Zebranie Wiejskie mo¿e upowa¿niæ So³tysa do przed-
stawienia organom Gminy, w okresie miêdzy zebraniami opinii
i wniosków w sprawach z zakresu dzia³ania So³ectwa.

§ 16. 1. Uchwa³y i opinie Zebrania Wiejskiego So³tys prze-
kazuje Wójtowi Gminy Lubrza.

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

3. O sposobie za³atwiania sprawy Wójt informuje So³tysa.

§ 17. W Zebraniu Wiejskim mog¹ braæ udzia³ pracownicy
Urzêdu Gminy, jednostek organizacyjnych Gminy dla referowa-
nia spraw i udzielania wyja�nieñ.

§ 18. 1. Z ka¿dego Zebrania Wiejskiego sporz¹dza siê
protokó³, który powinien zawieraæ :

1) datê, miejsce, godzinê zebrania i oznaczenie, w którym
terminie odbywa siê zebranie,

2) liczbê mieszkañców bior¹cych udzia³ w zebraniu, stwier-
dzenie jego prawomocno�ci,

3) zatwierdzony porz¹dek obrad,
4)sprawozdania So³tysa i Rady So³eckiej z realizacji uchwa³

i wniosków z  poprzedniego zebrania,
5)przebieg obrad, streszczenie dyskusji oraz sformu³o-

wanie zg³oszonych i uchwalonych wniosków,
6) podjête uchwa³y na zebraniu,
7) podpis przewodnicz¹cego zebrania oraz protokolanta.
2. Protoko³y numeruje siê cyframi rzymskimi, a uchwa³y

arabskimi.
    Now¹ numeracjê zaczyna siê od nowej kadencji.
3. Protoko³y lub wyci¹gi z protoko³ów i wnioski z zebrania

przekazuje siê Wójtowi.
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§ 19. Do realizacji wspólnych przedsiêwziêæ Samorz¹d
Mieszkañców So³ectwa nawi¹zuje wspó³pracê z samorz¹dami
mieszkañców s¹siednich so³ectw, zawiera porozumienie okre-
�laj¹ce zakres i sposób wykonania wspólnych zadañ, mo¿e po-
dejmowaæ wspólne uchwa³y.

Rozdzia³ 5
SO£TYS, RADA SO£ECKA

§ 20. So³tys jest organem wykonawczym So³ectwa, wybie-
ranym przez Zebranie Wiejskie.

§ 21. 1. Do  kompetencji So³tysa nale¿y w szczególno�ci:
1) zwo³ywanie Zebrañ Wiejskich ( z wyj¹tkiem zebrañ okre-

�lonych w § 28 ),
2) przygotowywanie projektów uchwa³ Zebrania Wiejskiego,
3) sk³adanie raz w roku na Zebraniu Wiejskim sprawoz-

dania ze swej dzia³alno�ci,
4)wystêpowanie do Zebrania Wiejskiego z inicjatywami

dotycz¹cymi udzia³u mieszkañców w rozwi¹zaniu problemów
So³ectwa oraz realizacji zadañ Samorz¹du Mieszkañców Wsi,

5) organizowanie i koordynowanie inicjatyw i przedsiê-
wziêæ spo³ecznych w So³ectwie,

6) wspó³praca z Rad¹ Gminy, Wójtem, w realizacji zadañ
So³ectwa,

7) uczestniczenie w sesjach Rady Gminy w Lubrzy,
8) uczestniczenie w naradach So³tysów, zwo³ywanych okre-

sowo przez Wójta,
9) inkasowanie podatków i op³at lokalnych,
10) reprezentowanie So³ectwa wobec w³adz, instytucji ,
11)wspó³praca z w³a�ciwymi organami w sprawach za-

pobiegania i zwalczania skutków klêsk ¿ywio³owych.

§ 22. Przy wykonywaniu swoich obowi¹zków,  So³tys trwa-
le wspó³dzia³a z Rad¹ So³eck¹.

§ 23. Rada So³ecka jest organem o charakterze dorad-
czym, inicjuj¹cym i wspomagaj¹cym So³tysa, mog¹cym podej-
mowaæ okre�lone sprawy wszczête z w³asnej inicjatywy, jak i na
wniosek So³tysa.

§ 24. 1. Rada So³ecka sk³ada siê z 7 osób.
2. Kadencja Rady So³eckiej jest równa kadencji So³tysa.

§ 25. Rada So³ecka jest uprawniona do wspó³dzia³ania z
So³tysem w prowadzeniu i za³atwianiu spraw So³ectwa, a w
szczególno�ci do:

1)podejmowania inicjatyw dotycz¹cych przeznaczania �rod-
ków finansowych na cele rozwoju gospodarczego So³ectwa ,
opracowywania programu, planu dzia³ania So³ectwa,

2) inicjowania dzia³añ spo³ecznie u¿ytecznych dla So³ec-
twa i jego mieszkañców,

3) wspó³dzia³ania z w³a�ciwymi organizacjami w celu
wspólnej realizacji zadañ wsi,

4) organizowania wykonania uchwa³ Zebrania Wiejskiego .

§ 26. 1. Rada So³ecka obraduje na posiedzeniach.
2.Posiedzenie Rady So³eckiej jest wa¿ne, je¿eli uczestni-

czy w nim co najmniej po³owa cz³onków.

§ 27. Rada So³ecka obowi¹zana jest informowaæ Zebranie
Wiejskie o czynno�ciach podejmowanych miêdzy zebraniami.

Rozdzia³ 6
ZASADY I TRYB WYBORU I ODWO£YWANIA
SO£TYSA I RADY SO£ECKIEJ

§ 28. 1. Wybory So³tysa i Rady So³eckiej zarz¹dza Wójt w
drodze zarz¹dzenia.

2.Zebranie Wiejskie, na którym ma byæ dokonany wybór
So³tysa i  Rady So³eckiej zwo³uje Wójt , okre�laj¹c dzieñ, mie-
si¹c i godzinê Zebrania Wiejskiego.

3.Zawiadomienie o zwo³aniu Zebrania Wiejskiego dla
wyboru So³tysa i Rady So³eckiej podaje siê do wiadomo�ci
mieszkañcom So³ectwa co najmniej na 7 dni przed wyznaczon¹
dat¹ zebrania.

4.Wójt lub dzia³aj¹cy z jego upowa¿nienia Z-ca Wójta do-
konuje otwarcia zebrania, stwierdza jego prawomocno�æ oraz
prowadzi dalsz¹ czê�æ zebrania.

§ 29. 1.Dla dokonania wa¿no�ci wyboru So³tysa i Rady
So³eckiej na Zebraniu Wiejskim wymagana jest obecno�æ co
najmniej 20 % mieszkañców uprawnionych do g³osowania.

2.O ile w wyznaczonym terminie nie uzyskano obecno�ci
wymaganej liczby mieszkañców, wybory przeprowadza siê w
drugim terminie, tj. po up³ywie 15 minut, bez wzglêdu na ilo�æ
mieszkañców,  zapewniaj¹c¹ jednak liczbê osób potrzebnych
do wyboru lub w innym wyznaczonym terminie.

3.Czynne i bierne prawo wyborcze przys³uguje sta³ym
mieszkañcom So³ectwa.

4.Liczbê mieszkañców So³ectwa uprawnionych do g³osowa-
nia okre�la Wójt,  na podstawie dokumentacji ewidencji ludno�ci.

5. Uprawnieni do g³osowania uczestnicy zebrania s¹ zo-
bowi¹zani do podpisania listy obecno�ci.

§ 30. 1.Wybory przeprowadza komisja skrutacyjna w sk³a-
dzie co najmniej 3 osobowym, wybrana spo�ród uprawnionych
do g³osowania uczestników zebrania.

   Cz³onkiem komisji skrutacyjnej nie mo¿e byæ osoba kan-
dyduj¹ca na So³tysa lub cz³onka Rady So³eckiej.

2. Do zadañ komisji nale¿y:
1) przyjêcie zg³oszeñ kandydatów,
2)przeprowadzenie g³osowania ( przygotowanie kart do

g³osowania, rozdanie kart do g³osowania, zebranie kart),
3) ustalenie wyników g³osowania,
4) sporz¹dzenie protoko³ów o wynikach wyborów,
5) og³oszenie wyników wyborów.
3. Protokó³ podpisuj¹ cz³onkowie komisji oraz przeprowa-

dzaj¹cy Zebranie Wiejskie.

§ 31. 1. G³osowanie odbywa siê odrêbnie dla wyboru So³-
tysa i Rady So³eckiej.

2. W pierwszej kolejno�ci nale¿y przeprowadziæ wybór
So³tysa.

§ 32. 1.Wyboru dokonuje siê spo�ród nieograniczonej licz-
by kandydatów zg³oszonych bezpo�rednio przez uczestników Ze-
brania Wiejskiego.

2. Zg³oszenia kandydatów na So³tysa i  Rady So³eckiej
dokonuje siê oddzielnie.

3.Zg³oszeni kandydaci powinni wyraziæ zgodê na kandy-
dowanie ustnie na zebraniu lub pisemnie w razie jego nieobec-
no�ci na zebraniu.

§ 33. Wyboru So³tysa oraz Rady So³eckiej dokonuje siê w
g³osowaniu tajnym.

§ 34. 1.Uprawnieni do g³osowania mieszkañcy So³ectwa
g³osuj¹ na kartkach do g³osowania, opatrzonych pieczêci¹
Gminy Lubrza.
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2. Za g³osy wa¿ne uwa¿a siê:
1)w wyborach So³tysa - je¿eli na karcie do g³osowania

postawiono znak "X" obok nazwiska jednego kandydata,
2)w wyborach do Rady So³eckiej - je¿eli na karcie do g³o-

sowania liczba postawionych znaków "X" obok nazwisk kandy-
datów jest równa lub mniejsza od ustalonej liczby cz³onków Rady
So³eckiej.

3.Za wybranych uwa¿a siê tych kandydatów, którzy uzyska-
li kolejno najwiêksz¹ liczbê wa¿nych g³osów.

4.W przypadku, gdy kandydaci otrzymali równ¹ liczbê g³o-
sów, nale¿y przyst¹piæ do drugiej tury g³osowania. W g³osowa-
niu tym bior¹  udzia³ tylko kandydaci, którzy uzyskali najwiêksz¹,
równ¹ liczbê g³osów.

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

1) �mierci,
2) rezygnacji w toku kadencji,
3) odwo³ania przed up³ywem kadencji,
4) utraty prawa wybieralno�ci.

§ 36. 1.So³tys wraz z Rad¹ So³eck¹ s¹ bezpo�rednio od-
powiedzialni przed Zebraniem Wiejskim i mog¹ byæ przez ze-
branie odwo³ani przed up³ywem kadencji, je¿eli nie wykonuj¹
swych obowi¹zków, naruszaj¹ postanowienia Statutu i uchwa³
Rady Gminy, Zebrania Wiejskiego lub dopuszczaj¹ siê czynu
dyskwalifikuj¹cego w opinii �rodowiska.

2. Wniosek o odwo³anie organów So³ectwa kierowany jest
do Wójta.  Wniosek o odwo³anie musi zawieraæ uzasadnienie.

3.Zarz¹dzenie o zwo³aniu Zebrania Wiejskiego w celu
ewentualnego odwo³ania So³tysa b¹d� Rady So³eckiej podej-
muje Wójt , ustalaj¹c miejsce, dzieñ i godzinê zebrania.

4.Wójt mo¿e zawiesiæ w czynno�ciach So³tysa, który nie
wywi¹zuje siê ze swoich obowi¹zków lub dopu�ci siê przestêp-
stwa i wyst¹piæ do Zebrania Wiejskiego o jego odwo³anie.

5.Do odwo³ania So³tysa wymagana jest obecno�æ co naj-
mniej 20 % mieszkañców uprawnionych do g³osowania.

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

7.Odwo³anie nie mo¿e nast¹piæ zaocznie, chyba, ¿e zain-
teresowany nie stawi siê bez usprawiedliwionej przyczyny.

8. Odwo³anie So³tysa dokonywane jest w g³osowaniu taj-
nym, bezwzglêdn¹ wiêkszo�ci¹ g³osów.

§ 37. 1. W przypadku odwo³ania lub ust¹pienia So³tysa,
Rady So³eckiej, Wójt zarz¹dza nowe  wybory w terminie do 30 dni.

2. Wybory uzupe³niaj¹ce odbywaj¹ siê wed³ug zasad okre-
�lonych w § 28 - 34 niniejszego  Statutu.

3.So³tys lub cz³onek Rady So³eckiej wybrany w wyborach
uzupe³niaj¹cych , pe³ni funkcjê do koñca trwaj¹cej kadencji.

Rozdzia³ 7
GOSPODARKA MIENIEM I GOSPODARKA FINANSOWA

§38. 1. So³ectwo zarz¹dza przekazanym mu przez Radê
Gminy odrêbn¹ uchwa³¹, mieniem komunalnym.

2. W zakresie zwyk³ego zarz¹du mieniem bêd¹cym w jego
posiadaniu So³ectwo:

1)za³atwia bie¿¹ce sprawy zwi¹zane z eksploatacj¹ mienia,
2)utrzymuje mienie w stanie nie pogorszonym, zgodnie z

jego aktualnym przeznaczeniem,
3)mo¿e prowadziæ dzia³alno�æ gospodarcz¹ z wykorzysta-

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

4)mo¿e oddaæ w najem, dzier¿awê lub do innego korzy-
stania lokale, obiekty i grunty po uprzednim uzgodnieniu z Wój-
tem zasad i warunków tych czynno�ci.

5)pobiera i dysponuje po¿ytkami z tego mienia.

§39. So³ectwo nie tworzy w³asnego bud¿etu lecz prowadzi
gospodarkê finansow¹ w ramach bud¿etu Gminy.

§40. 1. Dochodami So³ectwa s¹:
1)    �rodki przyznane przez Radê Gminy w ramach bud¿e-

tu Gminy,
 2)   dobrowolne wp³aty osób prawnych i fizycznych,
3) wp³ywy z wynajmowania i wydzier¿awiania sk³adników

mienia komunalnego przekazywanego So³ectwu,
4)  wp³ywy z organizowanych na terenie so³ectw imprez,

wystaw, koncertów czy konkursów w ramach ogólnie obowi¹zu-
j¹cych przepisów.

2.�rodki finansowe pochodz¹ce z dzia³alno�ci gospodar-
czej, organizowanych imprez, darowizny oraz inne �rodki pie-
niê¿ne,  winny byæ gromadzone na rachunku bankowym.

§41. 1.So³ectwo ma prawo do korzystania ze �rodków bu-
d¿etu Gminy, wyodrêbnionych na wspieranie dzia³alno�ci Sa-
morz¹dów Mieszkañców Wsi .

2.Wnioski - uchwa³ê Zebrania Wiejskiego o przyznanie
�rodków finansowych z bud¿etu Gminy przedk³ada Wójtowi So³-
tys, w terminie do 30 wrze�nia ka¿dego roku.

3. �rodki finansowe So³ectwo mo¿e przeznaczyæ w szcze-
gólno�ci na:

    1) utrzymanie dróg polnych,
    2) poprawê estetyki i bezpieczeñstwa publicznego So-

³ectwa,
    3) utrzymanie obiektów i urz¹dzeñ przekazanych  So³ectwu,
    4) zaspokajanie miejscowych potrzeb kulturalno - o�wia-

towych i sportowych.
4.Wójt Gminy analizuje zg³oszone potrzeby So³ectwa pod

k¹tem uzasadnienia ekonomicznego i spo³ecznego i decyduje
o wielko�ci przyznanych �rodków finansowych na wnioskowa-
ne cele.

5.Zadania o charakterze inwestycyjnym na terenie So³ec-
twa realizowane s¹ w ramach planu zadañ gospodarczych na
dany rok.

Rozdzia³ 8
NADZÓR NAD DZIA£ALNO�CI¥ SO£ECTWA

§42. Nadzór nad dzia³alno�ci¹ So³ectwa sprawowany jest
na podstawie kryteriów zgodno�ci z prawem, celowo�ci, rzetel-
no�ci i gospodarno�ci.

  §43. Organami nadzoru nad dzia³alno�ci¹ So³ectwa s¹:
1) Rada Gminy,
2) Komisja Rewizyjna Rady Gminy,
3) Wójt.

§44. 1. Bezpo�redni¹ kontrolê nad dzia³alno�ci¹ So³ec-
twa sprawuje Wójt, który zobowi¹zany jest do:

1) czuwania,  aby mienie So³ectwa nie by³o nara¿one na
szkody i uszczuplenie,

2) stworzenie warunków , aby organy So³ectwa mog³y re-
alizowaæ swoje zadania w sposób jak najbardziej efektywny.

2.Komisja Rewizyjna Rady Gminy,  dokonuj¹c kontroli
bud¿etu Gminy,  wydaje opiniê o sposobie realizacji bud¿etu
przez organy So³ectwa.

   §45. 1.Wójt, je¿eli uzna, ¿e uchwa³y i opinie organów
So³ectwa wykraczaj¹ poza zakres  przekazanych im  kompeten-
cji, s¹ sprzeczne z prawem, powinien wstrzymaæ ich realizacjê.

2.Od stanowiska Wójta w sprawach okre�lonych w ust. 1,
organy So³ectwa mog¹ wnie�æ odwo³anie do Rady Gminy.
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§46. 1.Organy nadzoru maj¹ prawo ¿¹dania niezbêdnych
informacji, danych i wyja�nieñ dotycz¹cych funkcjonowania So-
³ectwa oraz uczestniczenia w posiedzeniach ich organów.

2.Do wykonywania czynno�ci, o których mowa w ust. 1,
organy wymienione mog¹ delegowaæ swych przedstawicieli.

Rozdzia³ 9
POSTANOWIENIA KOÑCOWE

§47. Zmiany niniejszego Statutu dokonuje Rada Gminy z
w³asnej inicjatywy lub na wniosek Zebrania Wiejskiego , w try-
bie w³a�ciwym dla jego uchwalenia.

Za³¹cznik
do uchwa³y Nr VI/49/03

Rady Gminy w Lubrzy
z dnia 24 czerwca 2003 r.

STATUT
SO£ECTWA SKRZYPIEC

Rozdzia³ 1
POSTANOWIENIA OGÓLNE

§ 1. W sk³ad So³ectwa SKRZYPIEC wchodzi  wie� SKRZY-
PIEC.

§ 2. Mieszkañcy So³ectwa  SKRZYPIEC stanowi¹ Samo-
rz¹d Mieszkañców Wsi.

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

§ 4. Samorz¹d Mieszkañców So³ectwa SKRZYPIEC dzia-
³a na podstawie przepisów prawa, a w szczególno�ci :

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

2) Statutu Gminy Lubrza,
3)  niniejszego Statutu.

§ 5. Powo³anie, znoszenie, podzia³ oraz ³¹czenie so³ectw
nastêpuje w drodze uchwa³y Rady Gminy na wniosek miesz-
kañców obszaru, który jednostka ta obejmuje lub ma obejmo-
waæ, a tak¿e z inicjatywy organu gminy (Rady Gminy, Wójta),  po
przeprowadzeniu konsultacji z mieszkañcami tego obszaru.

Rozdzia³ 2
ZAKRES DZIA£ANIA I ZADANIA SO£ECTWA

§ 6. Celem samorz¹du So³ectwa jest wyra¿enie i zaspo-
kojenie zbiorowych potrzeb jego mieszkañców, okre�lenie wa-
runków dla racjonalnego i harmonijnego rozwoju przestrzenne-
go oraz tworzenie warunków do pe³nego uczestnictwa miesz-
kañców w ¿yciu wspólnoty so³eckiej.

§ 7. 1.Do zadañ So³ectwa nale¿y w szczególno�ci :
1)udzia³ w rozpatrywaniu spraw zagospodarowania prze-

strzennego So³ectwa, rozwoju gospodarczego, rolnictwa, inwe-
stycji so³eckich, socjalno - bytowych, kulturalnych, sportu, wypo-
czynku i innych zwi¹zanych z miejscem zamieszkania,

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

3)d¹¿enie do poprawy stanu sanitarnego, porz¹dku i es-
tetyki So³ectwa,

4)troska o �rodowisko naturalne oraz promowanie dzia-
³añ proekologicznych,

5)inicjowanie pomocy dla ludzi samotnych, chorych i nie-
pe³nosprawnych,

6)wspó³dzia³anie z jednostkami organizacyjnymi Gminy
w zakresie organizowania warunków ¿ycia na wsi.

2.Rada Gminy, na wniosek Samorz¹du Mieszkañców So-
³ectwa , w drodze odrêbnej uchwa³y , mo¿e przekazaæ okre�lone
sk³adniki mienia komunalnego So³ectwu do korzystania.

3.Realizuj¹c zadania, o których mowa w ust. 2, organy
Samorz¹du Mieszkañców So³ectwa rozporz¹dzaj¹ dochodami z
tego �ród³a w ramach bud¿etu Gminy.

§ 8. Zadania okre�lone w § 7 Samorz¹du Mieszkañców
realizuje siê w szczególno�ci  poprzez :

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

Samorz¹du Mieszkañców,
3)wspó³uczestnictwo w organizowaniu i przeprowadzaniu

przez Radê Gminy konsultacji spo³ecznej projektów uchwa³ Rady
Gminy o podstawowym znaczeniu dla mieszkañców So³ectwa,

4)wspó³pracê z radnymi z terenu So³ectwa oraz kierowa-
nia do nich wniosków dotycz¹cych So³ectwa.

Rozdzia³ 3
STRUKTURA ORGANIZACYJNA

§ 9.1.Organami jednostki pomocniczej jak¹ jest So³ectwo s¹ :
1) Zebranie Wiejskie,
2) So³tys.
2.Zebranie Wiejskie mo¿e powo³ywaæ tak¿e inne sta³e lub

dora�ne podmioty So³ectwa, okre�laj¹c zakres ich dzia³ania.

§ 10. 1.Kadencja organów So³ectwa odpowiada kadencji
Rady Gminy.

2.Po up³ywie kadencji So³tys i Rada So³ecka dzia³aj¹ do
dnia wyboru nowego So³tysa i nowej Rady So³eckiej.

Rozdzia³ 4
ZEBRANIE WIEJSKIE

§ 11. 1.Zebranie Wiejskie jest form¹ demokracji bezpo-
�redniej samorz¹dno�ci lokalnej mieszkañców So³ectwa i jest
organem stanowi¹cym So³ectwa.

2.Prawo do udzia³u w Zebraniu Wiejskim maj¹ mieszkañ-
cy So³ectwa, posiadaj¹cy czynne  prawo wyborcze do Rady Gminy.

3.Uczestnictwo w zebraniu upowa¿nia do :
1) zabrania g³osu w dyskusji,
2) przedstawienia wniosków i projektów uchwa³,
3) g³osowania,
4) ¿¹dania zapisu w protokole z zebrania, z³o¿onego

o�wiadczenia lub deklaracji.

§ 12. 1.Zebranie Wiejskie zwo³ywane jest przez So³tysa :
1) z w³asnej inicjatywy
2) na ¿¹danie co najmniej 10 % mieszkañców uprawnio-

nych do udzia³u w zebraniu,
3) na wniosek Rady So³eckiej,
4) na wniosek Rady Gminy lub Wójta.
2.Zebranie Wiejskie zwo³ywane w przypadkach okre�lo-

nych w ust. 1 pkt.  2 - 4,  powinno odbyæ siê najpó�niej w terminie
14 dni od daty zg³oszenia wniosku.

3.  Zebranie Wiejskie zwo³uje So³tys w razie potrzeby, nie
rzadziej jednak ni¿ raz w roku.

4.W przypadku niemo¿no�ci zwo³ania zebrania przez So³-
tysa, zebranie zwo³uje Rada So³ecka,  w tym samym trybie co
So³tys.
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§ 13. 1.Zebranie Wiejskie jest wa¿ne, gdy zostali o nim
zawiadomieni mieszkañcy przez obwieszczenie w So³ectwie lub
w inny przyjêty w So³ectwie sposób, na 7 dni przed terminem
zebrania.

2.Dla prawomocno�ci uchwa³, opinii, niezbêdna jest obec-
no�æ co najmniej 20 % uprawnionych mieszkañców So³ectwa.

3.Zebraniu Wiejskiemu, z zastrze¿eniem § 28 ust. 4, prze-
wodniczy So³tys, chyba ¿e uczestnicy postanowi¹ powo³aæ prze-
wodnicz¹cego zebrania.

§ 14. 1.G³osowanie nad poszczególnymi sprawami jest
jawne, za wyj¹tkiem spraw, dla których niniejszy Statut przewi-
duje g³osowanie tajne.

2. Dla stwierdzenia poparcia mieszkañca , wystarczy zwy-
k³a wiêkszo�æ g³osów.

    Zwyk³a wiêkszo�æ g³osów oznacza przynajmniej o je-
den g³os wiêcej "za" od g³osów   "przeciwnych".

§ 15. 1. Zebranie Wiejskie:
1) wybiera i odwo³uje So³tysa oraz cz³onków Rady So³ec-

kiej ,
2)wystêpuje z wnioskiem do Wójta Gminy o przeprowa-

dzenie przedterminowych wyborów So³tysa i Rady So³eckiej,
3) rozpatruje sprawozdania z pracy So³ectwa,
4)podejmuje uchwa³y maj¹ce charakter opinii w sprawie

tworzenia, ³¹czenia, podzia³u i znoszenia So³ectwa,
5) uchwala roczny plan finansowo-rzeczowy So³ectwa,
6) wyra¿a opinie w istotnych dla interesów mieszkañców

wsi sprawach, a w szczególno�ci:
a) projektów rozstrzygniêæ organów Gminy w czê�ci doty-

cz¹cej planów zagospodarowania przestrzennego So³ectwa i
jego realizacji,

b) przeznaczenia lokali u¿ytkowych i lokalizacji zak³adów,
których dzia³alno�æ mo¿e byæ  uci¹¿liwa dla otoczenia,

c) gospodarowania mieniem gminnym na terenie So³ec-
twa,

d) utrzymania, remontów, konserwacji obiektów miesz-
kalnych, urz¹dzeñ komunalnych, kulturalnych i sportowych w
ramach ustaleñ planu zadañ gospodarczych Gminy,

e) innych spraw, których potrzebê konsultacji Rada Gmi-
ny, Wójt uzna za celow¹.

2.Zebranie Wiejskie mo¿e upowa¿niæ So³tysa do przed-
stawienia organom Gminy, w okresie miêdzy zebraniami opinii
i wniosków w sprawach z zakresu dzia³ania So³ectwa.

§ 16. 1. Uchwa³y i opinie Zebrania Wiejskiego So³tys prze-
kazuje Wójtowi Gminy Lubrza.

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

3. O sposobie za³atwiania sprawy Wójt informuje So³tysa.

§ 17. W Zebraniu Wiejskim mog¹ braæ udzia³ pracownicy
Urzêdu Gminy, jednostek organizacyjnych Gminy dla referowa-
nia spraw i udzielania wyja�nieñ.

§ 18. 1. Z ka¿dego Zebrania Wiejskiego sporz¹dza siê
protokó³, który powinien zawieraæ :

1) datê, miejsce, godzinê zebrania i oznaczenie, w którym
terminie odbywa siê zebranie,

2) liczbê mieszkañców bior¹cych udzia³ w zebraniu, stwier-
dzenie jego prawomocno�ci,

3) zatwierdzony porz¹dek obrad,
4)sprawozdania So³tysa i Rady So³eckiej z realizacji uchwa³

i wniosków z  poprzedniego zebrania,

5)przebieg obrad, streszczenie dyskusji oraz sformu³o-
wanie zg³oszonych i uchwalonych wniosków,

6) podjête uchwa³y na zebraniu,
7) podpis przewodnicz¹cego zebrania oraz protokolanta.
2. Protoko³y numeruje siê cyframi rzymskimi, a uchwa³y

arabskimi.
    Now¹ numeracjê zaczyna siê od nowej kadencji.
3. Protoko³y lub wyci¹gi z protoko³ów i wnioski z zebrania

przekazuje siê Wójtowi.

§ 19. Do realizacji wspólnych przedsiêwziêæ Samorz¹d
Mieszkañców So³ectwa nawi¹zuje wspó³pracê z samorz¹dami
mieszkañców s¹siednich so³ectw, zawiera porozumienie okre-
�laj¹ce zakres i sposób wykonania wspólnych zadañ, mo¿e po-
dejmowaæ wspólne uchwa³y.

Rozdzia³ 5
SO£TYS, RADA SO£ECKA

§ 20. So³tys jest organem wykonawczym So³ectwa, wybie-
ranym przez Zebranie Wiejskie.

§ 21. 1. Do  kompetencji So³tysa nale¿y w szczególno�ci:
1) zwo³ywanie Zebrañ Wiejskich ( z wyj¹tkiem zebrañ okre-

�lonych w § 28 ),
2) przygotowywanie projektów uchwa³ Zebrania Wiejskiego,
3) sk³adanie raz w roku na Zebraniu Wiejskim sprawoz-

dania ze swej dzia³alno�ci,
4)wystêpowanie do Zebrania Wiejskiego z inicjatywami

dotycz¹cymi udzia³u mieszkañców w rozwi¹zaniu problemów
So³ectwa oraz realizacji zadañ Samorz¹du Mieszkañców Wsi,

5) organizowanie i koordynowanie inicjatyw i przedsiê-
wziêæ spo³ecznych w So³ectwie,

6) wspó³praca z Rad¹ Gminy, Wójtem w realizacji zadañ
So³ectwa,

7) uczestniczenie w sesjach Rady Gminy w Lubrzy,
8) uczestniczenie w naradach So³tysów zwo³ywanych okre-

sowo przez Wójta,
9) inkasowanie podatków i op³at lokalnych,
10) reprezentowanie So³ectwa wobec w³adz, instytucji ,
11)wspó³praca z w³a�ciwymi organami w sprawach za-

pobiegania i zwalczania skutków klêsk ¿ywio³owych.

§ 22. Przy wykonywaniu swoich obowi¹zków,  So³tys trwa-
le wspó³dzia³a z Rad¹ So³eck¹.

§ 23. Rada So³ecka jest organem o charakterze dorad-
czym, inicjuj¹cym i wspomagaj¹cym So³tysa, mog¹cym podej-
mowaæ okre�lone sprawy wszczête z w³asnej inicjatywy, jak i na
wniosek So³tysa.

§ 24. 1. Rada So³ecka sk³ada siê z 5 osób.
2. Kadencja Rady So³eckiej jest równa kadencji So³tysa.

§ 25. Rada So³ecka jest uprawniona do wspó³dzia³ania z
So³tysem w prowadzeniu i za³atwianiu spraw So³ectwa, a w
szczególno�ci do:

1)podejmowania inicjatyw dotycz¹cych przeznaczania �rod-
ków finansowych na cele rozwoju gospodarczego So³ectwa ,
opracowywania programu, planu dzia³ania So³ectwa,

2) inicjowania dzia³añ spo³ecznie u¿ytecznych dla So³ec-
twa i jego mieszkañców,

3) wspó³dzia³ania z w³a�ciwymi organizacjami w celu
wspólnej realizacji zadañ wsi,

4) organizowania wykonania uchwa³ Zebrania Wiejskiego .
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§ 26. 1. Rada So³ecka obraduje na posiedzeniach.
2.Posiedzenie Rady So³eckiej jest wa¿ne, je¿eli uczestni-

czy w nim co najmniej po³owa cz³onków.

§ 27. Rada So³ecka obowi¹zana jest informowaæ Zebranie
Wiejskie o czynno�ciach podejmowanych miêdzy zebraniami.

Rozdzia³ 6
ZASADY I TRYB WYBORU I ODWO£YWANIA
SO£TYSA I RADY SO£ECKIEJ

§ 28. 1. Wybory So³tysa i Rady So³eckiej zarz¹dza Wójt w
drodze zarz¹dzenia.

2.Zebranie Wiejskie, na którym ma byæ dokonany wybór
So³tysa i  Rady So³eckiej zwo³uje Wójt , okre�laj¹c dzieñ, mie-
si¹c i godzinê Zebrania Wiejskiego.

3.Zawiadomienie o zwo³aniu Zebrania Wiejskiego dla
wyboru So³tysa i Rady So³eckiej podaje siê do wiadomo�ci
mieszkañcom So³ectwa co najmniej na 7 dni przed wyznaczon¹
dat¹ zebrania.

4.Wójt lub dzia³aj¹cy z jego upowa¿nienia Z-ca Wójta do-
konuje otwarcia zebrania, stwierdza jego prawomocno�æ oraz
prowadzi dalsz¹ czê�æ zebrania.

§ 29. 1.Dla dokonania wa¿no�ci wyboru So³tysa i Rady
So³eckiej na Zebraniu Wiejskim wymagana jest obecno�æ co
najmniej 20 % mieszkañców uprawnionych do g³osowania.

2.O ile w wyznaczonym terminie nie uzyskano obecno�ci
wymaganej liczby mieszkañców, wybory przeprowadza siê w
drugim terminie, tj. po up³ywie 15 minut, bez wzglêdu na ilo�æ
mieszkañców,  zapewniaj¹c¹ jednak liczbê osób potrzebnych
do wyboru lub w innym wyznaczonym terminie.

3.Czynne i bierne prawo wyborcze przys³uguje sta³ym
mieszkañcom So³ectwa.

4.Liczbê mieszkañców So³ectwa uprawnionych do g³oso-
wania okre�la Wójt,  na podstawie dokumentacji ewidencji lud-
no�ci.

5. Uprawnieni do g³osowania uczestnicy zebrania s¹ zo-
bowi¹zani do podpisania listy obecno�ci.

§ 30. 1.Wybory przeprowadza komisja skrutacyjna w sk³a-
dzie co najmniej 3 osobowym, wybrana spo�ród uprawnionych
do g³osowania uczestników zebrania.

   Cz³onkiem komisji skrutacyjnej nie mo¿e byæ osoba kan-
dyduj¹ca na So³tysa lub cz³onka Rady    So³eckiej.

2. Do zadañ komisji nale¿y:
1) przyjêcie zg³oszeñ kandydatów,
2)przeprowadzenie g³osowania ( przygotowanie kart do

g³osowania, rozdanie kart do g³osowania, zebranie kart),
3) ustalenie wyników g³osowania,
4) sporz¹dzenie protoko³ów o wynikach wyborów,
5) og³oszenie wyników wyborów.
3. Protokó³ podpisuj¹ cz³onkowie komisji oraz przepro-

wadzaj¹cy Zebranie Wiejskie.

§ 31. 1. G³osowanie odbywa siê odrêbnie dla wyboru So³-
tysa i Rady So³eckiej.

2. W pierwszej kolejno�ci nale¿y przeprowadziæ wybór
So³tysa.

§ 32. 1.Wyboru dokonuje siê spo�ród nieograniczonej
liczby kandydatów zg³oszonych bezpo�rednio przez uczestników
Zebrania Wiejskiego.

2. Zg³oszenia kandydatów na So³tysa i  Rady So³eckiej
dokonuje siê oddzielnie.

3.Zg³oszeni kandydaci powinni wyraziæ zgodê na kandy-

dowanie ustnie na zebraniu lub pisemnie w razie jego nieobec-
no�ci na zebraniu.

§ 33. Wyboru So³tysa oraz Rady So³eckiej dokonuje siê w
g³osowaniu tajnym.

§ 34. 1.Uprawnieni do g³osowania mieszkañcy So³ectwa
g³osuj¹ na kartkach do g³osowania, opatrzonych pieczêci¹
Gminy Lubrza.

2. Za g³osy wa¿ne uwa¿a siê:
1)w wyborach So³tysa - je¿eli na karcie do g³osowania

postawiono znak "X" obok nazwiska jednego kandydata,
2)w wyborach do Rady So³eckiej - je¿eli na karcie do g³o-

sowania liczba postawionych znaków "X" obok nazwisk kandy-
datów jest równa lub mniejsza od ustalonej liczby cz³onków Rady
So³eckiej.

3.Za wybranych uwa¿a siê tych kandydatów, którzy uzyska-
li kolejno najwiêksz¹ liczbê wa¿nych g³osów.

4.W przypadku, gdy kandydaci otrzymali równ¹ liczbê g³o-
sów, nale¿y przyst¹piæ do drugiej tury g³osowania. W g³osowa-
niu tym bior¹  udzia³ tylko kandydaci, którzy uzyskali najwiêksz¹,
równ¹ liczbê g³osów.

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

1) �mierci,
2) rezygnacji w toku kadencji,
3) odwo³ania przed up³ywem kadencji,
4) utraty prawa wybieralno�ci.

§ 36. 1.So³tys wraz z Rad¹ So³eck¹ s¹ bezpo�rednio od-
powiedzialni przed Zebraniem Wiejskim i mog¹ byæ przez ze-
branie odwo³ani przed up³ywem kadencji, je¿eli nie wykonuj¹
swych obowi¹zków, naruszaj¹ postanowienia Statutu i uchwa³
Rady Gminy, Zebrania Wiejskiego lub dopuszczaj¹ siê czynu
dyskwalifikuj¹cego w opinii �rodowiska.

2. Wniosek o odwo³anie organów So³ectwa kierowany jest
do Wójta.  Wniosek o odwo³anie musi zawieraæ uzasadnienie.

3.Zarz¹dzenie o zwo³aniu Zebrania Wiejskiego w celu
ewentualnego odwo³ania So³tysa b¹d� Rady So³eckiej podej-
muje Wójt , ustalaj¹c miejsce, dzieñ i godzinê zebrania.

4.Wójt mo¿e zawiesiæ w czynno�ciach So³tysa, który nie
wywi¹zuje siê ze swoich obowi¹zków lub dopu�ci siê przestêp-
stwa  i wyst¹piæ do Zebrania Wiejskiego o jego odwo³anie.

5.Do odwo³ania So³tysa wymagana jest obecno�æ co naj-
mniej 20 % mieszkañców uprawnionych do g³osowania.

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

7.Odwo³anie nie mo¿e nast¹piæ zaocznie, chyba, ¿e zain-
teresowany nie stawi siê bez usprawiedliwionej przyczyny.

8. Odwo³anie So³tysa dokonywane jest w g³osowaniu taj-
nym, bezwzglêdn¹ wiêkszo�ci¹ g³osów.

§ 37. 1. W przypadku odwo³ania lub ust¹pienia So³tysa,
Rady So³eckiej, Wójt zarz¹dza nowe  wybory w terminie do 30 dni.

2. Wybory uzupe³niaj¹ce odbywaj¹ siê wed³ug zasad okre-
�lonych w § 28 - 34 niniejszego  Statutu.

3.So³tys lub cz³onek Rady So³eckiej wybrany w wyborach
uzupe³niaj¹cych , pe³ni funkcjê do koñca trwaj¹cej kadencji.

Rozdzia³ 7
GOSPODARKA MIENIEM I GOSPODARKA FINANSOWA

§38. 1. So³ectwo zarz¹dza przekazanym mu przez Radê
Gminy odrêbn¹ uchwa³¹, mieniem komunalnym.

2. W zakresie zwyk³ego zarz¹du mieniem bêd¹cym w jego
posiadaniu So³ectwo:
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1)za³atwia bie¿¹ce sprawy zwi¹zane z eksploatacj¹ mienia,
2)utrzymuje mienie w stanie nie pogorszonym, zgodnie z

jego aktualnym przeznaczeniem,
3)mo¿e prowadziæ dzia³alno�æ gospodarcz¹ z wykorzysta-

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

4)mo¿e oddaæ w najem, dzier¿awê lub do innego korzy-
stania lokale, obiekty i grunty po uprzednim uzgodnieniu z Wój-
tem zasad i warunków tych czynno�ci.

5)pobiera i dysponuje po¿ytkami z tego mienia.

§39. So³ectwo nie tworzy w³asnego bud¿etu lecz prowadzi
gospodarkê finansow¹ w ramach bud¿etu Gminy.

§40. 1. Dochodami So³ectwa s¹:
1)    �rodki przyznane przez Radê Gminy w ramach bud¿e-

tu Gminy,
 2)   dobrowolne wp³aty osób prawnych i fizycznych,
3) wp³ywy z wynajmowania i wydzier¿awiania sk³adników

mienia komunalnego przekazywanego So³ectwu,
4)  wp³ywy z organizowanych na terenie so³ectw imprez,

wystaw, koncertów czy konkursów w ramach ogólnie obowi¹zu-
j¹cych przepisów.

2.�rodki finansowe pochodz¹ce z dzia³alno�ci gospodar-
czej, organizowanych imprez, darowizny oraz inne �rodki pie-
niê¿ne,  winny byæ gromadzone na rachunku bankowym.

§41. 1.So³ectwo ma prawo do korzystania ze �rodków bu-
d¿etu Gminy, wyodrêbnionych na wspieranie dzia³alno�ci Sa-
morz¹dów Mieszkañców Wsi .

2.Wnioski - uchwa³ê Zebrania Wiejskiego o przyznanie
�rodków finansowych z bud¿etu Gminy przedk³ada Wójtowi So³-
tys, w terminie do 30 wrze�nia ka¿dego roku.

3. �rodki finansowe So³ectwo mo¿e przeznaczyæ w szcze-
gólno�ci na:

    1) utrzymanie dróg polnych,
    2) poprawê estetyki i bezpieczeñstwa publicznego So-

³ectwa,
    3) utrzymanie obiektów i urz¹dzeñ przekazanych  So³ectwu,
    4) zaspokajanie miejscowych potrzeb kulturalno - o�wia-

towych i sportowych.
4.Wójt Gminy analizuje zg³oszone potrzeby So³ectwa pod

k¹tem uzasadnienia ekonomicznego i spo³ecznego i decyduje
o wielko�ci przyznanych �rodków finansowych na wnioskowa-
ne cele.

5.Zadania o charakterze inwestycyjnym na terenie So³ec-
twa realizowane s¹ w ramach planu zadañ gospodarczych na
dany rok.

Rozdzia³ 8
NADZÓR NAD DZIA£ALNO�CI¥ SO£ECTWA

§42. Nadzór nad dzia³alno�ci¹ So³ectwa sprawowany jest
na podstawie kryteriów zgodno�ci z prawem, celowo�ci, rzetel-
no�ci i gospodarno�ci.

  §43. Organami nadzoru nad dzia³alno�ci¹ So³ectwa s¹:
1) Rada Gminy,
2) Komisja Rewizyjna Rady Gminy,
3) Wójt.

§44. 1. Bezpo�redni¹ kontrolê nad dzia³alno�ci¹ So³ec-
twa sprawuje Wójt, który zobowi¹zany jest do:

1) czuwania,  aby mienie So³ectwa nie by³o nara¿one na
szkody i uszczuplenie,

2) stworzenie warunków , aby organy So³ectwa mog³y re-
alizowaæ swoje zadania w sposób jak najbardziej efektywny.

2.Komisja Rewizyjna Rady Gminy,  dokonuj¹c kontroli
bud¿etu Gminy,  wydaje opiniê o sposobie realizacji bud¿etu
przez organy So³ectwa.

   §45. 1.Wójt, je¿eli uzna, ¿e uchwa³y i opinie organów
So³ectwa wykraczaj¹ poza zakres  przekazanych im  kompeten-
cji, s¹ sprzeczne z prawem, powinien wstrzymaæ ich realizacjê.

2.Od stanowiska Wójta w sprawach okre�lonych w ust. 1,
organy So³ectwa mog¹ wnie�æ odwo³anie do Rady Gminy.

§46. 1.Organy nadzoru maj¹ prawo ¿¹dania niezbêdnych
informacji, danych i wyja�nieñ dotycz¹cych funkcjonowania So-
³ectwa oraz uczestniczenia w posiedzeniach ich organów.

2.Do wykonywania czynno�ci, o których mowa w ust. 1,
organy wymienione mog¹ delegowaæ swych przedstawicieli.

Rozdzia³ 9
POSTANOWIENIA KOÑCOWE

§47. Zmiany niniejszego Statutu dokonuje Rada Gminy z
w³asnej inicjatywy lub na wniosek Zebrania Wiejskiego , w try-
bie w³a�ciwym dla jego uchwalenia.

Za³¹cznik
do uchwa³y Nr VI/49/03

Rady Gminy w Lubrzy
z dnia 24 czerwca 2003 r.

STATUT
SO£ECTWA KRZY¯KOWICE

Rozdzia³ 1
POSTANOWIENIA OGÓLNE

§ 1. W sk³ad So³ectwa KRZY¯KOWICE wchodzi wie�
KRZY¯KOWICE.

§ 2. Mieszkañcy So³ectwa  KRZY¯KOWICE stanowi¹ Sa-
morz¹d Mieszkañców Wsi.

§ 3. So³ectwo  KRZY¯KOWICE jest jednostk¹ pomocni-
cz¹, której mieszkañcy wspólnie z innymi so³ectwami tworz¹
wspólnotê samorz¹dow¹ Gminy Lubrza.

§ 4. Samorz¹d Mieszkañców So³ectwa KRZY¯KOWICE
dzia³a na podstawie przepisów prawa, a w szczególno�ci :

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

2)Statutu Gminy Lubrza,
5)niniejszego Statutu.

§ 5. Powo³anie, znoszenie, podzia³ oraz ³¹czenie so³ectw
nastêpuje w drodze uchwa³y Rady Gminy na wniosek miesz-
kañców obszaru, który jednostka ta obejmuje lub ma obejmo-
waæ, a tak¿e z inicjatywy organu gminy (Rady Gminy, Wójta),  po
przeprowadzeniu konsultacji z mieszkañcami tego obszaru.

Rozdzia³ 2
ZAKRES DZIA£ANIA I ZADANIA SO£ECTWA

§ 6. Celem samorz¹du So³ectwa jest wyra¿enie i zaspo-
kojenie zbiorowych potrzeb jego mieszkañców, okre�lenie wa-
runków dla racjonalnego i harmonijnego rozwoju przestrzenne-
go oraz tworzenie warunków do pe³nego uczestnictwa miesz-
kañców w ¿yciu wspólnoty so³eckiej.



Dziennik Urzêdowy
Województwa Opolskiego Nr 97 -7443 -     Poz. 1865

§ 7. 1.Do zadañ So³ectwa nale¿y w szczególno�ci :
1)udzia³ w rozpatrywaniu spraw zagospodarowania prze-

strzennego So³ectwa, rozwoju gospodarczego, rolnictwa, inwe-
stycji so³eckich, socjalno - bytowych, kulturalnych, sportu, wypo-
czynku i innych zwi¹zanych z miejscem zamieszkania,

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

3)d¹¿enie do poprawy stanu sanitarnego, porz¹dku i es-
tetyki So³ectwa,

4)troska o �rodowisko naturalne oraz promowanie dzia-
³añ proekologicznych,

5)inicjowanie pomocy dla ludzi samotnych, chorych i nie-
pe³nosprawnych,

6)wspó³dzia³anie z jednostkami organizacyjnymi Gminy
w zakresie organizowania warunków ¿ycia na wsi.

2.Rada Gminy, na wniosek Samorz¹du Mieszkañców So-
³ectwa , w drodze odrêbnej uchwa³y , mo¿e przekazaæ okre�lone
sk³adniki mienia komunalnego So³ectwu do korzystania.

3.Realizuj¹c zadania, o których mowa w ust. 2, organy
Samorz¹du Mieszkañców So³ectwa rozporz¹dzaj¹ dochodami z
tego �ród³a w ramach bud¿etu Gminy.

§ 8. Zadania okre�lone w § 7 Samorz¹du Mieszkañców
realizuje siê w szczególno�ci  poprzez :

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

Samorz¹du Mieszkañców,
3)wspó³uczestnictwo w organizowaniu i przeprowadzaniu

przez Radê Gminy konsultacji spo³ecznej projektów uchwa³ Rady
Gminy o podstawowym znaczeniu dla mieszkañców So³ectwa,

4)wspó³pracê z radnymi z terenu So³ectwa oraz kierowa-
nia do nich wniosków dotycz¹cych So³ectwa.

Rozdzia³ 3
STRUKTURA ORGANIZACYJNA

§ 9.1.Organami jednostki pomocniczej jak¹ jest So³ectwo s¹ :
1) Zebranie Wiejskie,
2) So³tys.
2.Zebranie Wiejskie mo¿e powo³ywaæ tak¿e inne sta³e lub

dora�ne podmioty So³ectwa, okre�laj¹c zakres ich dzia³ania.

§ 10. 1.Kadencja organów So³ectwa odpowiada kadencji
Rady Gminy.

2.Po up³ywie kadencji So³tys i Rada So³ecka dzia³aj¹ do
dnia wyboru nowego So³tysa i nowej Rady So³eckiej.

Rozdzia³ 4
ZEBRANIE WIEJSKIE

§ 11. 1.Zebranie Wiejskie jest form¹ demokracji bezpo-
�redniej samorz¹dno�ci lokalnej mieszkañców So³ectwa i jest
organem stanowi¹cym So³ectwa.

2.Prawo do udzia³u w Zebraniu Wiejskim maj¹ mieszkañ-
cy So³ectwa, posiadaj¹cy czynne  prawo wyborcze do Rady Gminy.

3.Uczestnictwo w zebraniu upowa¿nia do :
1) zabrania g³osu w dyskusji,
2) przedstawienia wniosków i projektów uchwa³,
3) g³osowania,
4) ¿¹dania zapisu w protokole z zebrania, z³o¿onego

o�wiadczenia lub deklaracji.

§ 12. 1.Zebranie Wiejskie zwo³ywane jest przez So³tysa :
1) z w³asnej inicjatywy
2) na ¿¹danie co najmniej 10 % mieszkañców uprawnio-

nych do udzia³u w zebraniu,
3) na wniosek Rady So³eckiej,

4) na wniosek Rady Gminy lub Wójta.
2.Zebranie Wiejskie zwo³ywane w przypadkach okre�lo-

nych w ust. 1 pkt.  2 - 4,  powinno odbyæ siê najpó�niej w terminie
14 dni od daty zg³oszenia wniosku.

3.  Zebranie Wiejskie zwo³uje So³tys w razie potrzeby, nie
rzadziej jednak ni¿ raz w roku.

4.W przypadku niemo¿no�ci zwo³ania zebrania przez So³-
tysa, zebranie zwo³uje Rada So³ecka,  w tym samym trybie co
So³tys.

§ 13. 1.Zebranie Wiejskie jest wa¿ne, gdy zostali o nim
zawiadomieni mieszkañcy przez obwieszczenie w So³ectwie lub
w inny przyjêty w So³ectwie sposób na 7 dni przed terminem
zebrania.

2.Dla prawomocno�ci uchwa³, opinii, niezbêdna jest obec-
no�æ co najmniej 20 % uprawnionych mieszkañców So³ectwa.

3.Zebraniu Wiejskiemu, z zastrze¿eniem § 28 ust. 4, prze-
wodniczy So³tys, chyba ¿e uczestnicy postanowi¹ powo³aæ prze-
wodnicz¹cego zebrania.

§ 14. 1.G³osowanie nad poszczególnymi sprawami jest
jawne, za wyj¹tkiem spraw, dla których niniejszy Statut przewi-
duje g³osowanie tajne.

2. Dla stwierdzenia poparcia mieszkañca , wystarczy zwy-
k³a wiêkszo�æ g³osów.

    Zwyk³a wiêkszo�æ g³osów oznacza przynajmniej o je-
den g³os wiêcej "za" od g³osów   "przeciwnych".

§ 15. 1. Zebranie Wiejskie:
1) wybiera i odwo³uje So³tysa oraz cz³onków Rady So³ec-

kiej ,
2)wystêpuje z wnioskiem do Wójta Gminy o przeprowa-

dzenie przedterminowych wyborów So³tysa i Rady So³eckiej,
3) rozpatruje sprawozdania z pracy So³ectwa,
4)podejmuje uchwa³y maj¹ce charakter opinii w sprawie

tworzenia, ³¹czenia, podzia³u i znoszenia So³ectwa,
5) uchwala roczny plan finansowo-rzeczowy So³ectwa,
6) wyra¿a opinie w istotnych dla interesów mieszkañców

wsi sprawach, a w szczególno�ci:
a) projektów rozstrzygniêæ organów Gminy w czê�ci doty-

cz¹cej planów zagospodarowania przestrzennego So³ectwa i
jego realizacji,

b) przeznaczenia lokali u¿ytkowych i lokalizacji zak³adów,
których dzia³alno�æ mo¿e byæ  uci¹¿liwa dla otoczenia,

c) gospodarowania mieniem gminnym na terenie So³ec-
twa,

d) utrzymania, remontów, konserwacji obiektów miesz-
kalnych, urz¹dzeñ komunalnych, kulturalnych i sportowych w
ramach ustaleñ planu zadañ gospodarczych Gminy,

e) innych spraw, których potrzebê konsultacji Rada Gmi-
ny, Wójt uzna za celow¹.

2.Zebranie Wiejskie mo¿e upowa¿niæ So³tysa do przed-
stawienia organom Gminy, w okresie miêdzy zebraniami opinii
i wniosków w sprawach z zakresu dzia³ania So³ectwa.

§ 16. 1. Uchwa³y i opinie Zebrania Wiejskiego So³tys prze-
kazuje Wójtowi Gminy Lubrza.

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

3. O sposobie za³atwiania sprawy Wójt informuje So³tysa.

§ 17. W Zebraniu Wiejskim mog¹ braæ udzia³ pracownicy
Urzêdu Gminy, jednostek organizacyjnych Gminy dla referowa-
nia spraw i udzielania wyja�nieñ.
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§ 18. 1. Z ka¿dego Zebrania Wiejskiego sporz¹dza siê
protokó³, który powinien zawieraæ :

1) datê, miejsce, godzinê zebrania i oznaczenie, w którym
terminie odbywa siê zebranie,

2) liczbê mieszkañców bior¹cych udzia³ w zebraniu, stwier-
dzenie jego prawomocno�ci,

3) zatwierdzony porz¹dek obrad,
4)sprawozdania So³tysa i Rady So³eckiej z realizacji uchwa³

i wniosków z  poprzedniego zebrania,
5)przebieg obrad, streszczenie dyskusji oraz sformu³o-

wanie zg³oszonych i uchwalonych wniosków,
6) podjête uchwa³y na zebraniu,
7) podpis przewodnicz¹cego zebrania oraz protokolanta.
2. Protoko³y numeruje siê cyframi rzymskimi, a uchwa³y

arabskimi.
    Now¹ numeracjê zaczyna siê od nowej kadencji.
3. Protoko³y lub wyci¹gi z protoko³ów i wnioski z zebrania

przekazuje siê Wójtowi.

§ 19. Do realizacji wspólnych przedsiêwziêæ Samorz¹d
Mieszkañców So³ectwa nawi¹zuje wspó³pracê z samorz¹dami
mieszkañców s¹siednich so³ectw, zawiera porozumienie okre-
�laj¹ce zakres i sposób wykonania wspólnych zadañ, mo¿e po-
dejmowaæ wspólne uchwa³y.

Rozdzia³ 5
SO£TYS, RADA SO£ECKA

§ 20. So³tys jest organem wykonawczym So³ectwa, wybie-
ranym przez Zebranie Wiejskie.

§ 21. 1. Do  kompetencji So³tysa nale¿y w szczególno�ci:
1) zwo³ywanie Zebrañ Wiejskich ( z wyj¹tkiem zebrañ okre-

�lonych w § 28 ),
2) przygotowywanie projektów uchwa³ Zebrania Wiejskiego,
3) sk³adanie raz w roku na Zebraniu Wiejskim sprawoz-

dania ze swej dzia³alno�ci,
4)wystêpowanie do Zebrania Wiejskiego z inicjatywami

dotycz¹cymi udzia³u mieszkañców w rozwi¹zaniu problemów
So³ectwa oraz realizacji zadañ Samorz¹du Mieszkañców Wsi,

5) organizowanie i koordynowanie inicjatyw i przedsiê-
wziêæ spo³ecznych w So³ectwie,

6) wspó³praca z Rad¹ Gminy, Wójtem w realizacji zadañ
So³ectwa,

7) uczestniczenie w sesjach Rady Gminy w Lubrzy,
8) uczestniczenie w naradach So³tysów zwo³ywanych okre-

sowo przez Wójta,
9) inkasowanie podatków i op³at lokalnych,
10) reprezentowanie So³ectwa wobec w³adz, instytucji ,
11)wspó³praca z w³a�ciwymi organami w sprawach za-

pobiegania i zwalczania skutków klêsk ¿ywio³owych.

§ 22. Przy wykonywaniu swoich obowi¹zków,  So³tys trwa-
le wspó³dzia³a z Rad¹ So³eck¹.

§ 23. Rada So³ecka jest organem o charakterze dorad-
czym, inicjuj¹cym i wspomagaj¹cym So³tysa, mog¹cym podej-
mowaæ okre�lone sprawy wszczête z w³asnej inicjatywy, jak i na
wniosek So³tysa.

§ 24. 1. Rada So³ecka sk³ada siê z 5 osób.
2. Kadencja Rady So³eckiej jest równa kadencji So³tysa.

§ 25. Rada So³ecka jest uprawniona do wspó³dzia³ania z
So³tysem w prowadzeniu i za³atwianiu spraw So³ectwa, a w
szczególno�ci do:

1)podejmowania inicjatyw dotycz¹cych przeznaczania �rod-
ków finansowych na cele rozwoju gospodarczego So³ectwa ,
opracowywania programu, planu dzia³ania So³ectwa,

2) inicjowania dzia³añ spo³ecznie u¿ytecznych dla So³ec-
twa i jego mieszkañców,

3) wspó³dzia³ania z w³a�ciwymi organizacjami w celu
wspólnej realizacji zadañ wsi,

4) organizowania wykonania uchwa³ Zebrania Wiejskiego .

§ 26. 1. Rada So³ecka obraduje na posiedzeniach.
2.Posiedzenie Rady So³eckiej jest wa¿ne, je¿eli uczestni-

czy w nim co najmniej po³owa cz³onków.

§ 27. Rada So³ecka obowi¹zana jest informowaæ Zebranie
Wiejskie o czynno�ciach podejmowanych miêdzy zebraniami.

Rozdzia³ 6
ZASADY I TRYB WYBORU I ODWO£YWANIA
SO£TYSA I RADY SO£ECKIEJ

§ 28. 1. Wybory So³tysa i Rady So³eckiej zarz¹dza Wójt w
drodze zarz¹dzenia.

2.Zebranie Wiejskie, na którym ma byæ dokonany wybór
So³tysa i  Rady So³eckiej zwo³uje Wójt , okre�laj¹c dzieñ, mie-
si¹c i godzinê Zebrania Wiejskiego.

3.Zawiadomienie o zwo³aniu Zebrania Wiejskiego dla
wyboru So³tysa i Rady So³eckiej podaje siê do wiadomo�ci
mieszkañcom So³ectwa co najmniej na 7 dni przed wyznaczon¹
dat¹ zebrania.

4.Wójt lub dzia³aj¹cy z jego upowa¿nienia Z-ca Wójta do-
konuje otwarcia zebrania, stwierdza jego prawomocno�æ oraz
prowadzi dalsz¹ czê�æ zebrania.

§ 29. 1.Dla dokonania wa¿no�ci wyboru So³tysa i Rady
So³eckiej na Zebraniu Wiejskim wymagana jest obecno�æ co
najmniej 20 % mieszkañców uprawnionych do g³osowania.

2.O ile w wyznaczonym terminie nie uzyskano obecno�ci
wymaganej liczby mieszkañców, wybory przeprowadza siê w
drugim terminie, tj. po up³ywie 15 minut, bez wzglêdu na ilo�æ
mieszkañców,  zapewniaj¹c¹ jednak liczbê osób potrzebnych
do wyboru lub w innym wyznaczonym terminie.

3.Czynne i bierne prawo wyborcze przys³uguje sta³ym
mieszkañcom So³ectwa.

4.Liczbê mieszkañców So³ectwa uprawnionych do g³osowa-
nia okre�la Wójt,  na podstawie dokumentacji ewidencji ludno�ci.

5. Uprawnieni do g³osowania uczestnicy zebrania s¹ zo-
bowi¹zani do podpisania listy obecno�ci.

§ 30. 1.Wybory przeprowadza komisja skrutacyjna w sk³a-
dzie co najmniej 3 osobowym, wybrana spo�ród uprawnionych
do g³osowania uczestników zebrania.

   Cz³onkiem komisji skrutacyjnej nie mo¿e byæ osoba kan-
dyduj¹ca na So³tysa lub cz³onka Rady    So³eckiej.

2. Do zadañ komisji nale¿y:
1) przyjêcie zg³oszeñ kandydatów,
2)przeprowadzenie g³osowania ( przygotowanie kart do

g³osowania, rozdanie kart do g³osowania, zebranie kart),
3) ustalenie wyników g³osowania,
4) sporz¹dzenie protoko³ów o wynikach wyborów,
5) og³oszenie wyników wyborów.
3. Protokó³ podpisuj¹ cz³onkowie komisji oraz przeprowa-

dzaj¹cy Zebranie Wiejskie.

§ 31. 1. G³osowanie odbywa siê odrêbnie dla wyboru So³-
tysa i Rady So³eckiej.

2. W pierwszej kolejno�ci nale¿y przeprowadziæ wybór
So³tysa.
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§ 32. 1.Wyboru dokonuje siê spo�ród nieograniczonej licz-
by kandydatów zg³oszonych bezpo�rednio przez uczestników Ze-
brania Wiejskiego.

2. Zg³oszenia kandydatów na So³tysa i  Rady So³eckiej
dokonuje siê oddzielnie.

3.Zg³oszeni kandydaci powinni wyraziæ zgodê na kandy-
dowanie ustnie na zebraniu lub pisemnie w razie jego nieobec-
no�ci na zebraniu.

§ 33. Wyboru So³tysa oraz Rady So³eckiej dokonuje siê w
g³osowaniu tajnym.

§ 34. 1.Uprawnieni do g³osowania mieszkañcy So³ectwa
g³osuj¹ na kartkach do g³osowania, opatrzonych pieczêci¹
Gminy Lubrza.

2. Za g³osy wa¿ne uwa¿a siê:
1)w wyborach So³tysa - je¿eli na karcie do g³osowania

postawiono znak "X" obok nazwiska jednego kandydata,
2)w wyborach do Rady So³eckiej - je¿eli na karcie do g³o-

sowania liczba postawionych znaków "X" obok nazwisk kandy-
datów jest równa lub mniejsza od ustalonej liczby cz³onków Rady
So³eckiej.

3.Za wybranych uwa¿a siê tych kandydatów, którzy uzyska-
li kolejno najwiêksz¹ liczbê wa¿nych g³osów.

4.W przypadku, gdy kandydaci otrzymali równ¹ liczbê g³o-
sów, nale¿y przyst¹piæ do drugiej tury g³osowania. W g³osowa-
niu tym bior¹  udzia³ tylko kandydaci, którzy uzyskali najwiêksz¹,
równ¹ liczbê g³osów.

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

1) �mierci
2) rezygnacji w toku kadencji
3) odwo³ania przed up³ywem kadencji
4) utraty prawa wybieralno�ci.

§ 36. 1.So³tys wraz z Rad¹ So³eck¹ s¹ bezpo�rednio od-
powiedzialni przed Zebraniem Wiejskim i mog¹ byæ przez ze-
branie odwo³ani przed up³ywem kadencji, je¿eli nie wykonuj¹
swych obowi¹zków, naruszaj¹ postanowienia Statutu i uchwa³
Rady Gminy, Zebrania Wiejskiego lub dopuszczaj¹ siê czynu
dyskwalifikuj¹cego w opinii �rodowiska.

2. Wniosek o odwo³anie organów So³ectwa kierowany jest
do Wójta.  Wniosek o odwo³anie musi zawieraæ uzasadnienie.

3.Zarz¹dzenie o zwo³aniu Zebrania Wiejskiego w celu
ewentualnego odwo³ania So³tysa b¹d� Rady So³eckiej podej-
muje Wójt , ustalaj¹c miejsce, dzieñ i godzinê zebrania.

4.Wójt mo¿e zawiesiæ w czynno�ciach So³tysa, który nie
wywi¹zuje siê ze swoich obowi¹zków lub dopu�ci siê przestêp-
stwa i wyst¹piæ do Zebrania Wiejskiego o jego odwo³anie.

5.Do odwo³ania So³tysa wymagana jest obecno�æ co naj-
mniej 20 % mieszkañców uprawnionych do g³osowania.

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

7.Odwo³anie nie mo¿e nast¹piæ zaocznie, chyba, ¿e zain-
teresowany nie stawi siê bez usprawiedliwionej przyczyny.

8. Odwo³anie So³tysa dokonywane jest w g³osowaniu taj-
nym, bezwzglêdn¹ wiêkszo�ci¹ g³osów.

§ 37. 1. W przypadku odwo³ania lub ust¹pienia So³tysa,
Rady So³eckiej, Wójt zarz¹dza nowe  wybory w terminie do 30 dni.

2. Wybory uzupe³niaj¹ce odbywaj¹ siê wed³ug zasad okre-
�lonych w § 28 - 34 niniejszego  Statutu.

3.So³tys lub cz³onek Rady So³eckiej wybrany w wyborach
uzupe³niaj¹cych , pe³ni funkcjê do koñca trwaj¹cej kadencji.

Rozdzia³ 7
GOSPODARKA MIENIEM I GOSPODARKA FINANSOWA

§38. 1. So³ectwo zarz¹dza przekazanym mu przez Radê
Gminy odrêbn¹ uchwa³¹, mieniem komunalnym.

2. W zakresie zwyk³ego zarz¹du mieniem bêd¹cym w jego
posiadaniu So³ectwo:

1)za³atwia bie¿¹ce sprawy zwi¹zane z eksploatacj¹ mienia,
2)utrzymuje mienie w stanie nie pogorszonym, zgodnie z

jego aktualnym przeznaczeniem,
3)mo¿e prowadziæ dzia³alno�æ gospodarcz¹ z wykorzysta-

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

4)mo¿e oddaæ w najem, dzier¿awê lub do innego korzy-
stania lokale, obiekty i grunty po uprzednim uzgodnieniu z Wój-
tem zasad i warunków tych czynno�ci.

5)pobiera i dysponuje po¿ytkami z tego mienia.

§39. So³ectwo nie tworzy w³asnego bud¿etu lecz prowadzi
gospodarkê finansow¹ w ramach bud¿etu Gminy.

§40. 1. Dochodami So³ectwa s¹:
1)    �rodki przyznane przez Radê Gminy w ramach bud¿e-

tu Gminy,
 2)   dobrowolne wp³aty osób prawnych i fizycznych,
3) wp³ywy z wynajmowania i wydzier¿awiania sk³adników

mienia komunalnego przekazywanego So³ectwu,
4)  wp³ywy z organizowanych na terenie so³ectw imprez,

wystaw, koncertów czy konkursów w ramach ogólnie obowi¹zu-
j¹cych przepisów.

2.�rodki finansowe pochodz¹ce z dzia³alno�ci gospodar-
czej, organizowanych imprez, darowizny oraz inne �rodki pie-
niê¿ne,  winny byæ gromadzone na rachunku bankowym.

§41. 1.So³ectwo ma prawo do korzystania ze �rodków bu-
d¿etu Gminy, wyodrêbnionych na wspieranie dzia³alno�ci Sa-
morz¹dów Mieszkañców Wsi .

2.Wnioski - uchwa³ê Zebrania Wiejskiego o przyznanie
�rodków finansowych z bud¿etu Gminy przedk³ada Wójtowi So³-
tys, w terminie do 30 wrze�nia ka¿dego roku.

3. �rodki finansowe So³ectwo mo¿e przeznaczyæ w szcze-
gólno�ci na:

    1) utrzymanie dróg polnych,
    2) poprawê estetyki i bezpieczeñstwa publicznego So-

³ectwa,
    3) utrzymanie obiektów i urz¹dzeñ przekazanych  So³ectwu,
    4) zaspokajanie miejscowych potrzeb kulturalno - o�wia-

towych i sportowych.
4.Wójt Gminy analizuje zg³oszone potrzeby So³ectwa pod

k¹tem uzasadnienia ekonomicznego i spo³ecznego i decyduje
o wielko�ci przyznanych �rodków finansowych na wnioskowa-
ne cele.

5.Zadania o charakterze inwestycyjnym na terenie So³ec-
twa realizowane s¹ w ramach planu zadañ gospodarczych na
dany rok.

Rozdzia³ 8
NADZÓR NAD DZIA£ALNO�CI¥ SO£ECTWA

§42. Nadzór nad dzia³alno�ci¹ So³ectwa sprawowany jest
na podstawie kryteriów zgodno�ci z prawem, celowo�ci, rzetel-
no�ci i gospodarno�ci.

  §43. Organami nadzoru nad dzia³alno�ci¹ So³ectwa s¹:
1) Rada Gminy,
2) Komisja Rewizyjna Rady Gminy,
3) Wójt.
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§44. 1. Bezpo�redni¹ kontrolê nad dzia³alno�ci¹ So³ec-
twa sprawuje Wójt, który zobowi¹zany jest do:

1) czuwania,  aby mienie So³ectwa nie by³o nara¿one na
szkody i uszczuplenie,

2) stworzenie warunków , aby organy So³ectwa mog³y re-
alizowaæ swoje zadania w sposób jak najbardziej efektywny.

2.Komisja Rewizyjna Rady Gminy,  dokonuj¹c kontroli
bud¿etu Gminy,  wydaje opiniê o sposobie realizacji bud¿etu
przez organy So³ectwa.

   §45. 1.Wójt, je¿eli uzna, ¿e uchwa³y i opinie organów
So³ectwa wykraczaj¹ poza zakres  przekazanych im  kompeten-
cji, s¹ sprzeczne z prawem, powinien wstrzymaæ ich realizacjê.

2.Od stanowiska Wójta w sprawach okre�lonych w ust. 1,
organy So³ectwa mog¹ wnie�æ odwo³anie do Rady Gminy.

§46. 1.Organy nadzoru maj¹ prawo ¿¹dania niezbêdnych
informacji, danych i wyja�nieñ dotycz¹cych funkcjonowania So-
³ectwa oraz uczestniczenia w posiedzeniach ich organów.

2.Do wykonywania czynno�ci, o których mowa w ust. 1,
organy wymienione mog¹ delegowaæ swych przedstawicieli.

Rozdzia³ 9
POSTANOWIENIA KOÑCOWE

§47. Zmiany niniejszego Statutu dokonuje Rada Gminy z
w³asnej inicjatywy lub na wniosek Zebrania Wiejskiego , w try-
bie w³a�ciwym dla jego uchwalenia.

Za³¹cznik
do uchwa³y Nr VI/49/03

Rady Gminy w Lubrzy
z dnia 24 czerwca 2003 r.

STATUT
SO£ECTWA  JASIONA

Rozdzia³ 1
POSTANOWIENIA OGÓLNE

§ 1.W sk³ad So³ectwa JASIONA wchodzi wie�  JASIONA.

§ 2. Mieszkañcy So³ectwa  JASIONA stanowi¹ Samorz¹d
Mieszkañców Wsi.

§ 3. So³ectwo  JASIONA jest jednostk¹ pomocnicz¹, której
mieszkañcy wspólnie z innymi so³ectwami tworz¹ wspólnotê
samorz¹dow¹ Gminy Lubrza.

§ 4. Samorz¹d Mieszkañców So³ectwa  JASIONA dzia³a
na podstawie przepisów prawa, a w szczególno�ci :

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

2) Statutu Gminy Lubrza,
3) niniejszego Statutu.

§ 5. Powo³anie, znoszenie, podzia³ oraz ³¹czenie so³ectw
nastêpuje w drodze uchwa³y Rady Gminy na wniosek miesz-
kañców obszaru, który jednostka ta obejmuje lub ma obejmo-
waæ, a tak¿e z inicjatywy organu gminy (Rady Gminy, Wójta),  po
przeprowadzeniu konsultacji z mieszkañcami tego obszaru.

Rozdzia³ 2
ZAKRES DZIA£ANIA I ZADANIA SO£ECTWA

§ 6. Celem samorz¹du So³ectwa jest wyra¿enie i zaspo-
kojenie zbiorowych potrzeb jego mieszkañców, okre�lenie wa-

runków dla racjonalnego i harmonijnego rozwoju przestrzenne-
go oraz tworzenie warunków do pe³nego uczestnictwa miesz-
kañców w ¿yciu wspólnoty so³eckiej.

§ 7. 1.Do zadañ So³ectwa nale¿y w szczególno�ci :
1)udzia³ w rozpatrywaniu spraw zagospodarowania prze-

strzennego So³ectwa, rozwoju gospodarczego, rolnictwa, inwe-
stycji so³eckich, socjalno - bytowych, kulturalnych, sportu, wypo-
czynku i innych zwi¹zanych z miejscem zamieszkania,

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

3)d¹¿enie do poprawy stanu sanitarnego, porz¹dku i es-
tetyki So³ectwa,

4)troska o �rodowisko naturalne oraz promowanie dzia-
³añ proekologicznych,

5)inicjowanie pomocy dla ludzi samotnych, chorych i nie-
pe³nosprawnych,

6)wspó³dzia³anie z jednostkami organizacyjnymi Gminy
w zakresie organizowania warunków ¿ycia na wsi.

2.Rada Gminy, na wniosek Samorz¹du Mieszkañców So-
³ectwa , w drodze odrêbnej uchwa³y , mo¿e przekazaæ okre�lone
sk³adniki mienia komunalnego So³ectwu do korzystania.

4.Realizuj¹c zadania, o których mowa w ust. 2, organy
Samorz¹du Mieszkañców So³ectwa rozporz¹dzaj¹ dochodami z
tego �ród³a w ramach bud¿etu Gminy.

§ 8. Zadania okre�lone w § 7 Samorz¹du Mieszkañców
realizuje siê w szczególno�ci  poprzez :

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

Samorz¹du Mieszkañców,
3)wspó³uczestnictwo w organizowaniu i przeprowadzaniu

przez Radê Gminy konsultacji spo³ecznej projektów uchwa³ Rady
Gminy o podstawowym znaczeniu dla mieszkañców So³ectwa,

4)wspó³pracê z radnymi z terenu So³ectwa oraz kierowa-
nia do nich wniosków dotycz¹cych So³ectwa.

Rozdzia³ 3
STRUKTURA ORGANIZACYJNA

§ 9.1.Organami jednostki pomocniczej jak¹ jest So³ectwo s¹ :
1) Zebranie Wiejskie,
2) So³tys.
2.Zebranie Wiejskie mo¿e powo³ywaæ tak¿e inne sta³e lub

dora�ne podmioty So³ectwa, okre�laj¹c zakres ich dzia³ania.

§ 10. 1.Kadencja organów So³ectwa odpowiada kadencji
Rady Gminy.

2.Po up³ywie kadencji So³tys i Rada So³ecka dzia³aj¹ do
dnia wyboru nowego So³tysa i nowej Rady So³eckiej.

Rozdzia³ 4
ZEBRANIE WIEJSKIE

§ 11. 1.Zebranie Wiejskie jest form¹ demokracji bezpo-
�redniej samorz¹dno�ci lokalnej mieszkañców So³ectwa i jest
organem stanowi¹cym So³ectwa.

2.Prawo do udzia³u w Zebraniu Wiejskim maj¹ mieszkañ-
cy So³ectwa, posiadaj¹cy czynne  prawo wyborcze do Rady Gminy.

3.Uczestnictwo w zebraniu upowa¿nia do :
1) zabrania g³osu w dyskusji,
2) przedstawienia wniosków i projektów uchwa³,
3) g³osowania,
4) ¿¹dania zapisu w protokole z zebrania, z³o¿onego

o�wiadczenia lub deklaracji.
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§ 12. 1.Zebranie Wiejskie zwo³ywane jest przez So³tysa :
1) z w³asnej inicjatywy
2) na ¿¹danie co najmniej 10 % mieszkañców uprawnio-

nych do udzia³u w zebraniu,
3) na wniosek Rady So³eckiej,
4) na wniosek Rady Gminy lub Wójta.
2.Zebranie Wiejskie zwo³ywane w przypadkach okre�lo-

nych w ust. 1 pkt.  2 - 4,  powinno odbyæ siê najpó�niej w terminie
14 dni od daty zg³oszenia wniosku.

3.  Zebranie Wiejskie zwo³uje So³tys w razie potrzeby, nie
rzadziej jednak ni¿ raz w roku.

4.W przypadku niemo¿no�ci zwo³ania zebrania przez So³-
tysa, zebranie zwo³uje Rada So³ecka, w tym samym trybie co
So³tys.

§ 13. 1.Zebranie Wiejskie jest wa¿ne, gdy zostali o nim
zawiadomieni mieszkañcy przez obwieszczenie w So³ectwie lub
w inny przyjêty w So³ectwie sposób na 7 dni przed terminem
zebrania.

2.Dla prawomocno�ci uchwa³, opinii, niezbêdna jest obec-
no�æ co najmniej 20 % uprawnionych mieszkañców So³ectwa.

3.Zebraniu Wiejskiemu, z zastrze¿eniem § 28 ust. 4, prze-
wodniczy So³tys, chyba ¿e uczestnicy postanowi¹ powo³aæ prze-
wodnicz¹cego zebrania.

§ 14. 1.G³osowanie nad poszczególnymi sprawami jest
jawne, za wyj¹tkiem spraw, dla których niniejszy Statut przewi-
duje g³osowanie tajne.

2. Dla stwierdzenia poparcia mieszkañca , wystarczy zwy-
k³a wiêkszo�æ g³osów.

    Zwyk³a wiêkszo�æ g³osów oznacza przynajmniej o je-
den g³os wiêcej "za" od g³osów   "przeciwnych".

§ 15. 1. Zebranie Wiejskie:
1) wybiera i odwo³uje So³tysa oraz cz³onków Rady So³ec-

kiej ,
2)wystêpuje z wnioskiem do Wójta Gminy o przeprowa-

dzenie przedterminowych wyborów So³tysa i Rady So³eckiej,
3) rozpatruje sprawozdania z pracy So³ectwa,
4)podejmuje uchwa³y maj¹ce charakter opinii w sprawie

tworzenia, ³¹czenia, podzia³u i znoszenia So³ectwa,
5) uchwala roczny plan finansowo-rzeczowy So³ectwa,
6) wyra¿a opinie w istotnych dla interesów mieszkañców

wsi sprawach, a w szczególno�ci:
a) projektów rozstrzygniêæ organów Gminy w czê�ci doty-

cz¹cej planów zagospodarowania przestrzennego So³ectwa i
jego realizacji,

b) przeznaczenia lokali u¿ytkowych i lokalizacji zak³adów,
których dzia³alno�æ mo¿e byæ  uci¹¿liwa dla otoczenia,

c) gospodarowania mieniem gminnym na terenie So³ec-
twa,

d) utrzymania, remontów, konserwacji obiektów miesz-
kalnych, urz¹dzeñ komunalnych, kulturalnych i sportowych w
ramach ustaleñ planu zadañ gospodarczych Gminy,

e) innych spraw, których potrzebê konsultacji Rada Gmi-
ny, Wójt uzna za celow¹.

2.Zebranie Wiejskie mo¿e upowa¿niæ So³tysa do przed-
stawienia organom Gminy, w okresie miêdzy zebraniami opinii
i wniosków w sprawach z zakresu dzia³ania So³ectwa.

§ 16. 1. Uchwa³y i opinie Zebrania Wiejskiego So³tys prze-
kazuje Wójtowi Gminy Lubrza.

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

3. O sposobie za³atwiania sprawy Wójt informuje So³tysa.

§ 17. W Zebraniu Wiejskim mog¹ braæ udzia³ pracownicy
Urzêdu Gminy, jednostek organizacyjnych Gminy dla referowa-
nia spraw i udzielania wyja�nieñ.

§ 18. 1. Z ka¿dego Zebrania Wiejskiego sporz¹dza siê
protokó³, który powinien zawieraæ :

1) datê, miejsce, godzinê zebrania i oznaczenie, w którym
terminie odbywa siê zebranie,

2) liczbê mieszkañców bior¹cych udzia³ w zebraniu, stwier-
dzenie jego prawomocno�ci,

3) zatwierdzony porz¹dek obrad,
4)sprawozdania So³tysa i Rady So³eckiej z realizacji uchwa³

i wniosków z  poprzedniego zebrania,
5)przebieg obrad, streszczenie dyskusji oraz sformu³o-

wanie zg³oszonych i uchwalonych wniosków,
6) podjête uchwa³y na zebraniu,
7) podpis przewodnicz¹cego zebrania oraz protokolanta.
2. Protoko³y numeruje siê cyframi rzymskimi, a uchwa³y

arabskimi.
    Now¹ numeracjê zaczyna siê od nowej kadencji.
3. Protoko³y lub wyci¹gi z protoko³ów i wnioski z zebrania

przekazuje siê Wójtowi.

§ 19. Do realizacji wspólnych przedsiêwziêæ Samorz¹d
Mieszkañców So³ectwa nawi¹zuje wspó³pracê z samorz¹dami
mieszkañców s¹siednich so³ectw, zawiera porozumienie okre-
�laj¹ce zakres i sposób wykonania wspólnych zadañ, mo¿e po-
dejmowaæ wspólne uchwa³y.

Rozdzia³ 5
SO£TYS, RADA SO£ECKA

§ 20. So³tys jest organem wykonawczym So³ectwa, wybie-
ranym przez Zebranie Wiejskie.

§ 21. 1. Do  kompetencji So³tysa nale¿y w szczególno�ci:
1) zwo³ywanie Zebrañ Wiejskich ( z wyj¹tkiem zebrañ okre-

�lonych w § 28 ),
2) przygotowywanie projektów uchwa³ Zebrania Wiejskiego,
3) sk³adanie raz w roku na Zebraniu Wiejskim sprawoz-

dania ze swej dzia³alno�ci,
4)wystêpowanie do Zebrania Wiejskiego z inicjatywami

dotycz¹cymi udzia³u mieszkañców w rozwi¹zaniu problemów
So³ectwa oraz realizacji zadañ Samorz¹du Mieszkañców Wsi,

5) organizowanie i koordynowanie inicjatyw i przedsiê-
wziêæ spo³ecznych w So³ectwie,

6) wspó³praca z Rad¹ Gminy, Wójtem w realizacji zadañ
So³ectwa,

7) uczestniczenie w sesjach Rady Gminy w Lubrzy,
8) uczestniczenie w naradach So³tysów zwo³ywanych okre-

sowo przez Wójta,
9) inkasowanie podatków i op³at lokalnych,
10) reprezentowanie So³ectwa wobec w³adz, instytucji ,
11)wspó³praca z w³a�ciwymi organami w sprawach za-

pobiegania i zwalczania skutków klêsk ¿ywio³owych.

§ 22. Przy wykonywaniu swoich obowi¹zków,  So³tys trwa-
le wspó³dzia³a z Rad¹ So³eck¹.

§ 23. Rada So³ecka jest organem o charakterze dorad-
czym, inicjuj¹cym i wspomagaj¹cym So³tysa, mog¹cym podej-
mowaæ okre�lone sprawy wszczête z w³asnej inicjatywy, jak i na
wniosek So³tysa.
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§ 24. 1. Rada So³ecka sk³ada siê z 3 osób.
2. Kadencja Rady So³eckiej jest równa kadencji So³tysa.

§ 25. Rada So³ecka jest uprawniona do wspó³dzia³ania z
So³tysem w prowadzeniu i za³atwianiu spraw So³ectwa, a w
szczególno�ci do:

1)podejmowania inicjatyw dotycz¹cych przeznaczania �rod-
ków finansowych na cele rozwoju gospodarczego So³ectwa ,
opracowywania programu, planu dzia³ania So³ectwa,

2) inicjowania dzia³añ spo³ecznie u¿ytecznych dla So³ec-
twa i jego mieszkañców,

3) wspó³dzia³ania z w³a�ciwymi organizacjami w celu
wspólnej realizacji zadañ wsi,

4) organizowania wykonania uchwa³ Zebrania Wiejskiego .

§ 26. 1. Rada So³ecka obraduje na posiedzeniach.
2.Posiedzenie Rady So³eckiej jest wa¿ne, je¿eli uczestni-

czy w nim co najmniej po³owa cz³onków.

§ 27. Rada So³ecka obowi¹zana jest informowaæ Zebranie
Wiejskie o czynno�ciach podejmowanych miêdzy zebraniami.

Rozdzia³ 6
ZASADY I TRYB WYBORU I ODWO£YWANIA
SO£TYSA I RADY SO£ECKIEJ

§ 28. 1. Wybory So³tysa i Rady So³eckiej zarz¹dza Wójt w
drodze zarz¹dzenia.

2.Zebranie Wiejskie, na którym ma byæ dokonany wybór
So³tysa i  Rady So³eckiej zwo³uje Wójt , okre�laj¹c dzieñ, mie-
si¹c i godzinê Zebrania Wiejskiego.

3.Zawiadomienie o zwo³aniu Zebrania Wiejskiego dla
wyboru So³tysa i Rady So³eckiej podaje siê do wiadomo�ci
mieszkañcom So³ectwa co najmniej na 7 dni przed wyznaczon¹
dat¹ zebrania.

4.Wójt lub dzia³aj¹cy z jego upowa¿nienia Z-ca Wójta do-
konuje otwarcia zebrania, stwierdza jego prawomocno�æ oraz
prowadzi dalsz¹ czê�æ zebrania.

§ 29. 1.Dla dokonania wa¿no�ci wyboru So³tysa i Rady
So³eckiej na Zebraniu Wiejskim wymagana jest obecno�æ co
najmniej 20 % mieszkañców uprawnionych do g³osowania.

2.O ile w wyznaczonym terminie nie uzyskano obecno�ci
wymaganej liczby mieszkañców, wybory przeprowadza siê w
drugim terminie, tj. po up³ywie 15 minut, bez wzglêdu na ilo�æ
mieszkañców,  zapewniaj¹c¹ jednak liczbê osób potrzebnych
do wyboru lub w innym wyznaczonym terminie.

3.Czynne i bierne prawo wyborcze przys³uguje sta³ym
mieszkañcom So³ectwa.

4.Liczbê mieszkañców So³ectwa uprawnionych do g³oso-
wania okre�la Wójt,  na podstawie dokumentacji ewidencji lud-
no�ci.

5. Uprawnieni do g³osowania uczestnicy zebrania s¹ zo-
bowi¹zani do podpisania listy obecno�ci.

§ 30. 1.Wybory przeprowadza komisja skrutacyjna w sk³a-
dzie co najmniej 3 osobowym, wybrana spo�ród uprawnionych
do g³osowania uczestników zebrania.

   Cz³onkiem komisji skrutacyjnej nie mo¿e byæ osoba kan-
dyduj¹ca na So³tysa lub cz³onka Rady    So³eckiej.

2. Do zadañ komisji nale¿y:
1) przyjêcie zg³oszeñ kandydatów,
2)przeprowadzenie g³osowania ( przygotowanie kart do

g³osowania, rozdanie kart do g³osowania, zebranie kart),
3) ustalenie wyników g³osowania,
4) sporz¹dzenie protoko³ów o wynikach wyborów,
5) og³oszenie wyników wyborów.

3. Protokó³ podpisuj¹ cz³onkowie komisji oraz przeprowa-
dzaj¹cy Zebranie Wiejskie.

§ 31. 1. G³osowanie odbywa siê odrêbnie dla wyboru So³-
tysa i Rady So³eckiej.

2. W pierwszej kolejno�ci nale¿y przeprowadziæ wybór
So³tysa.

§ 32. 1.Wyboru dokonuje siê spo�ród nieograniczonej licz-
by kandydatów zg³oszonych bezpo�rednio przez uczestników Ze-
brania Wiejskiego.

2. Zg³oszenia kandydatów na So³tysa i  Rady So³eckiej
dokonuje siê oddzielnie.

3.Zg³oszeni kandydaci powinni wyraziæ zgodê na kandy-
dowanie ustnie na zebraniu lub pisemnie w razie jego nieobec-
no�ci na zebraniu.

§ 33. Wyboru So³tysa oraz Rady So³eckiej dokonuje siê w
g³osowaniu tajnym.

§ 34. 1.Uprawnieni do g³osowania mieszkañcy So³ectwa
g³osuj¹ na kartkach do g³osowania, opatrzonych pieczêci¹
Gminy Lubrza.

2. Za g³osy wa¿ne uwa¿a siê:
1)w wyborach So³tysa - je¿eli na karcie do g³osowania

postawiono znak "X" obok nazwiska jednego kandydata,
2)w wyborach do Rady So³eckiej - je¿eli na karcie do g³o-

sowania liczba postawionych znaków "X" obok nazwisk kandy-
datów jest równa lub mniejsza od ustalonej liczby cz³onków Rady
So³eckiej.

3.Za wybranych uwa¿a siê tych kandydatów, którzy uzyska-
li kolejno najwiêksz¹ liczbê wa¿nych g³osów.

4.W przypadku, gdy kandydaci otrzymali równ¹ liczbê g³o-
sów, nale¿y przyst¹piæ do drugiej tury g³osowania. W g³osowa-
niu tym bior¹  udzia³ tylko kandydaci, którzy uzyskali najwiêksz¹,
równ¹ liczbê g³osów.

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

1) �mierci,
2) rezygnacji w toku kadencji,
3) odwo³ania przed up³ywem kadencji,
4) utraty prawa wybieralno�ci.

§ 36. 1.So³tys wraz z Rad¹ So³eck¹ s¹ bezpo�rednio od-
powiedzialni przed Zebraniem Wiejskim i mog¹ byæ przez ze-
branie odwo³ani przed up³ywem kadencji, je¿eli nie wykonuj¹
swych obowi¹zków, naruszaj¹ postanowienia Statutu i uchwa³
Rady Gminy, Zebrania Wiejskiego lub dopuszczaj¹ siê czynu
dyskwalifikuj¹cego w opinii �rodowiska.

2. Wniosek o odwo³anie organów So³ectwa kierowany jest
do Wójta.  Wniosek o odwo³anie musi zawieraæ uzasadnienie.

3.Zarz¹dzenie o zwo³aniu Zebrania Wiejskiego w celu
ewentualnego odwo³ania So³tysa b¹d� Rady So³eckiej podej-
muje Wójt , ustalaj¹c miejsce, dzieñ i godzinê zebrania.

4.Wójt mo¿e zawiesiæ w czynno�ciach So³tysa, który nie
wywi¹zuje siê ze swoich obowi¹zków lub dopu�ci siê przestêp-
stwa i wyst¹piæ do Zebrania Wiejskiego o jego odwo³anie.

5.Do odwo³ania So³tysa wymagana jest obecno�æ co naj-
mniej 20 % mieszkañców uprawnionych do g³osowania.

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

7.Odwo³anie nie mo¿e nast¹piæ zaocznie, chyba, ¿e zain-
teresowany nie stawi siê bez usprawiedliwionej przyczyny.

8. Odwo³anie So³tysa dokonywane jest w g³osowaniu taj-
nym, bezwzglêdn¹ wiêkszo�ci¹ g³osów.
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§ 37. 1. W przypadku odwo³ania lub ust¹pienia So³tysa,
Rady So³eckiej, Wójt zarz¹dza nowe  wybory w terminie do 30 dni.

2. Wybory uzupe³niaj¹ce odbywaj¹ siê wed³ug zasad okre-
�lonych w § 28 - 34 niniejszego  Statutu.

3.So³tys lub cz³onek Rady So³eckiej wybrany w wyborach
uzupe³niaj¹cych , pe³ni funkcjê do koñca trwaj¹cej kadencji.

Rozdzia³ 7
GOSPODARKA MIENIEM I GOSPODARKA FINANSOWA

§38. 1. So³ectwo zarz¹dza przekazanym mu przez Radê
Gminy odrêbn¹ uchwa³¹, mieniem komunalnym.

2. W zakresie zwyk³ego zarz¹du mieniem bêd¹cym w jego
posiadaniu So³ectwo:

1)za³atwia bie¿¹ce sprawy zwi¹zane z eksploatacj¹ mienia,
2)utrzymuje mienie w stanie nie pogorszonym, zgodnie z

jego aktualnym przeznaczeniem,
3)mo¿e prowadziæ dzia³alno�æ gospodarcz¹ z wykorzysta-

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

4)mo¿e oddaæ w najem, dzier¿awê lub do innego korzy-
stania lokale, obiekty i grunty po uprzednim uzgodnieniu z Wój-
tem zasad i warunków tych czynno�ci.

5)pobiera i dysponuje po¿ytkami z tego mienia.

§39. So³ectwo nie tworzy w³asnego bud¿etu lecz prowadzi
gospodarkê finansow¹ w ramach bud¿etu Gminy.

§40. 1. Dochodami So³ectwa s¹:
1)    �rodki przyznane przez Radê Gminy w ramach bud¿e-

tu Gminy,
 2)   dobrowolne wp³aty osób prawnych i fizycznych,
3) wp³ywy z wynajmowania i wydzier¿awiania sk³adników

mienia komunalnego przekazywanego So³ectwu,
4)  wp³ywy z organizowanych na terenie so³ectw imprez,

wystaw, koncertów czy konkursów w ramach ogólnie obowi¹zu-
j¹cych przepisów.

2.�rodki finansowe pochodz¹ce z dzia³alno�ci gospodar-
czej, organizowanych imprez, darowizny oraz inne �rodki pie-
niê¿ne,  winny byæ gromadzone na rachunku bankowym.

§41. 1.So³ectwo ma prawo do korzystania ze �rodków bu-
d¿etu Gminy, wyodrêbnionych na wspieranie dzia³alno�ci Sa-
morz¹dów Mieszkañców Wsi .

2.Wnioski - uchwa³ê Zebrania Wiejskiego o przyznanie
�rodków finansowych z bud¿etu Gminy przedk³ada Wójtowi So³-
tys, w terminie do 30 wrze�nia ka¿dego roku.

3. �rodki finansowe So³ectwo mo¿e przeznaczyæ w szcze-
gólno�ci na:

    1) utrzymanie dróg polnych,
    2) poprawê estetyki i bezpieczeñstwa publicznego So-

³ectwa,
    3) utrzymanie obiektów i urz¹dzeñ przekazanych  So³ectwu,
    4) zaspokajanie miejscowych potrzeb kulturalno - o�wia-

towych i sportowych.
4.Wójt Gminy analizuje zg³oszone potrzeby So³ectwa pod k¹-

tem uzasadnienia ekonomicznego i spo³ecznego i decyduje o wiel-
ko�ci przyznanych �rodków finansowych na wnioskowane cele.

5.Zadania o charakterze inwestycyjnym na terenie So³ectwa
realizowane s¹ w ramach planu zadañ gospodarczych na dany rok.

Rozdzia³ 8
NADZÓR NAD DZIA£ALNO�CI¥ SO£ECTWA

§42. Nadzór nad dzia³alno�ci¹ So³ectwa sprawowany jest
na podstawie kryteriów zgodno�ci z prawem, celowo�ci, rzetel-
no�ci i gospodarno�ci.

§43. Organami nadzoru nad dzia³alno�ci¹ So³ectwa s¹:
1) Rada Gminy,
2) Komisja Rewizyjna Rady Gminy,
3) Wójt.

§44. 1. Bezpo�redni¹ kontrolê nad dzia³alno�ci¹ So³ec-
twa sprawuje Wójt, który zobowi¹zany jest do:

1) czuwania,  aby mienie So³ectwa nie by³o nara¿one na
szkody i uszczuplenie,

2) stworzenie warunków , aby organy So³ectwa mog³y re-
alizowaæ swoje zadania w sposób jak najbardziej efektywny.

2.Komisja Rewizyjna Rady Gminy,  dokonuj¹c kontroli
bud¿etu Gminy,  wydaje opiniê o sposobie realizacji bud¿etu
przez organy So³ectwa.

   §45. 1.Wójt, je¿eli uzna, ¿e uchwa³y i opinie organów
So³ectwa wykraczaj¹ poza zakres  przekazanych im  kompeten-
cji, s¹ sprzeczne z prawem, powinien wstrzymaæ ich realizacjê.

2.Od stanowiska Wójta w sprawach okre�lonych w ust. 1,
organy So³ectwa mog¹ wnie�æ odwo³anie do Rady Gminy.

§46. 1.Organy nadzoru maj¹ prawo ¿¹dania niezbêdnych
informacji, danych i wyja�nieñ dotycz¹cych funkcjonowania So-
³ectwa oraz uczestniczenia w posiedzeniach ich organów.

2.Do wykonywania czynno�ci, o których mowa w ust. 1,
organy wymienione mog¹ delegowaæ swych przedstawicieli.

Rozdzia³ 9
POSTANOWIENIA KOÑCOWE

§47. Zmiany niniejszego Statutu dokonuje Rada Gminy z
w³asnej inicjatywy lub na wniosek Zebrania Wiejskiego , w try-
bie w³a�ciwym dla jego uchwalenia.

Za³¹cznik
do uchwa³y Nr VI/49/03

Rady Gminy w Lubrzy
z dnia 24 czerwca 2003 r.

STATUT
SO£ECTWA   TRZEBINA

Rozdzia³ 1
POSTANOWIENIA OGÓLNE

§ 1. W sk³ad So³ectwa  TRZEBINA wchodzi wie�   TRZEBINA.

§ 2. Mieszkañcy So³ectwa  TRZEBINA stanowi¹ Samorz¹d
Mieszkañców Wsi.

§ 3. So³ectwo  TRZEBINA jest jednostk¹ pomocnicz¹, któ-
rej mieszkañcy wspólnie z innymi so³ectwami tworz¹ wspólnotê
samorz¹dow¹ Gminy Lubrza.

§ 4. Samorz¹d Mieszkañców So³ectwa TRZEBINA dzia³a
na podstawie przepisów prawa, a w szczególno�ci :

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

2)Statutu Gminy Lubrza,
7)niniejszego Statutu.

§ 5. Powo³anie, znoszenie, podzia³ oraz ³¹czenie so³ectw
nastêpuje w drodze uchwa³y Rady Gminy na wniosek miesz-
kañców obszaru, który jednostka ta obejmuje lub ma obejmo-
waæ, a tak¿e z inicjatywy organu gminy (Rady Gminy, Wójta),  po
przeprowadzeniu konsultacji z mieszkañcami tego obszaru.
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Rozdzia³ 2
ZAKRES DZIA£ANIA I ZADANIA SO£ECTWA

§ 6. Celem samorz¹du So³ectwa jest wyra¿enie i zaspo-
kojenie zbiorowych potrzeb jego mieszkañców, okre�lenie wa-
runków dla racjonalnego i harmonijnego rozwoju przestrzenne-
go oraz tworzenie warunków do pe³nego uczestnictwa miesz-
kañców w ¿yciu wspólnoty so³eckiej.

§ 7. 1.Do zadañ So³ectwa nale¿y w szczególno�ci :
1)udzia³ w rozpatrywaniu spraw zagospodarowania prze-

strzennego So³ectwa, rozwoju gospodarczego, rolnictwa, inwe-
stycji so³eckich, socjalno - bytowych, kulturalnych, sportu, wypo-
czynku i innych zwi¹zanych z miejscem zamieszkania,

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

3)d¹¿enie do poprawy stanu sanitarnego, porz¹dku i es-
tetyki So³ectwa,

4)troska o �rodowisko naturalne oraz promowanie dzia-
³añ proekologicznych,

5)inicjowanie pomocy dla ludzi samotnych, chorych i nie-
pe³nosprawnych,

6)wspó³dzia³anie z jednostkami organizacyjnymi Gminy
w zakresie organizowania warunków ¿ycia na wsi.

2.Rada Gminy, na wniosek Samorz¹du Mieszkañców So-
³ectwa , w drodze odrêbnej uchwa³y , mo¿e przekazaæ okre�lone
sk³adniki mienia komunalnego So³ectwu do korzystania.

3.Realizuj¹c zadania, o których mowa w ust. 2, organy
Samorz¹du Mieszkañców So³ectwa rozporz¹dzaj¹ dochodami z
tego �ród³a w ramach bud¿etu Gminy.

§ 8. Zadania okre�lone w § 7 Samorz¹du Mieszkañców
realizuje siê w szczególno�ci  poprzez :

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

Samorz¹du Mieszkañców,
3)wspó³uczestnictwo w organizowaniu i przeprowadzaniu

przez Radê Gminy konsultacji spo³ecznej projektów uchwa³ Rady
Gminy o podstawowym znaczeniu dla mieszkañców So³ectwa,

4)wspó³pracê z radnymi z terenu So³ectwa oraz kierowa-
nia do nich wniosków dotycz¹cych So³ectwa.

Rozdzia³ 3
STRUKTURA ORGANIZACYJNA

§ 9.1.Organami jednostki pomocniczej jak¹ jest So³ectwo s¹ :
1) Zebranie Wiejskie,
2) So³tys.
2.Zebranie Wiejskie mo¿e powo³ywaæ tak¿e inne sta³e lub

dora�ne podmioty So³ectwa, okre�laj¹c zakres ich dzia³ania.

§ 10. 1.Kadencja organów So³ectwa odpowiada kadencji
Rady Gminy.

2.Po up³ywie kadencji So³tys i Rada So³ecka dzia³aj¹ do
dnia wyboru nowego So³tysa i nowej Rady So³eckiej.

Rozdzia³ 4
ZEBRANIE WIEJSKIE

§ 11. 1.Zebranie Wiejskie jest form¹ demokracji bezpo-
�redniej samorz¹dno�ci lokalnej mieszkañców So³ectwa i jest
organem stanowi¹cym So³ectwa.

2.Prawo do udzia³u w Zebraniu Wiejskim maj¹ mieszkañ-
cy So³ectwa, posiadaj¹cy czynne  prawo wyborcze do Rady Gminy.

3.Uczestnictwo w zebraniu upowa¿nia do :
1) zabrania g³osu w dyskusji,

2) przedstawienia wniosków i projektów uchwa³,
3) g³osowania,
4) ¿¹dania zapisu w protokole z zebrania, z³o¿onego

o�wiadczenia lub deklaracji.

§ 12. 1.Zebranie Wiejskie zwo³ywane jest przez So³tysa :
1) z w³asnej inicjatywy
2) na ¿¹danie co najmniej 10 % mieszkañców uprawnio-

nych do udzia³u w zebraniu,
3) na wniosek Rady So³eckiej,
4) na wniosek Rady Gminy lub Wójta.
2.Zebranie Wiejskie zwo³ywane w przypadkach okre�lo-

nych w ust. 1 pkt.  2 - 4,  powinno odbyæ siê najpó�niej w terminie
14 dni od daty zg³oszenia wniosku.

3.  Zebranie Wiejskie zwo³uje So³tys w razie potrzeby, nie
rzadziej jednak ni¿ raz w roku.

4.W przypadku niemo¿no�ci zwo³ania zebrania przez So³-
tysa, zebranie zwo³uje Rada So³ecka,  w tym samym trybie co
So³tys.

§ 13. 1.Zebranie Wiejskie jest wa¿ne, gdy zostali o nim
zawiadomieni mieszkañcy przez obwieszczenie w So³ectwie lub
w inny przyjêty w So³ectwie sposób na 7 dni przed terminem
zebrania.

2.Dla prawomocno�ci uchwa³, opinii, niezbêdna jest obec-
no�æ co najmniej 20 % uprawnionych mieszkañców So³ectwa.

3.Zebraniu Wiejskiemu, z zastrze¿eniem § 28 ust. 4, prze-
wodniczy So³tys, chyba ¿e uczestnicy postanowi¹ powo³aæ prze-
wodnicz¹cego zebrania.

§ 14. 1.G³osowanie nad poszczególnymi sprawami jest
jawne, za wyj¹tkiem spraw, dla których niniejszy Statut przewi-
duje g³osowanie tajne.

2. Dla stwierdzenia poparcia mieszkañca , wystarczy zwy-
k³a wiêkszo�æ g³osów.

    Zwyk³a wiêkszo�æ g³osów oznacza przynajmniej o je-
den g³os wiêcej "za" od g³osów   "przeciwnych".

§ 15. 1. Zebranie Wiejskie:
1) wybiera i odwo³uje So³tysa oraz cz³onków Rady So³ec-

kiej ,
2)wystêpuje z wnioskiem do Wójta Gminy o przeprowa-

dzenie przedterminowych wyborów So³tysa i Rady So³eckiej,
3) rozpatruje sprawozdania z pracy So³ectwa,
4)podejmuje uchwa³y maj¹ce charakter opinii w sprawie

tworzenia, ³¹czenia, podzia³u i znoszenia So³ectwa,
5) uchwala roczny plan finansowo-rzeczowy So³ectwa,
6) wyra¿a opinie w istotnych dla interesów mieszkañców

wsi sprawach, a w szczególno�ci:
a) projektów rozstrzygniêæ organów Gminy w czê�ci doty-

cz¹cej planów zagospodarowania przestrzennego So³ectwa i
jego realizacji,

b) przeznaczenia lokali u¿ytkowych i lokalizacji zak³adów,
których dzia³alno�æ mo¿e byæ  uci¹¿liwa dla otoczenia,

c) gospodarowania mieniem gminnym na terenie So³ec-
twa,

d) utrzymania, remontów, konserwacji obiektów miesz-
kalnych, urz¹dzeñ komunalnych, kulturalnych i sportowych w
ramach ustaleñ planu zadañ gospodarczych Gminy,

e) innych spraw, których potrzebê konsultacji Rada Gmi-
ny, Wójt uzna za celow¹.

2.Zebranie Wiejskie mo¿e upowa¿niæ So³tysa do przed-
stawienia organom Gminy, w okresie miêdzy zebraniami opinii
i wniosków w sprawach z zakresu dzia³ania So³ectwa.
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§ 16. 1. Uchwa³y i opinie Zebrania Wiejskiego So³tys prze-
kazuje Wójtowi Gminy Lubrza.

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

3. O sposobie za³atwiania sprawy Wójt informuje So³tysa.

§ 17. W Zebraniu Wiejskim mog¹ braæ udzia³ pracownicy
Urzêdu Gminy, jednostek organizacyjnych Gminy dla referowa-
nia spraw i udzielania wyja�nieñ.

§ 18. 1. Z ka¿dego Zebrania Wiejskiego sporz¹dza siê
protokó³, który powinien zawieraæ :

1) datê, miejsce, godzinê zebrania i oznaczenie, w którym
terminie odbywa siê zebranie,

2) liczbê mieszkañców bior¹cych udzia³ w zebraniu, stwier-
dzenie jego prawomocno�ci,

3) zatwierdzony porz¹dek obrad,
4)sprawozdania So³tysa i Rady So³eckiej z realizacji uchwa³

i wniosków z  poprzedniego zebrania,
5)przebieg obrad, streszczenie dyskusji oraz sformu³o-

wanie zg³oszonych i uchwalonych wniosków,
6) podjête uchwa³y na zebraniu,
7) podpis przewodnicz¹cego zebrania oraz protokolanta.
2. Protoko³y numeruje siê cyframi rzymskimi, a uchwa³y

arabskimi.
    Now¹ numeracjê zaczyna siê od nowej kadencji.
3. Protoko³y lub wyci¹gi z protoko³ów i wnioski z zebrania

przekazuje siê Wójtowi.

§ 19. Do realizacji wspólnych przedsiêwziêæ Samorz¹d
Mieszkañców So³ectwa nawi¹zuje wspó³pracê z samorz¹dami
mieszkañców s¹siednich so³ectw, zawiera porozumienie okre-
�laj¹ce zakres i sposób wykonania wspólnych zadañ, mo¿e po-
dejmowaæ wspólne uchwa³y.

Rozdzia³ 5
SO£TYS, RADA SO£ECKA

§ 20. So³tys jest organem wykonawczym So³ectwa, wybie-
ranym przez Zebranie Wiejskie.

§ 21. 1. Do  kompetencji So³tysa nale¿y w szczególno�ci:
1) zwo³ywanie Zebrañ Wiejskich ( z wyj¹tkiem zebrañ okre-

�lonych w § 28 ),
2) przygotowywanie projektów uchwa³ Zebrania Wiejskiego,
3) sk³adanie raz w roku na Zebraniu Wiejskim sprawoz-

dania ze swej dzia³alno�ci,
4)wystêpowanie do Zebrania Wiejskiego z inicjatywami

dotycz¹cymi udzia³u mieszkañców w rozwi¹zaniu problemów
So³ectwa oraz realizacji zadañ Samorz¹du Mieszkañców Wsi,

5) organizowanie i koordynowanie inicjatyw i przedsiê-
wziêæ spo³ecznych w So³ectwie,

6) wspó³praca z Rad¹ Gminy, Wójtem w realizacji zadañ
So³ectwa,

7) uczestniczenie w sesjach Rady Gminy w Lubrzy,
8) uczestniczenie w naradach So³tysów zwo³ywanych okre-

sowo przez Wójta,
9) inkasowanie podatków i op³at lokalnych,
10) reprezentowanie So³ectwa wobec w³adz, instytucji ,
11)wspó³praca z w³a�ciwymi organami w sprawach za-

pobiegania i zwalczania skutków klêsk ¿ywio³owych.

§ 22. Przy wykonywaniu swoich obowi¹zków,  So³tys trwa-
le wspó³dzia³a z Rad¹ So³eck¹.

§ 23. Rada So³ecka jest organem o charakterze dorad-
czym, inicjuj¹cym i wspomagaj¹cym So³tysa, mog¹cym podej-
mowaæ okre�lone sprawy wszczête z w³asnej inicjatywy, jak i na
wniosek So³tysa.

§ 24. 1. Rada So³ecka sk³ada siê z 7 osób.
2. Kadencja Rady So³eckiej jest równa kadencji So³tysa.

§ 25. Rada So³ecka jest uprawniona do wspó³dzia³ania z
So³tysem w prowadzeniu i za³atwianiu spraw So³ectwa, a w szcze-
gólno�ci do:

1)podejmowania inicjatyw dotycz¹cych przeznaczania �rod-
ków finansowych na cele rozwoju gospodarczego So³ectwa ,
opracowywania programu, planu dzia³ania So³ectwa,

2) inicjowania dzia³añ spo³ecznie u¿ytecznych dla So³ec-
twa i jego mieszkañców,

3) wspó³dzia³ania z w³a�ciwymi organizacjami w celu
wspólnej realizacji zadañ wsi,

4) organizowania wykonania uchwa³ Zebrania Wiejskiego .

§ 26. 1. Rada So³ecka obraduje na posiedzeniach.
2.Posiedzenie Rady So³eckiej jest wa¿ne, je¿eli uczestni-

czy w nim co najmniej po³owa cz³onków.

§ 27. Rada So³ecka obowi¹zana jest informowaæ Zebranie Wiej-
skie o czynno�ciach podejmowanych miêdzy zebraniami.

Rozdzia³ 6
ZASADY I TRYB WYBORU I ODWO£YWANIA
SO£TYSA I RADY SO£ECKIEJ

§ 28. 1. Wybory So³tysa i Rady So³eckiej zarz¹dza Wójt w
drodze zarz¹dzenia.

2.Zebranie Wiejskie, na którym ma byæ dokonany wybór
So³tysa i  Rady So³eckiej zwo³uje Wójt , okre�laj¹c dzieñ, mie-
si¹c i godzinê Zebrania Wiejskiego.

3.Zawiadomienie o zwo³aniu Zebrania Wiejskiego dla
wyboru So³tysa i Rady So³eckiej podaje siê do wiadomo�ci
mieszkañcom So³ectwa co najmniej na 7 dni przed wyznaczon¹
dat¹ zebrania.

4.Wójt lub dzia³aj¹cy z jego upowa¿nienia Z-ca Wójta do-
konuje otwarcia zebrania, stwierdza jego prawomocno�æ oraz
prowadzi dalsz¹ czê�æ zebrania.

§ 29. 1.Dla dokonania wa¿no�ci wyboru So³tysa i Rady
So³eckiej na Zebraniu Wiejskim wymagana jest obecno�æ co
najmniej 20 % mieszkañców uprawnionych do g³osowania.

2.O ile w wyznaczonym terminie nie uzyskano obecno�ci
wymaganej liczby mieszkañców, wybory przeprowadza siê w
drugim terminie, tj. po up³ywie 15 minut, bez wzglêdu na ilo�æ
mieszkañców,  zapewniaj¹c¹ jednak liczbê osób potrzebnych
do wyboru lub w innym wyznaczonym terminie.

3.Czynne i bierne prawo wyborcze przys³uguje sta³ym
mieszkañcom So³ectwa.

4.Liczbê mieszkañców So³ectwa uprawnionych do g³oso-
wania okre�la Wójt,  na podstawie dokumentacji ewidencji lud-
no�ci.

5. Uprawnieni do g³osowania uczestnicy zebrania s¹ zo-
bowi¹zani do podpisania listy obecno�ci.

§ 30. 1.Wybory przeprowadza komisja skrutacyjna w sk³a-
dzie co najmniej 3 osobowym, wybrana spo�ród uprawnionych
do g³osowania uczestników zebrania.

   Cz³onkiem komisji skrutacyjnej nie mo¿e byæ osoba kan-
dyduj¹ca na So³tysa lub cz³onka Rady So³eckiej.
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2. Do zadañ komisji nale¿y:
1) przyjêcie zg³oszeñ kandydatów,
2)przeprowadzenie g³osowania ( przygotowanie kart do

g³osowania, rozdanie kart do g³osowania, zebranie kart),
3) ustalenie wyników g³osowania,
4) sporz¹dzenie protoko³ów o wynikach wyborów,
5) og³oszenie wyników wyborów.
3. Protokó³ podpisuj¹ cz³onkowie komisji oraz przeprowa-

dzaj¹cy Zebranie Wiejskie.

§ 31. 1. G³osowanie odbywa siê odrêbnie dla wyboru So³-
tysa i Rady So³eckiej.

2. W pierwszej kolejno�ci nale¿y przeprowadziæ wybór
So³tysa.

§ 32. 1.Wyboru dokonuje siê spo�ród nieograniczonej licz-
by kandydatów zg³oszonych bezpo�rednio przez uczestników Ze-
brania Wiejskiego.

2. Zg³oszenia kandydatów na So³tysa i  Rady So³eckiej
dokonuje siê oddzielnie.

3.Zg³oszeni kandydaci powinni wyraziæ zgodê na kandy-
dowanie ustnie na zebraniu lub pisemnie w razie jego nieobec-
no�ci na zebraniu.

§ 33. Wyboru So³tysa oraz Rady So³eckiej dokonuje siê w
g³osowaniu tajnym.

§ 34. 1.Uprawnieni do g³osowania mieszkañcy So³ectwa
g³osuj¹ na kartkach do g³osowania, opatrzonych pieczêci¹
Gminy Lubrza.

2. Za g³osy wa¿ne uwa¿a siê:
1)w wyborach So³tysa - je¿eli na karcie do g³osowania

postawiono znak "X" obok nazwiska jednego kandydata,
2)w wyborach do Rady So³eckiej - je¿eli na karcie do g³o-

sowania liczba postawionych znaków "X" obok nazwisk kandy-
datów jest równa lub mniejsza od ustalonej liczby cz³onków Rady
So³eckiej.

3.Za wybranych uwa¿a siê tych kandydatów, którzy uzyska-
li kolejno najwiêksz¹ liczbê wa¿nych g³osów.

4.W przypadku, gdy kandydaci otrzymali równ¹ liczbê g³o-
sów, nale¿y przyst¹piæ do drugiej tury g³osowania. W g³osowa-
niu tym bior¹  udzia³ tylko kandydaci, którzy uzyskali najwiêksz¹,
równ¹ liczbê g³osów.

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

1) �mierci,
2) rezygnacji w toku kadencji,
3) odwo³ania przed up³ywem kadencji,
4) utraty prawa wybieralno�ci.

§ 36. 1.So³tys wraz z Rad¹ So³eck¹ s¹ bezpo�rednio od-
powiedzialni przed Zebraniem Wiejskim i mog¹ byæ przez ze-
branie odwo³ani przed up³ywem kadencji, je¿eli nie wykonuj¹
swych obowi¹zków, naruszaj¹ postanowienia Statutu i uchwa³
Rady Gminy, Zebrania Wiejskiego lub dopuszczaj¹ siê czynu
dyskwalifikuj¹cego w opinii �rodowiska.

2. Wniosek o odwo³anie organów So³ectwa kierowany jest
do Wójta.  Wniosek o odwo³anie musi zawieraæ uzasadnienie.

3.Zarz¹dzenie o zwo³aniu Zebrania Wiejskiego w celu
ewentualnego odwo³ania So³tysa b¹d� Rady So³eckiej podej-
muje Wójt , ustalaj¹c miejsce, dzieñ i godzinê zebrania.

4.Wójt mo¿e zawiesiæ w czynno�ciach So³tysa, który nie
wywi¹zuje siê ze swoich obowi¹zków lub dopu�ci siê przestêp-
stwa,  i wyst¹piæ do Zebrania Wiejskiego o jego odwo³anie.

5.Do odwo³ania So³tysa wymagana jest obecno�æ co naj-
mniej 20 % mieszkañców uprawnionych do g³osowania.

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

7.Odwo³anie nie mo¿e nast¹piæ zaocznie, chyba, ¿e zain-
teresowany nie stawi siê bez usprawiedliwionej przyczyny.

8. Odwo³anie So³tysa dokonywane jest w g³osowaniu taj-
nym, bezwzglêdn¹ wiêkszo�ci¹ g³osów.

§ 37. 1. W przypadku odwo³ania lub ust¹pienia So³tysa,
Rady So³eckiej, Wójt zarz¹dza nowe  wybory w terminie do 30 dni.

2. Wybory uzupe³niaj¹ce odbywaj¹ siê wed³ug zasad okre-
�lonych w § 28 - 34 niniejszego  Statutu.

3.So³tys lub cz³onek Rady So³eckiej wybrany w wyborach
uzupe³niaj¹cych , pe³ni funkcjê do koñca trwaj¹cej kadencji.

Rozdzia³ 7
GOSPODARKA MIENIEM I GOSPODARKA FINANSOWA

§38. 1. So³ectwo zarz¹dza przekazanym mu przez Radê
Gminy odrêbn¹ uchwa³¹, mieniem komunalnym.

2. W zakresie zwyk³ego zarz¹du mieniem bêd¹cym w jego
posiadaniu So³ectwo:

1)za³atwia bie¿¹ce sprawy zwi¹zane z eksploatacj¹ mienia,
2)utrzymuje mienie w stanie nie pogorszonym, zgodnie z

jego aktualnym przeznaczeniem,
3)mo¿e prowadziæ dzia³alno�æ gospodarcz¹ z wykorzysta-

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

4)mo¿e oddaæ w najem, dzier¿awê lub do innego korzy-
stania lokale, obiekty i grunty po uprzednim uzgodnieniu z Wój-
tem zasad i warunków tych czynno�ci.

5)pobiera i dysponuje po¿ytkami z tego mienia.

§39. So³ectwo nie tworzy w³asnego bud¿etu lecz prowadzi
gospodarkê finansow¹ w ramach bud¿etu Gminy.

§40. l. Dochodami So³ectwa s¹:
1)    �rodki przyznane przez Radê Gminy w ramach bud¿e-

tu Gminy,
 2)   dobrowolne wp³aty osób prawnych i fizycznych,
3) wp³ywy z wynajmowania i wydzier¿awiania sk³adników

mienia komunalnego przekazywanego So³ectwu,
4)  wp³ywy z organizowanych na terenie so³ectw imprez,

wystaw, koncertów czy konkursów w ramach ogólnie obowi¹zu-
j¹cych przepisów.

2.�rodki finansowe pochodz¹ce z dzia³alno�ci gospodar-
czej, organizowanych imprez, darowizny oraz inne �rodki pie-
niê¿ne,  winny byæ gromadzone na rachunku bankowym.

§41. 1.So³ectwo ma prawo do korzystania ze �rodków bu-
d¿etu Gminy, wyodrêbnionych na wspieranie dzia³alno�ci Sa-
morz¹dów Mieszkañców Wsi .

2.Wnioski - uchwa³ê Zebrania Wiejskiego o przyznanie
�rodków finansowych z bud¿etu Gminy przedk³ada Wójtowi So³-
tys, w terminie do 30 wrze�nia ka¿dego roku.

3. �rodki finansowe So³ectwo mo¿e przeznaczyæ w szcze-
gólno�ci na:

    1) utrzymanie dróg polnych,
    2) poprawê estetyki i bezpieczeñstwa publicznego So-

³ectwa,
    3) utrzymanie obiektów i urz¹dzeñ przekazanych  So³ectwu,
    4) zaspokajanie miejscowych potrzeb kulturalno - o�wia-

towych i sportowych.
4.Wójt Gminy analizuje zg³oszone potrzeby So³ectwa pod

k¹tem uzasadnienia ekonomicznego i spo³ecznego i decyduje
o wielko�ci przyznanych �rodków finansowych na wnioskowa-
ne cele.
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5.Zadania o charakterze inwestycyjnym na terenie So³ec-
twa realizowane s¹ w ramach planu zadañ gospodarczych na
dany rok.

Rozdzia³ 8
NADZÓR NAD DZIA£ALNO�CI¥ SO£ECTWA

§42. Nadzór nad dzia³alno�ci¹ So³ectwa sprawowany jest
na podstawie kryteriów zgodno�ci z prawem, celowo�ci, rzetel-
no�ci i gospodarno�ci.

  §43. Organami nadzoru nad dzia³alno�ci¹ So³ectwa s¹:
1) Rada Gminy,
2) Komisja Rewizyjna Rady Gminy,
3) Wójt.

§44. 1. Bezpo�redni¹ kontrolê nad dzia³alno�ci¹ So³ec-
twa sprawuje Wójt, który zobowi¹zany jest do:

1) czuwania,  aby mienie So³ectwa nie by³o nara¿one na
szkody i uszczuplenie,

2) stworzenie warunków , aby organy So³ectwa mog³y re-
alizowaæ swoje zadania w sposób jak najbardziej efektywny.

2.Komisja Rewizyjna Rady Gminy,  dokonuj¹c kontroli
bud¿etu Gminy,  wydaje opiniê o sposobie realizacji bud¿etu
przez organy So³ectwa.

   §45. 1.Wójt, je¿eli uzna, ¿e uchwa³y i opinie organów
So³ectwa wykraczaj¹ poza zakres  przekazanych im  kompeten-
cji, s¹ sprzeczne z prawem, powinien wstrzymaæ ich realizacjê.

2.Od stanowiska Wójta w sprawach okre�lonych w ust. 1,
organy So³ectwa mog¹ wnie�æ odwo³anie do Rady Gminy.

§46. 1.Organy nadzoru maj¹ prawo ¿¹dania niezbêdnych
informacji, danych i wyja�nieñ dotycz¹cych funkcjonowania So-
³ectwa oraz uczestniczenia w posiedzeniach ich organów.

2.Do wykonywania czynno�ci, o których mowa w ust. 1,
organy wymienione mog¹ delegowaæ swych przedstawicieli.

Rozdzia³ 9
POSTANOWIENIA KOÑCOWE

§47. Zmiany niniejszego Statutu dokonuje Rada Gminy z
w³asnej inicjatywy lub na wniosek Zebrania Wiejskiego , w try-
bie w³a�ciwym dla jego uchwalenia.

Za³¹cznik
do uchwa³y Nr VI/49/03

Rady Gminy w Lubrzy
z dnia 24 czerwca 2003 r.

STATUT
SO£ECTWA  PRÊ¯YNKA

 ( z przysió³kiem  DOBROSZEWICE)

Rozdzia³ 1
POSTANOWIENIA OGÓLNE

§ 1. W sk³ad So³ectwa  PRÊ¯YNKA wchodzi wie�  PRÊ-
¯YNKA.

§ 2. Mieszkañcy So³ectwa  PRÊ¯YNKA stanowi¹ Samo-
rz¹d Mieszkañców Wsi.

§ 3. So³ectwo  PRÊ¯YNKA jest jednostk¹ pomocnicz¹,
której mieszkañcy wspólnie z innymi so³ectwami tworz¹ wspól-
notê samorz¹dow¹ Gminy Lubrza.

§ 4.Samorz¹d Mieszkañców So³ectwa PRÊ¯YNKA dzia³a
na podstawie przepisów prawa, a w szczególno�ci :

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

2)Statutu Gminy Lubrza,
8)niniejszego Statutu.

§ 5. Powo³anie, znoszenie, podzia³ oraz ³¹czenie so³ectw
nastêpuje w drodze uchwa³y Rady Gminy na wniosek miesz-
kañców obszaru, który jednostka ta obejmuje lub ma obejmo-
waæ, a tak¿e z inicjatywy organu gminy (Rady Gminy, Wójta),  po
przeprowadzeniu konsultacji z mieszkañcami tego obszaru.

Rozdzia³ 2
ZAKRES DZIA£ANIA I ZADANIA SO£ECTWA

§ 6. Celem samorz¹du So³ectwa jest wyra¿enie i zaspo-
kojenie zbiorowych potrzeb jego mieszkañców, okre�lenie wa-
runków dla racjonalnego i harmonijnego rozwoju przestrzenne-
go oraz tworzenie warunków do pe³nego uczestnictwa miesz-
kañców w ¿yciu wspólnoty so³eckiej.

§ 7. 1.Do zadañ So³ectwa nale¿y w szczególno�ci :
1)udzia³ w rozpatrywaniu spraw zagospodarowania prze-

strzennego So³ectwa, rozwoju gospodarczego, rolnictwa, inwe-
stycji so³eckich, socjalno - bytowych, kulturalnych, sportu, wypo-
czynku i innych zwi¹zanych z miejscem zamieszkania,

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

3)d¹¿enie do poprawy stanu sanitarnego, porz¹dku i es-
tetyki So³ectwa,

4)troska o �rodowisko naturalne oraz promowanie dzia-
³añ proekologicznych,

5)inicjowanie pomocy dla ludzi samotnych, chorych i nie-
pe³nosprawnych,

6)wspó³dzia³anie z jednostkami organizacyjnymi Gminy
w zakresie organizowania warunków ¿ycia na wsi.

2.Rada Gminy, na wniosek Samorz¹du Mieszkañców So-
³ectwa , w drodze odrêbnej uchwa³y , mo¿e przekazaæ okre�lone
sk³adniki mienia komunalnego So³ectwu do korzystania.

3.Realizuj¹c zadania, o których mowa w ust. 2, organy
Samorz¹du Mieszkañców So³ectwa rozporz¹dzaj¹ dochodami z
tego �ród³a w ramach bud¿etu Gminy.

§ 8. Zadania okre�lone w § 7 Samorz¹du Mieszkañców
realizuje siê w szczególno�ci  poprzez :

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

Samorz¹du Mieszkañców,
3)wspó³uczestnictwo w organizowaniu i przeprowadzaniu

przez Radê Gminy konsultacji spo³ecznej projektów uchwa³ Rady
Gminy o podstawowym znaczeniu dla mieszkañców So³ectwa,

4)wspó³pracê z radnymi z terenu So³ectwa oraz kierowa-
nia do nich wniosków dotycz¹cych So³ectwa.

Rozdzia³ 3
STRUKTURA ORGANIZACYJNA

§ 9.1.Organami jednostki pomocniczej jak¹ jest So³ectwo s¹ :
1) Zebranie Wiejskie,
2) So³tys.
2.Zebranie Wiejskie mo¿e powo³ywaæ tak¿e inne sta³e lub

dora�ne podmioty So³ectwa, okre�laj¹c zakres ich dzia³ania.

§ 10. 1.Kadencja organów So³ectwa odpowiada kadencji
Rady Gminy.
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2.Po up³ywie kadencji So³tys i Rada So³ecka dzia³aj¹ do
dnia wyboru nowego So³tysa i nowej Rady So³eckiej.

Rozdzia³ 4
ZEBRANIE WIEJSKIE

§ 11. 1.Zebranie Wiejskie jest form¹ demokracji bezpo-
�redniej samorz¹dno�ci lokalnej mieszkañców So³ectwa i jest
organem stanowi¹cym So³ectwa.

2.Prawo do udzia³u w Zebraniu Wiejskim maj¹ mieszkañ-
cy So³ectwa, posiadaj¹cy czynne  prawo wyborcze do Rady Gminy.

3.Uczestnictwo w zebraniu upowa¿nia do :
1) zabrania g³osu w dyskusji,
2) przedstawienia wniosków i projektów uchwa³,
3) g³osowania,
4) ¿¹dania zapisu w protokole z zebrania, z³o¿onego

o�wiadczenia lub deklaracji.

§ 12. 1.Zebranie Wiejskie zwo³ywane jest przez So³tysa :
1) z w³asnej inicjatywy
2) na ¿¹danie co najmniej 10 % mieszkañców uprawnio-

nych do udzia³u w zebraniu,
3) na wniosek Rady So³eckiej,
4) na wniosek Rady Gminy lub Wójta.
2.Zebranie Wiejskie zwo³ywane w przypadkach okre�lo-

nych w ust. 1 pkt.  2 - 4,  powinno odbyæ siê najpó�niej w terminie
14 dni od daty zg³oszenia wniosku.

3.  Zebranie Wiejskie zwo³uje So³tys w razie potrzeby, nie
rzadziej jednak ni¿ raz w roku.

4.W przypadku niemo¿no�ci zwo³ania zebrania przez So³-
tysa, zebranie zwo³uje Rada So³ecka,  w tym samym trybie co
So³tys.

§ 13. 1.Zebranie Wiejskie jest wa¿ne, gdy zostali o nim
zawiadomieni mieszkañcy przez obwieszczenie w So³ectwie lub
w inny przyjêty w So³ectwie sposób na 7 dni przed terminem
zebrania.

2.Dla prawomocno�ci uchwa³, opinii, niezbêdna jest obec-
no�æ co najmniej 20 % uprawnionych mieszkañców So³ectwa.

3.Zebraniu Wiejskiemu, z zastrze¿eniem § 28 ust. 4, prze-
wodniczy So³tys, chyba ¿e uczestnicy postanowi¹ powo³aæ prze-
wodnicz¹cego zebrania.

§ 14. 1.G³osowanie nad poszczególnymi sprawami jest
jawne, za wyj¹tkiem spraw, dla których niniejszy Statut przewi-
duje g³osowanie tajne.

2. Dla stwierdzenia poparcia mieszkañca , wystarczy zwy-
k³a wiêkszo�æ g³osów.

    Zwyk³a wiêkszo�æ g³osów oznacza przynajmniej o je-
den g³os wiêcej "za" od g³osów   "przeciwnych".

§ 15. 1. Zebranie Wiejskie:
1) wybiera i odwo³uje So³tysa oraz cz³onków Rady So³ec-

kiej ,
2)wystêpuje z wnioskiem do Wójta Gminy o przeprowa-

dzenie przedterminowych wyborów So³tysa i Rady So³eckiej,
3) rozpatruje sprawozdania z pracy So³ectwa,
4)podejmuje uchwa³y maj¹ce charakter opinii w sprawie

tworzenia, ³¹czenia, podzia³u i znoszenia So³ectwa,
5) uchwala roczny plan finansowo-rzeczowy So³ectwa,
6) wyra¿a opinie w istotnych dla interesów mieszkañców

wsi sprawach, a w szczególno�ci:
a) projektów rozstrzygniêæ organów Gminy w czê�ci doty-

cz¹cej planów zagospodarowania przestrzennego So³ectwa i
jego realizacji,

b) przeznaczenia lokali u¿ytkowych i lokalizacji zak³adów,
których dzia³alno�æ mo¿e byæ  uci¹¿liwa dla otoczenia,

c) gospodarowania mieniem gminnym na terenie So³ec-
twa,

d) utrzymania, remontów, konserwacji obiektów miesz-
kalnych, urz¹dzeñ komunalnych, kulturalnych i sportowych w
ramach ustaleñ planu zadañ gospodarczych Gminy,

e) innych spraw, których potrzebê konsultacji Rada Gmi-
ny, Wójt uzna za celow¹.

2.Zebranie Wiejskie mo¿e upowa¿niæ So³tysa do przed-
stawienia organom Gminy, w okresie miêdzy zebraniami opinii
i wniosków w sprawach z zakresu dzia³ania So³ectwa.

§ 16. 1. Uchwa³y i opinie Zebrania Wiejskiego So³tys prze-
kazuje Wójtowi Gminy Lubrza.

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

3. O sposobie za³atwiania sprawy Wójt informuje So³tysa.

§ 17. W Zebraniu Wiejskim mog¹ braæ udzia³ pracownicy
Urzêdu Gminy, jednostek organizacyjnych Gminy dla referowa-
nia spraw i udzielania wyja�nieñ.

§ 18. 1. Z ka¿dego Zebrania Wiejskiego sporz¹dza siê
protokó³, który powinien zawieraæ :

1) datê, miejsce, godzinê zebrania i oznaczenie, w którym
terminie odbywa siê zebranie,

2) liczbê mieszkañców bior¹cych udzia³ w zebraniu, stwier-
dzenie jego prawomocno�ci,

3) zatwierdzony porz¹dek obrad,
4)sprawozdania So³tysa i Rady So³eckiej z realizacji uchwa³

i wniosków z  poprzedniego zebrania,
5)przebieg obrad, streszczenie dyskusji oraz sformu³o-

wanie zg³oszonych i uchwalonych wniosków,
6) podjête uchwa³y na zebraniu,
7) podpis przewodnicz¹cego zebrania oraz protokolanta.
2. Protoko³y numeruje siê cyframi rzymskimi, a uchwa³y

arabskimi. Now¹ numeracjê zaczyna siê od nowej kadencji.
3. Protoko³y lub wyci¹gi z protoko³ów i wnioski z zebrania

przekazuje siê Wójtowi.

§ 19. Do realizacji wspólnych przedsiêwziêæ Samorz¹d
Mieszkañców So³ectwa nawi¹zuje wspó³pracê z samorz¹dami
mieszkañców s¹siednich so³ectw, zawiera porozumienie okre-
�laj¹ce zakres i sposób wykonania wspólnych zadañ, mo¿e po-
dejmowaæ wspólne uchwa³y.

Rozdzia³ 5
SO£TYS, RADA SO£ECKA

§ 20. So³tys jest organem wykonawczym So³ectwa, wybie-
ranym przez Zebranie Wiejskie.

§ 21. 1. Do  kompetencji So³tysa nale¿y w szczególno�ci:
1) zwo³ywanie Zebrañ Wiejskich ( z wyj¹tkiem zebrañ okre-

�lonych w § 28 ),
2) przygotowywanie projektów uchwa³ Zebrania Wiejskiego,
3) sk³adanie raz w roku na Zebraniu Wiejskim sprawoz-

dania ze swej dzia³alno�ci,
4)wystêpowanie do Zebrania Wiejskiego z inicjatywami

dotycz¹cymi udzia³u mieszkañców w rozwi¹zaniu problemów
So³ectwa oraz realizacji zadañ Samorz¹du Mieszkañców Wsi,

5) organizowanie i koordynowanie inicjatyw i przedsiê-
wziêæ spo³ecznych w So³ectwie,

6) wspó³praca z Rad¹ Gminy, Wójtem w realizacji zadañ
So³ectwa,

7) uczestniczenie w sesjach Rady Gminy w Lubrzy,
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8) uczestniczenie w naradach So³tysów zwo³ywanych okre-
sowo przez Wójta,

9) inkasowanie podatków i op³at lokalnych,
10) reprezentowanie So³ectwa wobec w³adz, instytucji ,
11)wspó³praca z w³a�ciwymi organami w sprawach za-

pobiegania i zwalczania skutków klêsk ¿ywio³owych.

§ 22. Przy wykonywaniu swoich obowi¹zków,  So³tys trwa-
le wspó³dzia³a z Rad¹ So³eck¹.

§ 23. Rada So³ecka jest organem o charakterze dorad-
czym, inicjuj¹cym i wspomagaj¹cym So³tysa, mog¹cym podej-
mowaæ okre�lone sprawy wszczête z w³asnej inicjatywy, jak i na
wniosek So³tysa.

§ 24. 1. Rada So³ecka sk³ada siê z 5 osób.
2. Kadencja Rady So³eckiej jest równa kadencji So³tysa.

§ 25. Rada So³ecka jest uprawniona do wspó³dzia³ania z
So³tysem w prowadzeniu i za³atwianiu spraw So³ectwa, a w
szczególno�ci do:

1)podejmowania inicjatyw dotycz¹cych przeznaczania �rod-
ków finansowych na cele rozwoju gospodarczego So³ectwa ,
opracowywania programu, planu dzia³ania So³ectwa,

2) inicjowania dzia³añ spo³ecznie u¿ytecznych dla So³ec-
twa i jego mieszkañców,

3) wspó³dzia³ania z w³a�ciwymi organizacjami w celu
wspólnej realizacji zadañ wsi,

4) organizowania wykonania uchwa³ Zebrania Wiejskiego .

§ 26. 1. Rada So³ecka obraduje na posiedzeniach.
2.Posiedzenie Rady So³eckiej jest wa¿ne, je¿eli uczestni-

czy w nim co najmniej po³owa cz³onków.

§ 27. Rada So³ecka obowi¹zana jest informowaæ Zebranie
Wiejskie o czynno�ciach podejmowanych miêdzy zebraniami.

Rozdzia³ 6
ZASADY I TRYB WYBORU I ODWO£YWANIA
SO£TYSA I RADY SO£ECKIEJ

§ 28. 1. Wybory So³tysa i Rady So³eckiej zarz¹dza Wójt w
drodze zarz¹dzenia.

2.Zebranie Wiejskie, na którym ma byæ dokonany wybór
So³tysa i  Rady So³eckiej zwo³uje Wójt , okre�laj¹c dzieñ, mie-
si¹c i godzinê Zebrania Wiejskiego.

3.Zawiadomienie o zwo³aniu Zebrania Wiejskiego dla
wyboru So³tysa i Rady So³eckiej podaje siê do wiadomo�ci
mieszkañcom So³ectwa co najmniej na 7 dni przed wyznaczon¹
dat¹ zebrania.

4.Wójt lub dzia³aj¹cy z jego upowa¿nienia Z-ca Wójta do-
konuje otwarcia zebrania, stwierdza jego prawomocno�æ oraz
prowadzi dalsz¹ czê�æ zebrania.

§ 29. 1.Dla dokonania wa¿no�ci wyboru So³tysa i Rady
So³eckiej na Zebraniu Wiejskim wymagana jest obecno�æ co
najmniej 20 % mieszkañców uprawnionych do g³osowania.

2.O ile w wyznaczonym terminie nie uzyskano obecno�ci
wymaganej liczby mieszkañców, wybory przeprowadza siê w
drugim terminie, tj. po up³ywie 15 minut, bez wzglêdu na ilo�æ
mieszkañców,  zapewniaj¹c¹ jednak liczbê osób potrzebnych
do wyboru lub w innym wyznaczonym terminie.

3.Czynne i bierne prawo wyborcze przys³uguje sta³ym
mieszkañcom So³ectwa.

4.Liczbê mieszkañców So³ectwa uprawnionych do g³oso-
wania okre�la Wójt,  na podstawie dokumentacji ewidencji lud-
no�ci.

5. Uprawnieni do g³osowania uczestnicy zebrania s¹ zo-
bowi¹zani do podpisania listy obecno�ci.

§ 30. 1.Wybory przeprowadza komisja skrutacyjna w sk³a-
dzie co najmniej 3 osobowym, wybrana spo�ród uprawnionych
do g³osowania uczestników zebrania.

   Cz³onkiem komisji skrutacyjnej nie mo¿e byæ osoba kan-
dyduj¹ca na So³tysa lub cz³onka Rady    So³eckiej.

2. Do zadañ komisji nale¿y:
1) przyjêcie zg³oszeñ kandydatów,
2)przeprowadzenie g³osowania ( przygotowanie kart do

g³osowania, rozdanie kart do g³osowania, zebranie kart),
3) ustalenie wyników g³osowania,
4) sporz¹dzenie protoko³ów o wynikach wyborów,
5) og³oszenie wyników wyborów.
3. Protokó³ podpisuj¹ cz³onkowie komisji oraz przeprowa-

dzaj¹cy Zebranie Wiejskie.

§ 31. 1. G³osowanie odbywa siê odrêbnie dla wyboru So³-
tysa i Rady So³eckiej.

2. W pierwszej kolejno�ci nale¿y przeprowadziæ wybór
So³tysa.

§ 32. 1.Wyboru dokonuje siê spo�ród nieograniczonej licz-
by kandydatów zg³oszonych bezpo�rednio przez uczestników Ze-
brania Wiejskiego.

2. Zg³oszenia kandydatów na So³tysa i  Rady So³eckiej
dokonuje siê oddzielnie.

3.Zg³oszeni kandydaci powinni wyraziæ zgodê na kandy-
dowanie ustnie na zebraniu lub pisemnie w razie jego nieobec-
no�ci na zebraniu.

§ 33. Wyboru So³tysa oraz Rady So³eckiej dokonuje siê w
g³osowaniu tajnym.

§ 34. 1.Uprawnieni do g³osowania mieszkañcy So³ectwa
g³osuj¹ na kartkach do g³osowania, opatrzonych pieczêci¹
Gminy Lubrza.

2. Za g³osy wa¿ne uwa¿a siê:
1)w wyborach So³tysa - je¿eli na karcie do g³osowania

postawiono znak "X" obok nazwiska jednego kandydata,
2)w wyborach do Rady So³eckiej - je¿eli na karcie do g³o-

sowania liczba postawionych znaków "X" obok nazwisk kandy-
datów jest równa lub mniejsza od ustalonej liczby cz³onków Rady
So³eckiej.

3.Za wybranych uwa¿a siê tych kandydatów, którzy uzyska-
li kolejno najwiêksz¹ liczbê wa¿nych g³osów.

4.W przypadku, gdy kandydaci otrzymali równ¹ liczbê g³o-
sów, nale¿y przyst¹piæ do drugiej tury g³osowania. W g³osowa-
niu tym bior¹  udzia³ tylko kandydaci, którzy uzyskali najwiêksz¹,
równ¹ liczbê g³osów.

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

1) �mierci,
2) rezygnacji w toku kadencji,
3) odwo³ania przed up³ywem kadencji,
4) utraty prawa wybieralno�ci.

§ 36. 1.So³tys wraz z Rad¹ So³eck¹ s¹ bezpo�rednio od-
powiedzialni przed Zebraniem Wiejskim i mog¹ byæ przez ze-
branie odwo³ani przed up³ywem kadencji, je¿eli nie wykonuj¹
swych obowi¹zków, naruszaj¹ postanowienia Statutu i uchwa³
Rady Gminy, Zebrania Wiejskiego lub dopuszczaj¹ siê czynu
dyskwalifikuj¹cego w opinii �rodowiska.

2. Wniosek o odwo³anie organów So³ectwa kierowany jest
do Wójta.  Wniosek o odwo³anie musi zawieraæ uzasadnienie.
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3.Zarz¹dzenie o zwo³aniu Zebrania Wiejskiego w celu
ewentualnego odwo³ania So³tysa b¹d� Rady So³eckiej podej-
muje Wójt , ustalaj¹c miejsce, dzieñ i godzinê zebrania.

4.Wójt mo¿e zawiesiæ w czynno�ciach So³tysa, który nie
wywi¹zuje siê ze swoich obowi¹zków lub dopu�ci siê przestêp-
stwa i wyst¹piæ do Zebrania Wiejskiego o jego odwo³anie.

5.Do odwo³ania So³tysa wymagana jest obecno�æ co naj-
mniej 20 % mieszkañców uprawnionych do g³osowania.

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

7.Odwo³anie nie mo¿e nast¹piæ zaocznie, chyba, ¿e zain-
teresowany nie stawi siê bez usprawiedliwionej przyczyny.

8. Odwo³anie So³tysa dokonywane jest w g³osowaniu taj-
nym, bezwzglêdn¹ wiêkszo�ci¹ g³osów.

§ 37. 1. W przypadku odwo³ania lub ust¹pienia So³tysa,
Rady So³eckiej, Wójt zarz¹dza nowe  wybory w terminie do 30 dni.

2. Wybory uzupe³niaj¹ce odbywaj¹ siê wed³ug zasad okre-
�lonych w § 28 - 34 niniejszego  Statutu.

3.So³tys lub cz³onek Rady So³eckiej wybrany w wyborach
uzupe³niaj¹cych , pe³ni funkcjê do koñca trwaj¹cej kadencji.

Rozdzia³ 7
GOSPODARKA MIENIEM I GOSPODARKA FINANSOWA

§38. 1. So³ectwo zarz¹dza przekazanym mu przez Radê
Gminy odrêbn¹ uchwa³¹, mieniem komunalnym.

2. W zakresie zwyk³ego zarz¹du mieniem bêd¹cym w jego
posiadaniu So³ectwo:

1)za³atwia bie¿¹ce sprawy zwi¹zane z eksploatacj¹ mienia,
2)utrzymuje mienie w stanie nie pogorszonym, zgodnie z

jego aktualnym przeznaczeniem,
3)mo¿e prowadziæ dzia³alno�æ gospodarcz¹ z wykorzysta-

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

4)mo¿e oddaæ w najem, dzier¿awê lub do innego korzy-
stania lokale, obiekty i grunty po uprzednim uzgodnieniu z Wój-
tem zasad i warunków tych czynno�ci.

5)pobiera i dysponuje po¿ytkami z tego mienia.

§39. So³ectwo nie tworzy w³asnego bud¿etu lecz prowadzi
gospodarkê finansow¹ w ramach bud¿etu Gminy.

§40. 1. Dochodami So³ectwa s¹:
1)    �rodki przyznane przez Radê Gminy w ramach bud¿e-

tu Gminy,
 2)   dobrowolne wp³aty osób prawnych i fizycznych,
3) wp³ywy z wynajmowania i wydzier¿awiania sk³adników

mienia komunalnego przekazywanego So³ectwu,
4)  wp³ywy z organizowanych na terenie so³ectw imprez,

wystaw, koncertów czy konkursów w ramach ogólnie obowi¹zu-
j¹cych przepisów.

2.�rodki finansowe pochodz¹ce z dzia³alno�ci gospodar-
czej, organizowanych imprez, darowizny oraz inne �rodki pie-
niê¿ne,  winny byæ gromadzone na rachunku bankowym.

§41. 1.So³ectwo ma prawo do korzystania ze �rodków bu-
d¿etu Gminy, wyodrêbnionych na wspieranie dzia³alno�ci Sa-
morz¹dów Mieszkañców Wsi .

2.Wnioski - uchwa³ê Zebrania Wiejskiego o przyznanie
�rodków finansowych z bud¿etu Gminy przedk³ada Wójtowi So³-
tys, w terminie do 30 wrze�nia ka¿dego roku.

3. �rodki finansowe So³ectwo mo¿e przeznaczyæ w szcze-
gólno�ci na:

    1) utrzymanie dróg polnych,
    2) poprawê estetyki i bezpieczeñstwa publicznego So-

³ectwa,

3) utrzymanie obiektów i urz¹dzeñ przekazanych  So³ectwu,
4) zaspokajanie miejscowych potrzeb kulturalno - o�wia-

towych i sportowych.
4.Wójt Gminy analizuje zg³oszone potrzeby So³ectwa pod k¹-

tem uzasadnienia ekonomicznego i spo³ecznego i decyduje o wiel-
ko�ci przyznanych �rodków finansowych na wnioskowane cele.

5.Zadania o charakterze inwestycyjnym na terenie So³ec-
twa realizowane s¹ w ramach planu zadañ gospodarczych na
dany rok.

Rozdzia³ 8
NADZÓR NAD DZIA£ALNO�CI¥ SO£ECTWA

§42. Nadzór nad dzia³alno�ci¹ So³ectwa sprawowany jest
na podstawie kryteriów zgodno�ci z prawem, celowo�ci, rzetel-
no�ci i gospodarno�ci.

  §43. Organami nadzoru nad dzia³alno�ci¹ So³ectwa s¹:
1) Rada Gminy,
2) Komisja Rewizyjna Rady Gminy,
3) Wójt.

§44. 1. Bezpo�redni¹ kontrolê nad dzia³alno�ci¹ So³ec-
twa sprawuje Wójt, który zobowi¹zany jest do:

1) czuwania,  aby mienie So³ectwa nie by³o nara¿one na
szkody i uszczuplenie,

2) stworzenie warunków , aby organy So³ectwa mog³y re-
alizowaæ swoje zadania w sposób jak najbardziej efektywny.

2.Komisja Rewizyjna Rady Gminy,  dokonuj¹c kontroli
bud¿etu Gminy,  wydaje opiniê o sposobie realizacji bud¿etu
przez organy So³ectwa.

§45. 1.Wójt, je¿eli uzna, ¿e uchwa³y i opinie organów So-
³ectwa wykraczaj¹ poza zakres  przekazanych im  kompetencji,
s¹ sprzeczne z prawem, powinien wstrzymaæ ich realizacjê.

2.Od stanowiska Wójta w sprawach okre�lonych w ust. 1,
organy So³ectwa mog¹ wnie�æ odwo³anie do Rady Gminy.

§46. 1.Organy nadzoru maj¹ prawo ¿¹dania niezbêdnych
informacji, danych i wyja�nieñ dotycz¹cych funkcjonowania So-
³ectwa oraz uczestniczenia w posiedzeniach ich organów.

2.Do wykonywania czynno�ci, o których mowa w ust. 1,
organy wymienione mog¹ delegowaæ swych przedstawicieli.

Rozdzia³ 9
POSTANOWIENIA KOÑCOWE

§47. Zmiany niniejszego Statutu dokonuje Rada Gminy z
w³asnej inicjatywy lub na wniosek Zebrania Wiejskiego , w try-
bie w³a�ciwym dla jego uchwalenia.

Za³¹cznik
do uchwa³y Nr VI/49/03

Rady Gminy w Lubrzy
z dnia 24 czerwca 2003 r.

STATUT
SO£ECTWA  NOWY BROWINIEC

Rozdzia³ 1
POSTANOWIENIA OGÓLNE

§ 1. W sk³ad So³ectwa NOWY BROWINIEC wchodzi wie�
NOWY BROWINIEC.

§ 2. Mieszkañcy So³ectwa NOWY BROWINIEC stanowi¹
Samorz¹d Mieszkañców Wsi.
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§ 3. So³ectwo NOWY BROWINIEC jest jednostk¹ pomoc-
nicz¹, której mieszkañcy wspólnie z innymi so³ectwami tworz¹
wspólnotê samorz¹dow¹ Gminy Lubrza.

§ 4. Samorz¹d Mieszkañców So³ectwa NOWY BROWINIEC
dzia³a na podstawie przepisów prawa, a w szczególno�ci :

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

2)Statutu Gminy Lubrza,
3)niniejszego Statutu.

§ 5. Powo³anie, znoszenie, podzia³ oraz ³¹czenie so³ectw
nastêpuje w drodze uchwa³y Rady Gminy na wniosek miesz-
kañców obszaru, który jednostka ta obejmuje lub ma obejmo-
waæ, a tak¿e z inicjatywy organu gminy (Rady Gminy, Wójta),  po
przeprowadzeniu konsultacji z mieszkañcami tego obszaru.

Rozdzia³ 2
ZAKRES DZIA£ANIA I ZADANIA SO£ECTWA

§ 6. Celem samorz¹du So³ectwa jest wyra¿enie i zaspo-
kojenie zbiorowych potrzeb jego mieszkañców, okre�lenie wa-
runków dla racjonalnego i harmonijnego rozwoju przestrzenne-
go oraz tworzenie warunków do pe³nego uczestnictwa miesz-
kañców w ¿yciu wspólnoty so³eckiej.

§ 7. 1.Do zadañ So³ectwa nale¿y w szczególno�ci :
1)udzia³ w rozpatrywaniu spraw zagospodarowania prze-

strzennego So³ectwa, rozwoju gospodarczego, rolnictwa, inwe-
stycji so³eckich, socjalno - bytowych, kulturalnych, sportu, wypo-
czynku i innych zwi¹zanych z miejscem zamieszkania,

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

3)d¹¿enie do poprawy stanu sanitarnego, porz¹dku i es-
tetyki So³ectwa,

4)troska o �rodowisko naturalne oraz promowanie dzia-
³añ proekologicznych,

5)inicjowanie pomocy dla ludzi samotnych, chorych i nie-
pe³nosprawnych,

6)wspó³dzia³anie z jednostkami organizacyjnymi Gminy
w zakresie organizowania warunków ¿ycia na wsi.

2.Rada Gminy, na wniosek Samorz¹du Mieszkañców So-
³ectwa , w drodze odrêbnej uchwa³y , mo¿e przekazaæ okre�lone
sk³adniki mienia komunalnego So³ectwu do korzystania.

3. Realizuj¹c zadania, o których mowa w ust. 2, organy
Samorz¹du Mieszkañców So³ectwa rozporz¹dzaj¹ dochodami z
tego �ród³a w ramach bud¿etu Gminy.

§ 8. Zadania okre�lone w § 7 Samorz¹du Mieszkañców
realizuje siê w szczególno�ci  poprzez :

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

Samorz¹du Mieszkañców,
3)wspó³uczestnictwo w organizowaniu i przeprowadzaniu

przez Radê Gminy konsultacji spo³ecznej projektów uchwa³ Rady
Gminy o podstawowym znaczeniu dla mieszkañców So³ectwa,

4)wspó³pracê z radnymi z terenu So³ectwa oraz kierowa-
nia do nich wniosków dotycz¹cych So³ectwa.

Rozdzia³ 3
STRUKTURA ORGANIZACYJNA

§ 9.1.Organami jednostki pomocniczej jak¹ jest So³ectwo s¹ :
1) Zebranie Wiejskie,
2) So³tys.

2.Zebranie Wiejskie mo¿e powo³ywaæ tak¿e inne sta³e lub
dora�ne podmioty So³ectwa, okre�laj¹c zakres ich dzia³ania.

§ 10. 1.Kadencja organów So³ectwa odpowiada kadencji
Rady Gminy.

2.Po up³ywie kadencji So³tys i Rada So³ecka dzia³aj¹ do
dnia wyboru nowego So³tysa i nowej Rady So³eckiej.

Rozdzia³ 4
ZEBRANIE WIEJSKIE

§ 11. 1.Zebranie Wiejskie jest form¹ demokracji bezpo-
�redniej samorz¹dno�ci lokalnej mieszkañców So³ectwa i jest
organem stanowi¹cym So³ectwa.

2.Prawo do udzia³u w Zebraniu Wiejskim maj¹ mieszkañ-
cy So³ectwa, posiadaj¹cy czynne  prawo wyborcze do Rady Gminy.

3.Uczestnictwo w zebraniu upowa¿nia do :
1) zabrania g³osu w dyskusji,
2) przedstawienia wniosków i projektów uchwa³,
3) g³osowania,
4) ¿¹dania zapisu w protokole z zebrania, z³o¿onego

o�wiadczenia lub deklaracji.

§ 12. 1.Zebranie Wiejskie zwo³ywane jest przez So³tysa :
1) z w³asnej inicjatywy
2) na ¿¹danie co najmniej 10 % mieszkañców uprawnio-

nych do udzia³u w zebraniu,
3) na wniosek Rady So³eckiej,
4) na wniosek Rady Gminy lub Wójta.
2.Zebranie Wiejskie zwo³ywane w przypadkach okre�lo-

nych w ust. 1 pkt.  2 - 4,  powinno odbyæ siê najpó�niej w terminie
14 dni od daty zg³oszenia wniosku.

3.  Zebranie Wiejskie zwo³uje So³tys w razie potrzeby, nie
rzadziej jednak ni¿ raz w roku.

4.W przypadku niemo¿no�ci zwo³ania zebrania przez So³-
tysa, zebranie zwo³uje Rada So³ecka,  w tym samym trybie co
So³tys.

§ 13. 1.Zebranie Wiejskie jest wa¿ne, gdy zostali o nim
zawiadomieni mieszkañcy przez obwieszczenie w So³ectwie lub
w inny przyjêty w So³ectwie sposób na 7 dni przed terminem
zebrania.

2.Dla prawomocno�ci uchwa³, opinii, niezbêdna jest obec-
no�æ co najmniej 20 % uprawnionych mieszkañców So³ectwa.

3.Zebraniu Wiejskiemu, z zastrze¿eniem § 28 ust. 4, prze-
wodniczy So³tys, chyba ¿e uczestnicy postanowi¹ powo³aæ prze-
wodnicz¹cego zebrania.

§ 14. 1.G³osowanie nad poszczególnymi sprawami jest
jawne, za wyj¹tkiem spraw, dla których niniejszy Statut przewi-
duje g³osowanie tajne.

2. Dla stwierdzenia poparcia mieszkañca , wystarczy zwy-
k³a wiêkszo�æ g³osów.

    Zwyk³a wiêkszo�æ g³osów oznacza przynajmniej o je-
den g³os wiêcej "za" od g³osów   "przeciwnych".

§ 15. 1. Zebranie Wiejskie:
1) wybiera i odwo³uje So³tysa oraz cz³onków Rady So³ec-

kiej ,
2)wystêpuje z wnioskiem do Wójta Gminy o przeprowa-

dzenie przedterminowych wyborów So³tysa i Rady So³eckiej,
3) rozpatruje sprawozdania z pracy So³ectwa,
4)podejmuje uchwa³y maj¹ce charakter opinii w sprawie

tworzenia, ³¹czenia, podzia³u i znoszenia So³ectwa,
5) uchwala roczny plan finansowo-rzeczowy So³ectwa,
6) wyra¿a opinie w istotnych dla interesów mieszkañców

wsi sprawach, a w szczególno�ci:
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a) projektów rozstrzygniêæ organów Gminy w czê�ci doty-
cz¹cej planów zagospodarowania przestrzennego So³ectwa i
jego realizacji,

b) przeznaczenia lokali u¿ytkowych i lokalizacji zak³adów,
których dzia³alno�æ mo¿e byæ  uci¹¿liwa dla otoczenia,

c) gospodarowania mieniem gminnym na terenie So³ectwa,
d) utrzymania, remontów, konserwacji obiektów miesz-

kalnych, urz¹dzeñ komunalnych, kulturalnych i sportowych w
ramach ustaleñ planu zadañ gospodarczych Gminy,

e) innych spraw, których potrzebê konsultacji Rada Gmi-
ny, Wójt uzna za celow¹.

2.Zebranie Wiejskie mo¿e upowa¿niæ So³tysa do przed-
stawienia organom Gminy, w okresie miêdzy zebraniami opinii
i wniosków w sprawach z zakresu dzia³ania So³ectwa.

§ 16. 1. Uchwa³y i opinie Zebrania Wiejskiego So³tys prze-
kazuje Wójtowi Gminy Lubrza.

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

3. O sposobie za³atwiania sprawy Wójt informuje So³tysa.

§ 17. W Zebraniu Wiejskim mog¹ braæ udzia³ pracownicy
Urzêdu Gminy, jednostek organizacyjnych Gminy dla referowa-
nia spraw i udzielania wyja�nieñ.

§ 18. 1. Z ka¿dego Zebrania Wiejskiego sporz¹dza siê
protokó³, który powinien zawieraæ :

1) datê, miejsce, godzinê zebrania i oznaczenie, w którym
terminie odbywa siê zebranie,

2) liczbê mieszkañców bior¹cych udzia³ w zebraniu, stwier-
dzenie jego prawomocno�ci,

3) zatwierdzony porz¹dek obrad,
4)sprawozdania So³tysa i Rady So³eckiej z realizacji uchwa³

i wniosków z  poprzedniego zebrania,
5)przebieg obrad, streszczenie dyskusji oraz sformu³o-

wanie zg³oszonych i uchwalonych wniosków,
6) podjête uchwa³y na zebraniu,
7) podpis przewodnicz¹cego zebrania oraz protokolanta.
2. Protoko³y numeruje siê cyframi rzymskimi, a uchwa³y

arabskimi.
    Now¹ numeracjê zaczyna siê od nowej kadencji.
3. Protoko³y lub wyci¹gi z protoko³ów i wnioski z zebrania

przekazuje siê Wójtowi.

§ 19. Do realizacji wspólnych przedsiêwziêæ Samorz¹d
Mieszkañców So³ectwa nawi¹zuje wspó³pracê z samorz¹dami
mieszkañców s¹siednich so³ectw, zawiera porozumienie okre-
�laj¹ce zakres i sposób wykonania wspólnych zadañ, mo¿e po-
dejmowaæ wspólne uchwa³y.

Rozdzia³ 5
SO£TYS, RADA SO£ECKA

§ 20. So³tys jest organem wykonawczym So³ectwa, wybie-
ranym przez Zebranie Wiejskie.

§ 21. 1. Do  kompetencji So³tysa nale¿y w szczególno�ci:
1) zwo³ywanie Zebrañ Wiejskich ( z wyj¹tkiem zebrañ okre-

�lonych w § 28 ),
2) przygotowywanie projektów uchwa³ Zebrania Wiejskiego,
3) sk³adanie raz w roku na Zebraniu Wiejskim sprawoz-

dania ze swej dzia³alno�ci,
4)wystêpowanie do Zebrania Wiejskiego z inicjatywami

dotycz¹cymi udzia³u mieszkañców w rozwi¹zaniu problemów
So³ectwa oraz realizacji zadañ Samorz¹du Mieszkañców Wsi,

5) organizowanie i koordynowanie inicjatyw i przedsiê-
wziêæ spo³ecznych w So³ectwie,

6) wspó³praca z Rad¹ Gminy, Wójtem w realizacji zadañ
So³ectwa,

7) uczestniczenie w sesjach Rady Gminy w Lubrzy,
8) uczestniczenie w naradach So³tysów zwo³ywanych okre-

sowo przez Wójta,
9) inkasowanie podatków i op³at lokalnych,
10) reprezentowanie So³ectwa wobec w³adz, instytucji ,
11)wspó³praca z w³a�ciwymi organami w sprawach zapo-

biegania i zwalczania skutków klêsk ¿ywio³owych.

§ 22. Przy wykonywaniu swoich obowi¹zków,  So³tys trwa-
le wspó³dzia³a z Rad¹ So³eck¹.

§ 23. Rada So³ecka jest organem o charakterze dorad-
czym, inicjuj¹cym i wspomagaj¹cym So³tysa, mog¹cym podej-
mowaæ okre�lone sprawy wszczête z w³asnej inicjatywy, jak i na
wniosek So³tysa.

§ 24. 1. Rada So³ecka sk³ada siê z 4 osób.
2. Kadencja Rady So³eckiej jest równa kadencji So³tysa.

§ 25. Rada So³ecka jest uprawniona do wspó³dzia³ania z
So³tysem w prowadzeniu i za³atwianiu spraw So³ectwa, a w szcze-
gólno�ci do:

1)podejmowania inicjatyw dotycz¹cych przeznaczania �rod-
ków finansowych na cele rozwoju gospodarczego So³ectwa ,
opracowywania programu, planu dzia³ania So³ectwa,

2) inicjowania dzia³añ spo³ecznie u¿ytecznych dla So³ec-
twa i jego mieszkañców,

3) wspó³dzia³ania z w³a�ciwymi organizacjami w celu
wspólnej realizacji zadañ wsi,

4) organizowania wykonania uchwa³ Zebrania Wiejskiego .

§ 26. 1. Rada So³ecka obraduje na posiedzeniach.
2.Posiedzenie Rady So³eckiej jest wa¿ne, je¿eli uczestni-

czy w nim co najmniej po³owa cz³onków.

§ 27. Rada So³ecka obowi¹zana jest informowaæ Zebranie
Wiejskie o czynno�ciach podejmowanych miêdzy zebraniami.

Rozdzia³ 6
ZASADY I TRYB WYBORU I ODWO£YWANIA
SO£TYSA I RADY SO£ECKIEJ

§ 28. 1. Wybory So³tysa i Rady So³eckiej zarz¹dza Wójt w
drodze zarz¹dzenia.

2.Zebranie Wiejskie, na którym ma byæ dokonany wybór
So³tysa i  Rady So³eckiej zwo³uje Wójt , okre�laj¹c dzieñ, mie-
si¹c i godzinê Zebrania Wiejskiego.

3.Zawiadomienie o zwo³aniu Zebrania Wiejskiego dla
wyboru So³tysa i Rady So³eckiej podaje siê do wiadomo�ci
mieszkañcom So³ectwa co najmniej na 7 dni przed wyznaczon¹
dat¹ zebrania.

4.Wójt lub dzia³aj¹cy z jego upowa¿nienia Z-ca Wójta do-
konuje otwarcia zebrania, stwierdza jego prawomocno�æ oraz
prowadzi dalsz¹ czê�æ zebrania.

§ 29. 1.Dla dokonania wa¿no�ci wyboru So³tysa i Rady
So³eckiej na Zebraniu Wiejskim wymagana jest obecno�æ co
najmniej 20 % mieszkañców uprawnionych do g³osowania.

2.O ile w wyznaczonym terminie nie uzyskano obecno�ci
wymaganej liczby mieszkañców, wybory przeprowadza siê w
drugim terminie, tj. po up³ywie 15 minut, bez wzglêdu na ilo�æ
mieszkañców,  zapewniaj¹c¹ jednak liczbê osób potrzebnych
do wyboru lub w innym wyznaczonym terminie.
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3.Czynne i bierne prawo wyborcze przys³uguje sta³ym
mieszkañcom So³ectwa.

4.Liczbê mieszkañców So³ectwa uprawnionych do g³oso-
wania okre�la Wójt,  na podstawie dokumentacji ewidencji lud-
no�ci.

5. Uprawnieni do g³osowania uczestnicy zebrania s¹ zo-
bowi¹zani do podpisania listy obecno�ci.

§ 30. 1.Wybory przeprowadza komisja skrutacyjna w sk³a-
dzie co najmniej 3 osobowym, wybrana spo�ród uprawnionych
do g³osowania uczestników zebrania.

   Cz³onkiem komisji skrutacyjnej nie mo¿e byæ osoba kan-
dyduj¹ca na So³tysa lub cz³onka Rady    So³eckiej.

2. Do zadañ komisji nale¿y:
1) przyjêcie zg³oszeñ kandydatów,
2)przeprowadzenie g³osowania ( przygotowanie kart do

g³osowania, rozdanie kart do g³osowania, zebranie kart),
3) ustalenie wyników g³osowania,
4) sporz¹dzenie protoko³ów o wynikach wyborów,
5) og³oszenie wyników wyborów.
3. Protokó³ podpisuj¹ cz³onkowie komisji oraz przepro-

wadzaj¹cy Zebranie Wiejskie.

§ 31. 1. G³osowanie odbywa siê odrêbnie dla wyboru So³-
tysa i Rady So³eckiej.

2. W pierwszej kolejno�ci nale¿y przeprowadziæ wybór
So³tysa.

§ 32. 1.Wyboru dokonuje siê spo�ród nieograniczonej
liczby kandydatów zg³oszonych bezpo�rednio przez uczestników
Zebrania Wiejskiego.

2. Zg³oszenia kandydatów na So³tysa i  Rady So³eckiej
dokonuje siê oddzielnie.

3.Zg³oszeni kandydaci powinni wyraziæ zgodê na kandy-
dowanie ustnie na zebraniu lub pisemnie w razie jego nieobec-
no�ci na zebraniu.

§ 33. Wyboru So³tysa oraz Rady So³eckiej dokonuje siê w
g³osowaniu tajnym.

§ 34. 1.Uprawnieni do g³osowania mieszkañcy So³ectwa
g³osuj¹ na kartkach do g³osowania, opatrzonych pieczêci¹
Gminy Lubrza.

2. Za g³osy wa¿ne uwa¿a siê:
1)w wyborach So³tysa - je¿eli na karcie do g³osowania

postawiono znak "X" obok nazwiska jednego kandydata,
2)w wyborach do Rady So³eckiej - je¿eli na karcie do g³o-

sowania liczba postawionych znaków "X" obok nazwisk kandy-
datów jest równa lub mniejsza od ustalonej liczby cz³onków
Rady So³eckiej.

3.Za wybranych uwa¿a siê tych kandydatów, którzy uzy-
skali kolejno najwiêksz¹ liczbê wa¿nych g³osów.

4.W przypadku, gdy kandydaci otrzymali równ¹ liczbê g³o-
sów, nale¿y przyst¹piæ do drugiej tury g³osowania. W g³osowa-
niu tym bior¹  udzia³ tylko kandydaci, którzy uzyskali najwiêksz¹,
równ¹ liczbê g³osów.

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

1) �mierci,
2) rezygnacji w toku kadencji,
3) odwo³ania przed up³ywem kadencji,
4) utraty prawa wybieralno�ci.

§ 36. 1.So³tys wraz z Rad¹ So³eck¹ s¹ bezpo�rednio od-
powiedzialni przed Zebraniem Wiejskim i mog¹ byæ przez ze-
branie odwo³ani przed up³ywem kadencji, je¿eli nie wykonuj¹

swych obowi¹zków, naruszaj¹ postanowienia Statutu i uchwa³
Rady Gminy, Zebrania Wiejskiego lub dopuszczaj¹ siê czynu
dyskwalifikuj¹cego w opinii �rodowiska.

2. Wniosek o odwo³anie organów So³ectwa kierowany jest
do Wójta.  Wniosek o odwo³anie musi zawieraæ uzasadnienie.

3.Zarz¹dzenie o zwo³aniu Zebrania Wiejskiego w celu
ewentualnego odwo³ania So³tysa b¹d� Rady So³eckiej podej-
muje Wójt , ustalaj¹c miejsce, dzieñ i godzinê zebrania.

4.Wójt mo¿e zawiesiæ w czynno�ciach So³tysa, który nie
wywi¹zuje siê ze swoich obowi¹zków lub dopu�ci siê przestêp-
stwa,  i wyst¹piæ do Zebrania Wiejskiego o jego odwo³anie.

5.Do odwo³ania So³tysa wymagana jest obecno�æ co naj-
mniej 20 % mieszkañców uprawnionych do g³osowania.

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

7.Odwo³anie nie mo¿e nast¹piæ zaocznie, chyba, ¿e zain-
teresowany nie stawi siê bez usprawiedliwionej przyczyny.

8. Odwo³anie So³tysa dokonywane jest w g³osowaniu taj-
nym, bezwzglêdn¹ wiêkszo�ci¹ g³osów.

§ 37. 1. W przypadku odwo³ania lub ust¹pienia So³tysa,
Rady So³eckiej, Wójt zarz¹dza nowe  wybory w terminie do 30 dni.

2. Wybory uzupe³niaj¹ce odbywaj¹ siê wed³ug zasad okre-
�lonych w § 28 - 34 niniejszego  Statutu.

3.So³tys lub cz³onek Rady So³eckiej wybrany w wyborach
uzupe³niaj¹cych , pe³ni funkcjê do koñca trwaj¹cej kadencji.

Rozdzia³ 7
GOSPODARKA MIENIEM I GOSPODARKA FINANSOWA

§38. 1. So³ectwo zarz¹dza przekazanym mu przez Radê
Gminy odrêbn¹ uchwa³¹, mieniem komunalnym.

2. W zakresie zwyk³ego zarz¹du mieniem bêd¹cym w jego
posiadaniu So³ectwo:

1)za³atwia bie¿¹ce sprawy zwi¹zane z eksploatacj¹ mienia,
2)utrzymuje mienie w stanie nie pogorszonym, zgodnie z

jego aktualnym przeznaczeniem,
3)mo¿e prowadziæ dzia³alno�æ gospodarcz¹ z wykorzysta-

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

4)mo¿e oddaæ w najem, dzier¿awê lub do innego korzy-
stania lokale, obiekty i grunty po uprzednim uzgodnieniu z Wój-
tem zasad i warunków tych czynno�ci.

5)pobiera i dysponuje po¿ytkami z tego mienia.

§39. So³ectwo nie tworzy w³asnego bud¿etu lecz prowadzi
gospodarkê finansow¹ w ramach bud¿etu Gminy.

§40. 1. Dochodami So³ectwa s¹:
1)    �rodki przyznane przez Radê Gminy w ramach bud¿e-

tu Gminy,
 2)   dobrowolne wp³aty osób prawnych i fizycznych,
3) wp³ywy z wynajmowania i wydzier¿awiania sk³adników

mienia komunalnego przekazywanego So³ectwu,
4)  wp³ywy z organizowanych na terenie so³ectw imprez,

wystaw, koncertów czy konkursów w ramach ogólnie obowi¹zu-
j¹cych przepisów.

2.�rodki finansowe pochodz¹ce z dzia³alno�ci gospodar-
czej, organizowanych imprez, darowizny oraz inne �rodki pie-
niê¿ne,  winny byæ gromadzone na rachunku bankowym.

§41. 1.So³ectwo ma prawo do korzystania ze �rodków bu-
d¿etu Gminy, wyodrêbnionych na wspieranie dzia³alno�ci Sa-
morz¹dów Mieszkañców Wsi .

2.Wnioski - uchwa³ê Zebrania Wiejskiego o przyznanie
�rodków finansowych z bud¿etu Gminy przedk³ada Wójtowi So³-
tys, w terminie do 30 wrze�nia ka¿dego roku.
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3. �rodki finansowe So³ectwo mo¿e przeznaczyæ w szcze-
gólno�ci na:

    1) utrzymanie dróg polnych,
    2) poprawê estetyki i bezpieczeñstwa publicznego So-

³ectwa,
    3) utrzymanie obiektów i urz¹dzeñ przekazanych  So³ectwu,
    4) zaspokajanie miejscowych potrzeb kulturalno - o�wia-

towych i sportowych.

4.Wójt Gminy analizuje zg³oszone potrzeby So³ectwa pod
k¹tem uzasadnienia ekonomicznego i spo³ecznego i decyduje
o wielko�ci przyznanych �rodków finansowych na wnioskowa-
ne cele.

5.Zadania o charakterze inwestycyjnym na terenie So³ec-
twa realizowane s¹ w ramach planu zadañ gospodarczych na
dany rok.

Rozdzia³ 8
NADZÓR NAD DZIA£ALNO�CI¥ SO£ECTWA

§42. Nadzór nad dzia³alno�ci¹ So³ectwa sprawowany jest
na podstawie kryteriów zgodno�ci z prawem, celowo�ci, rzetel-
no�ci i gospodarno�ci.

  §43. Organami nadzoru nad dzia³alno�ci¹ So³ectwa s¹:
1) Rada Gminy,
2) Komisja Rewizyjna Rady Gminy,
3) Wójt.

§44. 1. Bezpo�redni¹ kontrolê nad dzia³alno�ci¹ So³ec-
twa sprawuje Wójt, który zobowi¹zany jest do:

1) czuwania,  aby mienie So³ectwa nie by³o nara¿one na
szkody i uszczuplenie,

2) stworzenie warunków , aby organy So³ectwa mog³y re-
alizowaæ swoje zadania w sposób jak najbardziej efektywny.

2.Komisja Rewizyjna Rady Gminy,  dokonuj¹c kontroli
bud¿etu Gminy,  wydaje opiniê o sposobie realizacji bud¿etu
przez organy So³ectwa.

   §45. 1.Wójt, je¿eli uzna, ¿e uchwa³y i opinie organów
So³ectwa wykraczaj¹ poza zakres  przekazanych im  kompeten-
cji, s¹ sprzeczne z prawem, powinien wstrzymaæ ich realizacjê.

2.Od stanowiska Wójta w sprawach okre�lonych w ust. 1,
organy So³ectwa mog¹ wnie�æ odwo³anie do Rady Gminy.

§46. 1.Organy nadzoru maj¹ prawo ¿¹dania niezbêdnych
informacji, danych i wyja�nieñ dotycz¹cych funkcjonowania So-
³ectwa oraz uczestniczenia w posiedzeniach ich organów.

2.Do wykonywania czynno�ci, o których mowa w ust. 1,
organy wymienione mog¹ delegowaæ swych przedstawicieli.

Rozdzia³ 9
POSTANOWIENIA KOÑCOWE

§47. Zmiany niniejszego Statutu dokonuje Rada Gminy z
w³asnej inicjatywy lub na wniosek Zebrania Wiejskiego , w try-
bie w³a�ciwym dla jego uchwalenia.

Za³¹cznik
do uchwa³y Nr VI/49/03

Rady Gminy w Lubrzy
z dnia 24 czerwca 2003 r.

STATUT
SO£ECTWA OLSZYNKA

Rozdzia³ 1
POSTANOWIENIA OGÓLNE

§ 1. W sk³ad So³ectwa OLSZYNKA wchodzi wie�   OL-
SZYNKA.

§ 2. Mieszkañcy So³ectwa  OLSZYNKA stanowi¹ Samo-
rz¹d Mieszkañców Wsi.

§ 3. So³ectwo  OLSZYNKA jest jednostk¹ pomocnicz¹, któ-
rej mieszkañcy wspólnie z innymi so³ectwami tworz¹ wspólnotê
samorz¹dow¹ Gminy Lubrza.

§ 4. Samorz¹d Mieszkañców So³ectwa OLSZYNKA dzia³a
na podstawie przepisów prawa, a w szczególno�ci :

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

2)Statutu Gminy Lubrza,
3)niniejszego Statutu.

§ 5. Powo³anie, znoszenie, podzia³ oraz ³¹czenie so³ectw
nastêpuje w drodze uchwa³y Rady Gminy na wniosek miesz-
kañców obszaru, który jednostka ta obejmuje lub ma obejmo-
waæ, a tak¿e z inicjatywy organu gminy (Rady Gminy, Wójta),  po
przeprowadzeniu konsultacji z mieszkañcami tego obszaru.

Rozdzia³ 2
ZAKRES DZIA£ANIA I ZADANIA SO£ECTWA

§ 6. Celem samorz¹du So³ectwa jest wyra¿enie i zaspo-
kojenie zbiorowych potrzeb jego mieszkañców, okre�lenie wa-
runków dla racjonalnego i harmonijnego rozwoju przestrzenne-
go oraz tworzenie warunków do pe³nego uczestnictwa miesz-
kañców w ¿yciu wspólnoty so³eckiej.

§ 7. 1.Do zadañ So³ectwa nale¿y w szczególno�ci :
1)udzia³ w rozpatrywaniu spraw zagospodarowania prze-

strzennego So³ectwa, rozwoju gospodarczego, rolnictwa, inwe-
stycji so³eckich, socjalno - bytowych, kulturalnych, sportu, wypo-
czynku i innych zwi¹zanych z miejscem zamieszkania,

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

3)d¹¿enie do poprawy stanu sanitarnego, porz¹dku i es-
tetyki So³ectwa,

4)troska o �rodowisko naturalne oraz promowanie dzia-
³añ proekologicznych,

5)inicjowanie pomocy dla ludzi samotnych, chorych i nie-
pe³nosprawnych,

6)wspó³dzia³anie z jednostkami organizacyjnymi Gminy
w zakresie organizowania warunków ¿ycia na wsi.

2.Rada Gminy, na wniosek Samorz¹du Mieszkañców So-
³ectwa , w drodze odrêbnej uchwa³y , mo¿e przekazaæ okre�lone
sk³adniki mienia komunalnego So³ectwu do korzystania.

3.Realizuj¹c zadania, o których mowa w ust. 2, organy
Samorz¹du Mieszkañców So³ectwa rozporz¹dzaj¹ dochodami z
tego �ród³a w ramach bud¿etu Gminy.
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§ 8. Zadania okre�lone w § 7 Samorz¹du Mieszkañców
realizuje siê w szczególno�ci  poprzez :

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

Samorz¹du Mieszkañców,
3)wspó³uczestnictwo w organizowaniu i przeprowadzaniu

przez Radê Gminy konsultacji spo³ecznej projektów uchwa³ Rady
Gminy o podstawowym znaczeniu dla mieszkañców So³ectwa,

4)wspó³pracê z radnymi z terenu So³ectwa oraz kierowa-
nia do nich wniosków dotycz¹cych So³ectwa.

Rozdzia³ 3
STRUKTURA ORGANIZACYJNA

§ 9.1.Organami jednostki pomocniczej jak¹ jest So³ectwo s¹ :
1) Zebranie Wiejskie,
2) So³tys.
2.Zebranie Wiejskie mo¿e powo³ywaæ tak¿e inne sta³e lub

dora�ne podmioty So³ectwa, okre�laj¹c zakres ich dzia³ania.

§ 10. 1.Kadencja organów So³ectwa odpowiada kadencji
Rady Gminy.

2.Po up³ywie kadencji So³tys i Rada So³ecka dzia³aj¹ do
dnia wyboru nowego So³tysa i nowej Rady So³eckiej.

Rozdzia³ 4
ZEBRANIE WIEJSKIE

§ 11. 1.Zebranie Wiejskie jest form¹ demokracji bezpo-
�redniej samorz¹dno�ci lokalnej mieszkañców So³ectwa i jest
organem stanowi¹cym So³ectwa.

2.Prawo do udzia³u w Zebraniu Wiejskim maj¹ mieszkañ-
cy So³ectwa, posiadaj¹cy czynne  prawo wyborcze do Rady Gminy.

3.Uczestnictwo w zebraniu upowa¿nia do :
1) zabrania g³osu w dyskusji,
2) przedstawienia wniosków i projektów uchwa³,
3) g³osowania,
4) ¿¹dania zapisu w protokole z zebrania, z³o¿onego

o�wiadczenia lub deklaracji.

§ 12. 1.Zebranie Wiejskie zwo³ywane jest przez So³tysa :
1) z w³asnej inicjatywy
2) na ¿¹danie co najmniej 10 % mieszkañców uprawnio-

nych do udzia³u w zebraniu,
3) na wniosek Rady So³eckiej,
4) na wniosek Rady Gminy lub Wójta.
2.Zebranie Wiejskie zwo³ywane w przypadkach okre�lo-

nych w ust. 1 pkt.  2 - 4,  powinno odbyæ siê najpó�niej w terminie
14 dni od daty zg³oszenia wniosku.

3.  Zebranie Wiejskie zwo³uje So³tys w razie potrzeby, nie
rzadziej jednak ni¿ raz w roku.

4.W przypadku niemo¿no�ci zwo³ania zebrania przez So³-
tysa, zebranie zwo³uje Rada So³ecka,  w tym samym trybie co
So³tys.

§ 13. 1.Zebranie Wiejskie jest wa¿ne, gdy zostali o nim
zawiadomieni mieszkañcy przez obwieszczenie w So³ectwie lub
w inny przyjêty w So³ectwie sposób na 7 dni przed terminem
zebrania.

2.Dla prawomocno�ci uchwa³, opinii, niezbêdna jest obec-
no�æ co najmniej 20 % uprawnionych mieszkañców So³ectwa.

3.Zebraniu Wiejskiemu, z zastrze¿eniem § 28 ust. 4, prze-
wodniczy So³tys, chyba ¿e uczestnicy postanowi¹ powo³aæ prze-
wodnicz¹cego zebrania.

§ 14. 1.G³osowanie nad poszczególnymi sprawami jest
jawne, za wyj¹tkiem spraw, dla których niniejszy Statut przewi-
duje g³osowanie tajne.

2. Dla stwierdzenia poparcia mieszkañca , wystarczy zwy-
k³a wiêkszo�æ g³osów.

    Zwyk³a wiêkszo�æ g³osów oznacza przynajmniej o je-
den g³os wiêcej "za" od g³osów   "przeciwnych".

§ 15. 1. Zebranie Wiejskie:
1) wybiera i odwo³uje So³tysa oraz cz³onków Rady So³ec-

kiej ,
2)wystêpuje z wnioskiem do Wójta Gminy o przeprowa-

dzenie przedterminowych wyborów So³tysa i Rady So³eckiej,
3) rozpatruje sprawozdania z pracy So³ectwa,
4)podejmuje uchwa³y maj¹ce charakter opinii w sprawie

tworzenia, ³¹czenia, podzia³u i znoszenia So³ectwa,
5) uchwala roczny plan finansowo-rzeczowy So³ectwa,
6) wyra¿a opinie w istotnych dla interesów mieszkañców

wsi sprawach, a w szczególno�ci:
a) projektów rozstrzygniêæ organów Gminy w czê�ci doty-

cz¹cej planów zagospodarowania przestrzennego So³ectwa i
jego realizacji,

b) przeznaczenia lokali u¿ytkowych i lokalizacji zak³adów,
których dzia³alno�æ mo¿e byæ  uci¹¿liwa dla otoczenia,

c) gospodarowania mieniem gminnym na terenie So³ec-
twa,

d) utrzymania, remontów, konserwacji obiektów miesz-
kalnych, urz¹dzeñ komunalnych, kulturalnych i sportowych w
ramach ustaleñ planu zadañ gospodarczych Gminy,

e) innych spraw, których potrzebê konsultacji Rada Gmi-
ny, Wójt uzna za celow¹.

2.Zebranie Wiejskie mo¿e upowa¿niæ So³tysa do przed-
stawienia organom Gminy, w okresie miêdzy zebraniami opinii
i wniosków w sprawach z zakresu dzia³ania So³ectwa.

§ 16. 1. Uchwa³y i opinie Zebrania Wiejskiego So³tys prze-
kazuje Wójtowi Gminy Lubrza.

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

3. O sposobie za³atwiania sprawy Wójt informuje So³tysa.

§ 17. W Zebraniu Wiejskim mog¹ braæ udzia³ pracownicy
Urzêdu Gminy, jednostek organizacyjnych Gminy dla referowa-
nia spraw i udzielania wyja�nieñ.

§ 18. 1. Z ka¿dego Zebrania Wiejskiego sporz¹dza siê
protokó³, który powinien zawieraæ :

1) datê, miejsce, godzinê zebrania i oznaczenie, w którym
terminie odbywa siê zebranie,

2) liczbê mieszkañców bior¹cych udzia³ w zebraniu, stwier-
dzenie jego prawomocno�ci,

3) zatwierdzony porz¹dek obrad,
4)sprawozdania So³tysa i Rady So³eckiej z realizacji uchwa³

i wniosków z  poprzedniego zebrania,
5)przebieg obrad, streszczenie dyskusji oraz sformu³o-

wanie zg³oszonych i uchwalonych wniosków,
6) podjête uchwa³y na zebraniu,
7) podpis przewodnicz¹cego zebrania oraz protokolanta.
2. Protoko³y numeruje siê cyframi rzymskimi, a uchwa³y

arabskimi.
    Now¹ numeracjê zaczyna siê od nowej kadencji.
3. Protoko³y lub wyci¹gi z protoko³ów i wnioski z zebrania

przekazuje siê Wójtowi.
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§ 19. Do realizacji wspólnych przedsiêwziêæ Samorz¹d
Mieszkañców So³ectwa nawi¹zuje wspó³pracê z samorz¹dami
mieszkañców s¹siednich so³ectw, zawiera porozumienie okre-
�laj¹ce zakres i sposób wykonania wspólnych zadañ, mo¿e po-
dejmowaæ wspólne uchwa³y.

Rozdzia³ 5
SO£TYS, RADA SO£ECKA

§ 20. So³tys jest organem wykonawczym So³ectwa, wybie-
ranym przez Zebranie Wiejskie.

§ 21. 1. Do  kompetencji So³tysa nale¿y w szczególno�ci:
1) zwo³ywanie Zebrañ Wiejskich ( z wyj¹tkiem zebrañ okre-

�lonych w § 28 ),
2) przygotowywanie projektów uchwa³ Zebrania Wiejskiego,
3) sk³adanie raz w roku na Zebraniu Wiejskim sprawoz-

dania ze swej dzia³alno�ci,
4)wystêpowanie do Zebrania Wiejskiego z inicjatywami

dotycz¹cymi udzia³u mieszkañców w rozwi¹zaniu problemów
So³ectwa oraz realizacji zadañ Samorz¹du Mieszkañców Wsi,

5) organizowanie i koordynowanie inicjatyw i przedsiê-
wziêæ spo³ecznych w So³ectwie,

6) wspó³praca z Rad¹ Gminy, Wójtem w realizacji zadañ
So³ectwa,

7) uczestniczenie w sesjach Rady Gminy w Lubrzy,
8) uczestniczenie w naradach So³tysów zwo³ywanych okre-

sowo przez Wójta,
9) inkasowanie podatków i op³at lokalnych,
10) reprezentowanie So³ectwa wobec w³adz, instytucji ,
11)wspó³praca z w³a�ciwymi organami w sprawach za-

pobiegania i zwalczania skutków klêsk ¿ywio³owych.

§ 22. Przy wykonywaniu swoich obowi¹zków,  So³tys trwa-
le wspó³dzia³a z Rad¹ So³eck¹.

§ 23. Rada So³ecka jest organem o charakterze dorad-
czym, inicjuj¹cym i wspomagaj¹cym So³tysa, mog¹cym podej-
mowaæ okre�lone sprawy wszczête z w³asnej inicjatywy, jak i na
wniosek So³tysa.

§ 24. 1. Rada So³ecka sk³ada siê z 6 osób.

2. Kadencja Rady So³eckiej jest równa kadencji So³tysa.

§ 25. Rada So³ecka jest uprawniona do wspó³dzia³ania z
So³tysem w prowadzeniu i za³atwianiu spraw So³ectwa, a w
szczególno�ci do:

1)podejmowania inicjatyw dotycz¹cych przeznaczania �rod-
ków finansowych na cele rozwoju gospodarczego So³ectwa ,
opracowywania programu, planu dzia³ania So³ectwa,

2) inicjowania dzia³añ spo³ecznie u¿ytecznych dla So³ec-
twa i jego mieszkañców,

3) wspó³dzia³ania z w³a�ciwymi organizacjami w celu
wspólnej realizacji zadañ wsi,

4) organizowania wykonania uchwa³ Zebrania Wiejskiego .

§ 26. 1. Rada So³ecka obraduje na posiedzeniach.

2.Posiedzenie Rady So³eckiej jest wa¿ne, je¿eli uczestni-
czy w nim co najmniej po³owa cz³onków.

§ 27. Rada So³ecka obowi¹zana jest informowaæ Zebranie
Wiejskie o czynno�ciach podejmowanych miêdzy zebraniami.

Rozdzia³ 6
ZASADY I TRYB WYBORU I ODWO£YWANIA
SO£TYSA I RADY SO£ECKIEJ

§ 28. 1. Wybory So³tysa i Rady So³eckiej zarz¹dza Wójt w
drodze zarz¹dzenia.

2.Zebranie Wiejskie, na którym ma byæ dokonany wybór
So³tysa i  Rady So³eckiej zwo³uje Wójt , okre�laj¹c dzieñ, mie-
si¹c i godzinê Zebrania Wiejskiego.

3.Zawiadomienie o zwo³aniu Zebrania Wiejskiego dla
wyboru So³tysa i Rady So³eckiej podaje siê do wiadomo�ci
mieszkañcom So³ectwa co najmniej na 7 dni przed wyznaczon¹
dat¹ zebrania.

4.Wójt lub dzia³aj¹cy z jego upowa¿nienia Z-ca Wójta do-
konuje otwarcia zebrania, stwierdza jego prawomocno�æ oraz
prowadzi dalsz¹ czê�æ zebrania.

§ 29. 1.Dla dokonania wa¿no�ci wyboru So³tysa i Rady
So³eckiej na Zebraniu Wiejskim wymagana jest obecno�æ co
najmniej 20 % mieszkañców uprawnionych do g³osowania.

2.O ile w wyznaczonym terminie nie uzyskano obecno�ci
wymaganej liczby mieszkañców, wybory przeprowadza siê w
drugim terminie, tj. po up³ywie 15 minut, bez wzglêdu na ilo�æ
mieszkañców,  zapewniaj¹c¹ jednak liczbê osób potrzebnych
do wyboru lub w innym wyznaczonym terminie.

3.Czynne i bierne prawo wyborcze przys³uguje sta³ym
mieszkañcom So³ectwa.

4.Liczbê mieszkañców So³ectwa uprawnionych do g³oso-
wania okre�la Wójt,  na podstawie dokumentacji ewidencji lud-
no�ci.

5. Uprawnieni do g³osowania uczestnicy zebrania s¹ zo-
bowi¹zani do podpisania listy obecno�ci.

§ 30. 1.Wybory przeprowadza komisja skrutacyjna w sk³a-
dzie co najmniej 3 osobowym, wybrana spo�ród uprawnionych
do g³osowania uczestników zebrania.

   Cz³onkiem komisji skrutacyjnej nie mo¿e byæ osoba kan-
dyduj¹ca na So³tysa lub cz³onka Rady    So³eckiej.

2. Do zadañ komisji nale¿y:
1) przyjêcie zg³oszeñ kandydatów,
2)przeprowadzenie g³osowania ( przygotowanie kart do

g³osowania, rozdanie kart do g³osowania, zebranie kart),
3) ustalenie wyników g³osowania,
4) sporz¹dzenie protoko³ów o wynikach wyborów,
5) og³oszenie wyników wyborów.
3. Protokó³ podpisuj¹ cz³onkowie komisji oraz przeprowa-

dzaj¹cy Zebranie Wiejskie.

§ 31. 1. G³osowanie odbywa siê odrêbnie dla wyboru So³-
tysa i Rady So³eckiej.

2. W pierwszej kolejno�ci nale¿y przeprowadziæ wybór
So³tysa.

§ 32. 1.Wyboru dokonuje siê spo�ród nieograniczonej licz-
by kandydatów zg³oszonych bezpo�rednio przez uczestników Ze-
brania Wiejskiego.

2. Zg³oszenia kandydatów na So³tysa i  Rady So³eckiej
dokonuje siê oddzielnie.

3.Zg³oszeni kandydaci powinni wyraziæ zgodê na kandy-
dowanie ustnie na zebraniu lub pisemnie w razie jego nieobec-
no�ci na zebraniu.

§ 33. Wyboru So³tysa oraz Rady So³eckiej dokonuje siê w
g³osowaniu tajnym.
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§ 34. 1.Uprawnieni do g³osowania mieszkañcy So³ectwa
g³osuj¹ na kartkach do g³osowania, opatrzonych pieczêci¹
Gminy Lubrza.

2. Za g³osy wa¿ne uwa¿a siê:
1)w wyborach So³tysa - je¿eli na karcie do g³osowania

postawiono znak "X" obok nazwiska jednego kandydata,
2)w wyborach do Rady So³eckiej - je¿eli na karcie do g³o-

sowania liczba postawionych znaków "X" obok nazwisk kandy-
datów jest równa lub mniejsza od ustalonej liczby cz³onków Rady
So³eckiej.

3.Za wybranych uwa¿a siê tych kandydatów, którzy uzyska-
li kolejno najwiêksz¹ liczbê wa¿nych g³osów.

4.W przypadku, gdy kandydaci otrzymali równ¹ liczbê g³o-
sów, nale¿y przyst¹piæ do drugiej tury g³osowania. W g³osowa-
niu tym bior¹  udzia³ tylko kandydaci, którzy uzyskali najwiêksz¹,
równ¹ liczbê g³osów.

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

1) �mierci,
2) rezygnacji w toku kadencji,
3) odwo³ania przed up³ywem kadencji,
4) utraty prawa wybieralno�ci.

§ 36. 1.So³tys wraz z Rad¹ So³eck¹ s¹ bezpo�rednio od-
powiedzialni przed Zebraniem Wiejskim i mog¹ byæ przez ze-
branie odwo³ani przed up³ywem kadencji, je¿eli nie wykonuj¹
swych obowi¹zków, naruszaj¹ postanowienia Statutu i uchwa³
Rady Gminy, Zebrania Wiejskiego lub dopuszczaj¹ siê czynu
dyskwalifikuj¹cego w opinii �rodowiska.

2. Wniosek o odwo³anie organów So³ectwa kierowany jest
do Wójta.  Wniosek o odwo³anie musi zawieraæ uzasadnienie.

3.Zarz¹dzenie o zwo³aniu Zebrania Wiejskiego w celu
ewentualnego odwo³ania So³tysa b¹d� Rady So³eckiej podej-
muje Wójt , ustalaj¹c miejsce, dzieñ i godzinê zebrania.

4.Wójt mo¿e zawiesiæ w czynno�ciach So³tysa, który nie
wywi¹zuje siê ze swoich obowi¹zków lub dopu�ci siê przestêp-
stwa,  i wyst¹piæ do Zebrania Wiejskiego o jego odwo³anie.

5.Do odwo³ania So³tysa wymagana jest obecno�æ co naj-
mniej 20 % mieszkañców uprawnionych do g³osowania.

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

7.Odwo³anie nie mo¿e nast¹piæ zaocznie, chyba, ¿e zain-
teresowany nie stawi siê bez usprawiedliwionej przyczyny.

8. Odwo³anie So³tysa dokonywane jest w g³osowaniu taj-
nym, bezwzglêdn¹ wiêkszo�ci¹ g³osów.

§ 37. 1. W przypadku odwo³ania lub ust¹pienia So³tysa,
Rady So³eckiej, Wójt zarz¹dza nowe  wybory w terminie do 30 dni.

2. Wybory uzupe³niaj¹ce odbywaj¹ siê wed³ug zasad okre-
�lonych w § 28 - 34 niniejszego  Statutu.

3.So³tys lub cz³onek Rady So³eckiej wybrany w wyborach
uzupe³niaj¹cych , pe³ni funkcjê do koñca trwaj¹cej kadencji.

Rozdzia³ 7
GOSPODARKA MIENIEM I GOSPODARKA FINANSOWA

§38. 1. So³ectwo zarz¹dza przekazanym mu przez Radê
Gminy odrêbn¹ uchwa³¹, mieniem komunalnym.

2. W zakresie zwyk³ego zarz¹du mieniem bêd¹cym w jego
posiadaniu So³ectwo:

1)za³atwia bie¿¹ce sprawy zwi¹zane z eksploatacj¹ mienia,
2)utrzymuje mienie w stanie nie pogorszonym, zgodnie z

jego aktualnym przeznaczeniem,
3)mo¿e prowadziæ dzia³alno�æ gospodarcz¹ z wykorzysta-

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

4)mo¿e oddaæ w najem, dzier¿awê lub do innego korzy-
stania lokale, obiekty i grunty po uprzednim uzgodnieniu z Wój-
tem zasad i warunków tych czynno�ci.

5)pobiera i dysponuje po¿ytkami z tego mienia.

§39. So³ectwo nie tworzy w³asnego bud¿etu lecz prowadzi
gospodarkê finansow¹ w ramach bud¿etu Gminy.

§40. 1. Dochodami So³ectwa s¹:
1)    �rodki przyznane przez Radê Gminy w ramach bud¿etu

Gminy,
 2)   dobrowolne wp³aty osób prawnych i fizycznych,
3) wp³ywy z wynajmowania i wydzier¿awiania sk³adników

mienia komunalnego przekazywanego So³ectwu,
4)  wp³ywy z organizowanych na terenie so³ectw imprez,

wystaw, koncertów czy konkursów w ramach ogólnie obowi¹zu-
j¹cych przepisów.

2.�rodki finansowe pochodz¹ce z dzia³alno�ci gospodar-
czej, organizowanych imprez, darowizny oraz inne �rodki pie-
niê¿ne,  winny byæ gromadzone na rachunku bankowym.

§41. 1.So³ectwo ma prawo do korzystania ze �rodków bu-
d¿etu Gminy, wyodrêbnionych na wspieranie dzia³alno�ci Sa-
morz¹dów Mieszkañców Wsi .

2.Wnioski - uchwa³ê Zebrania Wiejskiego o przyznanie
�rodków finansowych z bud¿etu Gminy przedk³ada Wójtowi So³-
tys, w terminie do 30 wrze�nia ka¿dego roku.

3. �rodki finansowe So³ectwo mo¿e przeznaczyæ w szcze-
gólno�ci na:

    1) utrzymanie dróg polnych,
    2) poprawê estetyki i bezpieczeñstwa publicznego So-

³ectwa,
    3) utrzymanie obiektów i urz¹dzeñ przekazanych  So³ectwu,
    4) zaspokajanie miejscowych potrzeb kulturalno - o�wia-

towych i sportowych.
4.Wójt Gminy analizuje zg³oszone potrzeby So³ectwa pod

k¹tem uzasadnienia ekonomicznego i spo³ecznego i decyduje
o wielko�ci przyznanych �rodków finansowych na wnioskowane
cele.

5.Zadania o charakterze inwestycyjnym na terenie So³ec-
twa realizowane s¹ w ramach planu zadañ gospodarczych na
dany rok.

Rozdzia³ 8
NADZÓR NAD DZIA£ALNO�CI¥ SO£ECTWA

§42. Nadzór nad dzia³alno�ci¹ So³ectwa sprawowany jest
na podstawie kryteriów zgodno�ci z prawem, celowo�ci, rzetel-
no�ci i gospodarno�ci.

  §43. Organami nadzoru nad dzia³alno�ci¹ So³ectwa s¹:
1) Rada Gminy,
2) Komisja Rewizyjna Rady Gminy,
3) Wójt.

§44. 1. Bezpo�redni¹ kontrolê nad dzia³alno�ci¹ So³ec-
twa sprawuje Wójt, który zobowi¹zany jest do:

1) czuwania,  aby mienie So³ectwa nie by³o nara¿one na
szkody i uszczuplenie,

2) stworzenie warunków , aby organy So³ectwa mog³y re-
alizowaæ swoje zadania w sposób jak najbardziej efektywny.

2.Komisja Rewizyjna Rady Gminy,  dokonuj¹c kontroli bu-
d¿etu Gminy,  wydaje opiniê o sposobie realizacji bud¿etu przez
organy So³ectwa.

   §45. 1.Wójt, je¿eli uzna, ¿e uchwa³y i opinie organów So-
³ectwa wykraczaj¹ poza zakres  przekazanych im  kompetencji,
s¹ sprzeczne z prawem, powinien wstrzymaæ ich realizacjê.
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2.Od stanowiska Wójta w sprawach okre�lonych w ust. 1,
organy So³ectwa mog¹ wnie�æ odwo³anie do Rady Gminy.

§46. 1.Organy nadzoru maj¹ prawo ¿¹dania niezbêdnych
informacji, danych i wyja�nieñ dotycz¹cych funkcjonowania So-
³ectwa oraz uczestniczenia w posiedzeniach ich organów.

2.Do wykonywania czynno�ci, o których mowa w ust. 1,
organy wymienione mog¹ delegowaæ swych przedstawicieli.

Rozdzia³ 9
POSTANOWIENIA KOÑCOWE

§47. Zmiany niniejszego Statutu dokonuje Rada Gminy z
w³asnej inicjatywy lub na wniosek Zebrania Wiejskiego , w try-
bie w³a�ciwym dla jego uchwalenia.

Za³¹cznik
do uchwa³y Nr VI/49/03

Rady Gminy w Lubrzy
Z dnia 24 czerwca 2003 r.

STATUT
SO£ECTWA LASKOWICE

Rozdzia³ 1
POSTANOWIENIA OGÓLNE

§ 1. W sk³ad So³ectwa  LASKOWICE wchodzi wie� LASKOWI-
CE.

§ 2. Mieszkañcy So³ectwa LASKOWICE stanowi¹ Samo-
rz¹d Mieszkañców Wsi.

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

§ 4. Samorz¹d Mieszkañców So³ectwa LASKOWICE dzia-
³a na podstawie przepisów prawa, a w szczególno�ci :

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

2)Statutu Gminy Lubrza,
3)niniejszego Statutu.

§ 5. Powo³anie, znoszenie, podzia³ oraz ³¹czenie so³ectw
nastêpuje w drodze uchwa³y Rady Gminy na wniosek miesz-
kañców obszaru, który jednostka ta obejmuje lub ma obejmo-
waæ, a tak¿e z inicjatywy organu gminy (Rady Gminy, Wójta),  po
przeprowadzeniu konsultacji z mieszkañcami tego obszaru.

Rozdzia³ 2
ZAKRES DZIA£ANIA I ZADANIA SO£ECTWA

§ 6. Celem samorz¹du So³ectwa jest wyra¿enie i zaspo-
kojenie zbiorowych potrzeb jego mieszkañców, okre�lenie wa-
runków dla racjonalnego i harmonijnego rozwoju przestrzenne-
go oraz tworzenie warunków do pe³nego uczestnictwa miesz-
kañców w ¿yciu wspólnoty so³eckiej.

§ 7. 1.Do zadañ So³ectwa nale¿y w szczególno�ci :
1)udzia³ w rozpatrywaniu spraw zagospodarowania prze-

strzennego So³ectwa, rozwoju gospodarczego, rolnictwa, inwe-
stycji so³eckich, socjalno - bytowych, kulturalnych, sportu, wypo-
czynku i innych zwi¹zanych z miejscem zamieszkania,

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

3)d¹¿enie do poprawy stanu sanitarnego, porz¹dku i es-
tetyki So³ectwa,

4)troska o �rodowisko naturalne oraz promowanie dzia-
³añ proekologicznych,

5)inicjowanie pomocy dla ludzi samotnych, chorych i nie-
pe³nosprawnych,

6)wspó³dzia³anie z jednostkami organizacyjnymi Gminy w
zakresie organizowania warunków ¿ycia na wsi.

2.Rada Gminy, na wniosek Samorz¹du Mieszkañców So-
³ectwa , w drodze odrêbnej uchwa³y , mo¿e przekazaæ okre�lone
sk³adniki mienia komunalnego So³ectwu do korzystania.

3.Realizuj¹c zadania, o których mowa w ust. 2, organy
Samorz¹du Mieszkañców So³ectwa rozporz¹dzaj¹ dochodami z
tego �ród³a w ramach bud¿etu Gminy.

§ 8. Zadania okre�lone w § 7 Samorz¹du Mieszkañców
realizuje siê w szczególno�ci  poprzez :

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

Samorz¹du Mieszkañców,
3)wspó³uczestnictwo w organizowaniu i przeprowadzaniu

przez Radê Gminy konsultacji spo³ecznej projektów uchwa³ Rady
Gminy o podstawowym znaczeniu dla mieszkañców So³ectwa,

4)wspó³pracê z radnymi z terenu So³ectwa oraz kierowa-
nia do nich wniosków dotycz¹cych So³ectwa.

Rozdzia³ 3
STRUKTURA ORGANIZACYJNA

§ 9.1.Organami jednostki pomocniczej jak¹ jest So³ectwo s¹ :
1) Zebranie Wiejskie,
2) So³tys.
2.Zebranie Wiejskie mo¿e powo³ywaæ tak¿e inne sta³e lub

dora�ne podmioty So³ectwa, okre�laj¹c zakres ich dzia³ania.

§ 10. 1.Kadencja organów So³ectwa odpowiada kadencji
Rady Gminy.

2.Po up³ywie kadencji So³tys i Rada So³ecka dzia³aj¹ do
dnia wyboru nowego So³tysa i nowej Rady So³eckiej.

Rozdzia³ 4
ZEBRANIE WIEJSKIE

§ 11. 1.Zebranie Wiejskie jest form¹ demokracji bezpo-
�redniej samorz¹dno�ci lokalnej mieszkañców So³ectwa i jest
organem stanowi¹cym So³ectwa.

2.Prawo do udzia³u w Zebraniu Wiejskim maj¹ mieszkañ-
cy So³ectwa, posiadaj¹cy czynne  prawo wyborcze do Rady Gmi-
ny.

3.Uczestnictwo w zebraniu upowa¿nia do :
1) zabrania g³osu w dyskusji,
2) przedstawienia wniosków i projektów uchwa³,
3) g³osowania,
4) ¿¹dania zapisu w protokole z zebrania, z³o¿onego

o�wiadczenia lub deklaracji.

§ 12. 1.Zebranie Wiejskie zwo³ywane jest przez So³tysa :
1) z w³asnej inicjatywy
2) na ¿¹danie co najmniej 10 % mieszkañców uprawnio-

nych do udzia³u w zebraniu,
3) na wniosek Rady So³eckiej,
4) na wniosek Rady Gminy lub Wójta.
2.Zebranie Wiejskie zwo³ywane w przypadkach okre�lo-

nych w ust. 1 pkt.  2 - 4,  powinno odbyæ siê najpó�niej w terminie
14 dni od daty zg³oszenia wniosku.

3.  Zebranie Wiejskie zwo³uje So³tys w razie potrzeby, nie
rzadziej jednak ni¿ raz w roku.
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4.W przypadku niemo¿no�ci zwo³ania zebrania przez So³-
tysa, zebranie zwo³uje Rada So³ecka,  w tym samym trybie co
So³tys.

§ 13. 1.Zebranie Wiejskie jest wa¿ne, gdy zostali o nim
zawiadomieni mieszkañcy przez obwieszczenie w So³ectwie lub
w inny przyjêty w So³ectwie sposób na 7 dni przed terminem
zebrania.

2.Dla prawomocno�ci uchwa³, opinii, niezbêdna jest obec-
no�æ co najmniej 20 % uprawnionych mieszkañców So³ectwa.

3.Zebraniu Wiejskiemu, z zastrze¿eniem § 28 ust. 4, prze-
wodniczy So³tys, chyba ¿e uczestnicy postanowi¹ powo³aæ prze-
wodnicz¹cego zebrania.

§ 14. 1.G³osowanie nad poszczególnymi sprawami jest
jawne, za wyj¹tkiem spraw, dla których niniejszy Statut przewi-
duje g³osowanie tajne.

2. Dla stwierdzenia poparcia mieszkañca , wystarczy zwy-
k³a wiêkszo�æ g³osów.

    Zwyk³a wiêkszo�æ g³osów oznacza przynajmniej o je-
den g³os wiêcej "za" od g³osów   "przeciwnych".

§ 15. 1. Zebranie Wiejskie:
1) wybiera i odwo³uje So³tysa oraz cz³onków Rady So³ec-

kiej ,
2)wystêpuje z wnioskiem do Wójta Gminy o przeprowa-

dzenie przedterminowych wyborów So³tysa i Rady So³eckiej,
3) rozpatruje sprawozdania z pracy So³ectwa,
4)podejmuje uchwa³y maj¹ce charakter opinii w sprawie

tworzenia, ³¹czenia, podzia³u i znoszenia So³ectwa,
5) uchwala roczny plan finansowo-rzeczowy So³ectwa,
6) wyra¿a opinie w istotnych dla interesów mieszkañców

wsi sprawach, a w szczególno�ci:
a) projektów rozstrzygniêæ organów Gminy w czê�ci doty-

cz¹cej planów zagospodarowania przestrzennego So³ectwa i
jego realizacji,

b) przeznaczenia lokali u¿ytkowych i lokalizacji zak³adów,
których dzia³alno�æ mo¿e byæ  uci¹¿liwa dla otoczenia,

c) gospodarowania mieniem gminnym na terenie So³ec-
twa,

d) utrzymania, remontów, konserwacji obiektów miesz-
kalnych, urz¹dzeñ komunalnych, kulturalnych i sportowych w
ramach ustaleñ planu zadañ gospodarczych Gminy,

e) innych spraw, których potrzebê konsultacji Rada Gmi-
ny, Wójt uzna za celow¹.

2.Zebranie Wiejskie mo¿e upowa¿niæ So³tysa do przed-
stawienia organom Gminy, w okresie miêdzy zebraniami opinii
i wniosków w sprawach z zakresu dzia³ania So³ectwa.

§ 16. 1. Uchwa³y i opinie Zebrania Wiejskiego So³tys prze-
kazuje Wójtowi Gminy Lubrza.

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

3. O sposobie za³atwiania sprawy Wójt informuje So³tysa.

§ 17. W Zebraniu Wiejskim mog¹ braæ udzia³ pracownicy
Urzêdu Gminy, jednostek organizacyjnych Gminy dla referowa-
nia spraw i udzielania wyja�nieñ.

§ 18. 1. Z ka¿dego Zebrania Wiejskiego sporz¹dza siê
protokó³, który powinien zawieraæ :

1) datê, miejsce, godzinê zebrania i oznaczenie, w którym
terminie odbywa siê zebranie,

2) liczbê mieszkañców bior¹cych udzia³ w zebraniu, stwier-
dzenie jego prawomocno�ci,

3) zatwierdzony porz¹dek obrad,
4)sprawozdania So³tysa i Rady So³eckiej z realizacji uchwa³

i wniosków z  poprzedniego zebrania,
5)przebieg obrad, streszczenie dyskusji oraz sformu³o-

wanie zg³oszonych i uchwalonych wniosków,
6) podjête uchwa³y na zebraniu,
7) podpis przewodnicz¹cego zebrania oraz protokolanta.
2. Protoko³y numeruje siê cyframi rzymskimi, a uchwa³y

arabskimi.
    Now¹ numeracjê zaczyna siê od nowej kadencji.
3. Protoko³y lub wyci¹gi z protoko³ów i wnioski z zebrania

przekazuje siê Wójtowi.

§ 19. Do realizacji wspólnych przedsiêwziêæ Samorz¹d
Mieszkañców So³ectwa nawi¹zuje wspó³pracê z samorz¹dami
mieszkañców s¹siednich so³ectw, zawiera porozumienie okre-
�laj¹ce zakres i sposób wykonania wspólnych zadañ, mo¿e po-
dejmowaæ wspólne uchwa³y.

Rozdzia³ 5
SO£TYS, RADA SO£ECKA

§ 20. So³tys jest organem wykonawczym So³ectwa, wybie-
ranym przez Zebranie Wiejskie.

§ 21. 1. Do  kompetencji So³tysa nale¿y w szczególno�ci:
1) zwo³ywanie Zebrañ Wiejskich ( z wyj¹tkiem zebrañ okre-

�lonych w § 28 ),
2) przygotowywanie projektów uchwa³ Zebrania Wiejskiego,
3) sk³adanie raz w roku na Zebraniu Wiejskim sprawoz-

dania ze swej dzia³alno�ci,
4)wystêpowanie do Zebrania Wiejskiego z inicjatywami

dotycz¹cymi udzia³u mieszkañców w rozwi¹zaniu problemów
So³ectwa oraz realizacji zadañ Samorz¹du Mieszkañców Wsi,

5) organizowanie i koordynowanie inicjatyw i przedsiê-
wziêæ spo³ecznych w So³ectwie,

6) wspó³praca z Rad¹ Gminy, Wójtem w realizacji zadañ
So³ectwa,

7) uczestniczenie w sesjach Rady Gminy w Lubrzy,
8) uczestniczenie w naradach So³tysów zwo³ywanych okre-

sowo przez Wójta,
9) inkasowanie podatków i op³at lokalnych,
10) reprezentowanie So³ectwa wobec w³adz, instytucji ,
11)wspó³praca z w³a�ciwymi organami w sprawach za-

pobiegania i zwalczania skutków klêsk ¿ywio³owych.

§ 22. Przy wykonywaniu swoich obowi¹zków,  So³tys trwa-
le wspó³dzia³a z Rad¹ So³eck¹.

§ 23. Rada So³ecka jest organem o charakterze dorad-
czym, inicjuj¹cym i wspomagaj¹cym So³tysa, mog¹cym podej-
mowaæ okre�lone sprawy wszczête z w³asnej inicjatywy, jak i na
wniosek So³tysa.

§ 24. 1. Rada So³ecka sk³ada siê z 3 osób.
2. Kadencja Rady So³eckiej jest równa kadencji So³tysa.

§ 25. Rada So³ecka jest uprawniona do wspó³dzia³ania z
So³tysem w prowadzeniu i za³atwianiu spraw So³ectwa, a w
szczególno�ci do:

1)podejmowania inicjatyw dotycz¹cych przeznaczania �rod-
ków finansowych na cele rozwoju gospodarczego So³ectwa ,
opracowywania programu, planu dzia³ania So³ectwa,
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2) inicjowania dzia³añ spo³ecznie u¿ytecznych dla So³ec-
twa i jego mieszkañców,

3) wspó³dzia³ania z w³a�ciwymi organizacjami w celu
wspólnej realizacji zadañ wsi,

4) organizowania wykonania uchwa³ Zebrania Wiejskiego .

§ 26. 1. Rada So³ecka obraduje na posiedzeniach.
2.Posiedzenie Rady So³eckiej jest wa¿ne, je¿eli uczestni-

czy w nim co najmniej po³owa cz³onków.

§ 27. Rada So³ecka obowi¹zana jest informowaæ Zebranie
Wiejskie o czynno�ciach podejmowanych miêdzy zebraniami.

Rozdzia³ 6
ZASADY I TRYB WYBORU I ODWO£YWANIA
SO£TYSA I RADY SO£ECKIEJ

§ 28. 1. Wybory So³tysa i Rady So³eckiej zarz¹dza Wójt w
drodze zarz¹dzenia.

2.Zebranie Wiejskie, na którym ma byæ dokonany wybór
So³tysa i  Rady So³eckiej zwo³uje Wójt , okre�laj¹c dzieñ, mie-
si¹c i godzinê Zebrania Wiejskiego.

3.Zawiadomienie o zwo³aniu Zebrania Wiejskiego dla
wyboru So³tysa i Rady So³eckiej podaje siê do wiadomo�ci
mieszkañcom So³ectwa co najmniej na 7 dni przed wyznaczon¹
dat¹ zebrania.

4.Wójt lub dzia³aj¹cy z jego upowa¿nienia Z-ca Wójta do-
konuje otwarcia zebrania, stwierdza jego prawomocno�æ oraz
prowadzi dalsz¹ czê�æ zebrania.

§ 29. 1.Dla dokonania wa¿no�ci wyboru So³tysa i Rady
So³eckiej na Zebraniu Wiejskim wymagana jest obecno�æ co
najmniej 20 % mieszkañców uprawnionych do g³osowania.

2.O ile w wyznaczonym terminie nie uzyskano obecno�ci
wymaganej liczby mieszkañców, wybory przeprowadza siê w
drugim terminie, tj. po up³ywie 15 minut, bez wzglêdu na ilo�æ
mieszkañców,  zapewniaj¹c¹ jednak liczbê osób potrzebnych
do wyboru lub w innym wyznaczonym terminie.

3.Czynne i bierne prawo wyborcze przys³uguje sta³ym
mieszkañcom So³ectwa.

4.Liczbê mieszkañców So³ectwa uprawnionych do g³oso-
wania okre�la Wójt,  na podstawie dokumentacji ewidencji lud-
no�ci.

5. Uprawnieni do g³osowania uczestnicy zebrania s¹ zo-
bowi¹zani do podpisania listy obecno�ci.

§ 30. 1.Wybory przeprowadza komisja skrutacyjna w sk³a-
dzie co najmniej 3 osobowym, wybrana spo�ród uprawnionych
do g³osowania uczestników zebrania.

   Cz³onkiem komisji skrutacyjnej nie mo¿e byæ osoba kan-
dyduj¹ca na So³tysa lub cz³onka Rady    So³eckiej.

2. Do zadañ komisji nale¿y:
1) przyjêcie zg³oszeñ kandydatów,
2)przeprowadzenie g³osowania ( przygotowanie kart do

g³osowania, rozdanie kart do g³osowania, zebranie kart),
3) ustalenie wyników g³osowania,
4) sporz¹dzenie protoko³ów o wynikach wyborów,
5) og³oszenie wyników wyborów.
3. Protokó³ podpisuj¹ cz³onkowie komisji oraz przeprowa-

dzaj¹cy Zebranie Wiejskie.

§ 31. 1. G³osowanie odbywa siê odrêbnie dla wyboru So³-
tysa i Rady So³eckiej.

2. W pierwszej kolejno�ci nale¿y przeprowadziæ wybór
So³tysa.

§ 32. 1.Wyboru dokonuje siê spo�ród nieograniczonej licz-
by kandydatów zg³oszonych bezpo�rednio przez uczestników Ze-
brania Wiejskiego.

2. Zg³oszenia kandydatów na So³tysa i  Rady So³eckiej
dokonuje siê oddzielnie.

3.Zg³oszeni kandydaci powinni wyraziæ zgodê na kandy-
dowanie ustnie na zebraniu lub pisemnie w razie jego nieobec-
no�ci na zebraniu.

§ 33. Wyboru So³tysa oraz Rady So³eckiej dokonuje siê w
g³osowaniu tajnym.

§ 34. 1.Uprawnieni do g³osowania mieszkañcy So³ectwa
g³osuj¹ na kartkach do g³osowania, opatrzonych pieczêci¹
Gminy Lubrza.

2. Za g³osy wa¿ne uwa¿a siê:
1)w wyborach So³tysa - je¿eli na karcie do g³osowania

postawiono znak "X" obok nazwiska jednego kandydata,
2)w wyborach do Rady So³eckiej - je¿eli na karcie do g³o-

sowania liczba postawionych znaków "X" obok nazwisk kandy-
datów jest równa lub mniejsza od ustalonej liczby cz³onków Rady
So³eckiej.

3.Za wybranych uwa¿a siê tych kandydatów, którzy uzyska-
li kolejno najwiêksz¹ liczbê wa¿nych g³osów.

4.W przypadku, gdy kandydaci otrzymali równ¹ liczbê g³o-
sów, nale¿y przyst¹piæ do drugiej tury g³osowania. W g³osowa-
niu tym bior¹  udzia³ tylko kandydaci, którzy uzyskali najwiêksz¹,
równ¹ liczbê g³osów.

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

1) �mierci,
2) rezygnacji w toku kadencji,
3) odwo³ania przed up³ywem kadencji,
4) utraty prawa wybieralno�ci.

§ 36. 1.So³tys wraz z Rad¹ So³eck¹ s¹ bezpo�rednio od-
powiedzialni przed Zebraniem Wiejskim i mog¹ byæ przez ze-
branie odwo³ani przed up³ywem kadencji, je¿eli nie wykonuj¹
swych obowi¹zków, naruszaj¹ postanowienia Statutu i uchwa³
Rady Gminy, Zebrania Wiejskiego lub dopuszczaj¹ siê czynu
dyskwalifikuj¹cego w opinii �rodowiska.

2. Wniosek o odwo³anie organów So³ectwa kierowany jest
do Wójta.  Wniosek o odwo³anie musi zawieraæ uzasadnienie.

3.Zarz¹dzenie o zwo³aniu Zebrania Wiejskiego w celu
ewentualnego odwo³ania So³tysa b¹d� Rady So³eckiej podej-
muje Wójt , ustalaj¹c miejsce, dzieñ i godzinê zebrania.

4.Wójt mo¿e zawiesiæ w czynno�ciach So³tysa, który nie
wywi¹zuje siê ze swoich obowi¹zków lub dopu�ci siê przestêp-
stwa,  i wyst¹piæ do Zebrania Wiejskiego o jego odwo³anie.

5.Do odwo³ania So³tysa wymagana jest obecno�æ co naj-
mniej 20 % mieszkañców uprawnionych do g³osowania.

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

7.Odwo³anie nie mo¿e nast¹piæ zaocznie, chyba, ¿e zain-
teresowany nie stawi siê bez usprawiedliwionej przyczyny.

8. Odwo³anie So³tysa dokonywane jest w g³osowaniu taj-
nym, bezwzglêdn¹ wiêkszo�ci¹ g³osów.

§ 37. 1. W przypadku odwo³ania lub ust¹pienia So³tysa,
Rady So³eckiej, Wójt zarz¹dza nowe  wybory w terminie do 30 dni.

2. Wybory uzupe³niaj¹ce odbywaj¹ siê wed³ug zasad okre-
�lonych w § 28 - 34 niniejszego  Statutu.

3.So³tys lub cz³onek Rady So³eckiej wybrany w wyborach
uzupe³niaj¹cych , pe³ni funkcjê do koñca trwaj¹cej kadencji.
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Rozdzia³ 7
GOSPODARKA MIENIEM I GOSPODARKA FINANSOWA

§38. 1. So³ectwo zarz¹dza przekazanym mu przez Radê
Gminy odrêbn¹ uchwa³¹, mieniem komunalnym.

2. W zakresie zwyk³ego zarz¹du mieniem bêd¹cym w jego
posiadaniu So³ectwo:

1)za³atwia bie¿¹ce sprawy zwi¹zane z eksploatacj¹ mienia,
2)utrzymuje mienie w stanie nie pogorszonym, zgodnie z

jego aktualnym przeznaczeniem,
3)mo¿e prowadziæ dzia³alno�æ gospodarcz¹ z wykorzysta-

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

4)mo¿e oddaæ w najem, dzier¿awê lub do innego korzy-
stania lokale, obiekty i grunty po uprzednim uzgodnieniu z Wój-
tem zasad i warunków tych czynno�ci.

5)pobiera i dysponuje po¿ytkami z tego mienia.

§39. So³ectwo nie tworzy w³asnego bud¿etu lecz prowadzi
gospodarkê finansow¹ w ramach bud¿etu Gminy.

§40. 1. Dochodami So³ectwa s¹:
1)    �rodki przyznane przez Radê Gminy w ramach bud¿e-

tu Gminy,
 2)   dobrowolne wp³aty osób prawnych i fizycznych,
3) wp³ywy z wynajmowania i wydzier¿awiania sk³adników

mienia komunalnego przekazywanego So³ectwu,
4)  wp³ywy z organizowanych na terenie so³ectw imprez,

wystaw, koncertów czy konkursów w ramach ogólnie obowi¹zu-
j¹cych przepisów.

2.�rodki finansowe pochodz¹ce z dzia³alno�ci gospodar-
czej, organizowanych imprez, darowizny oraz inne �rodki pie-
niê¿ne,  winny byæ gromadzone na rachunku bankowym.

§41. 1.So³ectwo ma prawo do korzystania ze �rodków bu-
d¿etu Gminy, wyodrêbnionych na wspieranie dzia³alno�ci Sa-
morz¹dów Mieszkañców Wsi .

2.Wnioski - uchwa³ê Zebrania Wiejskiego o przyznanie
�rodków finansowych z bud¿etu Gminy przedk³ada Wójtowi So³-
tys, w terminie do 30 wrze�nia ka¿dego roku.

3. �rodki finansowe So³ectwo mo¿e przeznaczyæ w szcze-
gólno�ci na:

    1) utrzymanie dróg polnych,
    2) poprawê estetyki i bezpieczeñstwa publicznego So-

³ectwa,
    3) utrzymanie obiektów i urz¹dzeñ przekazanych  So³ectwu,
    4) zaspokajanie miejscowych potrzeb kulturalno - o�wia-

towych i sportowych.
4.Wójt Gminy analizuje zg³oszone potrzeby So³ectwa pod

k¹tem uzasadnienia ekonomicznego i spo³ecznego i decyduje
o wielko�ci przyznanych �rodków finansowych na wnioskowa-
ne cele.

5.Zadania o charakterze inwestycyjnym na terenie So³ec-
twa realizowane s¹ w ramach planu zadañ gospodarczych na
dany rok.

Rozdzia³ 8
NADZÓR NAD DZIA£ALNO�CI¥ SO£ECTWA

§42. Nadzór nad dzia³alno�ci¹ So³ectwa sprawowany jest
na podstawie kryteriów zgodno�ci z prawem, celowo�ci, rzetel-
no�ci i gospodarno�ci.

  §43. Organami nadzoru nad dzia³alno�ci¹ So³ectwa s¹:
1) Rada Gminy,
2) Komisja Rewizyjna Rady Gminy,
3) Wójt.

§44. 1. Bezpo�redni¹ kontrolê nad dzia³alno�ci¹ So³ec-
twa sprawuje Wójt, który zobowi¹zany jest do:

1) czuwania,  aby mieni So³ectwa nie by³o nara¿one na
szkody i uszczuplenie,

2) stworzenie warunków , aby organy So³ectwa mog³y re-
alizowaæ swoje zadania w sposób jak najbardziej efektywny.

2.Komisja Rewizyjna Rady Gminy,  dokonuj¹c kontroli
bud¿etu Gminy,  wydaje opiniê o sposobie realizacji bud¿etu
przez organy So³ectwa.

   §45. 1.Wójt, je¿eli uzna, ¿e uchwa³y i opinie organów
So³ectwa wykraczaj¹ poza zakres  przekazanych im  kompeten-
cji, s¹ sprzeczne z prawem, powinien wstrzymaæ ich realizacjê.

2.Od stanowiska Wójta w sprawach okre�lonych w ust. 1,
organy So³ectwa mog¹ wnie�æ odwo³anie do Rady Gminy.

§46. 1.Organy nadzoru maj¹ prawo ¿¹dania niezbêdnych
informacji, danych i wyja�nieñ dotycz¹cych funkcjonowania So-
³ectwa oraz uczestniczenia w posiedzeniach ich organów.

2.Do wykonywania czynno�ci, o których mowa w ust. 1,
organy wymienione mog¹ delegowaæ swych przedstawicieli.

Rozdzia³ 9
POSTANOWIENIA KOÑCOWE

§47. Zmiany niniejszego Statutu dokonuje Rada Gminy z
w³asnej inicjatywy lub na wniosek Zebrania Wiejskiego , w try-
bie w³a�ciwym dla jego uchwalenia.

Za³¹cznik
do uchwa³y Nr VI/49/03

Rady Gminy w Lubrzy
z dnia 24 czerwca 2003 r.

STATUT
SO£ECTWA  S£OKÓW

Rozdzia³ 1
POSTANOWIENIA OGÓLNE

§ 1. W sk³ad So³ectwa S£OKÓW wchodzi wie�  S£OKÓW.

§ 2. Mieszkañcy So³ectwa  S£OKÓW stanowi¹ Samorz¹d
Mieszkañców Wsi.

§ 3. So³ectwo  S£OKÓW jest jednostk¹ pomocnicz¹, któ-
rej mieszkañcy wspólnie z innymi so³ectwami tworz¹ wspólnotê
samorz¹dow¹ Gminy Lubrza.

§ 4. Samorz¹d Mieszkañców So³ectwa  S£OKÓW dzia³a
na podstawie przepisów prawa, a w szczególno�ci :

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

2)Statutu Gminy Lubrza,
3)niniejszego Statutu.

§ 5. Powo³anie, znoszenie, podzia³ oraz ³¹czenie so³ectw
nastêpuje w drodze uchwa³y Rady Gminy na wniosek miesz-
kañców obszaru, który jednostka ta obejmuje lub ma obejmo-
waæ, a tak¿e z inicjatywy organu gminy (Rady Gminy, Wójta),  po
przeprowadzeniu konsultacji z mieszkañcami tego obszaru.

Rozdzia³ 2
ZAKRES DZIA£ANIA I ZADANIA SO£ECTWA

§ 6. Celem samorz¹du So³ectwa jest wyra¿enie i zaspo-
kojenie zbiorowych potrzeb jego mieszkañców, okre�lenie wa-
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runków dla racjonalnego i harmonijnego rozwoju przestrzenne-
go oraz tworzenie warunków do pe³nego uczestnictwa miesz-
kañców w ¿yciu wspólnoty so³eckiej.

§ 7. 1.Do zadañ So³ectwa nale¿y w szczególno�ci :
1)udzia³ w rozpatrywaniu spraw zagospodarowania prze-

strzennego So³ectwa, rozwoju gospodarczego, rolnictwa, inwe-
stycji so³eckich, socjalno - bytowych, kulturalnych, sportu, wypo-
czynku i innych zwi¹zanych z miejscem zamieszkania,

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

3)d¹¿enie do poprawy stanu sanitarnego, porz¹dku i es-
tetyki So³ectwa,

4)troska o �rodowisko naturalne oraz promowanie dzia-
³añ proekologicznych,

5)inicjowanie pomocy dla ludzi samotnych, chorych i nie-
pe³nosprawnych,

6)wspó³dzia³anie z jednostkami organizacyjnymi Gminy
w zakresie organizowania warunków ¿ycia na wsi.

2.Rada Gminy, na wniosek Samorz¹du Mieszkañców So-
³ectwa , w drodze odrêbnej uchwa³y , mo¿e przekazaæ okre�lone
sk³adniki mienia komunalnego So³ectwu do korzystania.

3.Realizuj¹c zadania, o których mowa w ust. 2, organy
Samorz¹du Mieszkañców So³ectwa rozporz¹dzaj¹ dochodami z
tego �ród³a w ramach bud¿etu Gminy.

§ 8. Zadania okre�lone w § 7 Samorz¹du Mieszkañców
realizuje siê w szczególno�ci  poprzez :

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

Samorz¹du Mieszkañców,
3)wspó³uczestnictwo w organizowaniu i przeprowadzaniu

przez Radê Gminy konsultacji spo³ecznej projektów uchwa³ Rady
Gminy o podstawowym znaczeniu dla mieszkañców So³ectwa,

4)wspó³pracê z radnymi z terenu So³ectwa oraz kierowa-
nia do nich wniosków dotycz¹cych So³ectwa.

Rozdzia³ 3
STRUKTURA ORGANIZACYJNA

§ 9.1.Organami jednostki pomocniczej jak¹ jest So³ectwo s¹ :
1) Zebranie Wiejskie,
2) So³tys.
2.Zebranie Wiejskie mo¿e powo³ywaæ tak¿e inne sta³e lub

dora�ne podmioty So³ectwa, okre�laj¹c zakres ich dzia³ania.

§ 10. 1.Kadencja organów So³ectwa odpowiada kadencji
Rady Gminy.

2.Po up³ywie kadencji So³tys i Rada So³ecka dzia³aj¹ do
dnia wyboru nowego So³tysa i nowej Rady So³eckiej.

Rozdzia³ 4
ZEBRANIE WIEJSKIE

§ 11. 1.Zebranie Wiejskie jest form¹ demokracji bezpo-
�redniej samorz¹dno�ci lokalnej mieszkañców So³ectwa i jest
organem stanowi¹cym So³ectwa.

2.Prawo do udzia³u w Zebraniu Wiejskim maj¹ mieszkañ-
cy So³ectwa, posiadaj¹cy czynne  prawo wyborcze do Rady Gminy.

3.Uczestnictwo w zebraniu upowa¿nia do :
1) zabrania g³osu w dyskusji,
2) przedstawienia wniosków i projektów uchwa³,
3) g³osowania,
4) ¿¹dania zapisu w protokole z zebrania, z³o¿onego

o�wiadczenia lub deklaracji.

§ 12. 1.Zebranie Wiejskie zwo³ywane jest przez So³tysa :
1) z w³asnej inicjatywy,
2) na ¿¹danie co najmniej 10 % mieszkañców uprawnio-

nych do udzia³u w zebraniu,
3) na wniosek Rady So³eckiej,
4) na wniosek Rady Gminy lub Wójta.
2.Zebranie Wiejskie zwo³ywane w przypadkach okre�lo-

nych w ust. 1 pkt.  2 - 4,  powinno odbyæ siê najpó�niej w terminie
14 dni od daty zg³oszenia wniosku.

3.  Zebranie Wiejskie zwo³uje So³tys w razie potrzeby, nie
rzadziej jednak ni¿ raz w roku.

4.W przypadku niemo¿no�ci zwo³ania zebrania przez So³-
tysa, zebranie zwo³uje Rada So³ecka,  w tym samym trybie co
So³tys.

§ 13. 1.Zebranie Wiejskie jest wa¿ne, gdy zostali o nim
zawiadomieni mieszkañcy przez obwieszczenie w So³ectwie lub
w inny przyjêty w So³ectwie sposób na 7 dni przed terminem
zebrania.

2.Dla prawomocno�ci uchwa³, opinii, niezbêdna jest obec-
no�æ co najmniej 20 % uprawnionych mieszkañców So³ectwa.

3.Zebraniu Wiejskiemu, z zastrze¿eniem § 28 ust. 4, prze-
wodniczy So³tys, chyba ¿e uczestnicy postanowi¹ powo³aæ prze-
wodnicz¹cego zebrania.

§ 14. 1.G³osowanie nad poszczególnymi sprawami jest
jawne, za wyj¹tkiem spraw, dla których niniejszy Statut przewi-
duje g³osowanie tajne.

2. Dla stwierdzenia poparcia mieszkañca , wystarczy zwy-
k³a wiêkszo�æ g³osów.

    Zwyk³a wiêkszo�æ g³osów oznacza przynajmniej o je-
den g³os wiêcej "za" od g³osów   "przeciwnych".

§ 15. 1. Zebranie Wiejskie:
1) wybiera i odwo³uje So³tysa oraz cz³onków Rady So³ec-

kiej ,
2)wystêpuje z wnioskiem do Wójta Gminy o przeprowa-

dzenie przedterminowych wyborów So³tysa i Rady So³eckiej,
3) rozpatruje sprawozdania z pracy So³ectwa,
4)podejmuje uchwa³y maj¹ce charakter opinii w sprawie

tworzenia, ³¹czenia, podzia³u i znoszenia So³ectwa,
5) uchwala roczny plan finansowo-rzeczowy So³ectwa,
6) wyra¿a opinie w istotnych dla interesów mieszkañców

wsi sprawach, a w szczególno�ci:
a) projektów rozstrzygniêæ organów Gminy w czê�ci doty-

cz¹cej planów zagospodarowania przestrzennego So³ectwa i
jego realizacji,

b) przeznaczenia lokali u¿ytkowych i lokalizacji zak³adów,
których dzia³alno�æ mo¿e byæ  uci¹¿liwa dla otoczenia,

c) gospodarowania mieniem gminnym na terenie So³ec-
twa,

d) utrzymania, remontów, konserwacji obiektów miesz-
kalnych, urz¹dzeñ komunalnych, kulturalnych i sportowych w
ramach ustaleñ planu zadañ gospodarczych Gminy,

e) innych spraw, których potrzebê konsultacji Rada Gmi-
ny, Wójt uzna za celow¹.

2.Zebranie Wiejskie mo¿e upowa¿niæ So³tysa do przed-
stawienia organom Gminy, w okresie miêdzy zebraniami opinii
i wniosków w sprawach z zakresu dzia³ania So³ectwa.

§ 16. 1. Uchwa³y i opinie Zebrania Wiejskiego So³tys prze-
kazuje Wójtowi Gminy Lubrza.

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

3. O sposobie za³atwiania sprawy Wójt informuje So³tysa.
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§ 17. W Zebraniu Wiejskim mog¹ braæ udzia³ pracownicy
Urzêdu Gminy, jednostek organizacyjnych Gminy dla referowa-
nia spraw i udzielania wyja�nieñ.

§ 18. 1. Z ka¿dego Zebrania Wiejskiego sporz¹dza siê
protokó³, który powinien zawieraæ :

1) datê, miejsce, godzinê zebrania i oznaczenie, w którym
terminie odbywa siê zebranie,

2) liczbê mieszkañców bior¹cych udzia³ w zebraniu, stwier-
dzenie jego prawomocno�ci,

3) zatwierdzony porz¹dek obrad,
4)sprawozdania So³tysa i Rady So³eckiej z realizacji uchwa³

i wniosków z  poprzedniego zebrania,
5)przebieg obrad, streszczenie dyskusji oraz sformu³o-

wanie zg³oszonych i uchwalonych wniosków,
6) podjête uchwa³y na zebraniu,
7) podpis przewodnicz¹cego zebrania oraz protokolanta.
2. Protoko³y numeruje siê cyframi rzymskimi, a uchwa³y

arabskimi.
    Now¹ numeracjê zaczyna siê od nowej kadencji.
3. Protoko³y lub wyci¹gi z protoko³ów i wnioski z zebrania

przekazuje siê Wójtowi.

§ 19. Do realizacji wspólnych przedsiêwziêæ Samorz¹d
Mieszkañców So³ectwa nawi¹zuje wspó³pracê z samorz¹dami
mieszkañców s¹siednich so³ectw, zawiera porozumienie okre-
�laj¹ce zakres i sposób wykonania wspólnych zadañ, mo¿e po-
dejmowaæ wspólne uchwa³y.

Rozdzia³ 5
SO£TYS, RADA SO£ECKA

§ 20. So³tys jest organem wykonawczym So³ectwa, wybie-
ranym przez Zebranie Wiejskie.

§ 21. 1. Do  kompetencji So³tysa nale¿y w szczególno�ci:
1) zwo³ywanie Zebrañ Wiejskich ( z wyj¹tkiem zebrañ okre-

�lonych w § 28 ),
2) przygotowywanie projektów uchwa³ Zebrania Wiejskiego,
3) sk³adanie raz w roku na Zebraniu Wiejskim sprawoz-

dania ze swej dzia³alno�ci,
4)wystêpowanie do Zebrania Wiejskiego z inicjatywami

dotycz¹cymi udzia³u mieszkañców w rozwi¹zaniu problemów
So³ectwa oraz realizacji zadañ Samorz¹du Mieszkañców Wsi,

5) organizowanie i koordynowanie inicjatyw i przedsiê-
wziêæ spo³ecznych w So³ectwie,

6) wspó³praca z Rad¹ Gminy, Wójtem w realizacji zadañ
So³ectwa,

7) uczestniczenie w sesjach Rady Gminy w Lubrzy,
8) uczestniczenie w naradach So³tysów zwo³ywanych okre-

sowo przez Wójta,
9) inkasowanie podatków i op³at lokalnych,
10) reprezentowanie So³ectwa wobec w³adz, instytucji ,
11)wspó³praca z w³a�ciwymi organami w sprawach za-

pobiegania i zwalczania skutków klêsk ¿ywio³owych.

§ 22. Przy wykonywaniu swoich obowi¹zków,  So³tys trwa-
le wspó³dzia³a z Rad¹ So³eck¹.

§ 23. Rada So³ecka jest organem o charakterze dorad-
czym, inicjuj¹cym i wspomagaj¹cym So³tysa, mog¹cym podej-
mowaæ okre�lone sprawy wszczête z w³asnej inicjatywy, jak i na
wniosek So³tysa.

§ 24. 1. Rada So³ecka sk³ada siê z 3 osób.
2. Kadencja Rady So³eckiej jest równa kadencji So³tysa.

§ 25. Rada So³ecka jest uprawniona do wspó³dzia³ania z
So³tysem w prowadzeniu i za³atwianiu spraw So³ectwa, a w
szczególno�ci do:

1)podejmowania inicjatyw dotycz¹cych przeznaczania �rod-
ków finansowych na cele rozwoju gospodarczego So³ectwa ,
opracowywania programu, planu dzia³ania So³ectwa,

2) inicjowania dzia³añ spo³ecznie u¿ytecznych dla So³ec-
twa i jego mieszkañców,

3) wspó³dzia³ania z w³a�ciwymi organizacjami w celu
wspólnej realizacji zadañ wsi,

4) organizowania wykonania uchwa³ Zebrania Wiejskiego .

§ 26. 1. Rada So³ecka obraduje na posiedzeniach.
2.Posiedzenie Rady So³eckiej jest wa¿ne, je¿eli uczestni-

czy w nim co najmniej po³owa cz³onków.

§ 27. Rada So³ecka obowi¹zana jest informowaæ Zebranie
Wiejskie o czynno�ciach podejmowanych miêdzy zebraniami.

Rozdzia³ 6
ZASADY I TRYB WYBORU I ODWO£YWANIA
SO£TYSA I RADY SO£ECKIEJ

§ 28. 1. Wybory So³tysa i Rady So³eckiej zarz¹dza Wójt w
drodze zarz¹dzenia.

2.Zebranie Wiejskie, na którym ma byæ dokonany wybór
So³tysa i  Rady So³eckiej zwo³uje Wójt , okre�laj¹c dzieñ, mie-
si¹c i godzinê Zebrania Wiejskiego.

3.Zawiadomienie o zwo³aniu Zebrania Wiejskiego dla
wyboru So³tysa i Rady So³eckiej podaje siê do wiadomo�ci
mieszkañcom So³ectwa co najmniej na 7 dni przed wyznaczon¹
dat¹ zebrania.

4.Wójt lub dzia³aj¹cy z jego upowa¿nienia Z-ca Wójta do-
konuje otwarcia zebrania, stwierdza jego prawomocno�æ oraz
prowadzi dalsz¹ czê�æ zebrania.

§ 29. 1.Dla dokonania wa¿no�ci wyboru So³tysa i Rady
So³eckiej na Zebraniu Wiejskim wymagana jest obecno�æ co
najmniej 20 % mieszkañców uprawnionych do g³osowania.

2.O ile w wyznaczonym terminie nie uzyskano obecno�ci
wymaganej liczby mieszkañców, wybory przeprowadza siê w
drugim terminie, tj. po up³ywie 15 minut, bez wzglêdu na ilo�æ
mieszkañców,  zapewniaj¹c¹ jednak liczbê osób potrzebnych
do wyboru lub w innym wyznaczonym terminie.

3.Czynne i bierne prawo wyborcze przys³uguje sta³ym
mieszkañcom So³ectwa.

4.Liczbê mieszkañców So³ectwa uprawnionych do g³oso-
wania okre�la Wójt,  na podstawie dokumentacji ewidencji lud-
no�ci.

5. Uprawnieni do g³osowania uczestnicy zebrania s¹ zo-
bowi¹zani do podpisania listy obecno�ci.

§ 30. 1.Wybory przeprowadza komisja skrutacyjna w sk³a-
dzie co najmniej 3 osobowym, wybrana spo�ród uprawnionych
do g³osowania uczestników zebrania.

   Cz³onkiem komisji skrutacyjnej nie mo¿e byæ osoba kan-
dyduj¹ca na So³tysa lub cz³onka Rady    So³eckiej.

2. Do zadañ komisji nale¿y:
1) przyjêcie zg³oszeñ kandydatów,
2)przeprowadzenie g³osowania ( przygotowanie kart do

g³osowania, rozdanie kart do g³osowania, zebranie kart),
3) ustalenie wyników g³osowania,
4) sporz¹dzenie protoko³ów o wynikach wyborów,
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5) og³oszenie wyników wyborów.
3. Protokó³ podpisuj¹ cz³onkowie komisji oraz przeprowa-

dzaj¹cy Zebranie Wiejskie.

§ 31. 1. G³osowanie odbywa siê odrêbnie dla wyboru So³-
tysa i Rady So³eckiej.

2. W pierwszej kolejno�ci nale¿y przeprowadziæ wybór
So³tysa.

§ 32. 1.Wyboru dokonuje siê spo�ród nieograniczonej licz-
by kandydatów zg³oszonych bezpo�rednio przez uczestników Ze-
brania Wiejskiego.

2. Zg³oszenia kandydatów na So³tysa i  Rady So³eckiej
dokonuje siê oddzielnie.

3.Zg³oszeni kandydaci powinni wyraziæ zgodê na kandy-
dowanie ustnie na zebraniu lub pisemnie w razie jego nieobec-
no�ci na zebraniu.

§ 33. Wyboru So³tysa oraz Rady So³eckiej dokonuje siê w
g³osowaniu tajnym.

§ 34. 1.Uprawnieni do g³osowania mieszkañcy So³ectwa
g³osuj¹ na kartkach do g³osowania, opatrzonych pieczêci¹
Gminy Lubrza.

2. Za g³osy wa¿ne uwa¿a siê:
1)w wyborach So³tysa - je¿eli na karcie do g³osowania

postawiono znak "X" obok nazwiska jednego kandydata,
2)w wyborach do Rady So³eckiej - je¿eli na karcie do g³o-

sowania liczba postawionych znaków "X" obok nazwisk kandy-
datów jest równa lub mniejsza od ustalonej liczby cz³onków Rady
So³eckiej.

3.Za wybranych uwa¿a siê tych kandydatów, którzy uzyska-
li kolejno najwiêksz¹ liczbê wa¿nych g³osów.

4.W przypadku, gdy kandydaci otrzymali równ¹ liczbê g³o-
sów, nale¿y przyst¹piæ do drugiej tury g³osowania. W g³osowa-
niu tym bior¹  udzia³ tylko kandydaci, którzy uzyskali najwiêksz¹,
równ¹ liczbê g³osów.

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

1) �mierci,
2) rezygnacji w toku kadencji,
3) odwo³ania przed up³ywem kadencji,
4) utraty prawa wybieralno�ci.

§ 36. 1.So³tys wraz z Rad¹ So³eck¹ s¹ bezpo�rednio od-
powiedzialni przed Zebraniem Wiejskim i mog¹ byæ przez ze-
branie odwo³ani przed up³ywem kadencji, je¿eli nie wykonuj¹
swych obowi¹zków, naruszaj¹ postanowienia Statutu i uchwa³
Rady Gminy, Zebrania Wiejskiego lub dopuszczaj¹ siê czynu
dyskwalifikuj¹cego w opinii �rodowiska.

2. Wniosek o odwo³anie organów So³ectwa kierowany jest
do Wójta.  Wniosek o odwo³anie musi zawieraæ uzasadnienie.

3.Zarz¹dzenie o zwo³aniu Zebrania Wiejskiego w celu
ewentualnego odwo³ania So³tysa b¹d� Rady So³eckiej podej-
muje Wójt , ustalaj¹c miejsce, dzieñ i godzinê zebrania.

4.Wójt mo¿e zawiesiæ w czynno�ciach So³tysa, który nie
wywi¹zuje siê ze swoich obowi¹zków lub dopu�ci siê przestêp-
stwa,  i wyst¹piæ do Zebrania Wiejskiego o jego odwo³anie.

5.Do odwo³ania So³tysa wymagana jest obecno�æ co naj-
mniej 20 % mieszkañców uprawnionych do g³osowania.

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

7.Odwo³anie nie mo¿e nast¹piæ zaocznie, chyba, ¿e zain-
teresowany nie stawi siê bez usprawiedliwionej przyczyny.

8. Odwo³anie So³tysa dokonywane jest w g³osowaniu taj-
nym, bezwzglêdn¹ wiêkszo�ci¹ g³osów.

§ 37. 1. W przypadku odwo³ania lub ust¹pienia So³tysa,
Rady So³eckiej, Wójt zarz¹dza nowe  wybory w terminie do 30 dni.

2. Wybory uzupe³niaj¹ce odbywaj¹ siê wed³ug zasad okre-
�lonych w § 28 - 34 niniejszego  Statutu.

3.So³tys lub cz³onek Rady So³eckiej wybrany w wyborach
uzupe³niaj¹cych , pe³ni funkcjê do koñca trwaj¹cej kadencji.

Rozdzia³ 7
GOSPODARKA MIENIEM I GOSPODARKA FINANSOWA

§38. 1. So³ectwo zarz¹dza przekazanym mu przez Radê
Gminy odrêbn¹ uchwa³¹, mieniem komunalnym.

2. W zakresie zwyk³ego zarz¹du mieniem bêd¹cym w jego
posiadaniu So³ectwo:

1)za³atwia bie¿¹ce sprawy zwi¹zane z eksploatacj¹ mienia,
2)utrzymuje mienie w stanie nie pogorszonym, zgodnie z

jego aktualnym przeznaczeniem,
3)mo¿e prowadziæ dzia³alno�æ gospodarcz¹ z wykorzysta-

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

4)mo¿e oddaæ w najem, dzier¿awê lub do innego korzy-
stania lokale, obiekty i grunty po uprzednim uzgodnieniu z Wój-
tem zasad i warunków tych czynno�ci.

5)pobiera i dysponuje po¿ytkami z tego mienia.

§39. So³ectwo nie tworzy w³asnego bud¿etu lecz prowadzi
gospodarkê finansow¹ w ramach bud¿etu Gminy.

§40.1. Dochodami So³ectwa s¹:
1)    �rodki przyznane przez Radê Gminy w ramach bud¿e-

tu Gminy,
 2)   dobrowolne wp³aty osób prawnych i fizycznych,
3) wp³ywy z wynajmowania i wydzier¿awiania sk³adników

mienia komunalnego przekazywanego So³ectwu,
4)  wp³ywy z organizowanych na terenie so³ectw imprez,

wystaw, koncertów czy konkursów w ramach ogólnie obowi¹zu-
j¹cych przepisów.

2.�rodki finansowe pochodz¹ce z dzia³alno�ci gospodar-
czej, organizowanych imprez, darowizny oraz inne �rodki pie-
niê¿ne,  winny byæ gromadzone na rachunku bankowym.

§41. 1.So³ectwo ma prawo do korzystania ze �rodków bu-
d¿etu Gminy, wyodrêbnionych na wspieranie dzia³alno�ci Sa-
morz¹dów Mieszkañców Wsi .

2.Wnioski - uchwa³ê Zebrania Wiejskiego o przyznanie
�rodków finansowych z bud¿etu Gminy przedk³ada Wójtowi So³-
tys, w terminie do 30 wrze�nia ka¿dego roku.

3. �rodki finansowe So³ectwo mo¿e przeznaczyæ w szcze-
gólno�ci na:

    1) utrzymanie dróg polnych,
    2) poprawê estetyki i bezpieczeñstwa publicznego So-

³ectwa,
    3) utrzymanie obiektów i urz¹dzeñ przekazanych  So³ectwu,
    4) zaspokajanie miejscowych potrzeb kulturalno - o�wia-

towych i sportowych.
4.Wójt Gminy analizuje zg³oszone potrzeby So³ectwa pod

k¹tem uzasadnienia ekonomicznego i spo³ecznego i decyduje
o wielko�ci przyznanych �rodków finansowych na wnioskowa-
ne cele.

5.Zadania o charakterze inwestycyjnym na terenie So³ec-
twa realizowane s¹ w ramach planu zadañ gospodarczych na
dany rok.
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Rozdzia³ 8
NADZÓR NAD DZIA£ALNO�CI¥ SO£ECTWA

§42. Nadzór nad dzia³alno�ci¹ So³ectwa sprawowany jest
na podstawie kryteriów zgodno�ci z prawem, celowo�ci, rzetel-
no�ci i gospodarno�ci.

  §43. Organami nadzoru nad dzia³alno�ci¹ So³ectwa s¹:
1) Rada Gminy,
2) Komisja Rewizyjna Rady Gminy,
3) Wójt.

§44. 1. Bezpo�redni¹ kontrolê nad dzia³alno�ci¹ So³ec-
twa sprawuje Wójt, który zobowi¹zany jest do:

1) czuwania,  aby mienie So³ectwa nie by³o nara¿one na
szkody i uszczuplenie,

2) stworzenie warunków , aby organy So³ectwa mog³y re-
alizowaæ swoje zadania w sposób jak najbardziej efektywny.

2.Komisja Rewizyjna Rady Gminy,  dokonuj¹c kontroli
bud¿etu Gminy,  wydaje opiniê o sposobie realizacji bud¿etu
przez organy So³ectwa.

Na podstawie art. 52, art.109, art. 124 ust. 1 ustawy z dnia
26 listopada 1998 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2003r. Nr
15 poz. 148 z pó�n. zm.), oraz art. 12 pkt 5 ustawy z dnia 5 czerw-
ca 1998 r. o samorz¹dzie powiatowym (Dz. U. z 2001r. Nr 142,
poz.1592 z pó�n. zm.)-Rada Powiatu w Ole�nie uchwala, co
nastêpuje:

   §45. 1.Wójt, je¿eli uzna, ¿e uchwa³y i opinie organów
So³ectwa wykraczaj¹ poza zakres  przekazanych im  kompeten-
cji, s¹ sprzeczne z prawem, powinien wstrzymaæ ich realizacjê.

2.Od stanowiska Wójta w sprawach okre�lonych w ust. 1,
organy So³ectwa mog¹ wnie�æ odwo³anie do Rady Gminy.

§46. 1.Organy nadzoru maj¹ prawo ¿¹dania niezbêdnych
informacji, danych i wyja�nieñ dotycz¹cych funkcjonowania So-
³ectwa oraz uczestniczenia w posiedzeniach ich organów.

2.Do wykonywania czynno�ci, o których mowa w ust. 1,
organy wymienione mog¹ delegowaæ swych przedstawicieli.

Rozdzia³ 9
POSTANOWIENIA KOÑCOWE

§47. Zmiany niniejszego Statutu dokonuje Rada Gminy z
w³asnej inicjatywy lub na wniosek Zebrania Wiejskiego , w try-
bie w³a�ciwym dla jego uchwalenia.

1866

Uchwa³a  Nr IX/60/03
Rady Powiatu w Ole�nie

z dnia 30 czerwca 2003 r.

w sprawie  zmian do uchwa³y Rady Powiatu Nr IV/18/02 z dnia 30 grudnia 2002r.
w sprawie uchwalenia bud¿etu Powiatu na 2003 rok.

§1.Paragraf 6 pkt 2 otrzymuje brzmienie:
"Ustala siê plan przychodów �rodków specjalnych w ³¹cznej
kwocie 672.000 z³  oraz wydatków w kwocie 667.000 z³ , zgodnie
z za³¹cznikiem nr 7".

§ 2. Za³¹cznik nr 7 do uchwa³y bud¿etowej: Plan przycho-
dów i wydatków �rodków specjalnych na 2003 rok otrzymuje
brzmienie:

Wydatki 

w tym 
Dz. Rozd. 

Wyszczególnienie  Nazwa 

jednostki 
Przychody 

Ogó³em 
bie¿¹ce maj¹tkowe 

010 01095 
Pozosta³a dzia³alno�æ   

Powiatowy Inspektorat 

Weterynarii w Ole�nie 

260 000 260 000 260 000 0 

600 60014 
Transport                   
Powiatowy Zarz¹d Dróg w 

Ole�nie 

20 000 20 000 20 000 0 

801 80145 
O�wiata i wychowanie   
Zespó³ Szkó³ w Ole�nie 

105 000 105 000 105 000 0 

Pozosta³a dzia³alno�æ,  w 

tym: 

287 000 282 000 275 000 7 000 

Zespó³ Szkó³ w Praszce 50 000 45 000 45 000 0 

Zespó³ Szkó³ Ponadgimna-

zjalnych w Dobrodzieniu 

77 000 77 000 77 000 0 

854 85495 

Zespó³ Szkó³ Ekonomicz-

nych i Ogólnokszta³c¹cych 

w Ole�nie 

160 000 160 000 153 000 7 000 

RAZEM 672 000 667 000 660 000 7 000 
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§ 3. Dodaje siê § 9a o tre�ci: "Ustala siê maksymaln¹
wysoko�æ udzielanych porêczeñ i gwarancji w roku bud¿eto-
wym do kwoty 2.000.000 z³".

§ 4. Za³¹cznik nr 6 do uchwa³y bud¿etowej: Plan przycho-
dów i wydatków gospodarstw pomocniczych na 2003 rok otrzy-
muje brzmienie:

Wydatki (z³)

Z tego:

w tym:

Dz. Rozd. Nazwa
gospodarstwa

Stan �r.

obrot. na
pocz¹t.

roku

Przychody
(w z³) ogó³em

bie¿¹ce

p³ace i

pochodne

maj¹tkowe

Stan �r.

obrot. na
koniec
roku

801 80197 Warsztaty

szkolne

3 376 42 500 41 200 41 200 21 000 0 4 676

§ 5. Wykonanie uchwa³y powierza siê Zarz¹dowi Powiatu.

§ 6. Uchwa³a wchodzi w ¿ycie z dniem podjêcia.

§ 7. Uchwa³a podlega opublikowaniu w Dzienniku Urzê-
dowym Województwa Opolskiego.

Przewodnicz¹cy Rady
Bernard Kus

Na podstawie art. 52 ustawy z dnia 26 listopada 1998 r. o
finansach publicznych (Dz.U. z 2003r. Nr 15, poz. 148 z pó�n.zm.)
oraz art. 12 pkt 11 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorz¹dzie
powiatowym (Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1592 z pó�n zm.)-Rada
Powiatu w Ole�nie uchwala, co nastêpuje:

§ 1. Udzieliæ porêczenia Samodzielnemu Publicznemu Ze-
spo³owi Opieki Zdrowotnej w Ole�nie z tytu³u zaci¹gniêcia kre-
dytu na sp³atê zobowi¹zañ wobec pracowników i dostawców w kwo-
cie 1.500,000 z³ na okres sp³at trzech lat, z okresem karencji 1 rok.
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Uchwa³a Nr IX/61/03
Rady Powiatu w Ole�nie

z dnia 30 czerwca 2003 r.

w sprawie udzielenia porêczenia Samodzielnemu Publicznemu Zespo³owi Opieki Zdrowotnej w Ole�nie
z tytu³u zaci¹gniêcia kredytu.

§ 2. Ewentualna sp³ata kredytu z tytu³u porêczenia, o któ-
rym mowa w § 1, nast¹pi z dochodów w³asnych ze sprzeda¿y
mienia Powiatu oraz subwencji drogowej.

§ 3. Wykonanie uchwa³y powierza siê Zarz¹dowi Powiatu.

§ 4. Uchwa³a wchodzi w ¿ycie z dniem podjêcia.

Przewodnicz¹cy Rady
Bernard Kus

Na podstawie art.109, art. 116, art. 124 ust. 1 ustawy z
dnia 26 listopada 1998 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2003r.
Nr 15 poz. 148 z pó�n. zm.), oraz art. 12 pkt 5 ustawy z dnia 5
czerwca 1998 r. o samorz¹dzie powiatowym (Dz. U. z 2001r.

1868

Uchwa³a  Nr IX/62/03
Rady Powiatu w Ole�nie

z dnia 30 czerwca 2003 r.

w sprawie  zmian bud¿etu  Powiatu Oleskiego (Ziemskiego).

Nr 142, poz.1592 z pó�n. zm.)- Rada Powiatu w Ole�nie uchwa-
la, co nastêpuje:

§ 1. Zmniejszyæ plan dochodów Powiatu o kwotê  206.806 z³,
w tym:
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Lp Dz. Par. Wyszczególnienie Kwota (z³)
Pochodzenie

�rodków

1 010  Rolnictwo i ³owiectwo 206 806 

  

211 Dotacje celowe otrzymane z bud¿etu pañstwa na zadania
bie¿¹ce z zakresu administracji rz¹dowej oraz inne zadania
zlecone ustawami realizowane przez powiat

199 806zlecone

  

641 Dotacje celowe otrzymane z bud¿etu pañstwa na inwestycje i
zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rz¹dowej oraz
inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat

7 000zlecone

RAZEM 206 806 

§ 2. Zwiêkszyæ plan dochodów Powiatu o kwotê  51.792 z³,
w tym:

Lp Dz. Par. Wyszczególnienie Kwota (z³)
Pochodzenie

�rodków

1 801  O�wiata i wychowanie 43 625 

  231 Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bie¿¹ce
realizowane na podstawie porozumieñ (umów) miêdzy
jednostkami samorz¹du terytorialnego

43 625w³asne

2 853  Opieka spo³eczna 8 167 

  097 Wp³ywy z ró¿nych dochodów 8 167w³asne

RAZEM
51 792 

§ 3. Zwiêkszyæ plan przychodów powiatu o kwotê 1.014.600 z³,
w tym:

§ 952 - przychody z zaci¹gniêtych po¿yczek i kredytów na
rynku krajowym - 1.000.000 z³

Lp Dz. Roz. Wyszczególnienie Kwota (z³)
Pochodzenie

�rodków

1 010  Rolnictwo i ³owiectwo 206 806 

  01021 Inspekcja weterynaryjna 202 806zlecone

   - wydatki bie¿¹ce, w tym: 195 806 

   - p³ace i pochodne 170 669 

   - wydatki maj¹tkowe 7 000 

   �rodki przeznaczone na zakup sprzêtu biurowo-komputerowego.

  

01022 Zwalczanie chorób zaka�nych zwierz¹t oraz badania monito-
ringowe chemicznych i biologicznych w tkankach zwierz¹t i
produktach pochodzenia zwierzêcego

4 000zlecone

   - wydatki bie¿¹ce 4 000 

2 600  Transport i ³¹czno�æ 483 563 

  60014 Drogi publiczne powiatowe 483 563w³asne

   - wydatki maj¹tkowe 483 563 

   �rodki przeznaczone na budowê drogi Strojec ¯ytniów.

3 854  Edukacyjna opieka wychowawcza 80 000 

  85495 Pozosta³a dzia³alno�æ 80 000w³asne

   - wydatki bie¿¹ce 80 000 

RAZEM 770 369 

§ 957 - nadwy¿ki z lat ubieg³ych  - 14.600 z³

§ 4. Zmniejszyæ plan wydatków powiatu o kwotê 770.369 z³,
w tym:
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§ 5. Zwiêkszyæ plan wydatków powiatu o kwotê 1.629.955 z³,
w tym:

Lp Dz. Roz. Wyszczególnienie Kwota (z³)
Pochodzenie

�rodków

1 600  Transport i ³¹czno�æ 483 563 

  60014 Drogi publiczne powiatowe 483 563w³asne

   - wydatki bie¿¹ce 483 563 

2 754  Bezpieczeñstwo publiczne i ochrona przeciwpo¿arowa 4 600 

  75495 Pozosta³a dzia³alno�æ 4 600 

   - wydatki bie¿¹ce 4 600w³asne

3 801  O�wiata i wychowanie 123 625 

  80146 Placówki dokszta³cania i doskonalenia nauczycieli 43 625w³asne

   - wydatki bie¿¹ce, w tym: 43 625 

   - p³ace i pochodne 2 166 

  80195 Pozosta³a dzia³alno�æ 80 000w³asne

   - wydatki bie¿¹ce 80 000 

4 851  Ochrona zdrowia 1 000 000 

  85111 Szpitale ogólne 1 000 000w³asne

   - wydatki maj¹tkowe 1 000 000 

   - dotacja 1 000 000 

  

 �rodki przeznaczone jako dotacja dla Zespo³u Opieki Zdrowotnej w Ole�nie na: 700.000 z³ -
termoizolacjê budynku szpitala i budowê kot³owni oraz 300.000 z³ - modernizacjê i
rozbudowê Szpitalnego Oddzia³u Ratunkowego.

5 853  Opieka spo³eczna 18 167 

  85302 Domy pomocy spo³ecznej 10 000w³asne

   - wydatki bie¿¹ce 10 000 

  85318 Powiatowe centra pomocy rodzinie 8 167w³asne

   - wydatki bie¿¹ce 8 167 

RAZEM 1 629 955 

§ 6. Wykonanie uchwa³y powierza siê Zarz¹dowi Powiatu.

§ 7. Uchwa³a wchodzi w ¿ycie z dniem podjêcia.

§ 8. Uchwa³a podlega opublikowaniu w Dzienniku Urzê-
dowym Województwa Opolskiego.

Przewodnicz¹cy Rady
Bernard Kus

Na podstawie art. 48 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 26 listopa-
da 1998 r.  o   finansach publicznych(Dz. U. z  2003r. Nr 15 poz.
148 z pó�n. zm.), oraz art. 12 pkt 8 lit. c ustawy z dnia 5 czerwca
1998 r. o samorz¹dzie powiatowym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz.
1592 z pó�n. zm.)    -  Rada Powiatu w Ole�nie uchwala, co
nastêpuje:

§1. Zaci¹gn¹æ kredyt d³ugoterminowy do kwoty 1.000.000z³
(s³ownie: jeden milion) z przeznaczeniem na finansowanie wy-
datków nie znajduj¹cych pokrycia w planowanych dochodach,
tj. udzielenie dotacji dla Samodzielnego Publicznego Zespo³u
Opieki Zdrowotnej w Ole�nie na wydatki maj¹tkowe:

700.000 z³ - termoizolacjê budynku szpitala i budowê ko-
t³owni

1869

Uchwa³a Nr IX/63/03
Rady Powiatu w Ole�nie

z dnia 30 czerwca 2003 r.

w sprawie zaci¹gniêcia kredytu d³ugoterminowego.

300.000 z³ - modernizacjê i rozbudowê Szpitalnego Od-
dzia³u Ratunkowego.

§ 2.1.Kredyt,   o którym mowa w § 1,   sp³acony zostanie w
ci¹gu 5 lat z dochodów Powiatu z zachowaniem maksymalnie
6-cio miesiêcznego okresu karencji.

2. �rodki na sp³atê zobowi¹zañ wynikaj¹cych z zaci¹gniê-
tego kredytu zostan¹ zabezpieczone w bud¿eciePowiatu po stro-
nie wydatków i rozchodów w latach objêtych sp³at¹.

§ 3. Upowa¿nia siê Zarz¹d Powiatu w Ole�nie do zaci¹-
gniêcia kredytu w formie i trybie okre�lonymi przepisami prawa.
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§4. Upowa¿nia siê Zarz¹d Powiatu w Ole�nie do wysta-
wienia weksla w³asnego "in blanco" wraz z deklaracj¹ wekslo-
w¹, bêd¹cego zabezpieczeniem sp³aty kredytu.

§5. Upowa¿nia siê Zarz¹d Powiatu w Ole�nie do udzie-
lenia kredytodawcy pe³nomocnictwa do dysponowania rachun-
kiem bankowym Powiatu Oleskiego w PKO BP S.A. O/Olesno

nr 1810203668 106020125 w zakresie dotycz¹cym obs³ugi kre-
dytu do wysoko�ci kredytu wraz z odsetkami.

§ 6. Wykonanie uchwa³y powierza siê Zarz¹dowi Powiatu.

§ 7. Uchwa³a wchodzi w ¿ycie z dniem podjêcia.

Przewodnicz¹cy Rady
Bernard Kus

Na podstawie art. 12 pkt 11 ustawy z dnia 5 czerwca  1998r.
o samorz¹dzie powiatowym (Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz.1592 z
pó�n.zm.), oraz art. 128 ust.2 oraz art.134 ust. 3 ustawy z dnia 26
listopada 1998 r. o finansach publicznych  (Dz.U. z 2003 r. Nr 15,
poz.148 z pó�n. zm.) oraz art. 407, art. 408 i art. 420 ustawy z dnia
27 kwietnia 2001r. -Prawo ochrony �rodowiska (Dz.U. Nr 62
poz. 627 z pó�n zm.) - Rada Powiatu w Ole�nie uchwala, co
nastêpuje:

§ 1. Zmieniæ plan wydatków Funduszu Ochrony �rodowi-
ska i Gospodarki Wodnej na kwotê 6.000 z³, w tym:
- zmniejszyæ wydatki na opracowanie Powiatowego Programu
Ochrony �rodowiska

- zwiêkszyæ wydatki na dotacjê dla Zespo³u Opieki Zdro-
wotnej w Ole�nie na zadanie inwestycyjne pn. "Termomoderni-
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Uchwa³a  Nr IX/66/03
Rady Powiatu w Ole�nie

z dnia 30 czerwca 2003r.

w sprawie  zmian do uchwa³y Rady Powiatu Nr IV/18/02 z dnia 30 grudnia 2002r.
w sprawie uchwalenia bud¿etu Pwiatu na 2003 rok.

Wyszczególnienie § Kwota

Saldo pocz¹tkowe  142 384

PRZYCHODY OGÓ£EM

w tym:

 120 000

1. Wp³ywy z tytu³u op³at i kar (10%) 069 108 000

2. Wp³ywy z tytu³u op³at i kar za sk³adowanie i magazynowanie odpadów (10%) 069 12 000

RAZEM  262 384

zacja obiektów szpitala w Ole�nie cz II - wymiana stolarki okien-
nej i drzwiowej w adoptowanej wiacie na potrzeby szpitalnego
oddzia³u ratownictwa".

§ 2. W zwi¹zku ze zmianami, za³¹cznik nr 8 do uchwa³y
bud¿etowej: Zestawienie przychodów i wydatków Funduszu
Ochrony �rodowiska i Gospodarki Wodnej otrzymuje nowe
brzmienie o nastêpuj¹cej tre�ci:

Dzia³ 900   Gospodarka komunalna i ochrona �ro-
dowiska

Rozdzia³ 90011  Fundusz Ochrony �rodowiska i Gospo-
darki Wodnej
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WYDATKI OGÓ£EM

w tym:

 262 120

1. Opracowanie Powiatowego Programu Ochrony �rodowiska 4300 76 500

2. Wspomaganie realizacji pañstwowego monitoringu �rodowiska 4300 2 000

3. Op³ata licencyjna programu F 7 �Publicznie dostêpny wykaz danych o
dokumentach zawieraj¹cych informacje o �rodowisku i jego ochronie�

4300 500

4. Op³aty za prowadzenie rachunku bankowego oraz przelewy 4300 500

5. Op³ata za szkolenie w temacie ochrony �rodowiska 4300 7 500

6. Przygotowanie i opiniowanie dokumentów przed wydaniem koncesji na

rozpoznanie z³o¿a i wydobywanie kopalin
4300 1 200

7. Opracowanie uproszczonych planów urz¹dzania lasów nie stanowi¹cych w³asno�ci
Skarbu Pañstwa

4300 44 500

8. Wyposa¿enie samochodu osobowego marki Polonez Caro w instalacjê do zasilania
gazem wraz ze zbiornikiem gazu skroplonego do napêdu pojazdów samochodowych
w Powiatowym Urzêdzie Pracy

4300 650

9. Dotacje dla: 113 770

-Miasta i Gminy Praszka na zakup rêbaka 15 000

-Miasta Olesno na �Utylizacjê porzuconych �rodków ochrony ro�lin� 15 000

-Gminy Zêbowice na dofinansowanie kosztów zakupu sprzêtu �TROL" 7 770

-ZOZ w Ole�nie na zadanie inwestycyjne pn: �Termoizolacja obiektów szpitala

powiatowego w Ole�nie � wymiana stolarki okiennej i drzwiowej w szpitalnym

oddziale ratownictwa�

6260

76 000

10. Wydatki inwestycyjne: zakup rêbaka do ga³êzi przez Powiatowy Zarz¹d Dróg w
Ole�nie

6120 15 000

Saldo koñcowe  264

RAZEM  262 384

§ 3.Wykonanie uchwa³y powierza siê Zarz¹dowi Powiatu.

§ 4.Uchwa³a wchodzi w ¿ycie z dniem podjêcia.

§ 5.Uchwa³a podlega opublikowaniu w Dzienniku Urzê-
dowym Województwa Opolskiego.

Przewodnicz¹cy Rady
Bernard Kus

Na podstawie art.18 ust.2  pkt. 5 ustawy z dnia 8 marca
1990 r. o samorz¹dzie gminnym /Dz. U.  z 2001 r. Nr 142, poz.
1591; 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62 poz. 558, Nr 113 poz. 984, Nr
153 poz. 1271, Nr 214 poz. 1806; 2003 r. Nr 80 poz. 717 / , art. 85
ust. 2 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu  i zagospo-
darowaniu przestrzennym / Dz. U. Nr 80, poz. 717/, art. 10, 11 i 26
ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. o zagospodarowaniu przestrzen-
nym / Dz.U. z 1999 r. Nr 15, poz.139, Nr 41, poz. 412, Nr 111, poz.

1871

Uchwa³a Nr X/84/03
Rady Miejskiej w Ozimku

z dnia 29 wrze�nia 2003 r.

w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego nr 1 miasta Ozimek, wsi Schodnia Nowa,
czê�ci wsi Schodnia Stara i Antoniów, na dzia³kach nr 645/98 i nr 1009/76 we wsi Antoniów.

1279;  2000 r. Nr 12, poz.136, Nr 109, poz.1157, Nr 120, poz.
1268;  2001r. Nr 5, poz.42,  Nr 14,  poz. 124,  Nr 100, poz. 1085,
Nr 115, poz. 1229, Nr 154, poz. 1804 i z 2002 r. Nr 25, poz. 253,
Nr 113, poz. 984 i  Nr 130, poz. 1112 /  oraz w zwi¹zku  z uchwa³¹
Nr XLVI / 310 / 02  Rady Miejskiej z dnia 27  czerwca  2002 r. w
sprawie przyst¹pienia do opracowania zmian w planie zago-
spodarowania przestrzennego   - Rada Miejska w Ozimku
uchwala, co nastêpuje:

Poz. 1870-1871- 7476 -



§ 1. Uchwala siê zmianê miejscowego planu zagospoda-
rowania przestrzennego nr 1 miasta Ozimek, wsi Schodnia
Nowa, czê�ci wsi Schodnia Stara i Antoniów, na dzia³ce nr 645/98 i
czê�ci dzia³ki nr 1009/76 we wsi Antoniów , w granicach okre-
�lonych na rysunku planu.

§ 2. Zmiana miejscowego planu zagospodarowania prze-
strzennego nr 1 dla miasta Ozimka, wsi Schodnia Nowa, czê�ci
wsi Schodnia Stara i Antoniów, na dzia³kach nr 645/98 i nr 1009/76 we
wsi Antoniów sk³ada siê z:

a) ustaleñ zmiany miejscowego planu zawartych w uchwale,

b) rysunku zmiany miejscowego planu opracowanego na
mapie w skali 1: 500, stanowi¹cego za³¹cznik do niniejszej
uchwa³y.

2.  Przedmiotem zmiany mpzp Nr 1 jest zmiana granic
terenów na dzia³ce nr 645/98 i czê�ci dzia³ki nr 1009/76 i prze-
znaczenie terenów pod zabudowê mieszkaniow¹ jednorodzin-
n¹, zabudowê us³ugowo-techniczn¹, stacjê transformatorow¹,
zieleñ publiczn¹ i dojazdy.

§ 3. Ilekroæ w dalszych przepisach niniejszej uchwa³y jest
mowa o:

1) planie - nale¿y przez to rozumieæ ustalenia dla terenów,
o których mowa w § 1 uchwa³y;

2) uchwale - nale¿y przez to rozumieæ niniejsz¹ uchwa³ê
Rady Miejskiej;

3) rysunku planu - nale¿y przez to rozumieæ rysunek planu
na mapie w skali 1:500, okre�laj¹cy rodzaje przeznaczenia tere-
nów i zasady ich zagospodarowania, stanowi¹cy za³¹cznik do
niniejszej uchwa³y;

4) mpzp Nr 1 - nale¿y przez to rozumieæ: miejscowy plan
zagospodarowania przestrzennego Nr 1 miasta Ozimek -
Schodnia Nowa w granicach administracyjnych, czê�æ wsi
Schodnia Stara  oraz czê�æ wsi Antoniów po  wschodniej i za-
chodniej stronie ulicy Powstañców �l¹skich do skrzy¿owania z
ulic¹ Dylakowsk¹, uchwalony  uchwa³¹ Nr XXXVIII/ 245/ 2001
Rady Miejskiej w Ozimku z dnia 28 wrze�nia 2001 r. og³oszon¹
w Dzienniku Urzêdowym  Województwa Opolskiego z dnia
19 listopada 2001 r.  Nr 108   poz. 906,

5) przepisach szczególnych - nale¿y przez to rozumieæ
aktualne w momencie realizacji niniejszej uchwa³y przepisy
ustaw wraz z aktami wykonawczymi, normy bran¿owe oraz ogra-
niczenia w dysponowaniu terenami, wynikaj¹ce z prawomoc-
nych decyzji administracyjnych;

6) przeznaczeniu podstawowym - nale¿y przez to rozu-
mieæ rodzaj przeznaczenia terenu, które powinno przewa¿aæ na
danym terenie lub dzia³ce, oznaczonego symbolem literowym i
wyznaczonego obowi¹zuj¹cymi lub postulowanymi liniami roz-
graniczaj¹cymi;

7) przeznaczeniu towarzysz¹cym  - nale¿y przez to rozu-
mieæ rodzaj przeznaczenia terenu innego ni¿ podstawowe, któ-
re uzupe³nia lub wzbogaca funkcjê podstawow¹ danego terenu
lub obiektu i mo¿e byæ okre�lone orientacyjnie symbolem litero-
wym i liniami wewnêtrznego podzia³u;

8) zagospodarowaniu tymczasowym - nale¿y przez to
rozumieæ sposoby zagospodarowania terenu  do czasu realiza-
cji podstawowej lub towarzysz¹cej funkcji  okre�lonej w planie;

9) urz¹dzeniach  budowlanych - nale¿y przez to rozumieæ
urz¹dzenia techniczne zapewniaj¹ce mo¿liwo�æ u¿ytkowania
obiektu zgodnie z jego przeznaczeniem,  jak przy³¹cza i urz¹dze-
nia instalacyjne, w tym oczyszczania lub gromadzenia �cieków,
przejazdy, ogrodzenia, place postojowe i place pod �mietniki;

10) obiektach towarzysz¹cych - nale¿y przez to rozumieæ
budynki pomocnicze, gospodarcze, obiekty ma³ej architektury
oraz inne obiekty pe³ni¹ce s³u¿ebn¹ rolê wobec funkcji podsta-
wowych terenu lub budynku, a tak¿e lokale u¿ytkowe;

11) przestrzeni publicznej - nale¿y przez to rozumieæ tere-
ny w obrêbie linii rozgraniczaj¹cych ulicy, placu,  wydzielonego
ci¹gu pieszego, ci¹gu pieszo-jezdnego, �cie¿ki rowerowej, a
tak¿e terenów zieleni publicznej;

12) zabudowie jednorodzinnej - nale¿y przez to rozumieæ
budynek jednorodzinny na wydzielonej dzia³ce (lub zespó³ ta-
kich budynków) - wolno stoj¹cy albo budynek w zabudowie bli�-
niaczej, s³u¿¹cy zaspokajaniu potrzeb mieszkaniowych, stano-
wi¹cy konstrukcyjnie samodzieln¹ ca³o�æ, w którym dopuszcza
siê wydzielenie nie wiêcej ni¿ dwóch lokali mieszkalnych albo
jednego lokalu mieszkalnego  i lokalu u¿ytkowego o powierzch-
ni ca³kowitej nie przekraczaj¹cej 30 procent powierzchni ca³ko-
witej budynku wraz z przeznaczonymi dla potrzeb mieszkaj¹cych
w nich rodzin budynkami gara¿owymi i gospodarczymi, urz¹-
dzeniami budowlanymi i zieleni¹;

13) lokalu u¿ytkowym - nale¿y przez to rozumieæ czê�æ
budynku, wydzielon¹ sta³ymi przegrodami budowlanymi, albo
ca³y budynek nie bêd¹cy mieszkaniem, pomieszczeniem tech-
nicznym, a tak¿e gospodarczym, przeznaczony na funkcje us³u-
gowe;

14) powierzchni biologicznie czynnej - nale¿y przez to
rozumieæ grunt rodzimy pokryty ro�linno�ci¹ oraz wodê po-
wierzchniow¹ na dzia³ce budowlanej;

15) odleg³o�ciach i strefach ograniczeñ zabudowy - na-
le¿y przez to rozumieæ ograniczenia wywo³ane obecno�ci¹ lub
dzia³aniem istniej¹cych i planowanych funkcji terenu, urz¹dzeñ
i sieci technicznych, wymagaj¹cych zachowania odleg³o�ci od
innych funkcji lub terenów  stosownie do wymaganych standar-
dów technicznych;

16)  �rodowisku - nale¿y przez to rozumieæ ogó³ elemen-
tów przyrodniczych, w tym  tak¿e przekszta³conych w wyniku dzia-
³alno�ci cz³owieka, a w szczególno�ci powierzchniê  ziemi, ko-
paliny, wody, powietrze, zwierzêta i ro�liny, krajobraz oraz klimat;

17)  znacz¹cym oddzia³ywaniu na �rodowisko - nale¿y
przez to rozumieæ oddzia³ywanie rodzaju przedsiêwziêæ wyma-
gaj¹cych sporz¹dzenia raportu o oddzia³ywaniu na �rodowisko
oraz rodzaju przedsiêwziêæ, dla których obowi¹zek sporz¹dze-
nia raportu mo¿e byæ wymagany;

18) zagro¿eniach i uci¹¿liwo�ciach - nale¿y przez to ro-
zumieæ zjawiska fizyczne lub stany utrudniaj¹ce ¿ycie albo do-
kuczliwe dla pobytu ludzi w budynku lub na otaczaj¹cym terenie,
przekraczaj¹ce standardy okre�lone w przepisach odrêbnych, a
w szczególno�ci: szkodliwe promieniowanie i oddzia³ywanie pól
elektromagnetycznych, ha³as, wibracje, zanieczyszczenie powie-
trza, gruntu lub wód, zalewanie wodami;

19) walorach krajobrazowych  i kulturowych �rodowi-
ska -nale¿y przez to rozumieæ warto�ci ekologiczne, estetyczne,
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widokowe i kulturowe terenu i zwi¹zanych z nim elementów przy-
rodniczych, ukszta³towanych przez si³y przyrody lub w wyniku dzia-
³alno�ci cz³owieka.

§ 4. PRZEZNACZENIE TERENÓW

Planowane przeznaczenie i funkcje terenów oznaczone
symbolami literowymi i wydzielone liniami rozgraniczaj¹cymi na
rysunku planu okre�la siê nastêpuj¹co:

1. MN - ustala siê jako przeznaczenie podstawowe - teren
zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej, wraz   z obiektami
towarzysz¹cymi  i urz¹dzeniami budowlanymi.

 Na terenie tym:

1) przeznacza siê:
a) na czê�ci dzia³ki nr 1009/76 teren pod lokalizacjê bu-

dynku mieszkalnego jednorodzinnego wolno stoj¹cego oraz
obiektów towarzysz¹cych, urz¹dzeñ budowlanych i zieleni;

b) teren dzia³ki nr 645/98 pod poszerzenie terenu dzia³ek
planowanej zabudowy jednorodzinnej, okre�lonej symbolem MN
w mpzp Nr 1;

2) dopuszcza siê w budynku z jednym lokalem mieszkal-
nym uzupe³nienie funkcji o jeden lokal u¿ytkowy, o powierzchni
ca³kowitej nie przekraczaj¹cej 30 % powierzchni ca³kowitej bu-
dynku mieszkalnego;

3) ustala siê zakaz budowy i u¿ytkowania lokalu u¿ytkowe-
go wymagaj¹cego wielokrotnej  ( ponad 2 kursy na dobê ) ob-
s³ugi transportowej i ciê¿kiego (ponad 3,5 tony ) transportu do-
s tawczego ;

4) ustala siê zakaz realizacji przedsiêwziêæ mog¹cych zna-
cz¹co oddzia³ywaæ na �rodowisko oraz mog¹cych powodowaæ
zagro¿enia i uci¹¿liwo�ci dla pobytu ludzi;

5) intensywno�æ zabudowania i utwardzenia dzia³ek nie
mo¿e przekraczaæ 40 % (w tym: budynki, nawierzchnie utwar-
dzone, doj�cia, dojazdy i parkingi, tarasy i trwa³e urz¹dzenia re-
kreacyjne), pozosta³¹ czê�æ dzia³ki nale¿y u¿ytkowaæ jako czyn-
n¹ biologicznie,

6) parkingi i gara¿e powinny byæ zlokalizowane na terenie
posesji, na której obiekt bêdzie wznoszony, w ilo�ciach 1 -2
stanowisk /mieszkanie; a dodatkowo dla us³ug    w ilo�ci okre-
�lonej w  § 7, ust. 2, pkt  2 niniejszej uchwa³y.

2. PT - ustala siê jako przeznaczenie podstawowe -  tere-
ny us³ugowo - techniczne przeznaczone np. pod:  drobn¹ wy-
twórczo�æ, sk³ady hurtowe, bazy i us³ugi budowlane, bazê go-
spodarki komunalnej, warsztaty, stacjê obs³ugi samochodów -
wraz z obiektami towarzysz¹cymi,  urz¹dzeniami budowlanymi i
zieleni¹:

a) teren oznaczony symbolem - PT, objêty niniejszym pla-
nem i zlokalizowany na czê�ci dzia³ki nr 1009/76 jest czê�ci¹
przyleg³ego od strony po³udniowo-zachodniej terenu o tym sa-
mym  przeznaczeniu, zawartego w mpzp Nr 1;

b) przeznaczenie terenu, warunki zabudowy i  zagospoda-
rowania oraz podzia³y terenu - PT nale¿y okre�laæ w powi¹zaniu
z ustaleniami i warunkami dla s¹siedniego terenu oznaczone-
go symbolem PT  w mpzp Nr 1 wymienionym  w pkt a.

Na terenie tym:

1) ustala siê wysoko�æ planowanych  obiektów do 2 kon-
dygnacji nadziemnych lub do 12 m  od  poziomu terenu do kale-
nicy dachu;

2) ustala siê budowê, rozbudowê i przebudowê oraz zmia-
nê sposobu u¿ytkowania obiektów wytwórczych i technicznych
oraz zabudowy towarzysz¹cej, pod warunkiem utrzymania pod-
stawowego przeznaczenia terenu;

3) ustala siê zakaz realizacji przedsiêwziêæ mog¹cych zna-
cz¹co oddzia³ywaæ na �rodowisko, a tak¿e urz¹dzeñ wodoch³on-
nych, je�li zapotrzebowanie na wodê mog³oby naruszyæ równo-
wagê lokalnych zasobów wody w sieci komunalnej;

4) realizacja nowych obiektów wymaga wyposa¿enia te-
renu w urz¹dzenia wodoci¹gowe, kanalizacyjne oraz odpowied-
nie do potrzeb urz¹dzenia do neutralizacji �cieków;

5) parkingi lub gara¿e nale¿y lokalizowaæ na terenie dzia³-
ki, na której obiekt bêdzie wznoszony; zaleca siê usytuowanie
parkingów w ilo�ciach okre�lonych w § 7, ust. 2, pkt. 1 i 2;

6) przez teren dzia³ki  nale¿y zapewniæ wjazd-wyjazd awa-
ryjny z ulicy Ozimskiej do przylegaj¹cego od po³udniowego za-
chodu terenu - PT, objêtego mpzp Nr 1, a rozwi¹zanie wewnêtrz-
nej komunikacji ko³owej w obrêbie dzia³ki powinno umo¿liwiaæ
parkowanie pojazdów osobowych     i ciê¿arowych oraz wjazd i
wyjazd samochodów przodem;

7) dopuszcza  siê realizacjê pojedynczego budynku miesz-
kalnego jednorodzinnego lub lokalu  mieszkalnego  dla w³a�ci-
ciela lub zarz¹dcy terenu i obiektów przeznaczenia podstawo-
wego .

3. ZP - ustala siê jako przeznaczenie podstawowe - teren
zieleni urz¹dzonej jako aleja, szpalery drzew i zieleñce w pasie
terenu o szeroko�ci do 10,0 m usytuowanym wzd³u¿ ulicy Ozim-
skiej.

Na terenie  tym:
1) dopuszcza siê lokalizacjê dojazdów ko³owych i doj�æ

do terenów przylegaj¹cych wzd³u¿ ulicy Ozimskiej oraz lokaliza-
cjê podziemnych sieci, urz¹dzeñ i obiektów infrastruktury tech-
nicznej;

2) zakazuje siê,  z wyj¹tkiem obiektów ma³ej architektury,
realizacji obiektów budowlanych, lokalizacji obiektów us³ugo-
wych i urz¹dzeñ, które w jakikolwiek sposób powodowa³yby na-
ruszenie, ograniczenie b¹d� zniszczenie zieleni, a tak¿e  naru-
szenie stanu �rodowiska przyrodniczego;

3) nale¿y wyposa¿yæ teren w obiekty ma³ej architektury (jak
np. chodniki, schody terenowe, ³awki, kosze ), które mog¹ pod-
legaæ wymianie, rozbudowie i przebudowie, pod warunkiem
utrzymania podstawowego przeznaczenia terenu.

4. EE - ustala siê jako przeznaczenie podstawowe - teren
planowanej stacji transformatorowej usytuowanej  na czê�ci
dzia³ki nr 1009/76 przy ulicy Ozimskiej.

Na terenie  tym:

1) okre�la siê lokalizacjê stacji transformatorowej 15/0,4
kV typu kablowego o mocy  630 kVA, wraz z urz¹dzeniami bu-
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dowlanymi - liniami kablowymi 15 kV, stanowi¹cymi powi¹zanie
sieciowe planowanej stacji;

2) ustala siê wjazd od ulicy Ozimskiej jako ulicy planowa-
nej klasy dojazdowej -  KD;

3)    niezainwestowany teren stacji trafo nale¿y zagospo-
darowaæ zieleni¹ nisk¹ i krzewami.

§ 5. LOKALNE WARUNKI, ZASADY I STANDARDY KSZTA£-
TOWANIA ZABUDOWY I ZAGOSPODAROWANIA TERENU

1. Zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna MN:

1) ustala siê wysoko�æ budynku mieszkalnego, która nie
mo¿e przekraczaæ 2 kondygnacji nadziemnych, ( w tym podda-
sze u¿ytkowe w dachu stromym) lub 12,0 m liczonych  od projek-
towanego poziomu terenu wokó³ budynku do kalenicy;

2) zaleca siê stosowaæ dach dwuspadowy lub czterospa-
dowy, symetryczny o k¹cie nachylenia   30o - 45o  kryty dachówk¹
lub materia³em odpowiadaj¹cym dachówce;

3) ustala siê wyniesienie poziomu parteru nie ni¿ej  ni¿
1,5 m nad poziomem istniej¹cego terenu;

4) zaleca siê w przypadku wystêpowania wody gruntowej
na g³êboko�ci mniej ni¿ 1,0 m pod powierzchni¹  terenu,  pro-
jektowanie budynków bez podpiwniczenia;

5) ustala siê, ¿e  wysoko�æ budynków gospodarczych i
gara¿y nie mo¿e przekroczyæ 1 kondygnacji;

6) ustala siê nieprzekraczalne  linie zabudowy dla zasad-
niczej bry³y budynku mieszkalnego, gospodarczego, gara¿u lub
lokalu u¿ytkowego w odleg³o�ci 4.0 m od granicy terenu zieleni
oznaczonego symbolem ZP i 14,0 m od linii rozgraniczaj¹cej
ulicê KD.

2.   Zabudowa  us³ugowa i wytwórcza PT:
      Zasady i standardy ustala siê wg ustaleñ ust 1 pkt 1, 2,

4, 5 i 6.

3.   Zabudowa  stacji transformatorowej  EE:
      Zasady i standardy ustala siê wg ustaleñ j.n.:

1) ustala siê, ¿e  wysoko�æ budynku stacji kioskowej nie
mo¿e przekroczyæ 1 kondygnacji;

2) ustala siê wyniesienie  poziomu parteru nie ni¿ej  ni¿
1,0 m nad poziomem istniej¹cego terenu i w nawi¹zaniu wjaz-
du na planowany teren stacji  do poziomu projektowanego ulicy;

3)  ustala siê nieprzekraczalne  linie zabudowy dla budyn-
ku stacji trafo w odleg³o�ci  3,0 m od  linii rozgraniczaj¹cej ulicê
KD i 6,0 m od krawê¿nika jezdni tej ulicy.

§ 6. SZCZEGÓLNE WARUNKI ZAGOSPODAROWANIA TE-
RENÓW

W obszarze objêtym planem nale¿y:

1. Stosowaæ zasady ochrony zasobów wodnych G³ówne-
go Zbiornika Wód Podziemnych nr 335 "Krapkowice -Strzelce
Opolskie",  okre�lone w przepisach szczególnych.

2. Respektowaæ zasady ochrony �rodowiska  okre�lone
w przepisach szczególnych dla obszaru otuliny chronionego kra-
jobrazu " Lasy Stobrawsko - Turawskie";

3. W celu ochrony terenu  przed zalaniem i podtopieniem
wodami powodziowymi,  do czasu wykonania skutecznych  za-
bezpieczeñ przeciwpowodziowych, ustala siê:

a) konieczno�æ podniesienia poziomu terenu wokó³ bu-
dynku mieszkalnego o minimum  0,5 m ;

b) wyniesienie poziomu parteru na wysoko�æ minimum
1,5 m od poziomu  terenu istniej¹cego;

c) wszelkie inwestowanie na terenach po³o¿onych w ob-
szarze mo¿liwego podtopienia i wezbrania powodziowego wy-
maga uzgodnieñ warunków i sposobu zabudowy z w³a�ciwymi
organami ochrony  przeciwpowodziowej.

4. Wymogi dotycz¹ce ograniczenia skutków oddzia³ywa-
nia realizacji ustaleñ planu na �rodowisko okre�la siê w spo-
sób nastêpuj¹cy:

1) w zakresie ochrony powietrza przed zanieczyszczeniem
wprowadza siê  zasadê stosowania paliwa proekologicznego
dla celów grzewczych i  bytowych, zgodnie z zapisem § 8 ust. 4
niniejszej uchwa³y;

2) w zakresie gospodarki �ciekowej:
a) zakazuje wprowadzania �cieków do ziemi i wód po-

wierzchniowych,
b) nakazuje siê uregulowanie gospodarki �ciekami byto-

wymi oraz wodami opadowymi, zgodnie     z zapisem § 8  ust. 2
i 3 niniejszej uchwa³y;

3) w zakresie gospodarki odpadami komunalnymi ustala
siê:

a) wymóg prowadzenia zorganizowanej selektywnej zbiórki
odpadów,

b) wywóz odpadów innych ni¿ niebezpieczne i obojêtne na
sk³adowisko odpadów poza obszarem opracowania planu,

c)  zakaz sk³adowania odpadów komunalnych oraz innych
odpadów na terenach jakiejkolwiek funkcji planu;

4) w zakresie ochrony powierzchni ziemi nakazuje siê na
obszarze  planu zachowanie istniej¹cego ukszta³towania po-
wierzchni terenu, ograniczaj¹c prace niwelacyjne do niezbêd-
nego minimum,  z wyj¹tkiem dopuszczenia  podniesienia tere-
nu wokó³ budynku mieszkalnego dla ochrony przed podtopie-
niem wodami wezbrañ powodziowych.

5) w zakresie ochrony przed ha³asem ustala siê obowi¹-
zek zachowania dopuszczalnych poziomów ha³asu zewnêtrzne-
go na granicy w³asno�ci,  zgodnie z obowi¹zuj¹cymi przepisami
szczególnymi;

6) przy dokonywaniu nowych nasadzeñ drzew i krzewów
zaleca siê stosowaæ gatunki pochodzenia rodzimego w³a�ciwe
dla lokalnego siedliska.

§ 7. ZASADY OBS£UGI W ZAKRESIE KOMUNIKACJI

1. Ustala siê tereny przestrzeni publicznej w zakresie ko-
munikacji wydzielonej liniami rozgraniczaj¹cymi    i wprowadza
siê nastêpuj¹c¹ klasyfikacjê funkcjonaln¹ wg oznaczeñ:

1) KD  - ulice klasy dojazdowej uk³adu obs³uguj¹cego,

- szeroko�æ w liniach rozgraniczenia :   10,0 m  - 12,0 m;
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2) KY  - ci¹g pieszo - jezdny,

- szeroko�æ w liniach rozgraniczenia :    4,0 -   6,0 m.

2. Ustala siê zasadê wyznaczenia i realizacji minimalnej
ilo�ci miejsc parkingowych w obrêbie w³asnej dzia³ki, terenu
(w³asno�ci) jako urz¹dzeñ budowlanych dla ka¿dej z  podsta-
wowych funkcji planu w ilo�ciach wynikaj¹cych z aktualnie sto-
sowanych wska�ników obs³ugi motoryzacji:

1) w zabudowie mieszkaniowej jednorodzinnej,  oznaczo-
nej symbolem MN:

1,5 - 2,0  stanowiska / mieszkanie,
2) dla us³ug i lokali u¿ytkowych:
a) 2 stanowiska / 100 m2 powierzchni u¿ytkowej us³ug,
b) 2 stanowiska / 10 miejsc konsumpcyjnych.

§ 8. ZASADY OBS£UGI W ZAKRESIE INFRASTRUKTURY
TECHNICZNEJ

1. Zaopatrzenie w wodê dla celów bytowych, us³ugowych
oraz zewnêtrznej ochrony przeciwpo¿arowej ustala siê z istnie-
j¹cej komunalnej sieci wodoci¹gowej z hydrantami, na warun-
kach okre�lonych przez dysponenta sieci.

2. Odprowadzenie �cieków bytowych oraz wód opadowych
i roztopowych pochodz¹cych z dachów, podjazdów i parkingów,
ujêtych w kanalizacjê, ustala siê do komunalnej sieci kanaliza-
cji sanitarnej lub deszczowej, na warunkach okre�lonych przez
dysponenta sieci:

a) w razie braku mo¿liwo�ci przy³¹czenia do sieci kanali-
zacji deszczowej, dopuszcza  siê odprowadzenie wód opado-
wych na w³asny teren nieutwardzony, do do³ów ch³onnych lub
do zbiorników retencyjnych;

b) do czasu realizacji kanalizacji sanitarnej dopuszcza siê
gromadzenie nieczysto�ci p³ynnych w indywidualnych, bezod-
p³ywowych, wybieralnych zbiornikach na nieczysto�ci
p³ynne - zbiorniki powinny byæ systematycznie opró¿niane, a nie-
czysto�ci wywo¿one   do oczyszczalni �cieków;

c) zakazuje siê realizacji urz¹dzeñ lokalnego oczyszcza-
nia �cieków sanitarnych.

3. Ustala siê prowadzenie komunalnej sieci kanalizacji
sanitarnej i deszczowej w pasach ulicznych, a tak¿e przez tereny
o innych funkcjach  w sposób nie powoduj¹cy kolizji  z podsta-
wow¹ funkcj¹ terenu oraz zgodnie z obowi¹zuj¹cymi przepisa-
mi szczególnymi.

4. Zaopatrzenie w ciep³o ustala siê przy zastosowaniu in-
dywidualnego niskoemisyjnego �ród³a ciep³a  opalanego ole-
jem opa³owym, gazem przewodowym lub z zastosowaniem
energii elektrycznej.  Dopuszcza siê u¿ywanie paliwa sta³ego
(wêgiel, koks, drewno), z zastosowaniem urz¹dzeñ niskoemi-
syjnych o wysokim stopniu sprawno�ci energetycznej, zapew-
niaj¹cych nie przekraczanie dopuszczalnych standardów zanie-
czyszczenia �rodowiska.

5. Zasilanie w energiê elektryczn¹ na warunkach okre�lo-
nych przez Zak³ad Energetyczny.

6. Zasilanie w gaz przewodowy z sieci planowanych wg
gminnego planu gazyfikacji na warunkach okre�lonych przez
dysponenta sieci.

7. Nakazuje siê zorganizowan¹ selektywn¹ zbiórkê odpa-
dów komunalnych oraz ich wywóz na miêdzygminne  sk³adowi-
sko odpadów poza obszarem planu.

§ 9. OCHRONA DZIEDZICTWA KULTUROWEGO

W przypadku odkrycia w trakcie prowadzenia robót ziem-
nych, na terenie opracowania planu, znalezisk archeologicznych,
na inwestorze ci¹¿y obowi¹zek powiadomienia  o znalezisku
S³u¿bê Ochrony Zabytków   w Opolu.

§ 10. Tereny planowane do nowego przeznaczenia mog¹
byæ u¿ytkowane do czasu jego realizacji w sposób dotychczaso-
wy, pod warunkiem udostêpnienia gruntów dla wykonania do-
jazdów i uzbrojenia wynikaj¹cych z ustaleñ planu.

§ 11. W granicach planu okre�lonych w § 1, trac¹ moc
obowi¹zuj¹c¹ ustalenia miejscowego planu  zagospodarowa-
nia przestrzennego  Nr 1 miasta Ozimek - Schodnia Nowa w
granicach administracyjnych, czê�æ wsi Schodnia Stara oraz
czê�æ wsi Antoniów po wschodniej  i zachodniej stronie ulicy
Powstañców �l¹skich do skrzy¿owania z ulic¹ Dylakowsk¹,
uchwalonego uchwa³¹ Nr XXXVIII / 245/ 2001   Rady Miejskiej w
Ozimku z dnia 28 wrze�nia 2001 r., og³oszon¹ w Dzienniku Urzê-
dowym Województwa Opolskiego z dnia 19 listopada 2001 r.
Nr 108  poz. 906.

§ 12. Ustala siê stawkê procentow¹ w wysoko�ci 20 % w
stosunku do wzrostu warto�ci nieruchomo�ci objêtej planem,
s³u¿¹c¹ naliczeniu jednorazowej op³aty uiszczanej przez w³a�ci-
cieli nieruchomo�ci, w przypadku ich zbycia w ci¹gu 5 lat od
dnia, w którym ustalenia planu sta³y siê obowi¹zuj¹ce.

§ 13. Wykonanie uchwa³y powierza siê Burmistrzowi .

§ 14. 1.  Uchwa³a wchodzi w ¿ycie po up³ywie 14 dni od
dnia og³oszenia w Dzienniku Urzêdowym  Województwa Opol-
skiego.

2.Uchwa³a podlega og³oszeniu na tablicy og³oszeñ w Urzê-
dzie Gminy i Miasta w Ozimku.

Przewodnicz¹cy
Rady Miejskiej

Czes³aw Kaczmarek
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Na podstawie art. 9, art. 28 § 4 ustawy z dnia 29 sierpnia
1997r. - Ordynacja podatkowa (Dz. U. Nr 137 poz. 926 z pó�n.
zm.) oraz art. 6b ustawy z dnia 15 listopada 1984r. o podatku
rolnym  /Dz. U. z 1993 r. Nr 94 poz. 431 z pó�n. zm.), art. 66 ust. 9
ustawy z dnia 28 wrze�nia 1991r. o lasach (Dz. U.  Nr 101 poz.
444  z pó�n. zm.) art. 6 pkt 9 i art. 14 ust. 3 ustawy  dnia 12
stycznia 1991r. o podatkach i op³atach lokalnych  / Dz.U. z 2002r.
Nr 9 poz. 84 z pó�n. zm.) oraz  rozporz¹dzenia Ministra Finansów
z dnia 21grudnia 1999r.   w sprawie ³¹cznego  zobowi¹zania
pieniê¿nego (Dz. U. Nr 105 poz. 1200 )  -   Rada Gminy w Pokoju
uchwala, co nastêpuje:

§ 1. Dokonuje siê zmiany w za³¹czniku do uchwa³y
Nr XXXVII/262/02 Rady Gminy w Pokoju z dnia 29 kwietnia 2002r.

§2. Wykonanie uchwa³y powierza siê Wójtowi Gminy.

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

Przewodnicz¹cy
Rady Gminy

Jacek Gos³awski

1872

Uchwa³a Nr X/90/2003
Rady Gminy w Pokoju

z dnia 13 pa�dziernika 2003 r.

w sprawie zmiany okre�lenia osób inkasentów podatków oraz wysoko�ci ich wynagrodzenia.

Za³¹cznik
do uchwa³y Nr X/90/2003

Rady Gminy w Pokoju
z dnia 13 pa�dziernika 2003 r.

Lp.      So³ectwo                                   stopa procentowa

1.     D¹brówka Dolna 7,0 %
2.     Domaradz 7,0 %
3.     Domaradzka Ku�nia 7,0 %
4.     Fa³kowice 7,5 %
5.     Kopalina 8,5 %
6.     Krogulna 7,0 %
7.     Krzywa Góra 8,5 %
8.     Lubnów 7,0 %
9.     £adza 6,0 %
10.   Siedlice 8,5 %
11.   Zawi�æ 7,0 %
12.   Zieleniec 7,0 %
13.   Pokój 7,0 %

Na podstawie art.34 ust. 5 ustawy z dnia 29 listopada
1990r. o pomocy spo³ecznej (Dz.U.z 1998r.Nr 6 poz.414, Nr
106,poz.668, Nr 117,poz.75 6 i Nr 162, poz.1118 i 1126, z 1999 r.
Nr 20,poz. 170,Nr 79,poz.885 i Nr 90,poz.1001, z 2000r. Nr 12,
poz.136 i Nr 19,poz.238 oraz z 2001r. Nr 72,poz. 748,
Nr 88,poz.961 i 89, poz.973, Nr 111, poz. 1194, Nr 122.poz.1349
i Nr 154, poz. 1792; 2003r. Nr 7, poz. 79) oraz § 2 ust.3 rozporz¹-
dzenia Rady Ministrów z dnia 14 stycznia 2003r. w sprawie szcze-
gó³owych zasad i trybu udzielania pomocy w do¿ywianiu uczniów
w 2003roku ( Dz.U. Nr 13, poz. 133 ) -Rada Gminy w Skoroszy-
cach 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
ust. 1 ustawy z dnia 29 listopada 1990r. o pomocy spo³ecznej.

1873

Uchwa³a Nr XII/66/03
Rady Gminy w Skoroszycach

z dnia 30 pa�dziernika 2003 r.

w sprawie okre�lenia zasad zwrotu, w czê�ci lub ca³o�ci wydatków poniesionych na
przyznany posi³ek uczniowi uczêszczaj¹cemu do szko³y podstawowej lub gimnazjum.

§2. �wiadczenia, o których mowa w § 1 uchwa³y, mog¹
otrzymaæ osoby lub rodziny, których sytuacja materialna ustalo-
na na podstawie wywiadu �rodowiskowego przez Gminny O�ro-
dek Pomocy Spo³ecznej w Skoroszyach w oparciu o przes³anki
okre�lone w art. 3 ustawy 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, przy-
znany zasi³ek podlega zwrotowi w ca³o�ci lub czê�ci w wysoko-
�ci i terminie okre�lonym w decyzji przez Kierownika Gminnego
O�rodka Pomocy Spo³ecznej.

2. Na uzasadniony wniosek zasi³kobiorcy, Kierownik Gmin-
nego O�rodka Pomocy Spo³ecznej zakres zwrotu mo¿e zmieniæ.

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

        Poz.1872-1873- 7482 -



§5. �wiadczenie, o którym mowa w § 1 uchwa³y,  przyznaje
na podstawie decyzji administracyjnej Kierownik Gminnego
O�rodka Pomocy Spo³ecznej w Skoroszycach.

§ 6. �wiadczenia nie zwrócone w terminie okre�lonym w
decyzji administracyjnej, bêd¹ �ci¹gane w trybie przepisów o
postêpowaniu egzekucyjnym w administracji.

§ 7. Wykonanie uchwa³y powierza siê Wójtowi Gminy.

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

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

Przewodnicz¹cy
Rady Gminy

Henryk Soko³owski

Na podstawie art.18 ust.2 pkt pustawy z dnia 8 marca
1990r. o samorz¹dzie gminnym (Dz.U. z 2001r.  Nr 142, poz.
1591 z pó�n.zm.) w zwi¹zku z art.88 lit a ust.4 ustawy z dnia 19
listopada 1999 r. - Prawo o dzia³alno�ci gospodarczej (Dz.U. Nr
101,poz 1178 z pó�n. zm.) i art. 13 ustawy z dnia 20 lipca 2000r.
o og³aszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów praw-
nych (Dz. U. Nr 62,  poz. 718 z pó�n.zm, -  Rada Gminy Tarnów
Opolski uchwala, co nastêpuje:

§1. Zwalnia siê absolwentów sk³adaj¹cych wniosek o wpis
do ewidencji dzia³alno�ci gospodarczej z op³aty sta³ej.

1874

Uchwa³a  Nr X/75/03
Rady Gminy Strzeleczki

z dnia 18 wrze�nia 2003r.

w sprawie pozbawienia dróg kategorii dróg gminnych.

Na podstawie art. 7 ust. 1 pkt. 2 ustawy z dnia 8 marca
1990 r. o samorz¹dzie gminnym (Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz.
1591, z 2002r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984,
Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806 i z 2003r. Nr 80, poz. 717) w
zwi¹zku z art. 10 ust. 1 ustawy z dnia 21 marca 1985 r.  o drogach
publicznych (Dz. U. z 2000r. Nr 71, poz. 838 i Nr 86 poz. 958)-
Rada Gminy Strzeleczki uchwala, co nastêpuje:

§ 1. Pozbawia siê kategorii dróg gminnych Gminy Strze-
leczki nastêpuj¹ce drogi:

1) Nr 106440 O - po³o¿on¹ w miejscowo�ci Rac³awiczki i
stanowi¹c¹ ul. Niemodliñsk¹ oraz drogê w kierunku Chrzelic,

2) Nr 106435 O - po³o¿on¹ w miejscowo�ci �ciegów i
stanowi¹c¹ ul. Le�n¹ oraz drogê do przysió³ka Kopalina.

§ 2. Wykonanie uchwa³y powierza siê Wójtowi Gminy.

§ 3. Uchwa³a podlega og³oszeniu w Dzienniku Urzêdo-
wym Województwa Opolskiego i wchodzi w ¿ycie 14 dni po og³o-
szeniu, z moc¹ obowi¹zuj¹c¹ od dnia 1 stycznia 2004r.

Przewodnicz¹cy Rady
      Walter Wieja

1875

Uchwa³a Nr IX/59/03
Rady Gminy Tarnów Opolski

z dnia 28 sierpnia 2003 r.

w sprawie zwolnienia absolwentów sk³adaj¹cych wniosek o wpis do ewidencji dzia³alno�ci
gospodarczej z op³aty sta³ej.

§2. Absolwentem w rozumieniu uchwa³y,  jest osoba bez-
robotna w rozumieniu art.2 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 14 grudnia
1994r. o zatrudnieniu i przeciwdzia³aniu bezrobociu (Dz. U. z
2001 r. Nr 6,poz.56 z pó�n. zm.).

§3. Wykonanie uchwa³y powierza siê Wójtowi Gminy.

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

Przewodnicz¹cy
Rady Gminy Tarnów Opolski

Jan Dambon
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