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Na podstawie art. 12 pkt. 5 ustawy z dnia 5 czerwca 1998r.
o samorz¹dzie powiatowym (Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1592, z
pó�n. zm.)- Rada Powiatu Brzeskiego uchwala, co nastêpuje:

§ 1. 1. Zwiêkszyæ plan przychodów bud¿etu Powiatu § 952
o kwotê z³ 270.000,- dotyczy wprowadzonego uchwa³¹ Nr VIII/61/2003
Rady Powiatu Brzeskiego z dnia 30 maja 2003r.    zadania inwe-
stycyjnego, oznaczonego L.p. 14, pn. "Budowa mostu w ci¹gu
drogi  powiatowej Nr 27169 m. Le�na  Woda".

2. Zwiêkszyæ plan wydatków maj¹tkowych bud¿etu Powia-
tu w dziale 600 "Transport  i ³¹czno�æ, rozdziale 60014 "Drogi
publiczne powiatowe" § 6054 o kwotê z³ 270.000,- .

1876

Uchwa³a Nr IX/83/2003
Rady Powiatu Brzeskiego

z dnia 2 czerwca 2003r.

w sprawie zmian do bud¿etu Powiatu na 2003 rok.

§ 2. Wprowadza siê jednolity plan zadañ inwestycyjnych w
2003 roku i latach nastêpnych, stanowi¹cy za³¹cznik nr 4 do
uchwa³y Nr III/16/2002 Rady Powiatu Brzeskiego z dnia 19 grud-
nia 2002r.

§ 3. Wykonanie uchwa³y powierza siê Zarz¹dowi Powiatu
Brzeskiego.

§ 4. Uchwa³a wchodzi w ¿ycie z dniem podjêcia i podlega
og³oszeniu.

Przewodnicz¹cy Rady
Henryk Mazurkiewicz

Za³¹cznik nr  4
do uchwa³y Nr III/16/2002

Rady Powiatu z dnia 19 grudnia 2002r.

JEDNOLITY   PLAN    ZADAÑ    INWESTYCYJNYCH
w  2003 roku i latach nastêpnych (w  z³)
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 Na podstawie  art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca
1990 r. o samorz¹dzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz.
1591, z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984,
Nr 153, poz. 1271 i Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 80, poz. 717)
oraz art. 117, 124 ust. 1, 4 i art. 110 ust. 4 ustawy z dnia

1877

Uchwa³a Nr  X / 81 / 2003
Rady Gminy Chrz¹stowice

z dnia  30 czerwca 2003 r.

w sprawie  zmiany bud¿etu  Gminy na 2003 rok.

26 listopada 1998 r. o finansach publicznych  (Dz. U. z 2003 r.
Nr 15,  poz. 148, Nr 45, poz. 391, Nr  65, poz. 594 i Nr  96, poz.
874), Rada Gminy Chrz¹stowice uchwala, co nastêpuje:

§ 1. Zwiêksza siê bud¿et Gminy po stronie dochodów
                                           o kwotê 2.309 z³

Dochody:

Dzia³ Rozdzia³ § Tre�æ Zwiêkszenia
853 Opieka spo³eczna 199

85395 Pozosta³a dzia³alno�æ 199

201 Dotacje celowe otrzymane

z bud¿etu pañstwa na realizacjê zadañ
bie¿¹cych z zakresu administracji rz¹dowej
oraz innych zadañ zleconych gminie

199

854 Edukacyjna opieka wychowawcza 210

85404 Przedszkola 210

096 Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w

postaci pieniê¿nej
210

921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 1.900

92195 Pozosta³a dzia³alno�æ 1.900

096 Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w

postaci pieniê¿nej
1.900

Razem: 2.309

§ 2. Zwiêksza siê bud¿et Gminy po stronie wydatków ogó-
³em o kwotê 2.309 z³,w tym:

Dzia³ Rozdzia³ § Nazwa Zwiêkszenie Zmniejszenie

010 Rolnictwo i ³owiectwo - 2.500

01095 Pozosta³a dzia³alno�æ - 2.500

4210 Zakup materia³ów i wyposa¿enia - 340

4300 Zakup us³ug pozosta³ych - 2.160

400 W ytwarzanie i zaopatrzenie w

energiê elektryczn¹, gaz i wodê

16.000 -

40002 Dostarczanie wody 4.000 -

6050 W ydatki inwestycyjne jednostek

bud¿etowych

4.000 -

40003 Dostarczanie energii

elektrycznej

12.000 -

6050 W ydatki inwestycyjne jednostek
bud¿etowych

12.000 -

700 Gospodarka mieszkaniowa 3.000 -

70004 Ró¿ne jednostki obs³ugi

gospodarki mieszkaniowej

3.000 -

4210 Zakup materia³ów i wyposa¿enia 3.000 -

750 Administracja publiczna - 6.000

75095 Pozosta³a dzia³alno�æ - 6.000

4300 Zakup us³ug pozosta³ych - 6.000

801 O�wiata i wychowanie 40.000 -

80101 Szko ³y podstawowe 10.000

4010 W ynagrodzenia osobowe

pracowników

9.000 -

4110 Sk³adki na ubezpieczenia

spo³eczne

1.000 -

· zwiêkszenia                                                             126.809 z³
· zmniejszenia                                                           124.500 z³

       Wydatki:

Dziennik Urzêdowy
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80110 Gimnazja 26.000 -

4010 Wynagrodzenia osobowe

pracowników

23.000 -

4110 Sk³adki na ubezpieczenia
spo³eczne

3.000 -

80114 Zespo³y obs³ugi ekonomiczno-
administracyjnej szkó³

4.000 -

4010 Wynagrodzenia osobowe

pracowników

2.700 -

4120 Sk³adki na fundusz pracy 1.300 -

853 Opieka spo³eczna 199 -

85395 Pozosta³a dzia³alno�æ 199 -

3110 �wiadczenia spo³eczne 199 -

854 Edukacyjna opieka

wychowawcza

62.710 -

85404 Przedszkola 62.710 -

4010 Wynagrodzenia osobowe

pracowników

52.000 -

4110 Sk³adki na ubezpieczenia
spo³eczne

7.000 -

4120 Sk³adki na fundusz pracy 1.000 -

4210 Zakup materia³ów i wyposa¿enia 2.710 -

900 Gospodarka komunalna i

ochrona �rodowiska
- 116.000

90095 Pozosta³a dzia³alno�æ - 116.000

6050 Wydatki inwestycyjne jednostek

bud¿etowych
- 116.000

921 Kultura i ochrona dziedzictwa

narodowego

1.900 -

92195 Pozosta³a dzia³alno�æ 1.900 -

4300 Zakup us³ug pozosta³ych 1.900 -

926 Kultura fizyczna i sport 3.000 -

92601 Obiekty sportowe 3.000

4210 Zakup materia³ów i wyposa¿enia 3.000

Razem: 126.809 124.500

Zadania inwestycyjne:

Dzia³ Rozdzia³ Tre�æ Zwiêkszenia Zmniejszenia

400 40002 Linia wodoci¹gowa zasilaj¹ca budynki
mieszkalne przy ul. Tartacznej w

Suchym Borze

4.000 -

400 40003 Zasilenie przy³¹czem kablowym N/N
przepompowni �cieków w
Chrz¹stowicach

12.000 -

900 90095 Rozbudowa kanalizacji �ciekowej w
Chrzastowicach i Dêbskiej Ku�ni

- 116.000

Razem: 16.000 116.000

§ 3. W za³¹czniku nr 10 do uchwa³y Nr V/20/2002 Rady
Gminy Chrz¹stowice z dnia 27 grudnia 2002 r. w sprawie uchwa-
lenia bud¿etu Gminy na 2003 rok zmienia siê realizacjê zadañ
ujêtych w wieloletnim programie inwestycyjnym na rok 2003 w
nastêpuj¹cym zakresie:
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Nazwa i cel programu inwestycyjnego Pochodzenie �rodków 2003 2004

Adaptacja budynku po by³ym przedszkolu w Dêbiu na
gabinet rehabilitacyjny i stacjê opieki Caritas

bud¿et gminy 30.000,00 20.000,00

Budowa sieci wodoci¹gowej tranzytowej na odcinku
Dêbie D¹browice

bud¿et gminy 107.726,65 -

Budowa linii wodoci¹gowej zasilaj¹cej budynki
mieszkalne przy ul. Tartacznej w Suchym Borze

bud¿et gminy 10.000,00 -

§ 4. Wykonanie uchwa³y powierza siê Wójtowi Gminy.

§ 5. Uchwa³a  podlega og³oszeniu w Dzienniku Urzêdowym
Województwa Opolskiego.

§ 6. Uchwa³a wchodzi w ¿ycie z dniem podjêcia.

Przewodnicz¹cy
Rady Gminy

Ginter Barucki

Na podstawie art. 18 ust. 1 i art. 40 ust. 2 pkt 3 i 4 ustawy z
dnia 8 marca 1990 r. o samorz¹dzie gminnym (Dz. U. z 2001 r.
Nr 142, poz. 1591, z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558,
Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 180, z 2003 r.
Nr 80, poz. 717), Rada Gminy Chrz¹stowice uchwala, co nastê-
puje:

§ 1. §13 uchwa³y Nr XVII/106/99 Rady Gminy Chrz¹stowice
z dnia 17 grudnia 1999 r. w sprawie zasad gospodarowania nie-
ruchomo�ciami otrzymuje brzmienie:

"1. Ustala siê stawki op³aty za umieszczenie przez przed-
siêbiorcê:

1/ informacji lub reklamy na budynku, gruncie oraz innych urz¹-
dzeniach stanowi¹cych w³asno�æ Gminy, rocznie w wysoko�ci:

- 250,00 z³ netto za 1 m2 powierzchni tablicy,
- 100,00 z³ netto za ka¿dy nastêpny m2 powierzchni tablicy,
2/ tabliczki nakierowywuj¹cej na istniej¹cych s³upach z na-

zwami ulic rocznie w wysoko�ci:

1878

Uchwa³a Nr XI/85/2003
Rady Gminy Chrz¹stowice

z dnia 26 sierpnia 2003 r.

w sprawie zmiany uchwa³y.

- 108,00 z³ netto za I-sz¹ tabliczkê,
- 54,00 z³ netto za ka¿d¹ nastêpn¹ o tej samej tre�ci.
2. Przedsiêbiorcy zainteresowani umieszczeniem infor-

macji, reklam oraz tabliczek, o których mowa w ust. 1, zobo-
wi¹zani s¹ do zawarcia z Wójtem Gminy stosownej umowy."

§ 3. pozosta³e zapisy przedmiotowej uchwa³y pozostaj¹
bez zmian.

§ 4. Wykonanie uchwa³y powierza siê Wójtowi Gminy.

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

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

Przewodnicz¹cy
Rady Gminy

Ginter Barucki

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 8 marca
1990 r. o samorz¹dzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz.
1591, z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984,
Nr 153, poz. 1271 i Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 80, poz. 717),
Rada Gminy Chrz¹stowice uchwala, co nastêpuje:

§ 1. W za³¹czniku nr 3 p.n. "Wykaz gminnych jednostek or-
ganizacyjnych" do uchwa³y Nr VII/30/2003 Rady Gminy Chrz¹sto-
wice z dnia 20 marca 2003 r. (Dz. Urz. Woj. Opolskiego Nr 32, poz.
752) w sprawie uchwalenia Statutu Gminy Chrz¹stowice dodaje
siê zapis:

"13. Publiczne Przedszkole w Dañcu".
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Uchwa³a Nr XI/87/2003
Rady Gminy Chrz¹stowice

z dnia 26 sierpnia 2003 r.

zmieniaj¹ca uchwa³ê w sprawie uchwalenia Statutu Gminy Chrz¹stowice.

§ 2. Pozosta³e zapisy przedmiotowej uchwa³y pozostaj¹
bez zmian.

§ 3. Wykonanie uchwa³y powierza siê Wójtowi Gminy.

§ 4. Uchwa³a wchodzi w ¿ycie po up³ywie 14 dni od dnia
jej og³oszenia w Dzienniku Urzêdowym Województwa Opol-
skiego.

Przewodnicz¹cy
Rady Gminy

Ginter Barucki

Dziennik Urzêdowy
Województwa Opolskiego Nr  98
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Na podstawie art. 26 ustawy z dnia 7 lipca 1994r. o zago-
spodarowaniu przestrzennym ( Dz. U. z 1999 r. Nr 15, poz. 139,
Nr 41 poz. 412, Nr 111, poz. 1279; z 2000 r. Nr 12, poz. 136, Nr
109, poz. 1157, Nr 120,  poz. 1268; z 2001 r. Nr 5 poz.42, Nr 14
poz. 124, Nr 100, poz.1085, Nr 115, poz. 1229, Nr 154, poz.
1804; z 2002 r. Nr 25, poz. 253, Nr 113, poz. 984, Nr 130, poz.
1112) w zwi¹zku z art. 85 ust.2 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o
planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80,
poz.717), Rada Gminy D¹browa uchwala, co nastêpuje:

Przepisy ogólne

§ 1. Uchwala siê zmianê miejscowego planu ogólnego za-
gospodarowania przestrzennego Gminy D¹browa, zatwierdzone-
go uchwa³¹ Nr XII/61/91 Rady Gminy w D¹browie z dnia
5 grudnia 1991r. (Dz. Urz. Woj. Opolskiego Nr 19, poz. 313 z pó�n.
zm.), dotycz¹c¹ terenu zabudowy mieszkaniowej we wsi Narok.

§ 2. 1. Zmiana, o której mowa w § 1, zwana w dalszej
tre�ci zmian¹ planu, obejmuje dzia³kê nr  233/1, po³o¿on¹ we
wsi Narok przy ulicy Brzozowej.

2. Granice terenu objêtego zmian¹ planu pokrywaj¹ siê z
granicami ewidencyjnymi dz. nr 233/1 i okre�lone s¹ na rysun-
ku w skali 1: 2 000, stanowi¹cym za³¹cznik do niniejszej uchwa-
³y, zwany w dalszej tre�ci rysunkiem zmiany planu.

§ 3. 1. Przedmiotem ustaleñ zmiany planu s¹:
1) tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej, ozna-

czone na rysunku zmiany planu symbolem MN;
2) teren zieleni nieurz¹dzonej, oznaczony na rysunku zmia-

ny planu symbolem ZN;
3) tereny urz¹dzeñ komunikacji samochodowej i pieszej

oznaczone na rysunku zmiany planu symbolami:
 a)  ulice - KD,
 b)  ci¹gi pieszojezdne - KX.
2. Dla terenów, o których mowa w ust. 1, ustala siê prze-

znaczenie podstawowe oraz przeznaczenie dopuszczalne wraz
z warunkami jego dopuszczenia.

§ 4. 1. Integraln¹ czê�ci¹ uchwa³y jest rysunek zmiany
planu, o którym mowa w § 2, ust.2.

2. Nastêpuj¹ce oznaczenia graficzne na rysunku zmiany
planu s¹ obowi¹zuj¹cymi ustaleniami zmiany planu, je�li prze-
pisy szczególne nie stanowi¹ inaczej:

1) linie rozgraniczaj¹ce tereny o ró¿nym przeznaczeniu;
2) linie zabudowy;
3) linie podstawowej kalenicy dachów;
4) granice dzia³ek budowlanych.

§ 5. U¿yte w niniejszej uchwale terminy oznaczaj¹:
1) standard jako�ci �rodowiska i standardy emisyjne -

w znaczeniu okre�lonym w ustawie Prawo ochrony �rodowiska;
2) dzia³alno�æ nie zak³ócaj¹ca funkcji mieszkaniowej -

dzia³alno�æ nie powoduj¹ca przekroczenia standardów jako�ci
�rodowiska, okre�lonych w przepisach szczególnych dla tere-
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Uchwa³a Nr  XI/81/03
Rady Gminy  D¹browa

z dnia 23 pa�dziernika 2003 r.

w sprawie zmiany miejscowego planu ogólnego zagospodarowania przestrzennego Gminy D¹browa,
dotycz¹cej terenu zabudowy mieszkaniowej we wsi Narok.

nów zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej - z wykluczeniem
przedsiêwziêæ mog¹cych znacz¹co oddzia³ywaæ na �rodowisko
- oraz nie wymagaj¹ca:

a) instalacji i urz¹dzeñ mog¹cych powodowaæ przekro-
czenia standardów emisyjnych poza pomieszczeniem, w któ-
rym dzia³alno�æ jest prowadzona,

b) urz¹dzeñ mog¹cych wp³yn¹æ niekorzystnie na estetykê
terenu, (np.: place sk³adowe, postojowe, wiaty itp.),

c) obs³ugi transportowej pojazdami o dopuszczalnej ma-
sie powy¿ej 2,5 t;

3) przepisy szczególne - przepisy ustaw wraz z aktami
wykonawczymi, Polskie Normy oraz przepisy prawa miejscowe-
go powszechnie obowi¹zuj¹ce na terenie województwa opol-
skiego;

4) zabudowa jednorodzinna - w znaczeniu okre�lonym w
ustawie Prawo budowlane;

5) urz¹dzenia towarzysz¹ce - urz¹dzenia niezbêdne do
prawid³owego funkcjonowania obiektów budowlanych;

6) zieleñ towarzysz¹ca - zieleñ ozdobna, izolacyjna oraz
ogrody przydomowe;

7) linia zabudowy nieprzekraczalna - linia wyznaczaj¹ca
najmniejsz¹ dopuszczaln¹ odleg³o�æ zabudowy od drogi, mie-
rz¹c od zasadniczej �ciany budynku do linii rozgraniczaj¹cej drogi;

8) linia zabudowy obowi¹zuj¹ca - linia wyznaczaj¹ca wy-
magan¹ odleg³o�æ budynków o funkcji podstawowej od drogi,
mierz¹c od zasadniczej �ciany budynku do linii rozgraniczaj¹cej
drogi; linia ta jest jednocze�nie nieprzekraczaln¹ lini¹ zabudo-
wy dla budynków towarzysz¹cych;

9) linie rozgraniczaj¹ce tereny o ró¿nym przeznaczeniu
orientacyjne - linie, których przebieg mo¿na zmieniæ w stosun-
ku do przebiegu okre�lonego na rysunku zmiany planu, w grani-
cach nie naruszaj¹cych zasady zaplanowanego uk³adu prze-
strzennego, przepisów szczegó³owych niniejszej uchwa³y oraz
przepisów szczególnych.

Przepisy szczegó³owe

§ 6. 1. Wyznacza siê tereny zabudowy mieszkaniowej jed-
norodzinnej oznaczone na rysunku zmiany planu symbolem MN.

2. Dla terenów, o których mowa w ust. 1, ustala siê:
1) przeznaczenie terenu - zabudowa mieszkaniowa jed-

norodzinna z urz¹dzeniami towarzysz¹cymi i zieleni¹ towarzy-
sz¹c¹; dopuszcza siê przeznaczenie pomieszczeñ w budynkach
mieszkalnych na dzia³alno�æ gospodarcz¹ nie zak³ócaj¹c¹ funk-
cji mieszkaniowej, zgodnie z przepisami szczególnymi;

2) zasady zagospodarowania terenu i kszta³towania za-
budowy:

a) wjazdy na planowane dzia³ki budowlane z ulicy Brzozo-
wej oraz planowanych ulic i ci¹gów pieszojezdnych, okre�lo-
nych na rysunku zmiany planu,

b) granice dzia³ek budowlanych nale¿y wytyczaæ zgodnie z
rysunkiem zmiany planu z zastrze¿eniem lit. c,

c) dopuszcza siê zmianê postulatywnych granic dzia³ek
budowlanych (oznaczonych na rysunku zmiany planu lini¹ prze-
rywan¹), pod warunkiem zachowania szeroko�ci dzia³ek pozwa-
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laj¹cej na usytuowanie planowanej zabudowy, zgodnie z przepi-
sami niniejszej uchwa³y i przepisami szczególnymi,

d) obowi¹zuj¹ odpowiednio linie zabudowy jak ustalono
na rysunku zmiany planu,

e) teren pomiêdzy lini¹ zabudowy i lini¹ rozgraniczaj¹c¹
ulic i ci¹gów pieszojezdnych, poza koniecznymi doj�ciami, wjaz-
dami i miejscami postojowymi dla samochodów, przeznaczyæ
na zieleñ ozdobn¹,

f) w granicach dzia³ek budowlanych nale¿y przewidzieæ
minimum 2 miejsca postojowe dla samochodów osobowych,
wliczaj¹c miejsca gara¿owe,

g) powierzchnia biologicznie bierna, tj. powierzchnia za-
budowana i utwardzona (doj�cia, dojazdy, miejsca postojowe,
tarasy itp.) nie mo¿e przekroczyæ 50 % powierzchni dzia³ki bu-
dowlanej,

h) wysoko�æ budynków mieszkalnych  9 - 10 m, mierz¹c
od najni¿szego poziomu terenu w obrysie budynku do najwy¿-
szego punktu kalenicy,

i) poziom posadzki parteru budynków mieszkalnych nie
ni¿ej ni¿ 148,6 m n.p.m,

j) dach wysoki, symetryczny o k¹cie nachylenia podstawo-
wych po³aci 35o - 42o z mo¿liwo�ci¹ dowolnych rozwi¹zañ do-
�wietleñ poddaszy; dopuszcza siê u¿ytkowe wykorzystanie pod-
daszy,

k) obowi¹zuje kierunek podstawowej linii kalenicy okre-
�lony na rysunku zmiany planu,

l) w uzasadnionych wypadkach dopuszcza siê odstêpstwa
od warunków okre�lonych w lit. h, j, k - w granicach nie maj¹cych
istotnego wp³ywu na wygl¹d ca³ego planowanego zespo³u,

m) pokrycie dachów dachówk¹ lub materia³em dachów-
kopodobnym,

n) dopuszcza siê lokalizacjê w granicach dzia³ki budowla-
nej jednego budynku gospodarczego, parterowego, o po-
wierzchni u¿ytkowej do 20m2 i wysoko�ci pomieszczeñ do 3m,
pod warunkiem dostosowania jego architektury do architektury
budynku mieszkalnego,

o) w projektach technicznych obiektów budowlanych na-
le¿y stosowaæ rozwi¹zania zabezpieczaj¹ce przed skutkami
ewentualnych zalewów powodziowych.

§ 7. 1. Wyznacza siê teren zieleni nieurz¹dzonej oznaczo-
ny na rysunku zmiany planu symbolem ZN.

2. Na terenie, o którym mowa w ust. 1, dopuszcza siê:
lokalizacjê ci¹gu spacerowego, urz¹dzeñ rekreacyjnych, urz¹-
dzeñ infrastruktury technicznej, o których mowa w § 9, urz¹dze-
nie zieleni z wykorzystaniem gatunków ro�lin zgodnie z siedli-
skiem oraz - wzd³u¿ pó³nocnej i pó³nocno-zachodniej granicy -
obwa³owanie zabezpieczaj¹ce przed powodzi¹.

3. W przypadku, gdy obwa³owanie, o którym mowa w ust. 2, nie
bêdzie przewidziane w planie ochrony przeciwpowodziowej,
sporz¹dzonym na podstawie przepisów odrêbnych, dopuszcza
siê przeznaczenie pasa terenu na powiêkszenie dzia³ek budow-
lanych do granicy postulatywnej - wtórnej, pokazanej na rysun-
ku zmiany planu.

§ 8. 1. Wyznacza siê tereny ci¹gów komunikacyjnych ozna-
czonych na rysunku zmiany planu symbolami: KD, KX.

2. Dla ci¹gów komunikacyjnych ustala siê zasady zago-
spodarowania:

1) 1KD - teren przeznaczony na poszerzenie ulicy Brzozo-
wej do szeroko�ci 12m, mierz¹c do istniej¹cej zachodniej linii
rozgraniczaj¹cej; do czasu urz¹dzenia ulicy dopuszcza siê urz¹-
dzenie zieleni o funkcji estetycznej, z wykluczeniem trwa³ych
nasadzeñ mog¹cych utrudniæ docelowe zagospodarowanie te-
renu, oraz urz¹dzenie miejsc postojowych dla samochodów;

2) 2KD - planowana ulica dojazdowa:

- szeroko�æ w liniach rozgraniczaj¹cych  - minimum 10 m,
- szeroko�æ jezdni, chodników i pasów zieleni - zgodnie z

przepisami szczególnymi;
3) KX - planowane ci¹gi pieszojezdne:
- szeroko�æ w liniach rozgraniczaj¹cych - minimum 6 m,
- pasy ruchu ko³owego i pieszego wykonaæ na jednym

poziomie, bez krawê¿ników, ró¿nicuj¹c je kolorem i faktur¹ na-
wierzchni.

3. Planowane ci¹gi komunikacyjne 2KD i KX s¹ drogami
wewnêtrznymi w rozumieniu przepisów szczególnych.

4. Ci¹gi komunikacyjne powinny byæ dostosowane do
korzystania przez osoby niepe³nosprawne.

§ 9. 1. W zakresie infrastruktury technicznej ustala siê
zasady obs³ugi:

1) zaopatrzenie w wodê z istniej¹cej sieci wodoci¹go-
wej, która w tym celu wymaga kompleksowej przebudowy oraz
rozbudowy o nowe odcinki sieci rozdzielczej; dopuszcza siê inne
rozwi¹zania, je�li nie naruszaj¹ pozosta³ych przepisów niniej-
szej uchwa³y i s¹ zgodne przepisami szczególnymi;

2) odprowadzenie �cieków:
a) bytowych -poprzez przydomowe oczyszczalnie �cieków

lub do szczelnych zbiorników wybieralnych, lokalizowanych w
granicach dzia³ek budowlanych; docelowo do komunalnej sieci
kanalizacji sanitarnej,

b) pochodz¹cych z wód opadowych i roztopowych z pla-
nowanych ci¹gów komunikacyjnych - do gruntu lub istniej¹cego
w s¹siedztwie rowu melioracyjnego, za po�rednictwem sieci
kanalizacji deszczowej, po uprzednim oczyszczeniu, zgodnie z
wymogami okre�lonymi w przepisach szczególnych; lokalizacja
urz¹dzenia do oczyszczania �cieków - na terenie ZN,

3) usuwanie odpadów komunalnych - do kontenerów i
na komunalne sk³adowisko odpadów;

4) zaopatrzenie w ciep³o ze �róde³ indywidualnych;
5) zaopatrzenie w energiê elektryczn¹ - w oparciu o ist-

niej¹c¹ napowietrzn¹ liniê elektroenergetyczn¹ 15 kV; dla po-
trzeb planowanej zabudowy wymagana realizacja nowej stacji
transformatorowej (orientacyjna lokalizacja okre�lona zosta³a
na rysunku zmiany planu) oraz sieæ rozdzielcza niskiego napiê-
cia;

6) telekomunikacja - kanalizacj¹ kablow¹.
2. Sieci, o których mowa w ust. 1, nale¿y prowadziæ w pa-

sach planowanych ci¹gów komunikacyjnych lub na terenach
planowanej zieleni ZN; w przypadkach uzasadnionych szczegó-
³owymi rozwi¹zaniami technicznymi dopuszcza siê lokalizacje
na innych terenach, za zgod¹ w³a�cicieli.

§ 10. Ustala siê ogólne zasady ochrony �rodowiska przy-
rodniczego:

1) realizacjê nowej zabudowy mieszkaniowej warunkuje
siê realizacj¹ - wyprzedzaj¹co lub równolegle - urz¹dzeñ do
oczyszczania �cieków, o których mowa w § 9, ust.1, pkt 2, lit. a, b,
a w przypadku szczelnych zbiorników wybieralnych - zapewnie-
niem odbioru �cieków;

2) do ogrzewania budynków nale¿y stosowaæ urz¹dzenia
niskoemisyjne;

3) dla terenów MN obowi¹zuj¹ dopuszczalne poziomy
ha³asu okre�lone w przepisach szczególnych dla zabudowy
mieszkaniowej jednorodzinnej.

Przepisy koñcowe

§ 11. Zgodnie z art. 10 ust. 3, art.36 ust. 3 ustawy o zago-
spodarowaniu przestrzennym ustala siê jednorazow¹ op³atê od
wzrostu warto�ci nieruchomo�ci w wysoko�ci:

- tereny zabudowy mieszkaniowej MN - 30 %;
- tereny komunikacji                KD, KX -   0 %;
- tereny zieleni nieurz¹dzonej        ZN -   0 %.

Dziennik Urzêdowy
Województwa Opolskiego Nr 98
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§ 12. Miejscowy plan ogólny zagospodarowania przestrzen-
nego Gminy D¹browa, zatwierdzony uchwa³¹ Nr XII/61/91 Rady
Gminy w D¹browie z dnia 5 grudnia 1991r. z pó�niejszymi zmia-
nami, traci moc obowi¹zuj¹c¹ w czê�ci objêtej niniejsz¹ uchwa³¹.

§ 13. Wykonanie uchwa³y powierza siê Wójtowi Gminy.

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

Przewodnicz¹cy Rady Gminy
Piotr Wieczorek
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Na podstawie art. 110, ust. 4 i art. 124, ust. 1, pkt 4 ustawy
z dnia 26 listopada 1998r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2003r.
Nr 15, poz. 148, Nr 45, poz. 391, Nr 65, poz. 594) oraz art. 18, ust.
2, pkt 6 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorz¹dzie gminnym
(Dz.U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591, z 2002r. Nr 23, poz. 220, Nr 62,
poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 214, poz. 1806, z 2003r. Nr 80, poz.
717), Rada Gminy w Domaszowicach uchwala:

§ 1. Wprowadza siê zmiany w uchwale Nr XXVI/267/2002
Rady Gminy w Domaszowicach z dnia 12 wrze�nia 2002 r. w
sprawie uchwalenia Wieloletniego Planu Inwestycyjnego dla
Gminy Domaszowice na lata 2002-2008, jak ni¿ej:

1. Za³¹cznik do uchwa³y Nr XXVI/267/2002 Rady Gminy w
Domaszowicach z dnia 12 wrze�nia 2002r. w sprawie uchwale-
nia Wieloletniego Planu Inwestycyjnego dla Gminy Domaszowi-
ce na lata 2002-2008 otrzymuje brzmienie jak za³¹cznik nr 1 do
niniejszej uchwa³y.

1881

Uchwa³a Nr VIII/50/03
Rady Gminy w Domaszowicach

z dnia 29 sierpnia 2003 r.

w sprawie zmiany uchwa³y Nr XXVI/267/2002 Rady Gminy w Domaszowicach z dnia 12 wrze�nia 2002 r.
w sprawie uchwalenia Wieloletniego Planu Inwestycyjnego dla Gminy Domaszowice na lata 2002-2008.

§ 2. Wykonanie uchwa³y powierza siê Wójtowi Gminy Do-
maszowice.

§ 3. Uchwa³a wchodzi w ¿ycie w terminie 14 dni od daty
og³oszenia w Dzienniku Urzêdowym Województwa Opolskiego.

Przewodnicz¹cy Rady
Jan Nowak

Za³¹cznik nr 1
 do uchwa³y Nr VIII/50/03

Rady Gminy w Domaszowicach
 z dnia 29 sierpnia 2003r.

Za³¹cznik do " Wieloletniego Planu Inwestycyjnego dla
Gminy Domaszowice na lata 2002 - 2008"

Nazwa zadania 
Okres 

realizacji 

Jednostka 

koordynuj¹ca 

Koszt zadania 

ogó³em 

Nak³ady 

poniesione 

do 

30.08.2002 

Rok  

2002 

Rok 

2003 

Rok 

2004 

Rok 

2005 

Rok  

2006 

Rok 

2007 

Rok 

2008 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

Budowa oczyszczalni �cieków 

i kanalizacji sanitarnej 

2003-2010 Urz¹d Gminy 8 500 000  13 000 0 20 000 130 000 175 000  175 000 175 000  175 000 

Odwiert studni g³êbinowej na 

wodoci¹gu Strzelce 

2002 Urz¹d Gminy 15 000 0 15 000 0 0 0 0 0 0 

Budowa wodoci¹gu wraz z 

przy³¹czami we W³ochach 

2003-2004 Urz¹d Gminy 528 462,47 0 0 50 000  478 462,471 0 0 0 0 

Remont dróg : 

- droga gruntowa  

w   Domaszowicach 

 

- ul. Polna w Domaszowicach 

 

- droga gruntowa w Strzelcach 

2002-2008 

 

Urz¹d Gminy  

160 000 

 

 

315 361,11 

 

500 000 

 

18 000 

 

 

13 300 

 

5 000 

 

14 200 

 

 

0 

 

0 

 

0 

 

 

302 061,112 

 

495 000 

 

0 

 

 

0 

 

0 

 

0 

 

 

0 

 

0 

 

0 

 

 

0 

 

0 

 

0 

 

 

0 

 

0 

 

0 

 

 

0 

 

0 

Zagospodarowanie O�rodka 

Sportu i Rekreacji  

w Domaszowicach 

2002 Urz¹d Gminy 52 000 0 52 000 0 0 0 0 0 0 

Rozbudowa gimnazjum  

w Domaszowicach 

2004-2005 Urz¹d Gminy 90 000 0 0 0 60 000 30 000 0 0 0 

Zagospodarowanie O�rodka 

Wodnego w Nowej Wsi 

2007-2008 Urz¹d Gminy 60 000 0 0 0 0 0 0 30 000 30 000 

Budowa remizy z domem 

stra¿aka w Domaszowicach 

2007-2008 Urz¹d Gminy 250 000 0 0 0 0 0 0 150 000 100 000 

 

WYKAZ INWESTYCJI PRZYJÊTYCH DO REALIZACJI NA
LATA 2002-2008 ( w z³ )

1W tym:
-SAPARD - 337 546,98
-bud¿et Gminy - 140 915,49

2W tym:
- SAPARD - 226 545,83
- bud¿et Gminy - 75 515,29
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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,  z  2002 r. Nr  23,  poz.  220,  Nr  62,  poz.  558,
Nr  113,  poz.  984,  Nr  153,  1217  i  Nr  214,  poz. 1806) oraz art. 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. 1279,  z  2000 r.  Nr  12,  poz.  136, Nr  109,  poz  1157,
Nr  120,  poz.  1268,  z  2001 r.  Nr  5  poz.  42,  Nr  14,  poz.  124,
Nr  100  poz.  1085,  Nr  115  poz.  1229,  Nr  154,  poz.  1804,
z  2002 r.  Nr  5  poz.  42,  Nr  113  poz.  984)   oraz  w  zwi¹zku  z
art.  85  ust. 2   ustawy  z  dnia  27  marca  2003 r.  o  planowaniu
i  zagospodarowaniu  przestrzennym  ( Dz. U. Nr  80  poz.  717 )-
Rada  Gminy  £ubniany   uchwala, co nastêpuje :

§ 1. Uchwala siê zmianê miejscowego planu zagospoda-
rowania przestrzennego Gminy  £ubniany, zatwierdzonego
uchwa³¹ Nr XXVII/96/84 Gminnej Rady Narodowej w  £ubnia-
nach  z  dnia  27  lutego  1984 r. zmienionego  uchwa³¹  Nr  VII/35/95
Rady  Gminy  w  £ubnianach  z  dnia  23  czerwca  1995 r. (Dz. Urz.
Woj. Opolskiego Nr 9, poz. 43 ) oraz  pó�niejszymi zmianami
wprowadzonymi do tego planu.

§  2. Przedmiotem  zmiany   planu  s¹   tereny   po³o¿one
we  wsi   Kêpa,  obejmuj¹ce dzia³ki  gruntu:
k.m.1 - Nr:  18,  19,  20,   21,  22,  25, 330/26, 331/26, 162/27,
161/27, 396/28, 345/29, 344/29, 667/100,
k.m.5 -    Nr 303/45.

§ 3. 1. Integraln¹ czê�ci¹ zmiany  miejscowego  planu
zagospodarowania  przestrzennego   jest rysunek planu wyko-
nany  na  mapie w  skali  1 : 1000. Rysunek  planu  przy  pomocy
graficznych oznaczeñ okre�la przeznaczenie i warunki przestrzen-
nego   zagospodarowania  terenów.

2. Rozró¿nia  siê  nastêpuj¹ce  rodzaje  ustaleñ  regulacyj-
nych i  funkcjonalnych  planu:

1) obowi¹zuj¹ce , którymi  okre�lone  zosta³y:
a) granice  terenów  objêtych   zmian¹   planu,
b) linie  rozgraniczenia  terenów  o  ró¿nym  przeznaczeniu

lub  o  ró¿nych  zasadach  zagospodarowania,
c) symbole  przeznaczenia  terenów,
d) nieprzekraczalne  linie  zabudowy,
2)  pozosta³e  oznaczenia  maj¹  charakter  informacyjny;

dozwolone  jest  u�ci�lenie  na  etapie  decyzji  o  warunkach
zabudowy  i  zagospodarowania  terenu.

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

liniami  rozgraniczaj¹cymi   obszar  o  okre�lonej funkcji  ozna-
czonej  odpowiednim  symbolem  u¿ytkowania,

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

3) zagospodarowaniu  tymczasowym -  nale¿y  przez  to
rozumieæ  dopuszczalny       planem  sposób  u¿ytkowania  lub
zagospodarowania  terenów  do  czasu  realizacji  przeznacze-
nia  podstawowego,

4) urz¹dzeniach  towarzysz¹cych  -  nale¿y  przez  to
rozumieæ  obiekty  technicznego  wyposa¿enia  /  naziemne  i
podziemne/    s³u¿¹ce  funkcji  dominuj¹cej,
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Uchwa³a Nr VIII/44/03
Rady Gminy £ubniany

z dnia 6 pa�dziernika 2003 r.

w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego  Gminy £ubniany.

5) drogach g³ównych,  lokalnych  gminnych,  dojazdowych
nale¿y  przez  to  rozumieæ  drogi  publiczne  realizowane  na  zasadach
okre�lonych  w  przepisach  o  drogach  publicznych.

§ 5.  Obszar   objêty   zmian¹    planu  otrzymuje   na
rysunku  zmiany  planu  odpowiednio  nowe symbole  i  przezna-
czenie  terenów :

MN -  tereny  zabudowy  mieszkaniowej  jednorodzinnej,
MN-1    -   tereny  zabudowy  mieszkaniowej  jednorodzinnej,

na  których  wystêpuje  wysoki  poziom  wód gruntowych,
MN-2    -   tereny  zabudowy  mieszkaniowej  jednorodzinnej,

na  których  wystêpuje  konieczno�æ  ochrony przed  ha³asem,
EE-1 -  tereny  urz¹dzeñ  elektroenergetycznych,

KL -  tereny  ulic  lokalnych,  zbiorczych,
KD -  tereny  ulic  dojazdowych,  wewnêtrznych.

§ 6. 1. Warunki  zabudowy  i  zagospodarowania  tere-
nów  oznaczonych  symbolami  MN,  MN-1  i  MN-2  s¹ nastêpu-
j¹ce:

1) Zasady  zagospodarowania  terenów:
Przeznaczenie   podstawowe:    projektowane  tereny

mieszkalnictwa jednorodzinnego.
Przeznaczenie  uzupe³niaj¹ce:
a) budynki  gara¿owe  i  gospodarcze  oraz  miejsca  po-

stojowe - zwi¹zane  z  funkcj¹  mieszkaniow¹  terenu,
b) niezbêdna  infrastruktura  techniczna,
c) zieleñ  przydomowa ,  w  tym  ogrody.
Dozwolone  jest  przeznaczenie  czê�ci  terenu  pod  loka-

lizowanie   us³ug   nie  zak³ócaj¹cych  funkcji  mieszkaniowej
obszaru ( o  wielko�ci  do  20%  powierzchni  u¿ytkowej  budynku
mieszkalnego ).

Na  terenie  zabudowy  mieszkaniowej  jednorodzinnej
po³o¿onym  na  obszarze,  na  którym  wystêpuje  wysoki  poziom
wód  gruntowych   MN-1,  zaleca  siê  realizacjê  budynków  bez
podpiwniczenia.

Na  terenie  zabudowy  mieszkaniowej  jednorodzinnej
po³o¿onym  na  obszarze,  na  którym  wystêpuje  konieczno�æ
ochrony  przed  ha³asem MN-2,  zaleca  siê  zastosowanie  pe³-
nego  ogrodzenia  i  zieleni  izolacyjnej  oraz   okien  o  odpowied-
niej  izolacyjno�ci   od  strony  drogi  powiatowej  Nr  1703.

Na  terenach  MN, MN-1  i  MN-2 zabrania  siê  lokalizowa-
nia  obiektów  i  urz¹dzeñ  us³ugowych    zaliczonych  do  kategorii
przedsiêwziêæ mog¹cych  znacz¹co  oddzia³ywaæ  na  �rodowi-
sko,  które  zawsze  wymagaj¹  sporz¹dzenia  raportu  oddzia³y-
wania  na  �rodowisko,  oraz  co  do  których  obowi¹zek  sporz¹-
dzenia  raportu  mo¿e  byæ  wymagany.

Dozwolone  jest  stosowanie  innych  podzia³ów  terenów
na  dzia³ki  ni¿  okre�la  rysunek  planu.  Podzia³  ten  powinien
zapewniaæ  powierzchnie  dzia³ek  pozwalaj¹ce  na  prawid³owe
ich  zagospodarowanie  ( w³a�ciwe  dla  zabudowy  wolno stoj¹-
cej  lub  bli�niaczej ) oraz  dostêp  do  drogi  publicznej.  Minimal-
na  szeroko�æ  dojazdu  nie  powinna  byæ  mniejsza  ni¿
6 metrów ,  umo¿liwiaj¹c  doprowadzenie  niezbêdnych  urz¹-
dzeñ  infrastruktury  technicznej.

2) Zasady  zabudowy  dzia³ek:
a)   budynki  mieszkalne  wolno stoj¹ce,  dozwolone  bli�-

niacze,
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b) odleg³o�æ  linii  zabudowy  od  terenów  dróg i  ulic
okre�la    rysunek  zmiany  planu,

c) odleg³o�ci  zabudowy  od   urz¹dzeñ  liniowych   okre�la
rysunek  zmiany   planu,

d) dopuszczalna  wysoko�æ  zabudowy  wynosi  do  dwóch
kondygnacji  naziemnych,

e) budynki  bez  podpiwniczenia,
f) architektura  budynków  dostosowana  wygl¹dem  i  ska-

l¹  do  otoczenia,  wskazane  nawi¹zanie  do  formy   regionalnej,
uk³ad  kalenicy  budynku    dostosowaæ  do  zabudowy  na
dzia³kach  s¹siednich,

g) dachy  o  symetrycznym  uk³adzie  po³aci  /  dopuszczal-
ne  wielospadowe / ,

h) mo¿liwo�æ   wykorzystania   poddasza  na  cele  miesz-
kaniowe,

i) ustala  siê  zasadê  lokalizowania  budynków  gospodar-
czych  na  zapleczu  dzia³ki, z  mo¿liwo�ci¹  usytuowania  bezpo-
�rednio  przy  granicy  dzia³ki  s¹siada  lub  dobudowanych  do
budynków  gospodarczych  na  dzia³kach  s¹siednich,

j) tereny  zabudowane  oraz  utwardzone  nawierzchnie,
dojazdy  i  doj�cia  nie  powinny  ³¹cznie  przekraczaæ  35%
powierzchni  dzia³ki,  pozosta³¹  czê�æ  u¿ytkowaæ  jako  biolo-
gicznie  czynn¹,  tzn. trawniki,  zieleñ  ozdobna,  ogrody,

k) ogrodzenie  dzia³ek  nie  powinno  przekraczaæ  pasa
drogowego  okre�lonego  w  niniejszym  planie,

l) tereny dzia³ek   po³o¿onych  poni¿ej  poziomu  dróg  wy-
magaj¹   przystosowania   do   celów  budowlanych   poprzez
podniesienie  / nasypanie / terenu

m)  zasady  obs³ugi  komunikacyjnej  okre�la  rysunek
zmiany   planu .

2.  Warunki  zabudowy  i  zagospodarowania  terenu  ozna-
czonego  symbolem  EE-1.

     Przeznaczenie  podstawowe  :  teren  urz¹dzeñ  elektro-
energetycznych - stacji  transformatorowych.

 Dozwolone  lokalizowanie  stacji  kontenerowych.
 Zagospodarowanie  terenu  zieleni¹  nisk¹  oraz  nale¿yte

jej  utrzymanie.

§ 7. Zasady  kszta³towania  terenów  komunikacji  i  in-
frastruktury  technicznej.

1.   Warunki  kszta³towania  terenów    komunikacji:
1)   Parametry  pasa  drogowego   kszta³towaæ  nale¿y  w

sposób  nastêpuj¹cy:
KL    -   ulice   lokalne  zbiorcze:
a) szeroko�æ  w  liniach  rozgraniczenia 12,0 m,  jak okre-

�la  rysunek  planu,
b) jezdnia  o  szeroko�ci   co  najmniej   6,0 m,
c) dwustronne chodniki  co  najmniej  2, 0 m,
d)    na  skrzy¿owaniach  z  ulicami  klasy  D  stosowaæ

nale¿y  naro¿ne  �ciêcia  linii  rozgraniczaj¹cych nie  mniejsze
ni¿  5,0 m × 5,0 m,

e)    dozwolona  lokalizacja  miejsc  postojowych  poza
pasami  jezdni.

KD   -  ulice  dojazdowe,  wewnêtrzne:
a) szeroko�æ  w  liniach  rozgraniczenia  co  najmniej

10,0m,  okre�la  rysunek  planu,
b) na  skrzy¿owaniach  z  ulicami  klasy L  lub D  stosowaæ

nale¿y  naro¿ne  �ciêcia  linii  rozgraniczaj¹cych  nie  mniejsze
ni¿  5,0 m × 5,0 m,

c) jezdnia  o  szeroko�ci   co  najmniej   6,0 m,
d) dwustronne chodniki  co  najmniej  1,20m,
e) zieleñ  izolacyjna  urz¹dzona,
f) dozwolona  lokalizacja  miejsc  postojowych  poza  pa-

sami  jezdni.
2.  Zasady  wyposa¿enia  w  zakresie  infrastruktury

technicznej:

1) Zaopatrzenie  w  wodê
a) z istniej¹cych  sieci   wodoci¹gowych  oraz  przez  rozbu-

dowê  sieci  rozdzielczej  na terenach  rozwojowych,
b) trasy  projektowanych  sieci  powinny  przebiegaæ  w

liniach  rozgraniczaj¹cych  dróg okre�lonych na rysunku zmiany
planu, w wyj¹tkowych przypadkach  dozwolona  jest lokalizacja
sieci  poza  liniami  rozgraniczaj¹cymi  dróg  pod  warunkiem
zachowania odleg³o�ci  okre�lonej  w  przepisach  szczegól-
nych  od  linii  zabudowy  budynków istniej¹cych  oraz  projekto-
wanych,

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

2) Odprowadzenie  �cieków bytowych  i  komunalnych
a)  �cieki bytowe i komunalne odprowadziæ do kanalizacji

sanitarnej z przesy³em do  oczyszczalni �cieków we wsi Czarno-
w¹sy,

b)  trasy  projektowanych  kana³ów  sanitarnych  w  liniach
rozgraniczaj¹cych  dróg, dopuszcza siê lokalizowanie w pasie
jezdni. W wyj¹tkowych przypadkach   wynikaj¹cych z potrzeb  tech-
nicznych, dopuszcza  siê  sytuowanie  kana³ów  na  terenach
nieruchomo�ci, na uzgodnionych  z  w³a�cicielem zasadach
dostêpno�ci w  sytuacjach  awaryjnych,

 c)  w okresie przej�ciowym na terenach oznaczonych sym-
bolami MN dozwolone  odprowadzenie do szczelnych zbiorni-
ków wybieralnych, lokalizowanych na terenie  dzia³ek  budowla-
nych zgodnie z obowi¹zuj¹cymi  przepisami  budowlanymi,

d)  zakaz odprowadzenia �cieków do wód powierzchnio-
wych, gruntowych oraz  gruntu,

 e)  zakaz  stosowania  indywidualnych  oczyszczalni  �cie-
ków  ( przydomowych);

3) Odprowadzenie  �cieków  opadowych:
a)  �cieki  opadowe  z  terenów    jezdni  dróg  istniej¹cych

i  projektowanych , powierzchni utwardzonych, podjazdów, miejsc
postojowych, parkingów, po  uprzednim  oczyszczeniu w  urz¹-
dzeniach oczyszczaj¹cych, odprowadziæ  nale¿y do  systemu
odprowadzenia wód powierzchniowych (rowów i cieków), na
warunkach  okre�lonych  w  pozwoleniu  wodno-prawnym,

b) na terenach zabudowy MN dozwolone jest zagospoda-
rowanie �cieków opadowych  w  obrêbie dzia³ki;

4) Zaopatrzenie  w  ciep³o  z  kot³owni  indywidualnych  ze
stosowaniem  paliw  o  niskiej  wielko�ci  emisji. Mo¿liwo�æ
lokalizacji  zbiornika  gazu  p³ynnego  na  terenie dzia³ki  budow-
lanej;

5) Elektroenergetyka
 W  planie  miejscowym   ustala  siê   :
a)  budowê nowej  stacji  transformatorowej  15/0,4 kV, dla

której  nale¿y  przyj¹æ   nastêpuj¹ce  odleg³o�ci :
-od  zabudowy  -    10 m,
- od  krawêdzi  drogi  -   4 m,
b)  dla  projektowanych  sieci  nale¿y  przyj¹æ  nastêpuj¹ce

ustalenia:
 -  sieæ  niskiego  napiêcia, g³ównie  jako  napowietrzna,

prowadzona  wzd³u¿  pasa drogowego ulic, zalecane  kablowa-
nie istniej¹cych  i  projektowanych  odcinków  sieci, -  o�wietle-
nie  uliczne  instalowane  na  s³upach  wspólnie  z  sieci¹  n/n,

c)  przebudowa  istniej¹cych  linii  elektroenergetycznych
przebiegaj¹cych  przez  tereny mieszkaniowe i inne, w razie ko-
lizji z przewidywanymi nowopowsta³ymi  obiektami - na koszt i
staranie inicjatora zmian w miejscowym planie  zagospodaro-
wania przestrzennego.

6) Telekomunikacja
Docelowo, kanalizacj¹  kablow¹  prowadzon¹  w  liniach

rozgraniczenia  ulic .
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7) Gospodarka  odpadami:
a) odprowadzenie nieczysto�ci sta³ych komunalnych, do

kontenerów i ich  pó�niejsze usuwanie na wysypisko komunal-
ne, na warunkach okre�lonych przez  dysponenta  wysypiska,

b) sposób postêpowania z odpadami (w tym medycznymi)
na zasadach okre�lonych  w przepisach o odpadach, uwzglêdniaj¹c
w miarê mo¿liwo�ci ich minimalizacjê i  segregacjê.

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

1. Ochrona  dóbr  kultury  i  krajobrazu  kulturowego:
Na  terenie  objêtym  zmian¹  planu  wszelkie  odkryte  w

trakcie  prac  ziemnych  przedmioty  zabytkowe,  oraz  obiekty
nieruchome  i  nawarstwienia  kulturowe  podlegaj¹  ochronie
prawnej.  W  takich  przypadkach  ustala  siê  obowi¹zek  powia-
damiania  Pañstwowej  S³u¿by   Ochrony Zabytków  celem  zor-
ganizowania  nadzoru  archeologiczno - konserwatorskiego.
Ratownicze  badania  archeologiczne  finansuje  inwestor.

2. Ochrona �rodowiska przyrodniczego i zdrowia ludzi
oraz ochrona przed  zagro¿eniami:

1) Tereny objête planem po³o¿one s¹ w granicach G³ów-
nego Zbiornika Wód Podziemnych;  nr 335 - Zbiornik  Krapkowi-
ce -  Strzelce  Opolskie,  wymagaj¹cego   szczególnej ochrony.
W zwi¹zku z tym:

- zabrania siê stosowania rozwi¹zañ projektowych umo¿-
liwiaj¹cych wprowadzanie nie oczyszczonych  �cieków do wód
powierzchniowych, wód podziemnych i do gruntu,

- dopuszcza siê, do czasu zrealizowania sieci kanalizacji
sanitarnej, gromadzenie �cieków w szczelnych  zbiornikach
wybieralnych,

2) Warstwê gleby (humusu) przed przyst¹pieniem do bu-
dowy nale¿y zdj¹æ i zagospodarowaæ przy rekultywacji terenu.
Masy ziemne, usuwane lub przemieszczane w zwi¹zku z reali-
zacj¹ budynków mieszkalnych na terenach objêtych planem,
nale¿y wykorzystaæ do celów niwelacji  terenu w miejscu ich
powstania - w szczególno�ci dla podniesienia rzêdnej po-
wierzchni terenu od strony doliny rzeki Chrz¹stawy (Jemielnicy).
Dopuszcza siê równie¿ wykorzystanie mas ziemnych w innym
miejscu na terenie Gminy -  wskazanym  przez  Wójta Gminy
£ubniany;

3) Zaleca siê, aby pó³nocna czê�æ terenów dzia³ek grani-
cz¹cych bezpo�rednio z dolin¹ rzeki Chrz¹stawy (Jemielnicy)
zosta³a zagospodarowana zieleni¹ wysok¹ i krzewami dla utrwa-
lenia lokalnego ci¹gu ekologicznego i zachowania ró¿norodno�ci
biologicznej i lokalnych walorów krajobrazowych tego terenu;

4) Zaleca siê wykorzystywanie, dla celów grzewczych, pa-
liw o niskiej zawarto�ci zwi¹zków siarki oraz py³u drobnego, ze
wzglêdu na cechy fizjograficzne terenu sprzyjaj¹ce wystêpowa-
niu inwersji termicznych i koncentracji zanieczyszczeñ w strefie
przypowierzchniowej;

5) Ustala siê dopuszczalne poziomy ha³asu w �rodowi-
sku, powodowane przez poszczególne grupy �róde³ ha³asu,w
tym drogowego, z wy³¹czeniem ha³asu powodowanego przez
linie elektroenergetyczne, wyra¿one równowa¿nym poziomem
d�wiêku A w dB na granicy dzia³ek terenów zabudowy chronio-
nej z mocy przepisów szczególnych, w tym:

dla  terenów  MN,  MN-1,  MN-2:
a) od  �róde³  komunikacji  drogowej
Leq  dla  dnia [ 6°° -  22°° ] - 55 dB(A)
Leq  dla  nocy [ 22° °- 6°° ] - 45 dB(A),
b)  od  pozosta³ych  obiektów  i  grup  �róde³  ha³asu:
Leq  dla  dnia [ 6°° -  22°° ] - 45 dB(A)
Leq  dla  nocy [ 22° °- 6°° ] - 40 dB(A).

W  przypadku  zmiany  aktualnie  obowi¹zuj¹cych  norm
akustycznych  w  zakresie  dopuszczalnych  poziomów  natê¿e-
nia  d�wiêku  ha³asu  zewnêtrznego,  na  podstawie  których

ustalono  warto�ci  okre�lone  w  pkt  a)  i b)   -  obowi¹zywaæ
bêd¹  warto�ci  ustanowione  prawem  powszechnym;

6) Dla dotrzymania norm akustycznych w pomieszczeniach
przeznaczonych na sta³y pobyt ludzi [pomieszczenia mieszkal-
ne], usytuowanych powy¿ej kondygnacji parterowej, wymaga siê
stosowania, na terenach oznaczonych symbolem MN-2, okien
o izolacyjno�ci akustycznej w³a�ciwej nie mniejszej jak 30 dB
dla minimalizacji uci¹¿liwego oddzia³ywania ruchu komunika-
cyjnego na drodze Opole-£ubniany;

7) Dla zapewnienia standardów jako�ci �rodowiska w
zakresie ha³asu, o których mowa w punkcie 5) i zanieczyszcze-
nia powietrza na terenach oznaczonych symbolami MN, po³o¿o-
nych najbli¿ej istniej¹cych obiektów produkcji fermowej, Wójt
Gminy £ubniany bêdzie:

- prowadzi³ monitoring zagro¿enia ha³asem i zanieczysz-
czenia powietrza w formie badañ okresowych, nie rzadziej ni¿
jeden raz na rok, zgodnie z obowi¹zuj¹cymi metodykami refe-
rencyjnymi okre�lonymi w przepisach prawa ochrony �rodowi-
ska a wyniki badañ bêd¹ przekazywane: staro�cie powiatowe-
mu, wojewódzkiemu inspektorowi ochrony �rodowiska oraz
powiatowemu inspektorowi sanitarnemu,

-   w przypadku stwierdzenia naruszenia standardów jako-
�ci �rodowiska, lub wystêpowania dokuczliwych zjawisk obni-
¿aj¹cych jako�æ terenów mieszkaniowych, Wójt Gminy £ubnia-
ny podejmie z urzêdu dzia³ania wobec w³adaj¹cych i zarz¹dzaj¹-
cych obiektami fermowymi, zmierzaj¹ce do ustalenia komplek-
sowego oddzia³ywania wszystkich obiektów na �rodowisko i
ustalenia �rodków zaradczych dla minimalizacji oddzia³ywañ i
poprawy warunków zdrowotnych.

§ 9. Na terenach w granicach zmiany planu ustala siê, ¿e:
1.Granice  nowych  podzia³ów   oznaczone  na  rysunku

zmiany  planu  stanowi¹cym  za³¹cznik    do  niniejszej  uchwa³y,
okre�lone   jako  orientacyjne,   nie  s¹  �ci�le  obowi¹zuj¹ce;
dopuszcza  siê  ich  zmianê  z  zastrze¿eniem  zachowania
szeroko�ci  frontu  dzia³ki  budowlanej  mierzonej  w  linii  zabu-
dowy,  pozwalaj¹cej  na  prawid³owe  jej  zagospodarowanie.
Inny  ni¿  na  rysunku  planu  podzia³  nieruchomo�ci  powinien
uwzglêdniaæ  zasadê  dostêpno�ci   wyznaczonych  dzia³ek  do
komunikacji  i  uzbrojenia  oraz  mo¿liwo�æ  wykonania  innych
ustaleñ   wynikaj¹cych  z  uchwa³y  oraz  przepisów  szczegól-
nych.

2. Tereny, dla  których  plan  miejscowy  ustala  inne  od
dotychczasowego  przeznaczenie,  mog¹  byæ  wykorzystywane
w  sposób  dotychczasowy  do  czasu  ich  zagospodarowania
zgodnego  z  planem,  o  ile  ich  u¿ytkowanie  nie powoduje
przekroczenia  dopuszczalnych  norm  emisji  do  �rodowiska  w
zakresie  zanieczyszczenia  powietrza  , gleby, wody  i  ha³asu  lub
nie  stanowi  ograniczenia  zagospodarowania  zgodnego  z
planem  na  terenach  s¹siednich.

§ 10. W  sprawach  nie  okre�lonych  ustaleniami niniej-
szego   planu  obowi¹zuj¹  przepisy  ustaw  szczególnych  i
norm.

§ 11. Dla  terenów  objêtych  niniejsz¹  zmian¹  planu,
zgodnie  z  art.  36  ust.3  ustawy  o  zagospodarowaniu  prze-
strzennym ,    ustala  siê   stawkê  procentow¹  s³u¿¹c¹  nalicza-
niu  op³aty  w  zwi¹zku  ze  wzrostem  warto�ci  nieruchomo�ci  -
nastêpuj¹cej  wysoko�ci :

1)  tereny  projektowanej  zabudowy  MN -    25,0    %
2)  tereny  urz¹dzeñ  elektroenergetycznych        -      0 %
2)  tereny  projektowanej  komunikacji -      0 %
Przy  zbywaniu  nieruchomo�ci  po³o¿onych  na  terenach

okre�lonych  niniejsz¹  zmian¹ planu,   Wójt  Gminy   £ubniany
pobierze  jednorazow¹  op³atê,  okre�lon¹  na  wy¿ej  wymienio-
nym  poziomie   w  stosunku  do  wzrostu  warto�ci  nieruchomo�ci.
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§ 12. Trac¹  moc  obowi¹zuj¹c¹   ustalenia   miejscowego
planu   zagospodarowania  przestrzennego Gminy  £ubniany,
zatwierdzonego  uchwa³¹  Nr XXVII/96/84  Gminnej  Rady  Naro-
dowej w £ubnianach  z  dnia  27  lutego  1984 r.,  zmienionego
uchwa³¹ Nr VII/35/95 Rady Gminy w £ubnianach z dnia 23 czerw-
ca 1995 r. oraz pó�niejszymi  zmianami wprowadzonymi do tego
planu, dla terenu bêd¹cego przedmiotem niniejszej  uchwa³y.

§ 13. Wykonanie uchwa³y powierza siê Wójtowi Gminy
£ubniany.

§ 14. Uchwa³a  podlega  og³oszeniu  w  Dzienniku  Urzê-
dowym  Województwa  Opolskiego.

§ 15. Uchwa³a  wchodzi  w  ¿ycie  po  up³ywie  14  dni  od
dnia  og³oszenia  w  Dzienniku  Urzêdowym  Województwa  Opol-
skiego.

Przewodnicz¹cy Rady Gminy
Marian Ko³odziej

Dziennik Urzêdowy
Województwa Opolskiego Nr 98
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Na podstawie art. 35 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r.
o samorz¹dzie gminnym /Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz.1591, z
2002 r. Nr 23, poz.220, Nr 62, poz.558, Nr 113, poz. 984, z 2003r.
Nr 80, poz. 717, Nr 214, poz. 1806/, Rada Miejska w Otmucho-
wie uchwala, co nastêpuje :

§ 1. Nadaje siê Statuty So³ectwom : Broniszowice, Buków,
Goraszowice, Gr¹dy, Janowa, Jarno³tów, Jasienica Górna, Jo-
d³ów, Ka³ków, Kijów, Kwiatków, Lasowice, Ligota Wielka, Lubia-
tów, £¹ka, Maciejowice, Meszno, Nadziejów, Nieradowice, Ma-
lerzowice Ma³e, Piotrowice Nyskie, Ratnowice, Sarnowice, Sie-
dlec, Starowice, Suszkowice, �liwice, Ulanowice, Wierzbno,
Wójcice, Zwanowice - stanowi¹ce za³¹czniki do niniejszej uchwa³y.

§ 2. Trac¹ moc uchwa³y :
1/ Nr 70/10/91 Rady Miejskiej w Otmuchowie z dnia

16 lutego 1991r. w sprawie zatwierdzenia Statutów Samorz¹du
Mieszkañców Wsi,

2/ Nr XXXIX/329/98 Rady Miejskiej w Otmuchowie z dnia
31 marca 1998 r. w sprawie uchwalenia Statutów So³ectw Male-
rzowice Ma³e i Nieradowice.

§ 3. Wykonanie uchwa³y powierza siê Burmistrzowi Otmu-
chowa.

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

Przewodnicz¹cy Rady
Stanis³aw Zaczyk

Za³¹cznik  nr 1
  do  uchwa³y  Nr IX/90/2003

Rady  Miejskiej w Otmuchowie
  z  dnia  29  wrze�nia  2003 r.

STATUT
So³ectwa   Broniszowice

Rozdzia³ I
Nazwa i teren dzia³ania

§ 1. 1. Ogó³ mieszkañców  wsi   Broniszowice stanowi
jednostkê  pomocnicz¹  Gminy  Otmuchów.

2. Nazwa  jednostki  pomocniczej   brzmi :  So³ectwo
Broniszowice .

3. Obszar  So³ectwa  obejmuje  wie�   Broniszowice i
wynosi   246,74 ha.

Rozdzia³ II
Zasady  i  tryb  wyboru  organów  So³ectwa

§ 2. 1. Organami So³ectwa s¹:
1) Zebranie Wiejskie  -  jako  organ  uchwa³odawczy,
2) So³tys  -  jako  organ  wykonawczy,

2.    Rada  So³ecka  pe³ni  funkcjê  opiniodawczo - dorad-
cz¹  i  wspomagaj¹c¹  So³tysa.

§  3.1. So³tysa i Radê So³eck¹  wybiera ogó³  sta³ych miesz-
kañców So³ectwa uprawnionych do g³osowania na  Zebraniu
Wiejskim  w g³osowaniu tajnym, bezpo�rednim, spo�ród nie-
ograniczonej liczby kandydatów.

2. Zebranie  Wiejskie,  na  którym  ma  byæ  dokonany
wybór So³tysa i cz³onków Rady So³eckiej, zarz¹dza Burmistrz
Otmuchowa. W celu tym okre�la miejsce, dzieñ i godzinê Ze-
brania Wiejskiego.

3. Zarz¹dzenie Burmistrza Otmuchowa o zwo³aniu Zebra-
nia Wiejskiego dla wyboru So³tysa i Rady So³eckiej podaje siê
do wiadomo�ci mieszkañców So³ectwa, co najmniej na 14 dni
przed wyznaczon¹ dat¹ Zebrania.

§  4.1. Wybory So³tysa i Rady So³eckiej lub ich odwo³anie
przeprowadza komisja skrutacyjna w sk³adzie co najmniej
3 osób wybranych spo�ród uprawnionych uczestników Zebra-
nia. Cz³onkiem komisji nie mo¿e byæ osoba kandyduj¹ca do
wybieranych organów. Wybory przeprowadza siê na kartach do
g³osowania opatrzonych pieczêci¹ Urzêdu Miejskiego.

2. Do zadañ komisji nale¿y :
1) przyjêcie zg³oszeñ kandydatów,
2) przeprowadzenie g³osowania,
3) ustalenie wyników g³osowania,
4) og³oszenie wyników wyborów,
5) sporz¹dzenie protoko³u o wynikach wyborów.
3.    Protokó³ podpisuj¹ cz³onkowie komisji oraz przewod-

nicz¹cy  Zebrania.
4.   Zg³oszenia kandydatów i g³osowanie dla wyboru : So³-

tysa i Rady So³eckiej  przeprowadza siê oddzielnie.
5.  W pierwszej kolejno�ci  przeprowadza  siê  wybór So³-

tysa.

§  5. Za wybranych uwa¿a siê kandydatów, którzy uzyskali
zwyk³¹  wiêkszo�æ  g³osów.

§  6. 1 . So³tys i cz³onkowie  Rady  So³eckiej  mog¹  byæ
odwo³ani przez  Zebranie  Wiejskie  przed  up³ywem  kadencji
na podstawie  uzasadnionego  wniosku  z³o¿onego  przez  co
najmniej  10-ciu  mieszkañców  So³ectwa.

2.  G³osowanie  przeprowadza  siê  po  wys³uchaniu  zain-
teresowanych.

§  7.1. W przypadku odwo³ania So³tysa, Burmistrz Otmu-
chowa zwo³uje Zebranie Wiejskie, w  celu  wyboru  nowego
So³tysa -  w terminie 1-go miesi¹ca od dnia odwo³ania.

2. Wybory uzupe³niaj¹ce do Rady So³eckiej dokonywane
s¹ w ci¹gu miesi¹ca od dnia potrzeby  uzupe³nienia  jej  sk³adu.

1883

Uchwa³a Nr IX/90/2003
Rady Miejskiej w Otmuchowie

z dnia 29 wrze�nia 2003 r.

w sprawie nadania Statutów So³ectwom w Gminie Otmuchów.
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Rozdzia³  III
Organizacja  i  zadania  organów  jednostki  pomocni-

czej

Zebranie  Wiejskie
Prawo udzia³u w Zebraniu Wiejskim maj¹ wszyscy stali

mieszkañcy So³ectwa posiadaj¹cy czynne prawo wyborcze.

§  8.  Zebranie Wiejskie zwo³uje So³tys :
1) z w³asnej inicjatywy,
2) z inicjatywy Rady So³eckiej (na pisemny wniosek co

najmniej 50% jej sk³adu),
3) na pisemne ¿¹danie co najmniej 1/5 mieszkañców

So³ectwa uprawnionych do udzia³u w Zebraniu,
4) na  wniosek  Rady  Miejskiej  lub  Burmistrza .

 § 9. 1. Zebranie Wiejskie odbywa siê w miarê potrzeb,
jednak nie rzadziej  ni¿ raz w roku.

2. Termin i miejsce Zebrania Wiejskiego podaje siê do
wiadomo�ci publicznej przez og³oszenie na wiejskiej tablicy
og³oszeñ lub w inny sposób zwyczajowo przyjêty, na co najmniej
7 dni przed  terminem.

 § 10. 1.   Zebranie Wiejskie jest wa¿ne, gdy mieszkañcy
So³ectwa zostali o nim powiadomieni, zgodnie  z wymogami
niniejszego Statutu.

2.    Zebranie Wiejskie otwiera So³tys i przewodniczy jego
obradom.  W  przypadku  nieobecno�ci  So³tysa  Zebranie Wiej-
skie  wybiera  inn¹ osobê  do  jego  prowadzenia.

3.  Porz¹dek obrad uchwala Zebranie Wiejskie na pod-
stawie projektu przed³o¿onego przez  przewodnicz¹cego Zebra-
nia.

 § 11. 1. Zebranie Wiejskie jest upowa¿nione do podej-
mowania uchwa³ w obecno�ci  co  najmniej 1/5  uprawnionych
do g³osowania osób.

2. W przypadku  braku  quorum,  nastêpne  Zebranie odby-
wa siê po up³ywie 30 min.,  bez wzglêdu  na  ilo�æ  osób  w  nim
uczestnicz¹cych.

3. Uchwa³y  na  Zebraniu  podejmowane s¹ zwyk³¹ wiêk-
szo�ci¹ g³osów, ( liczba g³osów "za" musi byæ wiêksza od liczby
g³osów "przeciw'", g³osów wstrzymuj¹cych siê nie bierze siê pod
uwagê).

4. G³osowanie odbywa siê w sposób jawny, chyba ¿e Sta-
tut stanowi  inaczej.

5. Obrady Zebrania s¹ protoko³owane. Protokó³ z Zebra-
nia i uchwa³y podpisuje So³tys i og³asza w sposób zwyczajowo
przyjêty.

 §  12. Do   zadañ   Zebrania   Wiejskiego   nale¿y :
1)  opiniowanie  spraw socjalno - bytowych, opieki zdro-

wotnej, kultury, sportu, wypoczynku i innych zwi¹zanych z miej-
scem zamieszkania,

2)  kszta³towanie zasad wspó³¿ycia spo³ecznego poprzez
organizowanie samopomocy mieszkañców i wspólnych prac
na rzecz So³ectwa, a zw³aszcza w zakresie opieki nad m³odzie¿¹
i jej wychowaniem, utrzymanie porz¹dku, spokoju  i  czysto�ci,

3)  tworzenie pomocy s¹siedzkiej
4)  podejmowanie uchwa³  w sprawach dotycz¹cych So-

³ectwa,
5)   wspó³uczestnictwo w organizowaniu i przeprowadza-

niu przez Radê Miejsk¹ konsultacji spo³ecznej, projektów uchwa³
Rady Miejskiej w sprawach o podstawowym znaczeniu dla
mieszkañców So³ectwa,

6)   wystêpowanie z wnioskami do Rady Miejskiej  w  spra-
wach  So³ectwa  i  Gminy,

7)   ustalanie zadañ dla So³tysa,

8)   wspieranie  inicjatyw  spo³ecznych.

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

1. Wybór i odwo³anie So³tysa.
2. Wybór i odwo³anie Rady So³eckiej.
3. Opiniowanie celowo�ci, poszerzenia lub likwidacji So-

³ectwa.

 § 14. 1.   Uchwa³y i opinie Zebrania Wiejskiego, So³tys
przekazuje Burmistrzowi Otmuchowa.

2.   Burmistrz Otmuchowa w zale¿no�ci od charakteru
sprawy za³atwia je we w³asnym zakresie lub przekazuje do roz-
patrzenia przez Radê Miejsk¹.

3.   O sposobie za³atwienia spraw okre�lonych w  ust. 1 i 2
Burmistrz  informuje  Zebranie Wiejskie  lub  So³tysa.

 So³tys  i  Rada  So³ecka

 § 15. 1.   Przy  wykonywaniu swoich  zadañ  So³tys  wspó³-
dzia³a  z  Rad¹  So³eck¹.

 2.   Rada So³ecka  sk³ada  siê  z   3-ch  do  5-ciu  osób.
 3.   Przewodnicz¹cym  Rady So³eckiej  jest  So³tys,  o ile

Zebranie Wiejskie  nie  wybierze odrêbnie  Przewodnicz¹cego
Rady  So³eckiej.

 §  16. Do  obowi¹zków  So³tysa  nale¿y  w  szczególno�ci:
1)  wspó³dzia³anie  z  Rad¹  So³eck¹,
2)  przewodniczenie Radzie So³eckiej, o ile Zebranie Wiej-

skie nie wybierze innego  Przewodnicz¹cego,
3)  zwo³ywanie  Zebrañ  Wiejskich,
4)  zwo³ywanie    posiedzeñ  Rady  So³eckiej  co  najmniej

raz  na  kwarta³,
5)  reprezentowanie  mieszkañców  So³ectwa  wobec  or-

ganów  Gminy.

 § 17. Zadania  So³tysa:
1) realizacja zadañ okre�lonych dla niego przez Zebranie

Wiejskie, Radê Miejsk¹ i Burmistrza Otmuchowa,
2) wykorzystanie aktywno�ci mieszkañców So³ectwa s³u-

¿¹cej poprawie gospodarki i warunków ¿ycia w So³ectwie oraz
inicjowanie przedsiêbiorczo�ci lokalnej dla potrzeb So³ectwa,

3) reprezentowanie So³ectwa na zewn¹trz,
4)   wykonywanie powierzonych mu przepisami prawa za-

dañ z zakresu administracji publicznej,
 5) zarz¹dzanie, administrowanie oraz gospodarowanie

sk³adnikami maj¹tkowymi i �rodkami finansowymi, które Gmi-
na przekaza³a So³ectwu do korzystania,

 6) opiniowanie wniosków mieszkañców So³ectwa w spra-
wie przyznawania im zasi³ków i innych form pomocy, jak równie¿
ulg z zakresu podatków, op³at i innych zobowi¹zañ finansowych,

7) prowadzenie dokumentacji organów So³ectwa, w tym
protoko³ów z zebrañ i posiedzeñ Rady So³eckiej,

  8)   przedk³adanie na Zebraniach Wiejskich co najmniej
raz w roku informacji o swojej dzia³alno�ci.

§ 18. 1) Rada  So³ecka  obraduje  na  posiedzeniach
zwo³ywanych  przez  So³tysa  lub Przewodnicz¹cego  Rady.

2) Posiedzenia odbywaj¹  siê  w  miarê  potrzeb  lecz nie
rzadziej  ni¿  raz  na  kwarta³,

3) Tryb  pracy  i  zasady  podejmowania  uchwa³  okre�la
regulamin  uchwalony  przez Radê  So³eck¹.

Do realizacji wspólnych przedsiêwziêæ organy So³ectwa
mog¹ nawi¹zywaæ wspó³pracê z organami innych so³ectw na
terenie Gminy, zawieraj¹c stosowne porozumienia b¹d� podej-
muj¹c wspólne uchwa³y.
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Rozdzia³  IV
Zadania  przekazywane So³ectwu  przez  Gminê

§ 19. Zadania  przekazane  So³ectwu  przez  Gminê  s¹
realizowane  przez  organy So³ectwa  zgodnie  z  ich  kompeten-
cjami.

Rozdzia³ V
Mienie  gminne  i  gospodarka  finansowa  So³ectwa

§ 20. So³ectwo  prowadzi  gospodarkê  finansow¹ w  ra-
mach  bud¿etu  Gminy.

§  21. 1.   W  przypadku  przekazania  mienia  komunalne-
go,  So³ectwo  zarz¹dza, korzysta  i  rozporz¹dza  dochodami  z
tego  �ród³a.

2.   Organy  So³ectwa  w  ramach  ich  kompetencji  s¹
upowa¿nione  do:

1) oddawania  w  najem  lub  dzier¿awê  przekazane  loka-
le,  obiekty  i  tereny,

2) organizowania  na  terenie  So³ectwa imprez,  wystaw  i
koncertów.

3.   Organy  So³ectwa  ze  �róde³  dochodów  okre�lonych  w
ust. 2  pokrywaj¹  nak³ady  zwi¹zane  z otrzymanym mieniem

Rozdzia³  VI
Nadzór nad dzia³alno�ci¹  So³ectwa

§ 22. Rada  Miejska  i  Burmistrz  sprawuj¹  kontrolê  i
nadzór  nad  dzia³alno�ci¹  organów  So³ectwa.

1. Do  podstawowych �rodków  kontroli  nale¿y  lustracja
So³ectwa.

2. Do  podstawowych �rodków  nadzoru  nad  So³ectwem
nale¿¹:

1) dokonywanie  ocen  stanu  So³ectwa  na  sesjach  Rady
Miejskiej,

2) ocena  sposobu  wykorzystania  przyznanych  �rodków
finansowych  oraz  sposobu  realizacji  powierzonych  zadañ,

3) rozpatrywanie  sprawozdañ  z  dzia³alno�ci  gospodar-
czej  So³ectwa.

3.  Burmistrz  Otmuchowa   ma  prawo  ¿¹dania   informacji
i  danych  dotycz¹cych  funkcjonowania  So³ectwa.

4.  Burmistrz  Otmuchowa  wstrzyma  realizacjê  uchwa³
So³ectwa,  sprzecznych  z przepisami  prawa.

Rozdzia³   VII
Postanowienia  koñcowe

§  23. Wszelkie  spory  na  tle  stosowania  i  interpretacji
Statutu  rozstrzyga  Rada  Miejska.

Za³¹cznik  nr 2
  do  uchwa³y  Nr IX/90/2003

Rady  Miejskiej  w Otmuchowie
  z  dnia  29  wrze�nia  2003 r.

STATUT
So³ectwa   Buków

Rozdzia³ I
Nazwa i teren dzia³ania

§ 1. 1. Ogó³ mieszkañców  wsi Buków stanowi  jednostkê
pomocnicz¹  Gminy  Otmuchów.

2. Nazwa  jednostki  pomocniczej   brzmi :  So³ectwo
Buków .

3. Obszar  So³ectwa  obejmuje  wie� Buków i  wynosi
957,89 ha.

Rozdzia³ II
Zasady  i  tryb  wyboru  organów  So³ectwa

§ 2. 1. Organami So³ectwa s¹:
1) Zebranie Wiejskie  -  jako  organ  uchwa³odawczy,
2) So³tys  -  jako  organ  wykonawczy.
2.    Rada  So³ecka  pe³ni  funkcjê  opiniodawczo - dorad-

cz¹  i  wspomagaj¹c¹  So³tysa.

§  3.1. So³tysa i Radê So³eck¹  wybiera ogó³  sta³ych miesz-
kañców So³ectwa uprawnionych do g³osowania na  Zebraniu
Wiejskim  w g³osowaniu tajnym, bezpo�rednim, spo�ród nie-
ograniczonej liczby kandydatów.

2. Zebranie  Wiejskie  na  którym  ma  byæ  dokonany wybór
So³tysa i cz³onków Rady So³eckiej zarz¹dza Burmistrz Otmucho-
wa. W celu tym okre�la miejsce, dzieñ i godzinê Zebrania Wiej-
skiego.

3. Zarz¹dzenie Burmistrza Otmuchowa o zwo³aniu Zebra-
nia Wiejskiego dla wyboru So³tysa i Rady So³eckiej podaje siê
do wiadomo�ci mieszkañców So³ectwa, co najmniej na 14 dni
przed wyznaczon¹ dat¹ Zebrania.

§  4.1. Wybory So³tysa i Rady So³eckiej lub ich odwo³anie
przeprowadza komisja skrutacyjna w sk³adzie co najmniej
3 osób wybranych spo�ród uprawnionych uczestników Zebra-
nia. Cz³onkiem komisji nie mo¿e byæ osoba kandyduj¹ca do
wybieranych organów. Wybory przeprowadza siê na kartach do
g³osowania opatrzonych pieczêci¹ Urzêdu Miejskiego.

2. Do zadañ komisji nale¿y :
1) przyjêcie zg³oszeñ kandydatów,
2) przeprowadzenie g³osowania,
3) ustalenie wyników g³osowania,
4) og³oszenie wyników wyborów,
5) sporz¹dzenie protoko³u o wynikach wyborów.
3.    Protokó³ podpisuj¹ cz³onkowie komisji oraz przewod-

nicz¹cy  Zebrania.
4.   Zg³oszenia kandydatów i g³osowanie dla wyboru : So³-

tysa i Rady So³eckiej  przeprowadza siê oddzielnie.
5.  W pierwszej kolejno�ci  przeprowadza  siê  wybór So³-

tysa.

§  5. Za wybranych uwa¿a siê kandydatów, którzy uzyskali
zwyk³¹  wiêkszo�æ  g³osów.

§  6. 1 . So³tys i cz³onkowie  Rady  So³eckiej  mog¹  byæ
odwo³ani przez  Zebranie  Wiejskie  przed  up³ywem  kadencji
na podstawie  uzasadnionego  wniosku  z³o¿onego  przez  co
najmniej  10-ciu  mieszkañców  So³ectwa.

2.  G³osowanie  przeprowadza  siê  po  wys³uchaniu  zain-
teresowanych.

§  7.1. W przypadku odwo³ania So³tysa, Burmistrz Otmu-
chowa zwo³uje Zebranie Wiejskie, w  celu  wyboru  nowego
So³tysa -  w terminie 1-go miesi¹ca od dnia odwo³ania.

2. Wybory uzupe³niaj¹ce do Rady So³eckiej dokonywane
s¹ w ci¹gu miesi¹ca od dnia potrzeby  uzupe³nienia  jej  sk³adu.

Rozdzia³  III
Organizacja  i  zadania  organów  jednostki  pomocni-

czej

Zebranie  Wiejskie
Prawo udzia³u w Zebraniu Wiejskim maj¹ wszyscy stali

mieszkañcy So³ectwa posiadaj¹cy czynne prawo wyborcze.

§  8.  Zebranie Wiejskie zwo³uje So³tys :
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1) z w³asnej inicjatywy,
2) z inicjatywy Rady So³eckiej (na pisemny wniosek co

najmniej 50% jej sk³adu),
3) na pisemne ¿¹danie co najmniej 1/5 mieszkañców

So³ectwa uprawnionych do udzia³u w Zebraniu,
4) na  wniosek  Rady  Miejskiej  lub  Burmistrza .

 § 9. 1. Zebranie Wiejskie odbywa siê w miarê potrzeb,
jednak nie rzadziej  ni¿ raz w roku.

2. Termin i miejsce Zebrania Wiejskiego podaje siê do
wiadomo�ci publicznej przez og³oszenie na wiejskiej tablicy
og³oszeñ lub w inny sposób zwyczajowo przyjêty, na co najmniej
7 dni przed  terminem,

 § 10. 1.   Zebranie Wiejskie jest wa¿ne, gdy mieszkañcy
So³ectwa zostali o nim powiadomieni, zgodnie  z wymogami
niniejszego Statutu.

2.    Zebranie Wiejskie otwiera So³tys i przewodniczy jego
obradom.  W  przypadku  nieobecno�ci  So³tysa,  Zebranie Wiej-
skie  wybiera  inn¹ osobê  do  jego  prowadzenia.

3.  Porz¹dek obrad uchwala Zebranie Wiejskie na pod-
stawie projektu przed³o¿onego przez  przewodnicz¹cego Zebra-
nia.

 § 11. 1. Zebranie Wiejskie jest upowa¿nione do podej-
mowania uchwa³ w obecno�ci  co  najmniej 1/5  uprawnionych
do g³osowania.

2. W przypadku  braku  quorum  nastêpne  Zebranie odby-
wa siê po up³ywie 30 min.,  bez wzglêdu  na  ilo�æ  osób  w  nim
uczestnicz¹cych.

3. Uchwa³y  na  Zebraniu  podejmowane s¹ zwyk³¹ wiêk-
szo�ci¹ g³osów, ( liczba g³osów "za" musi byæ wiêksza od liczby
g³osów "przeciw'", g³osów wstrzymuj¹cych siê nie bierze siê pod
uwagê).

4. G³osowanie odbywa siê w sposób jawny, chyba ¿e Sta-
tut stanowi  inaczej..

5. Obrady Zebrania s¹ protoko³owane. Protokó³ z Zebra-
nia i uchwa³y podpisuje So³tys i og³asza w sposób zwyczajowo
przyjêty.

 §  12. Do   zadañ   Zebrania   Wiejskiego   nale¿y :
1)  opiniowanie  spraw socjalno - bytowych, opieki zdro-

wotnej, kultury, sportu, wypoczynku i innych zwi¹zanych z miej-
scem zamieszkania,

2)  kszta³towanie zasad wspó³¿ycia spo³ecznego poprzez
organizowanie samopomocy mieszkañców i wspólnych prac
na rzecz So³ectwa, a zw³aszcza w zakresie opieki nad m³odzie¿¹
i jej wychowaniem, utrzymanie porz¹dku, spokoju  i  czysto�ci,

3)  tworzenie pomocy s¹siedzkiej
4)  podejmowanie uchwa³  w sprawach dotycz¹cych So-

³ectwa,
5)   wspó³uczestnictwo w organizowaniu i przeprowadza-

niu przez Radê Miejsk¹ konsultacji spo³ecznej, projektów uchwa³
Rady Miejskiej w sprawach o podstawowym znaczeniu dla
mieszkañców So³ectwa,

6)   wystêpowanie z wnioskami do Rady Miejskiej  w  spra-
wach  So³ectwa  i  Gminy,

7)   ustalanie zadañ dla So³tysa,
8)   wspieranie  inicjatyw  spo³ecznych.

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

1. Wybór i odwo³anie So³tysa.
2. Wybór i odwo³anie Rady So³eckiej.
3. Opiniowanie celowo�ci, poszerzenia lub likwidacji So-

³ectwa.

 § 14. 1.   Uchwa³y i opinie Zebrania Wiejskiego, So³tys
przekazuje Burmistrzowi Otmuchowa.

2.   Burmistrz Otmuchowa w zale¿no�ci od charakteru
sprawy za³atwia je we w³asnym zakresie lub przekazuje do roz-
patrzenia przez Radê Miejsk¹.

3.   O sposobie za³atwienia spraw okre�lonych w ust. 1 i 2
Burmistrz  informuje  Zebranie Wiejskie  lub  So³tysa.

 So³tys  i  Rada  So³ecka

 § 15. 1.   Przy  wykonywaniu swoich  zadañ  So³tys  wspó³-
dzia³a  z  Rad¹  So³eck¹.

 2.   Rada So³ecka  sk³ada  siê  z   3-ch  do  5-ciu  osób.
 3.   Przewodnicz¹cym  Rady So³eckiej  jest  So³tys,  o ile

Zebranie Wiejskie  nie  wybierze odrêbnie  Przewodnicz¹cego
Rady  So³eckiej.

 §  16. Do  obowi¹zków  So³tysa  nale¿y  w  szczególno�ci:
1)  wspó³dzia³anie  z  Rad¹  So³eck¹,
2)  przewodniczenie Radzie So³eckiej, o ile Zebranie Wiej-

skie nie wybierze innego  Przewodnicz¹cego,
3)  zwo³ywanie  Zebrañ  Wiejskich,
4)  zwo³ywanie    posiedzeñ  Rady  So³eckiej  co  najmniej

raz  na  kwarta³,
5)  reprezentowanie  mieszkañców  So³ectwa  wobec  or-

ganów  Gminy.

 § 17. Zadania  So³tysa:
1) realizacja zadañ okre�lonych dla niego przez Zebranie

Wiejskie, Radê Miejsk¹ i Burmistrza Otmuchowa,
2) wykorzystanie aktywno�ci mieszkañców So³ectwa, s³u-

¿¹cej poprawie gospodarki i warunków ¿ycia w So³ectwie oraz
inicjowanie przedsiêbiorczo�ci lokalnej dla potrzeb So³ectwa,

3) reprezentowanie So³ectwa na zewn¹trz,
4)   wykonywanie powierzonych mu przepisami prawa za-

dañ z zakresu administracji publicznej,
 5) zarz¹dzanie, administrowanie oraz gospodarowanie

sk³adnikami maj¹tkowymi i �rodkami finansowymi, które Gmi-
na przekaza³a So³ectwu do korzystania,

 6) opiniowanie wniosków mieszkañców So³ectwa w spra-
wie przyznawania im zasi³ków i innych form pomocy, jak równie¿
ulg z zakresu podatków, op³at i innych zobowi¹zañ finansowych,

7) prowadzenie dokumentacji organów So³ectwa, w tym
protoko³ów z zebrañ i posiedzeñ Rady So³eckiej,

  8)   przedk³adanie na Zebraniach Wiejskich co najmniej
raz w roku informacji o swojej dzia³alno�ci.

§ 18. 1) Rada  So³ecka  obraduje  na  posiedzeniach
zwo³ywanych  przez  So³tysa  lub  Przewodnicz¹cego  Rady.

2) Posiedzenia odbywaj¹  siê  w  miarê  potrzeb  lecz nie
rzadziej  ni¿  raz  na  kwarta³.

3) Tryb  pracy  i  zasady  podejmowania  uchwa³  okre�la
regulamin  uchwalony  przez Radê  So³eck¹.

Do realizacji wspólnych przedsiêwziêæ organy So³ectwa
mog¹ nawi¹zywaæ wspó³pracê z organami innych so³ectw na
terenie Gminy, zawieraj¹c stosowne porozumienia b¹d� podej-
muj¹c wspólne uchwa³y.

Rozdzia³  IV
Zadania  przekazywane So³ectwu  przez  Gminê

§ 19. Zadania  przekazane  So³ectwu  przez  Gminê  s¹
realizowane  przez  organy So³ectwa  zgodnie  z  ich  kompeten-
cjami.
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Rozdzia³ V
Mienie  gminne  i  gospodarka  finansowa  So³ectwa

§ 20. So³ectwo  prowadzi  gospodarkê  finansow¹ w  ra-
mach  bud¿etu  Gminy.

§  21. 1.   W  przypadku  przekazania  mienia  komunalne-
go,  So³ectwo  zarz¹dza, korzysta  i  rozporz¹dza  dochodami  z
tego  �ród³a.

2.   Organy  So³ectwa  w  ramach  ich  kompetencji  s¹
upowa¿nione  do:

1) oddawania  w  najem  lub  dzier¿awê  przekazane  loka-
le,  obiekty  i  tereny,

2) organizowania  na  terenie  So³ectwa imprez,  wystaw  i
koncertów.

3.   Organy  So³ectwa  ze  �róde³  dochodów  okre�lonych  w
ust. 2  pokrywaj¹  nak³ady  zwi¹zane  z otrzymanym mieniem

Rozdzia³  VI
Nadzór nad dzia³alno�ci¹  So³ectwa

§ 22. Rada  Miejska  i  Burmistrz  sprawuj¹  kontrolê  i
nadzór  nad  dzia³alno�ci¹  organów  So³ectwa.

1. Do  podstawowych �rodków  kontroli  nale¿y  lustracja
So³ectwa.

2. Do  podstawowych �rodków  nadzoru  nad  So³ectwem
nale¿¹:

1) dokonywanie  ocen  stanu  So³ectwa  na  sesjach  Rady
Miejskiej,

2) ocena  sposobu  wykorzystania  przyznanych  �rodków
finansowych  oraz  sposobu  realizacji  powierzonych  zadañ,

3) rozpatrywanie  sprawozdañ  z  dzia³alno�ci  gospodar-
czej  So³ectwa.

3.  Burmistrz  Otmuchowa   ma  prawo  ¿¹dania   informacji
i  danych  dotycz¹cych  funkcjonowania  So³ectwa.

4.  Burmistrz  Otmuchowa  wstrzyma  realizacjê  uchwa³
So³ectwa,  sprzecznych  z przepisami  prawa.

Rozdzia³   VII
Postanowienia  koñcowe

§  23. Wszelkie  spory  na  tle  stosowania  i  interpretacji
Statutu  rozstrzyga  Rada  Miejska.

Za³¹cznik  nr 3
  do  uchwa³y  Nr IX/90/2003

Rady  Miejskiej  w Otmuchowie
  z  dnia  29  wrze�nia  2003 r.

STATUT
So³ectwa  Goraszowice

Rozdzia³ I
Nazwa i teren dzia³ania

§ 1.1. Ogó³ mieszkañców  wsi Goraszowice stanowi  jed-
nostkê  pomocnicz¹  Gminy  Otmuchów.

2. Nazwa  jednostki  pomocniczej   brzmi :  So³ectwo
Goraszowice  .

3. Obszar  So³ectwa  obejmuje  wie�  Goraszowice i  wy-
nosi  591,21ha.

Rozdzia³ II
Zasady  i  tryb  wyboru  organów  So³ectwa

§ 2. 1. Organami So³ectwa s¹:
1) Zebranie Wiejskie  -  jako  organ  uchwa³odawczy,
2) So³tys  -  jako  organ  wykonawczy,
2.    Rada  So³ecka  pe³ni  funkcjê  opiniodawczo - dorad-

cz¹  i  wspomagaj¹c¹  So³tysa.

§  3.1. So³tysa i Radê So³eck¹  wybiera ogó³  sta³ych miesz-
kañców So³ectwa uprawnionych do g³osowania na  Zebraniu
Wiejskim  w g³osowaniu tajnym, bezpo�rednim, spo�ród nie-
ograniczonej liczby kandydatów.

2. Zebranie  Wiejskie,  na  którym  ma  byæ  dokonany
wybór So³tysa i cz³onków Rady So³eckiej, zarz¹dza Burmistrz
Otmuchowa. W celu tym okre�la miejsce, dzieñ i godzinê Ze-
brania Wiejskiego.

3. Zarz¹dzenie Burmistrza Otmuchowa o zwo³aniu Zebra-
nia Wiejskiego dla wyboru So³tysa i Rady So³eckiej podaje siê
do wiadomo�ci mieszkañców So³ectwa, co najmniej na 14 dni
przed wyznaczon¹ dat¹ Zebrania.

§  4.1. Wybory So³tysa i Rady So³eckiej lub ich odwo³anie
przeprowadza komisja skrutacyjna w sk³adzie co najmniej
3 osób wybranych spo�ród uprawnionych uczestników Zebra-
nia. Cz³onkiem komisji nie mo¿e byæ osoba kandyduj¹ca do
wybieranych organów. Wybory przeprowadza siê na kartach do
g³osowania opatrzonych pieczêci¹ Urzêdu Miejskiego.

2. Do zadañ komisji nale¿y :
1) przyjêcie zg³oszeñ kandydatów,
2) przeprowadzenie g³osowania,
3) ustalenie wyników g³osowania,
4) og³oszenie wyników wyborów,
5) sporz¹dzenie protoko³u o wynikach wyborów.
3.    Protokó³ podpisuj¹ cz³onkowie komisji oraz przewod-

nicz¹cy  Zebrania.
4.   Zg³oszenia kandydatów i g³osowanie dla wyboru : So³-

tysa i Rady So³eckiej  przeprowadza siê oddzielnie.
5.  W pierwszej kolejno�ci  przeprowadza  siê  wybór So³-

tysa.

§  5. Za wybranych uwa¿a siê kandydatów, którzy uzyskali
zwyk³¹  wiêkszo�æ  g³osów.

§  6. 1 . So³tys i cz³onkowie  Rady  So³eckiej  mog¹  byæ
odwo³ani przez  Zebranie  Wiejskie  przed  up³ywem  kadencji
na podstawie  uzasadnionego  wniosku  z³o¿onego  przez  co
najmniej  10-ciu  mieszkañców  So³ectwa.

2.  G³osowanie  przeprowadza  siê  po  wys³uchaniu  zain-
teresowanych.

§  7.1. W przypadku odwo³ania So³tysa, Burmistrz Otmu-
chowa zwo³uje Zebranie Wiejskie, w  celu  wyboru  nowego
So³tysa -  w terminie 1-go miesi¹ca od dnia odwo³ania.

2. Wybory uzupe³niaj¹ce do Rady So³eckiej dokonywane
s¹ w ci¹gu miesi¹ca od dnia potrzeby  uzupe³nienia  jej  sk³adu.

Rozdzia³  III
Organizacja  i  zadania  organów  jednostki  pomocni-

czej

Zebranie  Wiejskie
Prawo udzia³u w Zebraniu Wiejskim maj¹ wszyscy stali

mieszkañcy So³ectwa posiadaj¹cy czynne prawo wyborcze.

§  8.  Zebranie Wiejskie zwo³uje So³tys :
1) z w³asnej inicjatywy,
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2) z inicjatywy Rady So³eckiej (na pisemny wniosek co
najmniej 50% jej sk³adu),

3) na pisemne ¿¹danie co najmniej 1/5 mieszkañców
So³ectwa uprawnionych do udzia³u w zebraniu,

4) na  wniosek  Rady  Miejskiej  lub  Burmistrza .

 § 9. 1. Zebranie Wiejskie odbywa siê w miarê potrzeb,
jednak nie rzadziej  ni¿ raz w roku.

2. Termin i miejsce Zebrania Wiejskiego podaje siê do
wiadomo�ci publicznej przez og³oszenie na wiejskiej tablicy
og³oszeñ lub w inny sposób zwyczajowo przyjêty, na co najmniej
7 dni przed  terminem,

 § 10. 1.   Zebranie Wiejskie jest wa¿ne, gdy mieszkañcy
So³ectwa zostali o nim powiadomieni, zgodnie  z wymogami
niniejszego Statutu.

2.    Zebranie Wiejskie otwiera So³tys i przewodniczy jego
obradom.  W  przypadku  nieobecno�ci  So³tysa  Zebranie Wiej-
skie  wybiera  inn¹ osobê  do  jego  prowadzenia.

3.  Porz¹dek obrad uchwala Zebranie Wiejskie na pod-
stawie projektu przed³o¿onego przez  przewodnicz¹cego Zebra-
nia.

 § 11. 1. Zebranie Wiejskie jest upowa¿nione do podej-
mowania uchwa³ w obecno�ci  co  najmniej 1/5  uprawnionych
do g³osowania osób.

2. W przypadku  braku  quorum,  nastêpne  Zebranie od-
bywa siê po up³ywie 30 min.,  bez wzglêdu  na  ilo�æ  osób  w
nim  uczestnicz¹cych.

3. Uchwa³y  na  Zebraniu  podejmowane s¹ zwyk³¹ wiêk-
szo�ci¹ g³osów, ( liczba g³osów "za" musi byæ wiêksza od liczby
g³osów "przeciw'", g³osów wstrzymuj¹cych siê nie bierze siê
pod uwagê).

4. G³osowanie odbywa siê w sposób jawny, chyba ¿e Sta-
tut stanowi  inaczej.

5. Obrady Zebrania s¹ protoko³owane. Protokó³ z Zebra-
nia i uchwa³y podpisuje So³tys i og³asza w sposób zwyczajowo
przyjêty.

 §  12. Do   zadañ   Zebrania   Wiejskiego   nale¿y :
1)  opiniowanie  spraw socjalno - bytowych, opieki zdro-

wotnej, kultury, sportu, wypoczynku i innych zwi¹zanych z miej-
scem zamieszkania,

2)  kszta³towanie zasad wspó³¿ycia spo³ecznego poprzez
organizowanie samopomocy mieszkañców i wspólnych prac
na rzecz So³ectwa, a zw³aszcza w zakresie opieki nad m³odzie¿¹
i jej wychowaniem, utrzymanie porz¹dku, spokoju  i  czysto�ci,

3)  tworzenie pomocy s¹siedzkiej
4)  podejmowanie uchwa³  w sprawach dotycz¹cych So-

³ectwa,
5)   wspó³uczestnictwo w organizowaniu i przeprowadza-

niu przez Radê Miejsk¹ konsultacji spo³ecznej, projektów
uchwa³ Rady Miejskiej w sprawach o podstawowym znaczeniu
dla mieszkañców So³ectwa,

6)   wystêpowanie z wnioskami do Rady Miejskiej  w  spra-
wach  So³ectwa  i  Gminy,

7)   ustalanie zadañ dla So³tysa,
8)   wspieranie  inicjatyw  spo³ecznych.

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

1. Wybór i odwo³anie So³tysa.
2. Wybór i odwo³anie Rady So³eckiej.
3. Opiniowanie celowo�ci, poszerzenia lub likwidacji So-

³ectwa.

 § 14. 1.   Uchwa³y i opinie Zebrania Wiejskiego, So³tys
przekazuje Burmistrzowi Otmuchowa.

2.   Burmistrz Otmuchowa w zale¿no�ci od charakteru
sprawy za³atwia je we w³asnym zakresie lub przekazuje do roz-
patrzenia przez Radê Miejsk¹.

3.   O sposobie za³atwienia spraw okre�lonych w ust. 1 i 2,
Burmistrz  informuje  Zebranie Wiejskie  lub  So³tysa.

 So³tys  i  Rada  So³ecka

 § 15. 1.   Przy  wykonywaniu swoich  zadañ  So³tys  wspó³-
dzia³a  z  Rad¹  So³eck¹.

 2.   Rada So³ecka  sk³ada  siê  z   3-ch  do  5-ciu  osób.
 3.   Przewodnicz¹cym  Rady So³eckiej  jest  So³tys,  o ile

Zebranie Wiejskie  nie  wybierze odrêbnie  Przewodnicz¹cego
Rady  So³eckiej.

 §  16. Do  obowi¹zków  So³tysa  nale¿y  w  szczególno�ci:
1)  wspó³dzia³anie  z  Rad¹  So³eck¹,
2)  przewodniczenie Radzie So³eckiej, o ile Zebranie Wiej-

skie nie wybierze innego  Przewodnicz¹cego,
3)  zwo³ywanie  Zebrañ  Wiejskich,
4)  zwo³ywanie    posiedzeñ  Rady  So³eckiej  co  najmniej

raz  na  kwarta³,
5)  reprezentowanie  mieszkañców  So³ectwa  wobec  or-

ganów  Gminy.

 § 17. Zadania  So³tysa:
1) realizacja zadañ okre�lonych dla niego przez Zebranie

Wiejskie, Radê Miejsk¹ i Burmistrza Otmuchowa,
2) wykorzystanie aktywno�ci mieszkañców So³ectwa s³u-

¿¹cej poprawie gospodarki i warunków ¿ycia w So³ectwie oraz
inicjowanie przedsiêbiorczo�ci lokalnej dla potrzeb So³ectwa,

3) reprezentowanie So³ectwa na zewn¹trz.
4)   wykonywanie powierzonych mu przepisami prawa za-

dañ z zakresu administracji publicznej,
 5) zarz¹dzanie, administrowanie oraz gospodarowanie

sk³adnikami maj¹tkowymi i �rodkami finansowymi, które Gmi-
na przekaza³a So³ectwu do korzystania,

 6) opiniowanie wniosków mieszkañców So³ectwa w spra-
wie przyznawania im zasi³ków i innych form pomocy, jak równie¿
ulg z zakresu podatków, op³at i innych zobowi¹zañ finansowych,

7) prowadzenie dokumentacji organów So³ectwa, w tym
protokó³ów z zebrañ i posiedzeñ Rady So³eckiej,

  8)   przedk³adanie na Zebraniach Wiejskich co najmniej
raz w roku informacji o swojej dzia³alno�ci.

§ 18. 1) Rada  So³ecka  obraduje  na  posiedzeniach
zwo³ywanych  przez  So³tysa  lub  Przewodnicz¹cego  Rady.

2) Posiedzenia odbywaj¹  siê  w  miarê  potrzeb  lecz nie
rzadziej  ni¿  raz  na  kwarta³.

3) Tryb  pracy  i  zasady  podejmowania  uchwa³  okre�la
regulamin  uchwalony  przez Radê  So³eck¹.

Do realizacji wspólnych przedsiêwziêæ organy So³ectwa
mog¹ nawi¹zywaæ wspó³pracê z organami innych so³ectw na
terenie Gminy, zawieraj¹c stosowne porozumienia b¹d� podej-
muj¹c wspólne uchwa³y.

Rozdzia³  IV
Zadania  przekazywane So³ectwu  przez  Gminê

§ 19. Zadania  przekazane  So³ectwu  przez  Gminê  s¹
realizowane  przez  organy So³ectwa,  zgodnie  z  ich  kompeten-
cjami.
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Rozdzia³ V
Mienie  gminne  i  gospodarka  finansowa  So³ectwa

§ 20. So³ectwo  prowadzi  gospodarkê  finansow¹ w  ra-
mach  bud¿etu  Gminy.

§  21. 1.   W  przypadku  przekazania  mienia  komunalne-
go,  So³ectwo  zarz¹dza, korzysta  i  rozporz¹dza  dochodami  z
tego  �ród³a.

2.   Organy  So³ectwa  w  ramach  ich  kompetencji  s¹
upowa¿nione  do:

1) oddawania  w  najem  lub  dzier¿awê  przekazane  loka-
le,  obiekty  i  tereny,

2) organizowania  na  terenie  So³ectwa imprez,  wystaw  i
koncertów.

3.   Organy  So³ectwa  ze  �róde³  dochodów  okre�lonych  w
ust. 2  pokrywaj¹  nak³ady  zwi¹zane  z otrzymanym mieniem.

Rozdzia³  VI
Nadzór nad dzia³alno�ci¹  So³ectwa

§ 22. Rada  Miejska  i  Burmistrz  sprawuj¹  kontrolê  i
nadzór  nad  dzia³alno�ci¹  organów  So³ectwa.

1. Do  podstawowych �rodków  kontroli  nale¿y  lustracja
So³ectwa.

2. Do  podstawowych �rodków  nadzoru  nad  So³ectwem
nale¿¹:

1) dokonywanie  ocen  stanu  So³ectwa  na  sesjach  Rady
Miejskiej,

2) ocena  sposobu  wykorzystania  przyznanych  �rodków
finansowych  oraz  sposobu  realizacji  powierzonych  zadañ,

3) rozpatrywanie  sprawozdañ  z  dzia³alno�ci  gospodar-
czej  So³ectwa.

3.  Burmistrz  Otmuchowa   ma  prawo  ¿¹dania   informacji
i  danych  dotycz¹cych  funkcjonowania  So³ectwa.

4.  Burmistrz  Otmuchowa  wstrzyma  realizacjê  uchwa³
So³ectwa,  sprzecznych  z przepisami  prawa.

Rozdzia³   VII
Postanowienia  koñcowe

§  23. Wszelkie  spory  na  tle  stosowania  i  interpretacji
Statutu  rozstrzyga  Rada  Miejska.

Za³¹cznik  nr 4
  do  uchwa³y  Nr IX/90/2003

Rady  Miejskiej  w Otmuchowie
  z  dnia  29  wrze�nia  2003 r.

STATUT
So³ectwa Gr¹dy

Rozdzia³ I
Nazwa i teren dzia³ania

§ 1.1. Ogó³ mieszkañców  wsi  Gr¹dy i przysió³ków Lasko-
wice i Pasieki oraz wsi Rysiowice, stanowi  jednostkê  pomoc-
nicz¹  Gminy  Otmuchów.

2. Nazwa  jednostki  pomocniczej   brzmi :  So³ectwo Gr¹dy .
3. Obszar  So³ectwa  obejmuje  wie�  Gr¹dy z przysió³kami

Laskowice i Pasieki oraz wsi¹ Rysiowice i  wynosi   1097,89 ha.

Rozdzia³ II
Zasady  i  tryb  wyboru  organów  So³ectwa

§ 2. 1. Organami So³ectwa s¹:
1) Zebranie Wiejskie  -  jako  organ  uchwa³odawczy,
2) So³tys  -  jako  organ  wykonawczy,
2.    Rada  So³ecka  pe³ni  funkcjê  opiniodawczo - dorad-

cz¹  i  wspomagaj¹c¹  So³tysa.

§  3.1. So³tysa i Radê So³eck¹  wybiera ogó³  sta³ych miesz-
kañców So³ectwa uprawnionych do g³osowania na  Zebraniu
Wiejskim  w g³osowaniu tajnym, bezpo�rednim, spo�ród nie-
ograniczonej liczby kandydatów.

2. Zebranie  Wiejskie  na  którym  ma  byæ  dokonany wybór
So³tysa i cz³onków Rady So³eckiej zarz¹dza Burmistrz Otmucho-
wa. W celu tym okre�la miejsce, dzieñ i godzinê Zebrania Wiej-
skiego.

3. Zarz¹dzenie Burmistrza Otmuchowa o zwo³aniu Zebra-
nia Wiejskiego dla wyboru So³tysa i Rady So³eckiej podaje siê
do wiadomo�ci mieszkañców So³ectwa, co najmniej na 14 dni
przed wyznaczon¹ dat¹ Zebrania.

§  4.1. Wybory So³tysa i Rady So³eckiej lub ich odwo³anie
przeprowadza komisja skrutacyjna w sk³adzie co najmniej
3 osób wybranych spo�ród uprawnionych uczestników Zebra-
nia. Cz³onkiem komisji nie mo¿e byæ osoba kandyduj¹ca do
wybieranych organów. Wybory przeprowadza siê na kartach do
g³osowania opatrzonych pieczêci¹ Urzêdu Miejskiego.

2. Do zadañ komisji nale¿y :
1) przyjêcie zg³oszeñ kandydatów,
2) przeprowadzenie g³osowania,
3) ustalenie wyników g³osowania,
4) og³oszenie wyników wyborów,
5) sporz¹dzenie protoko³u o wynikach wyborów.
3.    Protokó³ podpisuj¹ cz³onkowie komisji oraz przewod-

nicz¹cy  Zebrania.
4.   Zg³oszenia kandydatów i g³osowanie dla wyboru : So³-

tysa i Rady So³eckiej  przeprowadza siê oddzielnie.
5.  W pierwszej kolejno�ci  przeprowadza  siê  wybór So³-

tysa.

§  5. Za wybranych uwa¿a siê kandydatów, którzy uzyskali
zwyk³¹  wiêkszo�æ  g³osów.

§  6. 1 . So³tys i cz³onkowie  Rady  So³eckiej  mog¹  byæ
odwo³ani przez  Zebranie  Wiejskie  przed  up³ywem  kadencji
na podstawie  uzasadnionego  wniosku  z³o¿onego  przez  co
najmniej  10-ciu  mieszkañców  So³ectwa.

2.  G³osowanie  przeprowadza  siê  po  wys³uchaniu  zain-
teresowanych.

§  7.1. W przypadku odwo³ania So³tysa, Burmistrz Otmu-
chowa zwo³uje Zebranie Wiejskie, w  celu  wyboru  nowego
So³tysa -  w terminie 1-go miesi¹ca od dnia odwo³ania.

2. Wybory uzupe³niaj¹ce do Rady So³eckiej dokonywane
s¹ w ci¹gu miesi¹ca od dnia potrzeby  uzupe³nienia  jej  sk³adu.

Rozdzia³  III
Organizacja  i  zadania  organów  jednostki  pomocni-

czej

Zebranie  Wiejskie
Prawo udzia³u w Zebraniu Wiejskim maj¹ wszyscy stali

mieszkañcy So³ectwa posiadaj¹cy czynne prawo wyborcze.

§  8.  Zebranie Wiejskie zwo³uje So³tys :
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1) z w³asnej inicjatywy,
2) z inicjatywy Rady So³eckiej (na pisemny wniosek co

najmniej 50% jej sk³adu),
3) na pisemne ¿¹danie co najmniej 1/5 mieszkañców

So³ectwa uprawnionych do udzia³u w Zebraniu,
4) na  wniosek  Rady  Miejskiej  lub  Burmistrza .

 § 9. 1. Zebranie Wiejskie odbywa siê w miarê potrzeb,
jednak nie rzadziej  ni¿ raz w roku.

2. Termin i miejsce Zebrania Wiejskiego podaje siê do
wiadomo�ci publicznej przez og³oszenie na wiejskiej tablicy
og³oszeñ lub w inny sposób zwyczajowo przyjêty, na co najmniej
7 dni przed  terminem,

 § 10. 1.   Zebranie Wiejskie jest wa¿ne, gdy mieszkañcy
So³ectwa zostali o nim powiadomieni, zgodnie  z wymogami
niniejszego Statutu.

2.    Zebranie Wiejskie otwiera So³tys i przewodniczy jego
obradom.  W  przypadku  nieobecno�ci  So³tysa  Zebranie Wiej-
skie  wybiera  inn¹ osobê  do  jego  prowadzenia.

3.  Porz¹dek obrad uchwala Zebranie Wiejskie na pod-
stawie projektu przed³o¿onego przez  przewodnicz¹cego Zebra-
nia.

 § 11. 1. Zebranie Wiejskie jest upowa¿nione do podej-
mowania uchwa³ w obecno�ci  co  najmniej 1/5  uprawnionych
do g³osowania osób.

2. W przypadku  braku  quorum,  nastêpne  Zebranie odby-
wa siê po up³ywie 30 min.,  bez wzglêdu  na  ilo�æ  osób  w  nim
uczestnicz¹cych.

3. Uchwa³y  na  Zebraniu  podejmowane s¹ zwyk³¹ wiêk-
szo�ci¹ g³osów, ( liczba g³osów "za" musi byæ wiêksza od liczby
g³osów "przeciw'", g³osów wstrzymuj¹cych siê nie bierze siê pod
uwagê).

4. G³osowanie odbywa siê w sposób jawny, chyba ¿e Sta-
tut stanowi  inaczej.

5. Obrady Zebrania s¹ protoko³owane. Protokó³ z Zebra-
nia i uchwa³y podpisuje So³tys i og³asza w sposób zwyczajowo
przyjêty.

 §  12. Do   zadañ   Zebrania   Wiejskiego   nale¿y :
1)  opiniowanie  spraw socjalno - bytowych, opieki zdro-

wotnej, kultury, sportu, wypoczynku i innych zwi¹zanych z miej-
scem zamieszkania,

2)  kszta³towanie zasad wspó³¿ycia spo³ecznego poprzez
organizowanie samopomocy mieszkañców i wspólnych prac
na rzecz So³ectwa, a zw³aszcza w zakresie opieki nad m³odzie¿¹
i jej wychowaniem, utrzymanie porz¹dku, spokoju  i  czysto�ci,

3)  tworzenie pomocy s¹siedzkiej
4)  podejmowanie uchwa³  w sprawach dotycz¹cych So-

³ectwa,
5)   wspó³uczestnictwo w organizowaniu i przeprowadza-

niu przez Radê Miejsk¹ konsultacji spo³ecznej, projektów uchwa³
Rady Miejskiej w sprawach o podstawowym znaczeniu dla
mieszkañców So³ectwa,

6)   wystêpowanie z wnioskami do Rady Miejskiej  w  spra-
wach  So³ectwa  i  Gminy,

7)   ustalanie zadañ dla So³tysa,
8)   wspieranie  inicjatyw  spo³ecznych.

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

1. Wybór i odwo³anie So³tysa.
2. Wybór i odwo³anie Rady So³eckiej.
3. Opiniowanie celowo�ci, poszerzenia lub likwidacji So-

³ectwa.

 § 14. 1.   Uchwa³y i opinie Zebrania Wiejskiego, So³tys
przekazuje Burmistrzowi Otmuchowa.

2.   Burmistrz Otmuchowa w zale¿no�ci od charakteru
sprawy za³atwia je we w³asnym zakresie lub przekazuje do roz-
patrzenia przez Radê Miejsk¹.

3.   O sposobie za³atwienia spraw okre�lonych w ust. 1 i 2,
Burmistrz  informuje  Zebranie Wiejskie  lub  So³tysa.

 So³tys  i  Rada  So³ecka

 § 15. 1.   Przy  wykonywaniu swoich  zadañ  So³tys  wspó³-
dzia³a  z  Rad¹  So³eck¹.

 2.   Rada So³ecka  sk³ada  siê  z   3-ch  do  5-ciu  osób.
 3.   Przewodnicz¹cym  Rady So³eckiej  jest  So³tys,  o ile

Zebranie Wiejskie  nie  wybierze odrêbnie  Przewodnicz¹cego
Rady  So³eckiej.

 §  16. Do  obowi¹zków  So³tysa  nale¿y  w  szczególno�ci:
1)  wspó³dzia³anie  z  Rad¹  So³eck¹,
2)  przewodniczenie Radzie So³eckiej, o ile Zebranie Wiej-

skie nie wybierze innego  Przewodnicz¹cego,
3)  zwo³ywanie  Zebrañ  Wiejskich,
4)  zwo³ywanie    posiedzeñ  Rady  So³eckiej  co  najmniej

raz  na  kwarta³,
5)  reprezentowanie  mieszkañców  So³ectwa  wobec  or-

ganów  Gminy.

 § 17. Zadania  So³tysa:
1) realizacja zadañ okre�lonych dla niego przez Zebranie

Wiejskie, Radê Miejsk¹ i Burmistrza Otmuchowa,
2) wykorzystanie aktywno�ci mieszkañców So³ectwa s³u-

¿¹cej poprawie gospodarki i warunków ¿ycia w So³ectwie oraz
inicjowanie przedsiêbiorczo�ci lokalnej dla potrzeb So³ectwa,

3) reprezentowanie So³ectwa na zewn¹trz.
4)   wykonywanie powierzonych mu przepisami prawa za-

dañ z zakresu administracji publicznej,
 5) zarz¹dzanie, administrowanie oraz gospodarowanie

sk³adnikami maj¹tkowymi i �rodkami finansowymi, które Gmi-
na przekaza³a So³ectwu do korzystania,

 6) opiniowanie wniosków mieszkañców So³ectwa w spra-
wie przyznawania im zasi³ków i innych form pomocy, jak równie¿
ulg z zakresu podatków, op³at i innych zobowi¹zañ finansowych,

7) prowadzenie dokumentacji organów So³ectwa, w tym
protokó³ów z zebrañ i posiedzeñ Rady So³eckiej,

  8)   przedk³adanie na Zebraniach Wiejskich co najmniej
raz w roku informacji o swojej dzia³alno�ci.

§ 18. 1) Rada  So³ecka  obraduje  na  posiedzeniach
zwo³ywanych  przez  So³tysa  lub  Przewodnicz¹cego  Rady.

2) Posiedzenia odbywaj¹  siê  w  miarê  potrzeb  lecz nie
rzadziej  ni¿  raz  na  kwarta³.

3) Tryb  pracy  i  zasady  podejmowania  uchwa³  okre�la
regulamin  uchwalony  przez Radê  So³eck¹.

Do realizacji wspólnych przedsiêwziêæ organy So³ectwa
mog¹ nawi¹zywaæ wspó³pracê z organami innych so³ectw na
terenie Gminy, zawieraj¹c stosowne porozumienia b¹d� podej-
muj¹c wspólne uchwa³y.

Rozdzia³  IV
Zadania  przekazywane So³ectwu  przez  Gminê

§ 19. Zadania  przekazane  So³ectwu  przez  Gminê  s¹
realizowane  przez  organy So³ectwa  zgodnie  z  ich  kompeten-
cjami.
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Rozdzia³ V
Mienie  gminne  i  gospodarka  finansowa  So³ectwa

§ 20. So³ectwo  prowadzi  gospodarkê  finansow¹ w  ra-
mach  bud¿etu  Gminy.

§  21. 1.   W  przypadku  przekazania  mienia  komunalne-
go,  So³ectwo  zarz¹dza, korzysta  i  rozporz¹dza  dochodami  z
tego  �ród³a.

2.   Organy  So³ectwa  w  ramach  ich  kompetencji  s¹
upowa¿nione  do:

1) oddawania  w  najem  lub  dzier¿awê  przekazane  loka-
le,  obiekty  i  tereny,

2) organizowania  na  terenie  So³ectwa imprez,  wystaw  i
koncertów.

3.   Organy  So³ectwa  ze  �róde³  dochodów  okre�lonych  w
ust. 2  pokrywaj¹  nak³ady  zwi¹zane  z otrzymanym mieniem

Rozdzia³  VI
Nadzór nad dzia³alno�ci¹  So³ectwa

§ 22. Rada  Miejska  i  Burmistrz  sprawuj¹  kontrolê  i
nadzór  nad  dzia³alno�ci¹  organów  So³ectwa.

1. Do  podstawowych �rodków  kontroli  nale¿y  lustracja
So³ectwa.

2. Do  podstawowych �rodków  nadzoru  nad  So³ectwem
nale¿¹:

1) dokonywanie  ocen  stanu  So³ectwa  na  sesjach  Rady
Miejskiej,

2) ocena  sposobu  wykorzystania  przyznanych  �rodków
finansowych  oraz  sposobu  realizacji  powierzonych  zadañ,

3) rozpatrywanie  sprawozdañ  z  dzia³alno�ci  gospodar-
czej  So³ectwa.

3.  Burmistrz  Otmuchowa   ma  prawo  ¿¹dania   informacji
i  danych  dotycz¹cych  funkcjonowania  So³ectwa.

4.  Burmistrz  Otmuchowa  wstrzyma  realizacjê  uchwa³
So³ectwa,  sprzecznych  z przepisami  prawa.

Rozdzia³   VII
Postanowienia  koñcowe

§  23. Wszelkie  spory  na  tle  stosowania  i  interpretacji
Statutu  rozstrzyga  Rada  Miejska.

Za³acznik nr 5
   do  uchwa³y  Nr IX/90/2003

Rady  Miejskiej  w Otmuchowie
  z  dnia  29  wrze�nia  2003 r.

STATUT
So³ectwa Janowa

Rozdzia³ I
Nazwa i teren dzia³ania

§ 1.1. Ogó³ mieszkañców  wsi Janowa stanowi  jednostkê
pomocnicz¹  Gminy  Otmuchów.

2. Nazwa  jednostki  pomocniczej   brzmi :  So³ectwo
Janowa .

3. Obszar  So³ectwa  obejmuje  wie� Janowa i  wynosi
179,94  ha.

Rozdzia³ II
Zasady  i  tryb  wyboru  organów  So³ectwa

§ 2. 1. Organami So³ectwa s¹:

1) Zebranie Wiejskie  -  jako  organ  uchwa³odawczy,
2) So³tys  -  jako  organ  wykonawczy.
2.    Rada  So³ecka  pe³ni  funkcjê  opiniodawczo - dorad-

cz¹  i  wspomagaj¹c¹  So³tysa.
§  3.1. So³tysa i Radê So³eck¹  wybiera ogó³  sta³ych miesz-

kañców So³ectwa uprawnionych do g³osowania na  Zebraniu
Wiejskim  w g³osowaniu tajnym, bezpo�rednim, spo�ród nie-
ograniczonej liczby kandydatów.

2. Zebranie  Wiejskie  na  którym  ma  byæ  dokonany wybór
So³tysa i cz³onków Rady So³eckiej, zarz¹dza Burmistrz Otmu-
chowa. W celu tym okre�la miejsce, dzieñ i godzinê Zebrania
Wiejskiego.

3. Zarz¹dzenie Burmistrza Otmuchowa o zwo³aniu Zebra-
nia Wiejskiego dla wyboru So³tysa i Rady So³eckiej podaje siê
do wiadomo�ci mieszkañców So³ectwa, co najmniej na 14 dni
przed wyznaczon¹ dat¹ Zebrania.

§  4.1. Wybory So³tysa i Rady So³eckiej lub ich odwo³anie
przeprowadza komisja skrutacyjna w sk³adzie co najmniej
3 osób wybranych spo�ród uprawnionych uczestników Zebra-
nia. Cz³onkiem komisji nie mo¿e byæ osoba kandyduj¹ca do
wybieranych organów. Wybory przeprowadza siê na kartach do
g³osowania opatrzonych pieczêci¹ Urzêdu Miejskiego.

2. Do zadañ komisji nale¿y :
1) przyjêcie zg³oszeñ kandydatów,
2) przeprowadzenie g³osowania,
3) ustalenie wyników g³osowania,
4) og³oszenie wyników wyborów,
5) sporz¹dzenie protoko³u o wynikach wyborów.
3.    Protokó³ podpisuj¹ cz³onkowie komisji oraz przewod-

nicz¹cy  Zebrania.
4.   Zg³oszenia kandydatów i g³osowanie dla wyboru : So³-

tysa i Rady So³eckiej  przeprowadza siê oddzielnie.
5.  W pierwszej kolejno�ci  przeprowadza  siê  wybór So³tysa.

§  5. Za wybranych uwa¿a siê kandydatów, którzy uzyskali
zwyk³¹  wiêkszo�æ  g³osów.

§  6. 1 . So³tys i cz³onkowie  Rady  So³eckiej  mog¹  byæ
odwo³ani przez  Zebranie  Wiejskie  przed  up³ywem  kadencji
na podstawie  uzasadnionego  wniosku  z³o¿onego  przez  co
najmniej  10-ciu  mieszkañców  So³ectwa.

2.  G³osowanie  przeprowadza  siê  po  wys³uchaniu  zain-
teresowanych.

§  7.1. W przypadku odwo³ania So³tysa, Burmistrz Otmu-
chowa zwo³uje Zebranie Wiejskie, w  celu  wyboru  nowego
So³tysa -  w terminie 1-go miesi¹ca od dnia odwo³ania.

2. Wybory uzupe³niaj¹ce do Rady So³eckiej dokonywane
s¹ w ci¹gu miesi¹ca od dnia potrzeby  uzupe³nienia  jej  sk³adu.

Rozdzia³  III
Organizacja  i  zadania  organów  jednostki  pomocni-

czej

Zebranie  Wiejskie
Prawo udzia³u w Zebraniu Wiejskim maj¹ wszyscy stali

mieszkañcy So³ectwa posiadaj¹cy czynne prawo wyborcze.

§  8.  Zebranie Wiejskie zwo³uje So³tys :
1) z w³asnej inicjatywy,
2) z inicjatywy Rady So³eckiej (na pisemny wniosek co

najmniej 50% jej sk³adu),
3) na pisemne ¿¹danie co najmniej 1/5 mieszkañców

So³ectwa uprawnionych do udzia³u w Zebraniu,
4) na  wniosek  Rady  Miejskiej  lub  Burmistrza .
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 § 9. 1. Zebranie Wiejskie odbywa siê w miarê potrzeb,
jednak nie rzadziej  ni¿ raz w roku.

2. Termin i miejsce Zebrania Wiejskiego podaje siê do
wiadomo�ci publicznej przez og³oszenie na wiejskiej tablicy
og³oszeñ lub w inny sposób zwyczajowo przyjêty, na co najmniej
7 dni przed  terminem,

 § 10. 1.   Zebranie Wiejskie jest wa¿ne, gdy mieszkañcy
So³ectwa zostali o nim powiadomieni, zgodnie  z wymogami
niniejszego Statutu.

2.    Zebranie Wiejskie otwiera So³tys i przewodniczy jego
obradom.  W  przypadku  nieobecno�ci  So³tysa  Zebranie Wiej-
skie  wybiera  inn¹ osobê  do  jego  prowadzenia.

3.  Porz¹dek obrad uchwala Zebranie Wiejskie na podstawie
projektu przed³o¿onego przez  przewodnicz¹cego Zebrania.

 § 11. 1. Zebranie Wiejskie jest upowa¿nione do podej-
mowania uchwa³ w obecno�ci  co  najmniej 1/5  uprawnionych
do g³osowania osób.

2. W przypadku  braku  quorum  nastêpne,  Zebranie odby-
wa siê po up³ywie 30 min.,  bez wzglêdu  na  ilo�æ  osób  w  nim
uczestnicz¹cych.

3. Uchwa³y  na  Zebraniu  podejmowane s¹ zwyk³¹ wiêk-
szo�ci¹ g³osów, ( liczba g³osów "za" musi byæ wiêksza od liczby
g³osów "przeciw'", g³osów wstrzymuj¹cych siê nie bierze siê pod
uwagê).

4. G³osowanie odbywa siê w sposób jawny, chyba ¿e Sta-
tut stanowi  inaczej..

5. Obrady Zebrania s¹ protoko³owane. Protokó³ z Zebra-
nia i uchwa³y podpisuje So³tys i og³asza w sposób zwyczajowo
przyjêty.

 §  12. Do   zadañ   Zebrania   Wiejskiego   nale¿y :
1)  opiniowanie  spraw socjalno - bytowych, opieki zdro-

wotnej, kultury, sportu, wypoczynku i innych zwi¹zanych z miej-
scem zamieszkania,

2)  kszta³towanie zasad wspó³¿ycia spo³ecznego poprzez
organizowanie samopomocy mieszkañców i wspólnych prac
na rzecz So³ectwa, a zw³aszcza w zakresie opieki nad m³odzie¿¹
i jej wychowaniem, utrzymanie porz¹dku, spokoju  i  czysto�ci,

3)  tworzenie pomocy s¹siedzkiej
4)  podejmowanie uchwa³  w sprawach dotycz¹cych So-

³ectwa,
5)   wspó³uczestnictwo w organizowaniu i przeprowadza-

niu przez Radê Miejsk¹ konsultacji spo³ecznej, projektów uchwa³
Rady Miejskiej w sprawach o podstawowym znaczeniu dla
mieszkañców So³ectwa,

6)   wystêpowanie z wnioskami do Rady Miejskiej  w  spra-
wach  So³ectwa  i  Gminy,

7)   ustalanie zadañ dla So³tysa,
8)   wspieranie  inicjatyw  spo³ecznych.

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

1. Wybór i odwo³anie So³tysa.
2. Wybór i odwo³anie Rady So³eckiej.
3. Opiniowanie celowo�ci, poszerzenia lub likwidacji So-

³ectwa.

 § 14. 1.   Uchwa³y i opinie Zebrania Wiejskiego, So³tys
przekazuje Burmistrzowi Otmuchowa.

2.   Burmistrz Otmuchowa w zale¿no�ci od charakteru
sprawy za³atwia je we w³asnym zakresie lub przekazuje do roz-
patrzenia przez Radê Miejsk¹.

3.   O sposobie za³atwienia spraw okre�lonych w ust. 1 i 2,
Burmistrz  informuje  Zebranie Wiejskie  lub  So³tysa.

  So³tys  i  Rada  So³ecka

 § 15. 1.   Przy  wykonywaniu swoich  zadañ  So³tys  wspó³-
dzia³a  z  Rad¹  So³eck¹.

 2.   Rada So³ecka  sk³ada  siê  z   3-ch  do  5-ciu  osób.
 3.   Przewodnicz¹cym  Rady So³eckiej  jest  So³tys,  o ile

Zebranie Wiejskie  nie  wybierze odrêbnie  Przewodnicz¹cego
Rady  So³eckiej.

 §  16. Do  obowi¹zków  So³tysa  nale¿y  w  szczególno�ci:
1)  wspó³dzia³anie  z  Rad¹  So³eck¹,
2)  przewodniczenie Radzie So³eckiej, o ile Zebranie Wiej-

skie nie wybierze innego  Przewodnicz¹cego,
3)  zwo³ywanie  Zebrañ  Wiejskich,
4)  zwo³ywanie    posiedzeñ  Rady  So³eckiej  co  najmniej

raz  na  kwarta³,
5)  reprezentowanie  mieszkañców  So³ectwa  wobec  or-

ganów  Gminy.

 § 17. Zadania  So³tysa:
1) realizacja zadañ okre�lonych dla niego przez Zebranie

Wiejskie, Radê Miejsk¹ i Burmistrza Otmuchowa,
2) wykorzystanie aktywno�ci mieszkañców So³ectwa s³u-

¿¹cej poprawie gospodarki i warunków ¿ycia w So³ectwie oraz
inicjowanie przedsiêbiorczo�ci lokalnej dla potrzeb So³ectwa,

3) reprezentowanie So³ectwa na zewn¹trz.
4)   wykonywanie powierzonych mu przepisami prawa za-

dañ z zakresu administracji publicznej,
 5) zarz¹dzanie, administrowanie oraz gospodarowanie

sk³adnikami maj¹tkowymi i �rodkami finansowymi, które Gmi-
na przekaza³a So³ectwu do korzystania,

 6) opiniowanie wniosków mieszkañców So³ectwa w spra-
wie przyznawania im zasi³ków i innych form pomocy, jak równie¿
ulg z zakresu podatków, op³at i innych zobowi¹zañ finansowych,

7) prowadzenie dokumentacji organów So³ectwa, w tym
protoko³ów z zebrañ i posiedzeñ Rady So³eckiej,

  8)   przedk³adanie na Zebraniach Wiejskich co najmniej
raz w roku informacji o swojej dzia³alno�ci.

§ 18. 1) Rada  So³ecka  obraduje  na  posiedzeniach
zwo³ywanych  przez  So³tysa  lub Przewodnicz¹cego  Rady.

2) Posiedzenia odbywaj¹  siê  w  miarê  potrzeb  lecz nie
rzadziej  ni¿  raz  na  kwarta³.

3) Tryb  pracy  i  zasady  podejmowania  uchwa³  okre�la
regulamin  uchwalony  przez Radê  So³eck¹.

Do realizacji wspólnych przedsiêwziêæ organy So³ectwa
mog¹ nawi¹zywaæ wspó³pracê z organami innych so³ectw na
terenie Gminy, zawieraj¹c stosowne porozumienia b¹d� podej-
muj¹c wspólne uchwa³y.

Rozdzia³  IV
Zadania  przekazywane So³ectwu  przez  Gminê

§ 19. Zadania  przekazane  So³ectwu  przez  Gminê  s¹
realizowane  przez  organy So³ectwa  zgodnie  z  ich  kompeten-
cjami.

Rozdzia³ V
Mienie  gminne  i  gospodarka  finansowa  So³ectwa

§ 20. So³ectwo  prowadzi  gospodarkê  finansow¹ w  ra-
mach  bud¿etu  Gminy.

§  21. 1.   W  przypadku  przekazania  mienia  komunalne-
go,  So³ectwo  zarz¹dza, korzysta  i  rozporz¹dza  dochodami  z
tego  �ród³a.
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2.   Organy  So³ectwa  w  ramach  ich  kompetencji  s¹
upowa¿nione  do:

1) oddawania  w  najem  lub  dzier¿awê  przekazane  loka-
le,  obiekty  i  tereny,

2) organizowania  na  terenie  So³ectwa imprez,  wystaw  i
koncertów.

3.   Organy  So³ectwa  ze  �róde³  dochodów  okre�lonych  w
ust. 2  pokrywaj¹  nak³ady  zwi¹zane  z otrzymanym mieniem.

Rozdzia³  VI
Nadzór nad dzia³alno�ci¹  So³ectwa

§ 22. Rada  Miejska  i  Burmistrz  sprawuj¹  kontrolê  i
nadzór  nad  dzia³alno�ci¹  organów  So³ectwa.

1. Do  podstawowych �rodków  kontroli  nale¿y  lustracja
So³ectwa.

2. Do  podstawowych �rodków  nadzoru  nad  So³ectwem
nale¿¹:

1) dokonywanie  ocen  stanu  So³ectwa  na  sesjach  Rady
Miejskiej,

2) ocena  sposobu  wykorzystania  przyznanych  �rodków
finansowych  oraz  sposobu  realizacji  powierzonych  zadañ,

3) rozpatrywanie  sprawozdañ  z  dzia³alno�ci  gospodar-
czej  So³ectwa.

3.  Burmistrz  Otmuchowa   ma  prawo  ¿¹dania   informacji
i  danych  dotycz¹cych  funkcjonowania  So³ectwa.

4.  Burmistrz  Otmuchowa  wstrzyma  realizacjê  uchwa³
So³ectwa,  sprzecznych  z przepisami  prawa.

Rozdzia³   VII
Postanowienia  koñcowe

§  23. Wszelkie  spory  na  tle  stosowania  i  interpretacji
Statutu  rozstrzyga  Rada  Miejska.

                            Za³¹cznik nr  6
 do uchwa³y Nr IX/90/2003

Rady  Miejskiej  w Otmuchowie
  z  dnia  29  wrze�nia  2003 r.

STATUT
So³ectwa  Jarno³tów

Rozdzia³ I
Nazwa i teren dzia³ania

§ 1. 1. Ogó³ mieszkañców  wsi  Jarno³tów stanowi  jed-
nostkê  pomocnicz¹  Gminy  Otmuchów.

2. Nazwa  jednostki  pomocniczej   brzmi :  So³ectwo
Jarno³tów.

3. Obszar  So³ectwa  obejmuje  wie�  Jarno³tów i  wynosi
578,21 ha.

Rozdzia³ II
Zasady  i  tryb  wyboru  organów  So³ectwa

§ 2. 1. Organami So³ectwa s¹:
1) Zebranie Wiejskie  -  jako  organ  uchwa³odawczy,
2) So³tys  -  jako  organ  wykonawczy.
2.    Rada  So³ecka  pe³ni  funkcjê  opiniodawczo - dorad-

cz¹  i  wspomagaj¹c¹  So³tysa.

§  3.1. So³tysa i Radê So³eck¹  wybiera ogó³  sta³ych miesz-
kañców So³ectwa uprawnionych do g³osowania na  Zebraniu

Wiejskim  w g³osowaniu tajnym, bezpo�rednim, spo�ród nie-
ograniczonej liczby kandydatów.

2. Zebranie  Wiejskie,  na  którym  ma  byæ  dokonany
wybór So³tysa i cz³onków Rady So³eckiej, zarz¹dza Burmistrz
Otmuchowa. W celu tym okre�la miejsce, dzieñ i godzinê Ze-
brania Wiejskiego.

3. Zarz¹dzenie Burmistrza Otmuchowa o zwo³aniu Zebra-
nia Wiejskiego dla wyboru So³tysa i Rady So³eckiej podaje siê
do wiadomo�ci mieszkañców So³ectwa, co najmniej na 14 dni
przed wyznaczon¹ dat¹ Zebrania.

§  4.1. Wybory So³tysa i Rady So³eckiej lub ich odwo³anie
przeprowadza komisja skrutacyjna w sk³adzie co najmniej 3
osób wybranych spo�ród uprawnionych uczestników Zebrania.
Cz³onkiem komisji nie mo¿e byæ osoba kandyduj¹ca do wybie-
ranych organów. Wybory przeprowadza siê na kartach do g³oso-
wania opatrzonych pieczêci¹ Urzêdu Miejskiego.

2. Do zadañ komisji nale¿y :
1) przyjêcie zg³oszeñ kandydatów,
2) przeprowadzenie g³osowania,
3) ustalenie wyników g³osowania,
4) og³oszenie wyników wyborów,
5) sporz¹dzenie protoko³u o wynikach wyborów.
3.    Protokó³ podpisuj¹ cz³onkowie komisji oraz przewod-

nicz¹cy  Zebrania.
4.   Zg³oszenia kandydatów i g³osowanie dla wyboru : So³-

tysa i Rady So³eckiej  przeprowadza siê oddzielnie.
5.  W pierwszej kolejno�ci  przeprowadza  siê  wybór So³-

tysa.

§  5. Za wybranych uwa¿a siê kandydatów, którzy uzyskali
zwyk³¹  wiêkszo�æ  g³osów.

§  6. 1 . So³tys i cz³onkowie  Rady  So³eckiej  mog¹  byæ
odwo³ani przez  Zebranie  Wiejskie  przed  up³ywem  kadencji
na podstawie  uzasadnionego  wniosku  z³o¿onego  przez  co
najmniej  10-ciu  mieszkañców  So³ectwa.

2.  G³osowanie  przeprowadza  siê  po  wys³uchaniu  zain-
teresowanych.

§  7.1. W przypadku odwo³ania So³tysa, Burmistrz Otmu-
chowa zwo³uje Zebranie Wiejskie, w  celu  wyboru  nowego
So³tysa -  w terminie 1-go miesi¹ca od dnia odwo³ania.

2. Wybory uzupe³niaj¹ce do Rady So³eckiej dokonywane
s¹ w ci¹gu miesi¹ca od dnia potrzeby  uzupe³nienia  jej  sk³adu.

Rozdzia³  III
Organizacja  i  zadania  organów  jednostki  pomocni-

czej

Zebranie  Wiejskie
Prawo udzia³u w Zebraniu Wiejskim maj¹ wszyscy stali

mieszkañcy So³ectwa posiadaj¹cy czynne prawo wyborcze.

§  8.  Zebranie Wiejskie zwo³uje So³tys :
1) z w³asnej inicjatywy,
2) z inicjatywy Rady So³eckiej (na pisemny wniosek co

najmniej 50% jej sk³adu),
3) na pisemne ¿¹danie co najmniej 1/5 mieszkañców

So³ectwa uprawnionych do udzia³u w Zebraniu,
4) na  wniosek  Rady  Miejskiej  lub  Burmistrza .

 § 9. 1. Zebranie Wiejskie odbywa siê w miarê potrzeb,
jednak nie rzadziej  ni¿ raz w roku.
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2. Termin i miejsce Zebrania Wiejskiego podaje siê do
wiadomo�ci publicznej przez og³oszenie na wiejskiej tablicy
og³oszeñ lub w inny sposób zwyczajowo przyjêty, na co najmniej
7 dni przed  terminem,

 § 10. 1.   Zebranie Wiejskie jest wa¿ne, gdy mieszkañcy
So³ectwa zostali o nim powiadomieni, zgodnie  z wymogami
niniejszego Statutu.

2.    Zebranie Wiejskie otwiera So³tys i przewodniczy jego
obradom.  W  przypadku  nieobecno�ci  So³tysa  Zebranie Wiej-
skie  wybiera  inn¹ osobê  do  jego  prowadzenia.

3.  Porz¹dek obrad uchwala Zebranie Wiejskie na pod-
stawie projektu przed³o¿onego przez  przewodnicz¹cego Zebra-
nia.

 § 11. 1. Zebranie Wiejskie jest upowa¿nione do podej-
mowania uchwa³ w obecno�ci  co  najmniej 1/5  uprawnionych
do g³osowania osób.

2. W przypadku  braku  quorum,  nastêpne  Zebranie odby-
wa siê po up³ywie 30 min.,  bez wzglêdu  na  ilo�æ  osób  w  nim
uczestnicz¹cych.

3. Uchwa³y  na  Zebraniu  podejmowane s¹ zwyk³¹ wiêk-
szo�ci¹ g³osów, ( liczba g³osów "za" musi byæ wiêksza od liczby
g³osów "przeciw'", g³osów wstrzymuj¹cych siê nie bierze siê pod
uwagê).

4. G³osowanie odbywa siê w sposób jawny, chyba ¿e Sta-
tut stanowi  inaczej..

5. Obrady Zebrania s¹ protoko³owane. Protokó³ z Zebra-
nia i uchwa³y podpisuje So³tys i og³asza w sposób zwyczajowo
przyjêty.

 §  12. Do   zadañ   Zebrania   Wiejskiego   nale¿y :
1)  opiniowanie  spraw socjalno - bytowych, opieki zdro-

wotnej, kultury, sportu, wypoczynku i innych zwi¹zanych z miej-
scem zamieszkania,

2)  kszta³towanie zasad wspó³¿ycia spo³ecznego poprzez
organizowanie samopomocy mieszkañców i wspólnych prac
na rzecz So³ectwa, a zw³aszcza w zakresie opieki nad m³odzie¿¹
i jej wychowaniem, utrzymanie porz¹dku, spokoju  i  czysto�ci,

3)  tworzenie pomocy s¹siedzkiej
4)  podejmowanie uchwa³  w sprawach dotycz¹cych So-

³ectwa,
5)   wspó³uczestnictwo w organizowaniu i przeprowadza-

niu przez Radê Miejsk¹ konsultacji spo³ecznej, projektów uchwa³
Rady Miejskiej w sprawach o podstawowym znaczeniu dla
mieszkañców So³ectwa,

6)   wystêpowanie z wnioskami do Rady Miejskiej  w  spra-
wach  So³ectwa  i  Gminy,

7)   ustalanie zadañ dla So³tysa,
8)   wspieranie  inicjatyw  spo³ecznych.

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

1. Wybór i odwo³anie So³tysa.
2. Wybór i odwo³anie Rady So³eckiej.
3. Opiniowanie celowo�ci, poszerzenia lub likwidacji So-

³ectwa.

 § 14. 1.   Uchwa³y i opinie Zebrania Wiejskiego, So³tys
przekazuje Burmistrzowi Otmuchowa.

2.   Burmistrz Otmuchowa w zale¿no�ci od charakteru
sprawy za³atwia je we w³asnym zakresie lub przekazuje do roz-
patrzenia przez Radê Miejsk¹.

3.   O sposobie za³atwienia spraw okre�lonych w ust. 1 i 2,
Burmistrz  informuje  Zebranie Wiejskie  lub  So³tysa.

So³tys  i  Rada  So³ecka

 § 15. 1.   Przy  wykonywaniu swoich  zadañ  So³tys  wspó³-
dzia³a  z  Rad¹  So³eck¹.

 2.   Rada So³ecka  sk³ada  siê  z   3-ch  do  5-ciu  osób.
 3.   Przewodnicz¹cym  Rady So³eckiej  jest  So³tys,  o ile

Zebranie Wiejskie  nie  wybierze odrêbnie  Przewodnicz¹cego
Rady  So³eckiej.

 §  16. Do  obowi¹zków  So³tysa  nale¿y  w  szczególno�ci:
1)  wspó³dzia³anie  z  Rad¹  So³eck¹,
2)  przewodniczenie Radzie So³eckiej, o ile Zebranie Wiej-

skie nie wybierze innego  Przewodnicz¹cego,
3)  zwo³ywanie  Zebrañ  Wiejskich,
4)  zwo³ywanie    posiedzeñ  Rady  So³eckiej  co  najmniej

raz  na  kwarta³,
5)  reprezentowanie  mieszkañców  So³ectwa  wobec  or-

ganów  Gminy.

 § 17. Zadania  So³tysa:
1) realizacja zadañ okre�lonych dla niego przez Zebranie

Wiejskie, Radê Miejsk¹ i Burmistrza Otmuchowa,
2) wykorzystanie aktywno�ci mieszkañców So³ectwa s³u-

¿¹cej poprawie gospodarki i warunków ¿ycia w So³ectwie oraz
inicjowanie przedsiêbiorczo�ci lokalnej dla potrzeb So³ectwa,

3) reprezentowanie So³ectwa na zewn¹trz.
4)   wykonywanie powierzonych mu przepisami prawa za-

dañ z zakresu administracji publicznej,
 5) zarz¹dzanie, administrowanie oraz gospodarowanie

sk³adnikami maj¹tkowymi i �rodkami finansowymi, które Gmi-
na przekaza³a So³ectwu do korzystania,

 6) opiniowanie wniosków mieszkañców So³ectwa w spra-
wie przyznawania im zasi³ków i innych form pomocy, jak równie¿
ulg z zakresu podatków, op³at i innych zobowi¹zañ finansowych,

7) prowadzenie dokumentacji organów So³ectwa, w tym
protokó³ów z zebrañ i posiedzeñ Rady So³eckiej,

  8)   przedk³adanie na Zebraniach Wiejskich co najmniej
raz w roku informacji o swojej dzia³alno�ci.

§ 18. 1) Rada  So³ecka  obraduje  na  posiedzeniach
zwo³ywanych  przez  So³tysa  lub  Przewodnicz¹cego  Rady.

2) Posiedzenia odbywaj¹  siê  w  miarê  potrzeb  lecz nie
rzadziej  ni¿  raz  na  kwarta³.

3) Tryb  pracy  i  zasady  podejmowania  uchwa³  okre�la
regulamin  uchwalony  przez Radê  So³eck¹.

Do realizacji wspólnych przedsiêwziêæ organy So³ectwa
mog¹ nawi¹zywaæ wspó³pracê z organami innych so³ectw na
terenie Gminy, zawieraj¹c stosowne porozumienia b¹d� podej-
muj¹c wspólne uchwa³y.

Rozdzia³  IV
Zadania  przekazywane So³ectwu  przez  Gminê

§ 19. Zadania  przekazane  So³ectwu  przez  Gminê  s¹
realizowane  przez  organy So³ectwa  zgodnie  z  ich  kompeten-
cjami.

Rozdzia³ V
Mienie  gminne  i  gospodarka  finansowa  So³ectwa

§ 20. So³ectwo  prowadzi  gospodarkê  finansow¹ w  ra-
mach  bud¿etu  Gminy.

§  21. 1.   W  przypadku  przekazania  mienia  komunalne-
go,  So³ectwo  zarz¹dza, korzysta  i  rozporz¹dza  dochodami  z
tego  �ród³a.
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2.   Organy  So³ectwa  w  ramach  ich  kompetencji  s¹
upowa¿nione  do:

1) oddawania  w  najem  lub  dzier¿awê  przekazane  loka-
le,  obiekty  i  tereny,

2) organizowania  na  terenie  So³ectwa imprez,  wystaw  i
koncertów.

3.   Organy  So³ectwa  ze  �róde³  dochodów  okre�lonych  w
ust. 2  pokrywaj¹  nak³ady  zwi¹zane  z otrzymanym mieniem

Rozdzia³  VI
Nadzór nad dzia³alno�ci¹  So³ectwa

§ 22. Rada  Miejska  i  Burmistrz  sprawuj¹  kontrolê  i
nadzór  nad  dzia³alno�ci¹  organów  So³ectwa.

1. Do  podstawowych �rodków  kontroli  nale¿y  lustracja
So³ectwa.

2. Do  podstawowych �rodków  nadzoru  nad  So³ectwem
nale¿¹:

1) dokonywanie  ocen  stanu  So³ectwa  na  sesjach  Rady
Miejskiej,

2) ocena  sposobu  wykorzystania  przyznanych  �rodków
finansowych  oraz  sposobu  realizacji  powierzonych  zadañ,

3) rozpatrywanie  sprawozdañ  z  dzia³alno�ci  gospodar-
czej  So³ectwa.

3.  Burmistrz  Otmuchowa   ma  prawo  ¿¹dania   informacji
i  danych  dotycz¹cych  funkcjonowania  So³ectwa.

4.  Burmistrz  Otmuchowa  wstrzyma  realizacjê  uchwa³
So³ectwa,  sprzecznych  z przepisami  prawa.

Rozdzia³   VII
Postanowienia  koñcowe

§  23. Wszelkie  spory  na  tle  stosowania  i  interpretacji
Statutu  rozstrzyga  Rada  Miejska.

Za³¹cznik nr 7
do  uchwa³y  Nr IX/90/2003

Rady  Miejskiej  w Otmuchowie
  z  dnia  29  wrze�nia  2003 r.

STATUT
So³ectwa  Jasienica  Górna

Rozdzia³ I
Nazwa i teren dzia³ania

§ 1.1. Ogó³ mieszkañców  wsi Jasienica Górna stanowi
jednostkê  pomocnicz¹  Gminy  Otmuchów.

2. Nazwa  jednostki  pomocniczej   brzmi :  So³ectwo
Jasienica Górna .

3. Obszar  So³ectwa  obejmuje  wie� Jasienica Górna i
wynosi  618,16  ha.

Rozdzia³ II
Zasady  i  tryb  wyboru  organów  So³ectwa

§ 2. 1. Organami So³ectwa s¹:
1) Zebranie Wiejskie  -  jako  organ  uchwa³odawczy,
2) So³tys  -  jako  organ  wykonawczy.
2.    Rada  So³ecka  pe³ni  funkcjê  opiniodawczo - dorad-

cz¹  i  wspomagaj¹c¹  So³tysa.

§  3.1. So³tysa i Radê So³eck¹  wybiera ogó³  sta³ych miesz-
kañców So³ectwa uprawnionych do g³osowania na  Zebraniu
Wiejskim  w g³osowaniu tajnym, bezpo�rednim, spo�ród nie-
ograniczonej liczby kandydatów.

2. Zebranie  Wiejskie  na  którym  ma  byæ  dokonany wybór
So³tysa i cz³onków Rady So³eckiej zarz¹dza Burmistrz Otmucho-
wa. W celu tym okre�la miejsce, dzieñ i godzinê Zebrania Wiej-
skiego.

3. Zarz¹dzenie Burmistrza Otmuchowa o zwo³aniu Zebra-
nia Wiejskiego dla wyboru So³tysa i Rady So³eckiej podaje siê
do wiadomo�ci mieszkañców So³ectwa, co najmniej na 14 dni
przed wyznaczon¹ dat¹ Zebrania.

§  4.1. Wybory So³tysa i Rady So³eckiej lub ich odwo³anie
przeprowadza komisja skrutacyjna w sk³adzie co najmniej
3 osób wybranych spo�ród uprawnionych uczestników Zebra-
nia. Cz³onkiem komisji nie mo¿e byæ osoba kandyduj¹ca do
wybieranych organów. Wybory przeprowadza siê na kartach do
g³osowania opatrzonych pieczêci¹ Urzêdu Miejskiego.

2. Do zadañ komisji nale¿y :
1) przyjêcie zg³oszeñ kandydatów,
2) przeprowadzenie g³osowania,
3) ustalenie wyników g³osowania,
4) og³oszenie wyników wyborów,
5) sporz¹dzenie protoko³u o wynikach wyborów.
3.    Protokó³ podpisuj¹ cz³onkowie komisji oraz przewod-

nicz¹cy  Zebrania.
4.   Zg³oszenia kandydatów i g³osowanie dla wyboru : So³-

tysa i Rady So³eckiej  przeprowadza siê oddzielnie.
5.  W pierwszej kolejno�ci  przeprowadza  siê  wybór So³-

tysa.

§  5. Za wybranych uwa¿a siê kandydatów, którzy uzyskali
zwyk³¹  wiêkszo�æ  g³osów.

§  6. 1 . So³tys i cz³onkowie  Rady  So³eckiej  mog¹  byæ
odwo³ani przez  Zebranie  Wiejskie  przed  up³ywem  kadencji
na podstawie  uzasadnionego  wniosku  z³o¿onego  przez  co
najmniej  10-ciu  mieszkañców  So³ectwa.

2.  G³osowanie  przeprowadza  siê  po  wys³uchaniu  zain-
teresowanych.

§  7.1. W przypadku odwo³ania So³tysa, Burmistrz Otmu-
chowa zwo³uje Zebranie Wiejskie, w  celu  wyboru  nowego
So³tysa -  w terminie 1-go miesi¹ca od dnia odwo³ania.

2. Wybory uzupe³niaj¹ce do Rady So³eckiej dokonywane
s¹ w ci¹gu miesi¹ca od dnia potrzeby  uzupe³nienia  jej  sk³adu.

Rozdzia³  III
Organizacja  i  zadania  organów  jednostki  pomocni-

czej

Zebranie  Wiejskie
Prawo udzia³u w Zebraniu Wiejskim maj¹ wszyscy stali

mieszkañcy So³ectwa posiadaj¹cy czynne prawo wyborcze.

§  8.  Zebranie Wiejskie zwo³uje So³tys :
1) z w³asnej inicjatywy,
2) z inicjatywy Rady So³eckiej (na pisemny wniosek co

najmniej 50% jej sk³adu),
3) na pisemne ¿¹danie co najmniej 1/5 mieszkañców

So³ectwa uprawnionych do udzia³u w Zebraniu,
4) na  wniosek  Rady  Miejskiej  lub  Burmistrza .

 § 9. 1. Zebranie Wiejskie odbywa siê w miarê potrzeb,
jednak nie rzadziej  ni¿ raz w roku.

2. Termin i miejsce Zebrania Wiejskiego podaje siê do
wiadomo�ci publicznej przez og³oszenie na wiejskiej tablicy
og³oszeñ lub w inny sposób zwyczajowo przyjêty, na co najmniej
7 dni przed  terminem,
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 § 10. 1.   Zebranie Wiejskie jest wa¿ne, gdy mieszkañcy
So³ectwa zostali o nim powiadomieni, zgodnie  z wymogami
niniejszego Statutu.

2.    Zebranie Wiejskie otwiera So³tys i przewodniczy jego
obradom.  W  przypadku  nieobecno�ci  So³tysa  Zebranie Wiej-
skie  wybiera  inn¹ osobê  do  jego  prowadzenia.

3.  Porz¹dek obrad uchwala Zebranie Wiejskie na pod-
stawie projektu przed³o¿onego przez  przewodnicz¹cego Zebra-
nia.

 § 11. 1. Zebranie Wiejskie jest upowa¿nione do podej-
mowania uchwa³ w obecno�ci  co  najmniej 1/5  uprawnionych
do g³osowania osób.

2. W przypadku  braku  quorum  nastêpne  Zebranie odby-
wa siê po up³ywie 30 min.,  bez wzglêdu  na  ilo�æ  osób  w  nim
uczestnicz¹cych.

3. Uchwa³y  na  Zebraniu  podejmowane s¹ zwyk³¹ wiêk-
szo�ci¹ g³osów, ( liczba g³osów "za" musi byæ wiêksza od liczby
g³osów "przeciw'", g³osów wstrzymuj¹cych siê nie bierze siê pod
uwagê).

4. G³osowanie odbywa siê w sposób jawny, chyba ¿e Sta-
tut stanowi  inaczej.

5. Obrady Zebrania s¹ protoko³owane. Protokó³ z Zebra-
nia i uchwa³y podpisuje So³tys i og³asza w sposób zwyczajowo
przyjêty.

 §  12. Do   zadañ   Zebrania   Wiejskiego   nale¿y :
1)  opiniowanie  spraw socjalno - bytowych, opieki zdro-

wotnej, kultury, sportu, wypoczynku i innych zwi¹zanych z miej-
scem zamieszkania,

2)  kszta³towanie zasad wspó³¿ycia spo³ecznego poprzez
organizowanie samopomocy mieszkañców i wspólnych prac
na rzecz So³ectwa, a zw³aszcza w zakresie opieki nad m³odzie¿¹
i jej wychowaniem, utrzymanie porz¹dku, spokoju  i  czysto�ci,

3)  tworzenie pomocy s¹siedzkiej
4)  podejmowanie uchwa³  w sprawach dotycz¹cych So-

³ectwa,
5)   wspó³uczestnictwo w organizowaniu i przeprowadza-

niu przez Radê Miejsk¹ konsultacji spo³ecznej, projektów uchwa³
Rady Miejskiej w sprawach o podstawowym znaczeniu dla
mieszkañców So³ectwa,

6)   wystêpowanie z wnioskami do Rady Miejskiej  w  spra-
wach  So³ectwa  i  Gminy,

7)   ustalanie zadañ dla So³tysa,
8)   wspieranie  inicjatyw  spo³ecznych.

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

1. Wybór i odwo³anie So³tysa.
2. Wybór i odwo³anie Rady So³eckiej.
3. Opiniowanie celowo�ci, poszerzenia lub likwidacji So-

³ectwa.

 § 14. 1.   Uchwa³y i opinie Zebrania Wiejskiego, So³tys
przekazuje Burmistrzowi Otmuchowa.

2.   Burmistrz Otmuchowa w zale¿no�ci od charakteru
sprawy za³atwia je we w³asnym zakresie lub przekazuje do roz-
patrzenia przez Radê Miejsk¹.

3.   O sposobie za³atwienia spraw okre�lonych w ust. 1 i 2,
Burmistrz  informuje  Zebranie Wiejskie  lub  So³tysa.

 So³tys  i  Rada  So³ecka

 § 15. 1.   Przy  wykonywaniu swoich  zadañ  So³tys  wspó³-
dzia³a  z  Rad¹  So³eck¹.

 2.   Rada So³ecka  sk³ada  siê  z   3-ch  do  5-ciu  osób.

 3.   Przewodnicz¹cym  Rady So³eckiej  jest  So³tys,  o ile
Zebranie Wiejskie  nie  wybierze odrêbnie  Przewodnicz¹cego
Rady  So³eckiej.

 §  16. Do  obowi¹zków  So³tysa  nale¿y  w  szczególno�ci:
1)  wspó³dzia³anie  z  Rad¹  So³eck¹,
2)  przewodniczenie Radzie So³eckiej, o ile Zebranie Wiej-

skie nie wybierze innego  Przewodnicz¹cego,
3)  zwo³ywanie  Zebrañ  Wiejskich,
4)  zwo³ywanie    posiedzeñ  Rady  So³eckiej  co  najmniej

raz  na  kwarta³,
5)  reprezentowanie  mieszkañców  So³ectwa  wobec  or-

ganów  Gminy,

 § 17. Zadania  So³tysa:
1) realizacja zadañ okre�lonych dla niego przez Zebranie

Wiejskie, Radê Miejsk¹ i Burmistrza Otmuchowa,
2) wykorzystanie aktywno�ci mieszkañców So³ectwa s³u-

¿¹cej poprawie gospodarki i warunków ¿ycia w So³ectwie oraz
inicjowanie przedsiêbiorczo�ci lokalnej dla potrzeb So³ectwa,

3) reprezentowanie So³ectwa na zewn¹trz,
4)   wykonywanie powierzonych mu przepisami prawa za-

dañ z zakresu administracji publicznej,
 5) zarz¹dzanie, administrowanie oraz gospodarowanie

sk³adnikami maj¹tkowymi i �rodkami finansowymi, które Gmi-
na przekaza³a So³ectwu do korzystania,

 6) opiniowanie wniosków mieszkañców So³ectwa w spra-
wie przyznawania im zasi³ków i innych form pomocy, jak równie¿
ulg z zakresu podatków, op³at i innych zobowi¹zañ finansowych,

7) prowadzenie dokumentacji organów So³ectwa, w tym
protoko³ów z zebrañ i posiedzeñ Rady So³eckiej,

  8)   przedk³adanie na Zebraniach Wiejskich co najmniej
raz w roku informacji o swojej dzia³alno�ci.

§ 18. 1) Rada  So³ecka  obraduje  na  posiedzeniach
zwo³ywanych  przez  So³tysa  lub  Przewodnicz¹cego  Rady.

2) Posiedzenia odbywaj¹  siê  w  miarê  potrzeb  lecz nie
rzadziej  ni¿  raz  na  kwarta³.

3) Tryb  pracy  i  zasady  podejmowania  uchwa³  okre�la
regulamin  uchwalony  przez Radê  So³eck¹.

Do realizacji wspólnych przedsiêwziêæ organy So³ectwa
mog¹ nawi¹zywaæ wspó³pracê z organami innych so³ectw na
terenie Gminy, zawieraj¹c stosowne porozumienia b¹d� podej-
muj¹c wspólne uchwa³y.

Rozdzia³  IV
Zadania  przekazywane So³ectwu  przez  Gminê

§ 19. Zadania  przekazane  So³ectwu  przez  Gminê  s¹
realizowane  przez  organy So³ectwa  zgodnie  z  ich  kompeten-
cjami.

Rozdzia³ V
Mienie  gminne  i  gospodarka  finansowa  So³ectwa

§ 20. So³ectwo  prowadzi  gospodarkê  finansow¹ w  ra-
mach  bud¿etu  Gminy.

§  21. 1.   W  przypadku  przekazania  mienia  komunalne-
go,  So³ectwo  zarz¹dza, korzysta  i  rozporz¹dza  dochodami  z
tego  �ród³a.

2.   Organy  So³ectwa  w  ramach  ich  kompetencji  s¹
upowa¿nione  do:

1) oddawania  w  najem  lub  dzier¿awê  przekazane  loka-
le,  obiekty  i  tereny,

2) organizowania  na  terenie  So³ectwa imprez,  wystaw  i
koncertów.
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3.   Organy  So³ectwa  ze  �róde³  dochodów  okre�lonych  w
ust. 2  pokrywaj¹  nak³ady  zwi¹zane  z otrzymanym mieniem

Rozdzia³  VI
Nadzór nad dzia³alno�ci¹  So³ectwa

§ 22. Rada  Miejska  i  Burmistrz  sprawuj¹  kontrolê  i
nadzór  nad  dzia³alno�ci¹  organów  So³ectwa.

1. Do  podstawowych �rodków  kontroli  nale¿y  lustracja
So³ectwa.

2. Do  podstawowych �rodków  nadzoru  nad  So³ectwem
nale¿¹:

1) dokonywanie  ocen  stanu  So³ectwa  na  sesjach  Rady
Miejskiej,

2) ocena  sposobu  wykorzystania  przyznanych  �rodków
finansowych  oraz  sposobu  realizacji  powierzonych  zadañ,

3) rozpatrywanie  sprawozdañ  z  dzia³alno�ci  gospodar-
czej  So³ectwa.

3.  Burmistrz  Otmuchowa   ma  prawo  ¿¹dania   informacji
i  danych  dotycz¹cych  funkcjonowania  So³ectwa.

4.  Burmistrz  Otmuchowa  wstrzyma  realizacjê  uchwa³
So³ectwa,  sprzecznych  z przepisami  prawa.

Rozdzia³   VII
Postanowienia  koñcowe

§  23. Wszelkie  spory  na  tle  stosowania  i  interpretacji
Statutu  rozstrzyga  Rada  Miejska.

Za³¹cznik  nr 8
 do  uchwa³y  Nr IX/90/2003

Rady  Miejskiej  w Otmuchowie
  z  dnia  29  wrze�nia  2003 r.

STATUT
So³ectwa  Jod³ów

Rozdzia³ I
Nazwa i teren dzia³ania

§ 1.1. Ogó³ mieszkañców  wsi  Jod³ów stanowi  jednostkê
pomocnicz¹  Gminy  Otmuchów.

2. Nazwa  jednostki  pomocniczej   brzmi :  So³ectwo
Jod³ów.

3. Obszar  So³ectwa  obejmuje  wie� Jod³ów i  wynosi
487,02 ha.

Rozdzia³ II
Zasady  i  tryb  wyboru  organów  So³ectwa

§ 2. 1. Organami So³ectwa s¹:
1) Zebranie Wiejskie  -  jako  organ  uchwa³odawczy,
2) So³tys  -  jako  organ  wykonawczy,
2.    Rada  So³ecka  pe³ni  funkcjê  opiniodawczo - dorad-

cz¹  i  wspomagaj¹c¹  So³tysa.

§  3.1. So³tysa i Radê So³eck¹  wybiera ogó³  sta³ych miesz-
kañców So³ectwa, uprawnionych do g³osowania na  Zebraniu
Wiejskim  w g³osowaniu tajnym, bezpo�rednim, spo�ród nie-
ograniczonej liczby kandydatów.

2. Zebranie  Wiejskie,  na  którym  ma  byæ  dokonany
wybór So³tysa i cz³onków Rady So³eckiej, zarz¹dza Burmistrz
Otmuchowa. W celu tym okre�la miejsce, dzieñ i godzinê Ze-
brania Wiejskiego.

3. Zarz¹dzenie Burmistrza Otmuchowa o zwo³aniu Zebra-
nia Wiejskiego dla wyboru So³tysa i Rady So³eckiej podaje siê

do wiadomo�ci mieszkañców So³ectwa, co najmniej na 14 dni
przed wyznaczon¹ dat¹ Zebrania.

§  4.1. Wybory So³tysa i Rady So³eckiej lub ich odwo³anie
przeprowadza komisja skrutacyjna w sk³adzie co najmniej
3 osób wybranych spo�ród uprawnionych uczestników Zebra-
nia. Cz³onkiem komisji nie mo¿e byæ osoba kandyduj¹ca do
wybieranych organów. Wybory przeprowadza siê na kartach do
g³osowania opatrzonych pieczêci¹ Urzêdu Miejskiego.

2. Do zadañ komisji nale¿y :
1) przyjêcie zg³oszeñ kandydatów,
2) przeprowadzenie g³osowania,
3) ustalenie wyników g³osowania,
4) og³oszenie wyników wyborów,
5) sporz¹dzenie protoko³u o wynikach wyborów.
3.    Protokó³ podpisuj¹ cz³onkowie komisji oraz przewod-

nicz¹cy  Zebrania.
4.   Zg³oszenia kandydatów i g³osowanie dla wyboru : So³-

tysa i Rady So³eckiej  przeprowadza siê oddzielnie.
5.  W pierwszej kolejno�ci  przeprowadza  siê  wybór So³-

tysa.

§  5. Za wybranych uwa¿a siê kandydatów, którzy uzyskali
zwyk³¹  wiêkszo�æ  g³osów.

§  6. 1 . So³tys i cz³onkowie  Rady  So³eckiej  mog¹  byæ
odwo³ani przez  Zebranie  Wiejskie  przed  up³ywem  kadencji
na podstawie  uzasadnionego  wniosku  z³o¿onego  przez  co
najmniej  10-ciu  mieszkañców  So³ectwa.

2.  G³osowanie  przeprowadza  siê  po  wys³uchaniu  zain-
teresowanych.

§  7.1. W przypadku odwo³ania So³tysa, Burmistrz Otmu-
chowa zwo³uje Zebranie Wiejskie, w  celu  wyboru  nowego
So³tysa -  w terminie 1-go miesi¹ca od dnia odwo³ania.

2. Wybory uzupe³niaj¹ce do Rady So³eckiej dokonywane
s¹ w ci¹gu miesi¹ca od dnia potrzeby  uzupe³nienia  jej  sk³adu.

Rozdzia³  III
Organizacja  i  zadania  organów  jednostki  pomocni-

czej

Zebranie  Wiejskie
Prawo udzia³u w Zebraniu Wiejskim maj¹ wszyscy stali

mieszkañcy So³ectwa posiadaj¹cy czynne prawo wyborcze.

§  8.  Zebranie Wiejskie zwo³uje So³tys :
1) z w³asnej inicjatywy,
2) z inicjatywy Rady So³eckiej (na pisemny wniosek co

najmniej 50% jej sk³adu),
3) na pisemne ¿¹danie co najmniej 1/5 mieszkañców

So³ectwa uprawnionych do udzia³u w Zebraniu,
4) na  wniosek  Rady  Miejskiej  lub  Burmistrza .

 § 9. 1. Zebranie Wiejskie odbywa siê w miarê potrzeb,
jednak nie rzadziej  ni¿ raz w roku.

2. Termin i miejsce Zebrania Wiejskiego podaje siê do
wiadomo�ci publicznej przez og³oszenie na wiejskiej tablicy
og³oszeñ lub w inny sposób zwyczajowo przyjêty, na co najmniej
7 dni przed  terminem,

 § 10. 1.   Zebranie Wiejskie jest wa¿ne, gdy mieszkañcy
So³ectwa zostali o nim powiadomieni, zgodnie  z wymogami
niniejszego Statutu.

2.    Zebranie Wiejskie otwiera So³tys i przewodniczy jego
obradom.  W  przypadku  nieobecno�ci  So³tysa  Zebranie Wiej-
skie  wybiera  inn¹ osobê  do  jego  prowadzenia.
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3.  Porz¹dek obrad uchwala Zebranie Wiejskie na podstawie
projektu przed³o¿onego przez  przewodnicz¹cego Zebrania.

 § 11. 1. Zebranie Wiejskie jest upowa¿nione do podej-
mowania uchwa³ w obecno�ci  co  najmniej 1/5  uprawnionych
do g³osowania osób.

2. W przypadku  braku  quorum,  nastêpne  Zebranie odby-
wa siê po up³ywie 30 min.,  bez wzglêdu  na  ilo�æ  osób  w  nim
uczestnicz¹cych.

3. Uchwa³y  na  Zebraniu  podejmowane s¹ zwyk³¹ wiêk-
szo�ci¹ g³osów, ( liczba g³osów "za" musi byæ wiêksza od liczby
g³osów "przeciw'", g³osów wstrzymuj¹cych siê nie bierze siê pod
uwagê).

4. G³osowanie odbywa siê w sposób jawny, chyba ¿e Sta-
tut stanowi  inaczej..

5. Obrady Zebrania s¹ protoko³owane. Protokó³ z Zebra-
nia i uchwa³y podpisuje So³tys i og³asza w sposób zwyczajowo
przyjêty.

 §  12. Do   zadañ   Zebrania   Wiejskiego   nale¿y :
1)  opiniowanie  spraw socjalno - bytowych, opieki zdro-

wotnej, kultury, sportu, wypoczynku i innych zwi¹zanych z miej-
scem zamieszkania,

2)  kszta³towanie zasad wspó³¿ycia spo³ecznego poprzez
organizowanie samopomocy mieszkañców i wspólnych prac
na rzecz So³ectwa, a zw³aszcza w zakresie opieki nad m³odzie¿¹
i jej wychowaniem, utrzymanie porz¹dku, spokoju  i  czysto�ci,

3)  tworzenie pomocy s¹siedzkiej
4)  podejmowanie uchwa³  w sprawach dotycz¹cych So-

³ectwa,
5)   wspó³uczestnictwo w organizowaniu i przeprowadza-

niu przez Radê Miejsk¹ konsultacji spo³ecznej, projektów uchwa³
Rady Miejskiej w sprawach o podstawowym znaczeniu dla
mieszkañców So³ectwa,

6)   wystêpowanie z wnioskami do Rady Miejskiej  w  spra-
wach  So³ectwa  i  Gminy,

7)   ustalanie zadañ dla So³tysa,
8)   wspieranie  inicjatyw  spo³ecznych.

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

1. Wybór i odwo³anie So³tysa.
2. Wybór i odwo³anie Rady So³eckiej.
3. Opiniowanie celowo�ci, poszerzenia lub likwidacji So-

³ectwa.

 § 14. 1.   Uchwa³y i opinie Zebrania Wiejskiego, So³tys
przekazuje Burmistrzowi Otmuchowa.

2.   Burmistrz Otmuchowa w zale¿no�ci od charakteru
sprawy za³atwia je we w³asnym zakresie lub przekazuje do roz-
patrzenia przez Radê Miejsk¹.

3.   O sposobie za³atwienia spraw okre�lonych w ust. 1 i 2,
Burmistrz  informuje  Zebranie Wiejskie  lub  So³tysa.

 So³tys  i  Rada  So³ecka

 § 15. 1.   Przy  wykonywaniu swoich  zadañ,  So³tys  wspó³-
dzia³a  z  Rad¹  So³eck¹.

 2.   Rada So³ecka  sk³ada  siê  z   3-ch  do  5-ciu  osób.
 3.   Przewodnicz¹cym  Rady So³eckiej  jest  So³tys,  o ile

Zebranie Wiejskie  nie  wybierze odrêbnie  Przewodnicz¹cego
Rady  So³eckiej.

  §  16. Do  obowi¹zków  So³tysa  nale¿y  w  szczególno�ci:
1)  wspó³dzia³anie  z  Rad¹  So³eck¹,
2)  przewodniczenie Radzie So³eckiej, o ile Zebranie Wiej-

skie nie wybierze innego  Przewodnicz¹cego,

3)  zwo³ywanie  Zebrañ  Wiejskich,
4)  zwo³ywanie    posiedzeñ  Rady  So³eckiej  co  najmniej

raz  na  kwarta³,
5)  reprezentowanie  mieszkañców  So³ectwa  wobec  or-

ganów  Gminy.

 § 17. Zadania  So³tysa:
1) realizacja zadañ okre�lonych dla niego przez Zebranie

Wiejskie, Radê Miejsk¹ i Burmistrza Otmuchowa,
2) wykorzystanie aktywno�ci mieszkañców So³ectwa s³u-

¿¹cej poprawie gospodarki i warunków ¿ycia w So³ectwie oraz
inicjowanie przedsiêbiorczo�ci lokalnej dla potrzeb So³ectwa,

3) reprezentowanie So³ectwa na zewn¹trz.
4)   wykonywanie powierzonych mu przepisami prawa za-

dañ z zakresu administracji publicznej,
 5) zarz¹dzanie, administrowanie oraz gospodarowanie

sk³adnikami maj¹tkowymi i �rodkami finansowymi, które Gmi-
na przekaza³a So³ectwu do korzystania,

 6) opiniowanie wniosków mieszkañców So³ectwa w spra-
wie przyznawania im zasi³ków i innych form pomocy, jak równie¿
ulg z zakresu podatków, op³at i innych zobowi¹zañ finansowych,

7) prowadzenie dokumentacji organów So³ectwa, w tym
protoko³ów z zebrañ i posiedzeñ Rady So³eckiej,

  8)   przedk³adanie na Zebraniach Wiejskich co najmniej
raz w roku informacji o swojej dzia³alno�ci.

§ 18. 1) Rada  So³ecka  obraduje  na  posiedzeniach  zwo-
³ywanych  przez  So³tysa  lub  Przewodnicz¹cego  Rady.

2) Posiedzenia odbywaj¹  siê  w  miarê  potrzeb  lecz nie
rzadziej  ni¿  raz  na  kwarta³.

3) Tryb  pracy  i  zasady  podejmowania  uchwa³  okre�la
regulamin  uchwalony  przez Radê  So³eck¹.

Do realizacji wspólnych przedsiêwziêæ organy So³ectwa
mog¹ nawi¹zywaæ wspó³pracê z organami innych so³ectw na
terenie Gminy, zawieraj¹c stosowne porozumienia b¹d� podej-
muj¹c wspólne uchwa³y.

Rozdzia³  IV
Zadania  przekazywane So³ectwu  przez  Gminê

§ 19. Zadania  przekazane  So³ectwu  przez  Gminê  s¹
realizowane  przez  organy So³ectwa  zgodnie  z  ich  kompeten-
cjami.

Rozdzia³ V
Mienie  gminne  i  gospodarka  finansowa  So³ectwa

§ 20. So³ectwo  prowadzi  gospodarkê  finansow¹ w  ra-
mach  bud¿etu  Gminy.

§  21. 1.   W  przypadku  przekazania  mienia  komunalne-
go,  So³ectwo  zarz¹dza, korzysta  i  rozporz¹dza  dochodami  z
tego  �ród³a.

2.   Organy  So³ectwa  w  ramach  ich  kompetencji  s¹
upowa¿nione  do:

1) oddawania  w  najem  lub  dzier¿awê  przekazane  loka-
le,  obiekty  i  tereny,

2) organizowania  na  terenie  So³ectwa imprez,  wystaw  i
koncertów.

3.   Organy  So³ectwa  ze  �róde³  dochodów  okre�lonych  w
ust. 2  pokrywaj¹  nak³ady  zwi¹zane  z otrzymanym mieniem.
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Rozdzia³  VI
Nadzór nad dzia³alno�ci¹  So³ectwa

§ 22. Rada  Miejska  i  Burmistrz  sprawuj¹  kontrolê  i
nadzór  nad  dzia³alno�ci¹  organów  So³ectwa.

1. Do  podstawowych �rodków  kontroli  nale¿y  lustracja
So³ectwa.

2. Do  podstawowych �rodków  nadzoru  nad  So³ectwem
nale¿¹:

1) dokonywanie  ocen  stanu  So³ectwa  na  sesjach  Rady
Miejskiej,

2) ocena  sposobu  wykorzystania  przyznanych  �rodków
finansowych  oraz  sposobu  realizacji  powierzonych  zadañ,

3) rozpatrywanie  sprawozdañ  z  dzia³alno�ci  gospodar-
czej  So³ectwa.

3.  Burmistrz  Otmuchowa   ma  prawo  ¿¹dania   informacji
i  danych  dotycz¹cych  funkcjonowania  So³ectwa.

4.  Burmistrz  Otmuchowa  wstrzyma  realizacjê  uchwa³
So³ectwa,  sprzecznych  z przepisami  prawa.

Rozdzia³   VII
Postanowienia  koñcowe

§  23. Wszelkie  spory  na  tle  stosowania  i  interpretacji
Statutu  rozstrzyga  Rada  Miejska.

Za³¹cznik nr 9
  do  uchwa³y  Nr IX/90/2003

Rady  Miejskiej  w Otmuchowie
  z  dnia  29  wrze�nia  2003 r.

STATUT
So³ectwa   Ka³ków

Rozdzia³ I
Nazwa i teren dzia³ania

§ 1.1. Ogó³ mieszkañców  wsi  Ka³ków stanowi  jednostkê
pomocnicz¹  Gminy  Otmuchów.

2. Nazwa  jednostki  pomocniczej   brzmi :  So³ectwo
Ka³ków

3. Obszar  So³ectwa  obejmuje  wie� Ka³ków i  wynosi
730,39 ha.

Rozdzia³ II
Zasady  i  tryb  wyboru  organów  So³ectwa

§ 2. 1. Organami So³ectwa s¹:
1) Zebranie Wiejskie  -  jako  organ  uchwa³odawczy,
2) So³tys  -  jako  organ  wykonawczy,
2.    Rada  So³ecka  pe³ni  funkcjê  opiniodawczo - dorad-

cz¹  i  wspomagaj¹c¹  So³tysa.

§  3.1. So³tysa i Radê So³eck¹  wybiera ogó³  sta³ych miesz-
kañców So³ectwa uprawnionych do g³osowania na  Zebraniu
Wiejskim  w g³osowaniu tajnym, bezpo�rednim, spo�ród nie-
ograniczonej liczby kandydatów.

2. Zebranie  Wiejskie  na  którym  ma  byæ  dokonany wybór
So³tysa i cz³onków Rady So³eckiej zarz¹dza Burmistrz Otmucho-
wa. W celu tym okre�la miejsce, dzieñ i godzinê Zebrania Wiej-
skiego.

3. Zarz¹dzenie Burmistrza Otmuchowa o zwo³aniu Zebra-
nia Wiejskiego dla wyboru So³tysa i Rady So³eckiej podaje siê
do wiadomo�ci mieszkañców So³ectwa, co najmniej na 14 dni
przed wyznaczon¹ dat¹ Zebrania.

§  4.1. Wybory So³tysa i Rady So³eckiej lub ich odwo³anie
przeprowadza komisja skrutacyjna w sk³adzie co najmniej
3 osób wybranych spo�ród uprawnionych uczestników Zebra-
nia. Cz³onkiem komisji nie mo¿e byæ osoba kandyduj¹ca do
wybieranych organów. Wybory przeprowadza siê na kartach do
g³osowania opatrzonych pieczêci¹ Urzêdu Miejskiego.

2. Do zadañ komisji nale¿y :
1) przyjêcie zg³oszeñ kandydatów,
2) przeprowadzenie g³osowania,
3) ustalenie wyników g³osowania,
4) og³oszenie wyników wyborów,
5) sporz¹dzenie protoko³u o wynikach wyborów.
3.    Protokó³ podpisuj¹ cz³onkowie komisji oraz przewod-

nicz¹cy  Zebrania.
4.   Zg³oszenia kandydatów i g³osowanie dla wyboru : So³-

tysa i Rady So³eckiej  przeprowadza siê oddzielnie.
5.  W pierwszej kolejno�ci  przeprowadza  siê  wybór So³-

tysa.

§  5. Za wybranych uwa¿a siê kandydatów, którzy uzyskali
zwyk³¹  wiêkszo�æ  g³osów.

§  6. 1 . So³tys i cz³onkowie  Rady  So³eckiej  mog¹  byæ
odwo³ani przez  Zebranie  Wiejskie  przed  up³ywem  kadencji
na podstawie  uzasadnionego  wniosku  z³o¿onego  przez  co
najmniej  10-ciu  mieszkañców  So³ectwa.

2.  G³osowanie  przeprowadza  siê  po  wys³uchaniu  zain-
teresowanych.

§  7.1. W przypadku odwo³ania So³tysa, Burmistrz Otmu-
chowa zwo³uje Zebranie Wiejskie, w  celu  wyboru  nowego
So³tysa -  w terminie 1-go miesi¹ca od dnia odwo³ania.

2. Wybory uzupe³niaj¹ce do Rady So³eckiej dokonywane
s¹ w ci¹gu miesi¹ca od dnia potrzeby  uzupe³nienia  jej  sk³adu.

Rozdzia³  III
Organizacja  i  zadania  organów  jednostki  pomocni-

czej

Zebranie  Wiejskie
Prawo udzia³u w Zebraniu Wiejskim maj¹ wszyscy stali

mieszkañcy So³ectwa posiadaj¹cy czynne prawo wyborcze.

§  8.  Zebranie Wiejskie zwo³uje So³tys :
1) z w³asnej inicjatywy,
2) z inicjatywy Rady So³eckiej (na pisemny wniosek co

najmniej 50% jej sk³adu),
3) na pisemne ¿¹danie co najmniej 1/5 mieszkañców

So³ectwa uprawnionych do udzia³u w Zebraniu,
4) na  wniosek  Rady  Miejskiej  lub  Burmistrza .

 § 9. 1. Zebranie Wiejskie odbywa siê w miarê potrzeb,
jednak nie rzadziej  ni¿ raz w roku.

2. Termin i miejsce Zebrania Wiejskiego podaje siê do
wiadomo�ci publicznej przez og³oszenie na wiejskiej tablicy
og³oszeñ lub w inny sposób zwyczajowo przyjêty, na co najmniej
7 dni przed  terminem,

 § 10. 1.   Zebranie Wiejskie jest wa¿ne, gdy mieszkañcy
So³ectwa zostali o nim powiadomieni, zgodnie  z wymogami
niniejszego Statutu.

2.    Zebranie Wiejskie otwiera So³tys i przewodniczy jego
obradom.  W  przypadku  nieobecno�ci  So³tysa  Zebranie Wiej-
skie  wybiera  inn¹ osobê  do  jego  prowadzenia.

3.  Porz¹dek obrad uchwala Zebranie Wiejskie na pod-
stawie projektu przed³o¿onego przez  przewodnicz¹cego Zebra-
nia.
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 § 11. 1. Zebranie Wiejskie jest upowa¿nione do podej-
mowania uchwa³ w obecno�ci  co  najmniej 1/5  uprawnionych
do g³osowania osób.

2. W przypadku  braku  quorum, nastêpne  Zebranie odby-
wa siê po up³ywie 30 min.,  bez wzglêdu  na  ilo�æ  osób  w  nim
uczestnicz¹cych.

3. Uchwa³y  na  Zebraniu  podejmowane s¹ zwyk³¹ wiêk-
szo�ci¹ g³osów, ( liczba g³osów "za" musi byæ wiêksza od liczby
g³osów "przeciw'", g³osów wstrzymuj¹cych siê nie bierze siê pod
uwagê).

4. G³osowanie odbywa siê w sposób jawny, chyba ¿e Sta-
tut stanowi  inaczej.

5. Obrady Zebrania s¹ protoko³owane. Protokó³ z Zebra-
nia i uchwa³y podpisuje So³tys i og³asza w sposób zwyczajowo
przyjêty.

 §  12. Do   zadañ   Zebrania   Wiejskiego   nale¿y :
1)  opiniowanie  spraw socjalno - bytowych, opieki zdro-

wotnej, kultury, sportu, wypoczynku i innych zwi¹zanych z miej-
scem zamieszkania,

2)  kszta³towanie zasad wspó³¿ycia spo³ecznego poprzez
organizowanie samopomocy mieszkañców i wspólnych prac
na rzecz So³ectwa, a zw³aszcza w zakresie opieki nad m³odzie¿¹
i jej wychowaniem, utrzymanie porz¹dku, spokoju  i  czysto�ci,

3)  tworzenie pomocy s¹siedzkiej
4)  podejmowanie uchwa³  w sprawach dotycz¹cych So-

³ectwa,
5)   wspó³uczestnictwo w organizowaniu i przeprowadza-

niu przez Radê Miejsk¹ konsultacji spo³ecznej, projektów uchwa³
Rady Miejskiej w sprawach o podstawowym znaczeniu dla
mieszkañców So³ectwa,

6)   wystêpowanie z wnioskami do Rady Miejskiej  w  spra-
wach  So³ectwa  i  Gminy,

7)   ustalanie zadañ dla So³tysa,
8)   wspieranie  inicjatyw  spo³ecznych.

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

1. Wybór i odwo³anie So³tysa.
2. Wybór i odwo³anie Rady So³eckiej.
3. Opiniowanie celowo�ci, poszerzenia lub likwidacji So-

³ectwa.

 § 14. 1.   Uchwa³y i opinie Zebrania Wiejskiego, So³tys
przekazuje Burmistrzowi Otmuchowa.

2.   Burmistrz Otmuchowa w zale¿no�ci od charakteru
sprawy za³atwia je we w³asnym zakresie lub przekazuje do roz-
patrzenia przez Radê Miejsk¹.

3.   O sposobie za³atwienia spraw okre�lonych w ust. 1 i 2,
Burmistrz  informuje  Zebranie Wiejskie  lub  So³tysa.

 So³tys  i  Rada  So³ecka

 § 15. 1.   Przy  wykonywaniu swoich  zadañ,  So³tys  wspó³-
dzia³a  z  Rad¹  So³eck¹.

 2.   Rada So³ecka  sk³ada  siê  z   3-ch  do  5-ciu  osób.
 3.   Przewodnicz¹cym  Rady So³eckiej  jest  So³tys,  o ile

Zebranie Wiejskie  nie  wybierze odrêbnie  Przewodnicz¹cego
Rady  So³eckiej.

 §  16. Do  obowi¹zków  So³tysa  nale¿y  w  szczególno�ci:
1)  wspó³dzia³anie  z  Rad¹  So³eck¹,
2)  przewodniczenie Radzie So³eckiej, o ile Zebranie Wiej-

skie nie wybierze innego  Przewodnicz¹cego,
3)  zwo³ywanie  Zebrañ  Wiejskich,
4)  zwo³ywanie    posiedzeñ  Rady  So³eckiej  co  najmniej

raz  na  kwarta³,

5)  reprezentowanie  mieszkañców  So³ectwa  wobec  or-
ganów  Gminy.

 § 17. Zadania  So³tysa:
1) realizacja zadañ okre�lonych dla niego przez Zebranie

Wiejskie, Radê Miejsk¹ i Burmistrza Otmuchowa,
2) wykorzystanie aktywno�ci mieszkañców So³ectwa s³u-

¿¹cej poprawie gospodarki i warunków ¿ycia w So³ectwie oraz
inicjowanie przedsiêbiorczo�ci lokalnej dla potrzeb So³ectwa,

3) reprezentowanie So³ectwa na zewn¹trz,
4)   wykonywanie powierzonych mu przepisami prawa za-

dañ z zakresu administracji publicznej,
 5) zarz¹dzanie, administrowanie oraz gospodarowanie

sk³adnikami maj¹tkowymi i �rodkami finansowymi, które Gmi-
na przekaza³a So³ectwu do korzystania,

 6) opiniowanie wniosków mieszkañców So³ectwa w spra-
wie przyznawania im zasi³ków i innych form pomocy, jak równie¿
ulg z zakresu podatków, op³at i innych zobowi¹zañ finansowych,

7) prowadzenie dokumentacji organów So³ectwa, w tym
protoko³ów z zebrañ i posiedzeñ Rady So³eckiej,

  8)   przedk³adanie na Zebraniach Wiejskich co najmniej
raz w roku informacji o swojej dzia³alno�ci.

§ 18. 1) Rada  So³ecka  obraduje  na  posiedzeniach
zwo³ywanych  przez  So³tysa  lub  Przewodnicz¹cego  Rady.

2) Posiedzenia odbywaj¹  siê  w  miarê  potrzeb  lecz nie
rzadziej  ni¿  raz  na  kwarta³.

3) Tryb  pracy  i  zasady  podejmowania  uchwa³  okre�la
regulamin  uchwalony  przez Radê  So³eck¹.

Do realizacji wspólnych przedsiêwziêæ organy So³ectwa
mog¹ nawi¹zywaæ wspó³pracê z organami innych so³ectw na
terenie Gminy, zawieraj¹c stosowne porozumienia b¹d� podej-
muj¹c wspólne uchwa³y.

Rozdzia³  IV
Zadania  przekazywane So³ectwu  przez  Gminê

§ 19. Zadania  przekazane  So³ectwu  przez  Gminê  s¹
realizowane  przez  organy So³ectwa  zgodnie  z  ich  kompeten-
cjami.

Rozdzia³ V
Mienie  gminne  i  gospodarka  finansowa  So³ectwa

§ 20. So³ectwo  prowadzi  gospodarkê  finansow¹ w  ra-
mach  bud¿etu  Gminy.

§  21. 1.   W  przypadku  przekazania  mienia  komunalne-
go,  So³ectwo  zarz¹dza, korzysta  i  rozporz¹dza  dochodami  z
tego  �ród³a.

2.   Organy  So³ectwa  w  ramach  ich  kompetencji  s¹
upowa¿nione  do:

1) oddawania  w  najem  lub  dzier¿awê  przekazane  loka-
le,  obiekty  i  tereny,

2) organizowania  na  terenie  So³ectwa imprez,  wystaw  i
koncertów.

3.   Organy  So³ectwa  ze  �róde³  dochodów  okre�lonych  w
ust. 2  pokrywaj¹  nak³ady  zwi¹zane  z otrzymanym mieniem.

Rozdzia³  VI
Nadzór nad dzia³alno�ci¹  So³ectwa

§ 22. Rada  Miejska  i  Burmistrz  sprawuj¹  kontrolê  i
nadzór  nad  dzia³alno�ci¹  organów  So³ectwa.
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1. Do  podstawowych �rodków  kontroli  nale¿y  lustracja
So³ectwa.

2. Do  podstawowych �rodków  nadzoru  nad  So³ectwem
nale¿¹:

1) dokonywanie  ocen  stanu  So³ectwa  na  sesjach  Rady
Miejskiej,

2) ocena  sposobu  wykorzystania  przyznanych  �rodków
finansowych  oraz  sposobu  realizacji  powierzonych  zadañ,

3) rozpatrywanie  sprawozdañ  z  dzia³alno�ci  gospodar-
czej  So³ectwa.

3.  Burmistrz  Otmuchowa   ma  prawo  ¿¹dania   informacji
i  danych  dotycz¹cych  funkcjonowania  So³ectwa.

4.  Burmistrz  Otmuchowa  wstrzyma  realizacjê  uchwa³
So³ectwa,  sprzecznych  z przepisami  prawa.

Rozdzia³   VII
Postanowienia  koñcowe

§  23. Wszelkie  spory  na  tle  stosowania  i  interpretacji
Statutu  rozstrzyga  Rada  Miejska.

Za³¹cznik  nr 10
    do  uchwa³y  Nr IX/90/2003

Rady  Miejskiej  w Otmuchowie
  z  dnia  29  wrze�nia  2003 r.

STATUT
So³ectwa   Kijów

Rozdzia³ I
Nazwa i teren dzia³ania

§ 1.1. Ogó³ mieszkañców  wsi  Kijów stanowi  jednostkê
pomocnicz¹  Gminy  Otmuchów.

2. Nazwa  jednostki  pomocniczej   brzmi :  So³ectwo  Kijów .
3. Obszar  So³ectwa  obejmuje  wie�  Kijów i  wynosi

358,00  ha.

Rozdzia³ II
Zasady  i  tryb  wyboru  organów  So³ectwa

§ 2. 1. Organami So³ectwa s¹:
1) Zebranie Wiejskie  -  jako  organ  uchwa³odawczy,
2) So³tys  -  jako  organ  wykonawczy.
2.    Rada  So³ecka  pe³ni  funkcjê  opiniodawczo - dorad-

cz¹  i  wspomagaj¹c¹  So³tysa.

§  3.1. So³tysa i Radê So³eck¹  wybiera ogó³  sta³ych miesz-
kañców So³ectwa uprawnionych do g³osowania na  Zebraniu
Wiejskim  w g³osowaniu tajnym, bezpo�rednim, spo�ród nie-
ograniczonej liczby kandydatów.

2. Zebranie  Wiejskie,  na  którym  ma  byæ  dokonany
wybór So³tysa i cz³onków Rady So³eckiej, zarz¹dza Burmistrz
Otmuchowa. W celu tym okre�la miejsce, dzieñ i godzinê Ze-
brania Wiejskiego.

3. Zarz¹dzenie Burmistrza Otmuchowa o zwo³aniu Zebra-
nia Wiejskiego dla wyboru So³tysa i Rady So³eckiej podaje siê
do wiadomo�ci mieszkañców So³ectwa, co najmniej na 14 dni
przed wyznaczon¹ dat¹ Zebrania.

§  4.1. Wybory So³tysa i Rady So³eckiej lub ich odwo³anie
przeprowadza komisja skrutacyjna w sk³adzie co najmniej
3 osób wybranych spo�ród uprawnionych uczestników Zebra-
nia. Cz³onkiem komisji nie mo¿e byæ osoba kandyduj¹ca do
wybieranych organów. Wybory przeprowadza siê na kartach do
g³osowania opatrzonych pieczêci¹ Urzêdu Miejskiego.

2. Do zadañ komisji nale¿y :
1) przyjêcie zg³oszeñ kandydatów,
2) przeprowadzenie g³osowania,
3) ustalenie wyników g³osowania,
4) og³oszenie wyników wyborów,
5) sporz¹dzenie protoko³u o wynikach wyborów.
3.    Protokó³ podpisuj¹ cz³onkowie komisji oraz przewod-

nicz¹cy  Zebrania.
4.   Zg³oszenia kandydatów i g³osowanie dla wyboru : So³-

tysa i Rady So³eckiej  przeprowadza siê oddzielnie.
5.  W pierwszej kolejno�ci  przeprowadza  siê  wybór So³-

tysa.

§  5. Za wybranych uwa¿a siê kandydatów, którzy uzyskali
zwyk³¹  wiêkszo�æ  g³osów.

§  6. 1 . So³tys i cz³onkowie  Rady  So³eckiej  mog¹  byæ
odwo³ani przez  Zebranie  Wiejskie  przed  up³ywem  kadencji
na podstawie  uzasadnionego  wniosku  z³o¿onego  przez  co
najmniej  10-ciu  mieszkañców  So³ectwa.

2.  G³osowanie  przeprowadza  siê  po  wys³uchaniu  zain-
teresowanych.

§  7.1. W przypadku odwo³ania So³tysa, Burmistrz Otmu-
chowa zwo³uje Zebranie Wiejskie, w  celu  wyboru  nowego
So³tysa -  w terminie 1-go miesi¹ca od dnia odwo³ania.

2. Wybory uzupe³niaj¹ce do Rady So³eckiej dokonywane
s¹ w ci¹gu miesi¹ca od dnia potrzeby  uzupe³nienia  jej  sk³adu.

Rozdzia³  III
Organizacja  i  zadania  organów  jednostki  pomocni-

czej

Zebranie  Wiejskie
Prawo udzia³u w Zebraniu Wiejskim maj¹ wszyscy stali

mieszkañcy So³ectwa posiadaj¹cy czynne prawo wyborcze.

§  8.  Zebranie Wiejskie zwo³uje So³tys :
1) z w³asnej inicjatywy,
2) z inicjatywy Rady So³eckiej (na pisemny wniosek co

najmniej 50% jej sk³adu),
3) na pisemne ¿¹danie co najmniej 1/5 mieszkañców

So³ectwa uprawnionych do udzia³u w Zebraniu,
4) na  wniosek  Rady  Miejskiej  lub  Burmistrza .

 § 9. 1. Zebranie Wiejskie odbywa siê w miarê potrzeb,
jednak nie rzadziej  ni¿ raz w roku.

2. Termin i miejsce Zebrania Wiejskiego podaje siê do
wiadomo�ci publicznej przez og³oszenie na wiejskiej tablicy
og³oszeñ lub w inny sposób zwyczajowo przyjêty, na co najmniej
7 dni przed  terminem,

 § 10. 1.   Zebranie Wiejskie jest wa¿ne, gdy mieszkañcy
So³ectwa zostali o nim powiadomieni, zgodnie  z wymogami
niniejszego Statutu.

2.    Zebranie Wiejskie otwiera So³tys i przewodniczy jego
obradom.  W  przypadku  nieobecno�ci  So³tysa  Zebranie Wiej-
skie  wybiera  inn¹ osobê  do  jego  prowadzenia.

3.  Porz¹dek obrad uchwala Zebranie Wiejskie na pod-
stawie projektu przed³o¿onego przez  przewodnicz¹cego Zebra-
nia.

 § 11. 1. Zebranie Wiejskie jest upowa¿nione do podej-
mowania uchwa³ w obecno�ci  co  najmniej 1/5  uprawnionych
do g³osowania osób.
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2. W przypadku  braku  quorum  nastêpne  Zebranie odby-
wa siê po up³ywie 30 min.,  bez wzglêdu  na  ilo�æ  osób  w  nim
uczestnicz¹cych.

3. Uchwa³y  na  Zebraniu  podejmowane s¹ zwyk³¹ wiêk-
szo�ci¹ g³osów, ( liczba g³osów "za" musi byæ wiêksza od liczby
g³osów "przeciw'", g³osów wstrzymuj¹cych siê nie bierze siê pod
uwagê).

4. G³osowanie odbywa siê w sposób jawny, chyba ¿e Sta-
tut stanowi  inaczej.

5. Obrady Zebrania s¹ protoko³owane. Protokó³ z Zebra-
nia i uchwa³y podpisuje So³tys i og³asza w sposób zwyczajowo
przyjêty.

 §  12. Do   zadañ   Zebrania   Wiejskiego   nale¿y :
1)  opiniowanie  spraw socjalno - bytowych, opieki zdro-

wotnej, kultury, sportu, wypoczynku i innych zwi¹zanych z miej-
scem zamieszkania,

2)  kszta³towanie zasad wspó³¿ycia spo³ecznego poprzez
organizowanie samopomocy mieszkañców i wspólnych prac
na rzecz So³ectwa, a zw³aszcza w zakresie opieki nad m³odzie¿¹
i jej wychowaniem, utrzymanie porz¹dku, spokoju  i  czysto�ci,

3)  tworzenie pomocy s¹siedzkiej
4)  podejmowanie uchwa³  w sprawach dotycz¹cych So-

³ectwa,
5)   wspó³uczestnictwo w organizowaniu i przeprowadza-

niu przez Radê Miejsk¹ konsultacji spo³ecznej, projektów uchwa³
Rady Miejskiej w sprawach o podstawowym znaczeniu dla
mieszkañców So³ectwa,

6)   wystêpowanie z wnioskami do Rady Miejskiej  w  spra-
wach  So³ectwa  i  Gminy,

7)   ustalanie zadañ dla So³tysa,
8)   wspieranie  inicjatyw  spo³ecznych.

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

1. Wybór i odwo³anie So³tysa.
2. Wybór i odwo³anie Rady So³eckiej.
3. Opiniowanie celowo�ci, poszerzenia lub likwidacji So-

³ectwa.

 § 14. 1.   Uchwa³y i opinie Zebrania Wiejskiego, So³tys
przekazuje Burmistrzowi Otmuchowa.

2.   Burmistrz Otmuchowa w zale¿no�ci od charakteru
sprawy za³atwia je we w³asnym zakresie lub przekazuje do roz-
patrzenia przez Radê Miejsk¹.

3.   O sposobie za³atwienia spraw okre�lonych w ust. 1 i 2,
Burmistrz  informuje  Zebranie Wiejskie  lub  So³tysa.

 So³tys  i  Rada  So³ecka

 § 15. 1.   Przy  wykonywaniu swoich  zadañ  So³tys  wspó³-
dzia³a  z  Rad¹  So³eck¹.

 2.   Rada So³ecka  sk³ada  siê  z   3-ch  do  5-ciu  osób.
 3.   Przewodnicz¹cym  Rady So³eckiej  jest  So³tys,  o ile

Zebranie Wiejskie  nie  wybierze odrêbnie  Przewodnicz¹cego
Rady  So³eckiej.

 §  16. Do  obowi¹zków  So³tysa  nale¿y  w  szczególno�ci:
1)  wspó³dzia³anie  z  Rad¹  So³eck¹,
2)  przewodniczenie Radzie So³eckiej, o ile Zebranie Wiej-

skie nie wybierze innego  Przewodnicz¹cego,
3)  zwo³ywanie  Zebrañ  Wiejskich,
4)  zwo³ywanie    posiedzeñ  Rady  So³eckiej  co  najmniej

raz  na  kwarta³,
5)  reprezentowanie  mieszkañców  So³ectwa  wobec  or-

ganów  Gminy,

 § 17. Zadania  So³tysa:
1) realizacja zadañ okre�lonych dla niego przez Zebranie

Wiejskie, Radê Miejsk¹ i Burmistrza Otmuchowa,
2) wykorzystanie aktywno�ci mieszkañców So³ectwa s³u-

¿¹cej poprawie gospodarki i warunków ¿ycia w So³ectwie oraz
inicjowanie przedsiêbiorczo�ci lokalnej dla potrzeb So³ectwa,

3) reprezentowanie So³ectwa na zewn¹trz.
4)   wykonywanie powierzonych mu przepisami prawa za-

dañ z zakresu administracji publicznej,
 5) zarz¹dzanie, administrowanie oraz gospodarowanie

sk³adnikami maj¹tkowymi i �rodkami finansowymi, które Gmi-
na przekaza³a So³ectwu do korzystania,

 6) opiniowanie wniosków mieszkañców So³ectwa w spra-
wie przyznawania im zasi³ków i innych form pomocy, jak równie¿
ulg z zakresu podatków, op³at i innych zobowi¹zañ finansowych,

7) prowadzenie dokumentacji organów So³ectwa, w tym
protokó³ów z zebrañ i posiedzeñ Rady So³eckiej,

  8)   przedk³adanie na Zebraniach Wiejskich co najmniej
raz w roku informacji o swojej dzia³alno�ci.

§ 18. 1) Rada  So³ecka  obraduje  na  posiedzeniach
zwo³ywanych  przez  So³tysa  lub  Przewodnicz¹cego  Rady.

2) Posiedzenia odbywaj¹  siê  w  miarê  potrzeb  lecz nie
rzadziej  ni¿  raz  na  kwarta³.

3) Tryb  pracy  i  zasady  podejmowania  uchwa³  okre�la
regulamin  uchwalony  przez Radê  So³eck¹.

Do realizacji wspólnych przedsiêwziêæ organy So³ectwa
mog¹ nawi¹zywaæ wspó³pracê z organami innych so³ectw na
terenie Gminy, zawieraj¹c stosowne porozumienia b¹d� podej-
muj¹c wspólne uchwa³y.

Rozdzia³  IV
Zadania  przekazywane So³ectwu  przez  Gminê

§ 19. Zadania  przekazane  So³ectwu  przez  Gminê  s¹
realizowane  przez  organy So³ectwa  zgodnie  z  ich  kompeten-
cjami.

Rozdzia³ V
Mienie  gminne  i  gospodarka  finansowa  So³ectwa

§ 20. So³ectwo  prowadzi  gospodarkê  finansow¹ w  ra-
mach  bud¿etu  Gminy.

§  21. 1.   W  przypadku  przekazania  mienia  komunalne-
go,  So³ectwo  zarz¹dza, korzysta  i  rozporz¹dza  dochodami  z
tego  �ród³a.

2.   Organy  So³ectwa  w  ramach  ich  kompetencji  s¹
upowa¿nione  do:

1) oddawania  w  najem  lub  dzier¿awê  przekazane  loka-
le,  obiekty  i  tereny,

2) organizowania  na  terenie  So³ectwa imprez,  wystaw  i
koncertów.

3.   Organy  So³ectwa  ze  �róde³  dochodów  okre�lonych  w
ust. 2  pokrywaj¹  nak³ady  zwi¹zane  z otrzymanym mieniem.

Rozdzia³  VI
Nadzór nad dzia³alno�ci¹  So³ectwa.

§ 22. Rada  Miejska  i  Burmistrz  sprawuj¹  kontrolê  i
nadzór  nad  dzia³alno�ci¹  organów  So³ectwa.

1. Do  podstawowych �rodków  kontroli  nale¿y  lustracja
So³ectwa.

2. Do  podstawowych �rodków  nadzoru  nad  So³ectwem
nale¿¹:
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1) dokonywanie  ocen  stanu  So³ectwa  na  sesjach  Rady
Miejskiej,

2) ocena  sposobu  wykorzystania  przyznanych  �rodków
finansowych  oraz  sposobu  realizacji  powierzonych  zadañ,

3) rozpatrywanie  sprawozdañ  z  dzia³alno�ci  gospodar-
czej  So³ectwa.

3.  Burmistrz  Otmuchowa   ma  prawo  ¿¹dania   informacji
i  danych  dotycz¹cych  funkcjonowania  So³ectwa.

4.  Burmistrz  Otmuchowa  wstrzyma  realizacjê  uchwa³
So³ectwa,  sprzecznych  z przepisami  prawa.

Rozdzia³   VII
Postanowienia  koñcowe

§  23. Wszelkie  spory  na  tle  stosowania  i  interpretacji
Statutu  rozstrzyga  Rada  Miejska.

Za³¹cznik  nr  11
    do  uchwa³y  Nr IX/90/2003

Rady  Miejskiej  w Otmuchowie
  z  dnia  29  wrze�nia  2003 r.

STATUT
So³ectwa  Kwiatków

Rozdzia³ I
Nazwa i teren dzia³ania

§ 1. 1. Ogó³ mieszkañców  wsi   Kwiatków stanowi  jed-
nostkê  pomocnicz¹  Gminy  Otmuchów.

2. Nazwa  jednostki  pomocniczej   brzmi :  So³ectwo
Kwiatków.

3. Obszar  So³ectwa  obejmuje  wie�  Kwiatków i  wynosi
186,54 ha.

Rozdzia³ II
Zasady  i  tryb  wyboru  organów  So³ectwa

§ 2. 1. Organami So³ectwa s¹:
1) Zebranie Wiejskie  -  jako  organ  uchwa³odawczy,
2) So³tys  -  jako  organ  wykonawczy.
2.    Rada  So³ecka  pe³ni  funkcjê  opiniodawczo - dorad-

cz¹  i  wspomagaj¹c¹  So³tysa.

§  3.1. So³tysa i Radê So³eck¹  wybiera ogó³  sta³ych miesz-
kañców So³ectwa uprawnionych do g³osowania na  Zebraniu
Wiejskim  w g³osowaniu tajnym, bezpo�rednim, spo�ród nie-
ograniczonej liczby kandydatów.

2. Zebranie  Wiejskie,  na  którym  ma  byæ  dokonany
wybór So³tysa i cz³onków Rady So³eckiej, zarz¹dza Burmistrz
Otmuchowa. W celu tym okre�la miejsce, dzieñ i godzinê Ze-
brania Wiejskiego.

3. Zarz¹dzenie Burmistrza Otmuchowa o zwo³aniu Zebra-
nia Wiejskiego dla wyboru So³tysa i Rady So³eckiej podaje siê
do wiadomo�ci mieszkañców So³ectwa, co najmniej na 14 dni
przed wyznaczon¹ dat¹ Zebrania.

§  4.1. Wybory So³tysa i Rady So³eckiej lub ich odwo³anie
przeprowadza komisja skrutacyjna w sk³adzie co najmniej 3
osób wybranych spo�ród uprawnionych uczestników Zebrania.
Cz³onkiem komisji nie mo¿e byæ osoba kandyduj¹ca do wybie-
ranych organów. Wybory przeprowadza siê na kartach do g³oso-
wania opatrzonych pieczêci¹ Urzêdu Miejskiego.

2. Do zadañ komisji nale¿y :
1) przyjêcie zg³oszeñ kandydatów,
2) przeprowadzenie g³osowania,
3) ustalenie wyników g³osowania,

4) og³oszenie wyników wyborów,
5) sporz¹dzenie protoko³u o wynikach wyborów.
3.    Protokó³ podpisuj¹ cz³onkowie komisji oraz przewod-

nicz¹cy  Zebrania.
4.   Zg³oszenia kandydatów i g³osowanie dla wyboru : So³-

tysa i Rady So³eckiej  przeprowadza siê oddzielnie.
5.  W pierwszej kolejno�ci  przeprowadza  siê  wybór So³-

tysa.

§  5. Za wybranych uwa¿a siê kandydatów, którzy uzyskali
zwyk³¹  wiêkszo�æ  g³osów.

§  6. 1 . So³tys i cz³onkowie  Rady  So³eckiej  mog¹  byæ
odwo³ani przez  Zebranie  Wiejskie  przed  up³ywem  kadencji
na podstawie  uzasadnionego  wniosku  z³o¿onego  przez  co
najmniej  10-ciu  mieszkañców  So³ectwa.

2.  G³osowanie  przeprowadza  siê  po  wys³uchaniu  zain-
teresowanych.

§  7.1. W przypadku odwo³ania So³tysa, Burmistrz Otmu-
chowa zwo³uje Zebranie Wiejskie, w  celu  wyboru  nowego
So³tysa -  w terminie 1-go miesi¹ca od dnia odwo³ania.

2. Wybory uzupe³niaj¹ce do Rady So³eckiej dokonywane
s¹ w ci¹gu miesi¹ca od dnia potrzeby  uzupe³nienia  jej  sk³adu.

Rozdzia³  III
Organizacja  i  zadania  organów  jednostki  pomocni-

czej

Zebranie  Wiejskie
Prawo udzia³u w Zebraniu Wiejskim maj¹ wszyscy stali

mieszkañcy So³ectwa posiadaj¹cy czynne prawo wyborcze.

§  8.  Zebranie Wiejskie zwo³uje So³tys :
1) z w³asnej inicjatywy,
2) z inicjatywy Rady So³eckiej (na pisemny wniosek co

najmniej 50% jej sk³adu),
3) na pisemne ¿¹danie co najmniej 1/5 mieszkañców

So³ectwa uprawnionych do udzia³u w zebraniu,
4) na  wniosek  Rady  Miejskiej  lub  Burmistrza .

 § 9. 1. Zebranie Wiejskie odbywa siê w miarê potrzeb,
jednak nie rzadziej  ni¿ raz w roku.

2. Termin i miejsce Zebrania Wiejskiego podaje siê do
wiadomo�ci publicznej przez og³oszenie na wiejskiej tablicy
og³oszeñ lub w inny sposób zwyczajowo przyjêty, na co najmniej
7 dni przed  terminem,

 § 10. 1.   Zebranie Wiejskie jest wa¿ne, gdy mieszkañcy
So³ectwa zostali o nim powiadomieni, zgodnie  z wymogami
niniejszego Statutu.

2.    Zebranie Wiejskie otwiera So³tys i przewodniczy jego
obradom.  W  przypadku  nieobecno�ci  So³tysa  Zebranie Wiej-
skie  wybiera  inn¹ osobê  do  jego  prowadzenia.

3.  Porz¹dek obrad uchwala Zebranie Wiejskie na pod-
stawie projektu przed³o¿onego przez  przewodnicz¹cego Zebra-
nia.

 § 11. 1. Zebranie Wiejskie jest upowa¿nione do podej-
mowania uchwa³ w obecno�ci  co  najmniej 1/5  osób   upraw-
nionych do g³osowania.

2. W przypadku  braku  quorum, nastêpne  Zebranie odby-
wa siê po up³ywie 30 min.,  bez wzglêdu  na  ilo�æ  osób  w  nim
uczestnicz¹cych.
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3. Uchwa³y  na  Zebraniu  podejmowane s¹ zwyk³¹ wiêk-
szo�ci¹ g³osów, ( liczba g³osów "za" musi byæ wiêksza od liczby
g³osów "przeciw'", g³osów wstrzymuj¹cych siê nie bierze siê pod
uwagê).

4. G³osowanie odbywa siê w sposób jawny, chyba ¿e Sta-
tut stanowi  inaczej.

5. Obrady Zebrania s¹ protoko³owane. Protokó³ z Zebra-
nia i uchwa³y podpisuje So³tys i og³asza w sposób zwyczajowo
przyjêty.

 §  12. Do   zadañ   Zebrania   Wiejskiego   nale¿y :
1)  opiniowanie  spraw socjalno - bytowych, opieki zdro-

wotnej, kultury, sportu, wypoczynku i innych zwi¹zanych z miej-
scem zamieszkania,

2)  kszta³towanie zasad wspó³¿ycia spo³ecznego poprzez
organizowanie samopomocy mieszkañców i wspólnych prac
na rzecz So³ectwa, a zw³aszcza w zakresie opieki nad m³odzie¿¹
i jej wychowaniem, utrzymanie porz¹dku, spokoju  i  czysto�ci,

3)  tworzenie pomocy s¹siedzkiej
4)  podejmowanie uchwa³  w sprawach dotycz¹cych So-

³ectwa,
5)   wspó³uczestnictwo w organizowaniu i przeprowadza-

niu przez Radê Miejsk¹ konsultacji spo³ecznej, projektów uchwa³
Rady Miejskiej w sprawach o podstawowym znaczeniu dla
mieszkañców So³ectwa,

6)   wystêpowanie z wnioskami do Rady Miejskiej  w  spra-
wach  So³ectwa  i  Gminy,

7)   ustalanie zadañ dla So³tysa,
8)   wspieranie  inicjatyw  spo³ecznych.

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

1. Wybór i odwo³anie So³tysa.
2. Wybór i odwo³anie Rady So³eckiej.
3. Opiniowanie celowo�ci, poszerzenia lub likwidacji So-

³ectwa.

 § 14. 1.   Uchwa³y i opinie Zebrania Wiejskiego, So³tys
przekazuje Burmistrzowi Otmuchowa.

2.   Burmistrz Otmuchowa w zale¿no�ci od charakteru
sprawy za³atwia je we w³asnym zakresie lub przekazuje do roz-
patrzenia przez Radê Miejsk¹.

3.   O sposobie za³atwienia spraw okre�lonych w ust. 1 i 2,
Burmistrz  informuje  Zebranie Wiejskie  lub  So³tysa.

 So³tys  i  Rada  So³ecka

 § 15. 1.   Przy  wykonywaniu swoich  zadañ  So³tys  wspó³-
dzia³a  z  Rad¹  So³eck¹.

 2.   Rada So³ecka  sk³ada  siê  z   3-ch  do  5-ciu  osób.
 3.   Przewodnicz¹cym  Rady So³eckiej  jest  So³tys,  o ile

Zebranie Wiejskie  nie  wybierze odrêbnie  Przewodnicz¹cego
Rady  So³eckiej.

 §  16. Do  obowi¹zków  So³tysa  nale¿y  w  szczególno�ci:
1)  wspó³dzia³anie  z  Rad¹  So³eck¹,
2)  przewodniczenie Radzie So³eckiej, o ile Zebranie Wiej-

skie nie wybierze innego  Przewodnicz¹cego,
3)  zwo³ywanie  Zebrañ  Wiejskich,
4)  zwo³ywanie    posiedzeñ  Rady  So³eckiej  co  najmniej

raz  na  kwarta³,
5)  reprezentowanie  mieszkañców  So³ectwa  wobec  or-

ganów  Gminy.

 § 17. Zadania  So³tysa:
1) realizacja zadañ okre�lonych dla niego przez Zebranie

Wiejskie, Radê Miejsk¹ i Burmistrza Otmuchowa,

2) wykorzystanie aktywno�ci mieszkañców So³ectwa s³u-
¿¹cej poprawie gospodarki i warunków ¿ycia w So³ectwie oraz
inicjowanie przedsiêbiorczo�ci lokalnej dla potrzeb So³ectwa,

3) reprezentowanie So³ectwa na zewn¹trz.
4)   wykonywanie powierzonych mu przepisami prawa za-

dañ z zakresu administracji publicznej,
 5) zarz¹dzanie, administrowanie oraz gospodarowanie

sk³adnikami maj¹tkowymi i �rodkami finansowymi, które Gmi-
na przekaza³a So³ectwu do korzystania,

 6) opiniowanie wniosków mieszkañców So³ectwa w spra-
wie przyznawania im zasi³ków i innych form pomocy, jak równie¿
ulg z zakresu podatków, op³at i innych zobowi¹zañ finansowych,

7) prowadzenie dokumentacji organów So³ectwa, w tym
protokó³ów z zebrañ i posiedzeñ Rady So³eckiej,

  8)   przedk³adanie na Zebraniach Wiejskich co najmniej
raz w roku informacji o swojej dzia³alno�ci.

§ 18. 1) Rada  So³ecka  obraduje  na  posiedzeniach
zwo³ywanych  przez  So³tysa  lub Przewodnicz¹cego  Rady.

2) Posiedzenia odbywaj¹  siê  w  miarê  potrzeb  lecz nie
rzadziej  ni¿  raz  na  kwarta³.

3) Tryb  pracy  i  zasady  podejmowania  uchwa³  okre�la
regulamin  uchwalony  przez Radê  So³eck¹.

Do realizacji wspólnych przedsiêwziêæ organy So³ectwa
mog¹ nawi¹zywaæ wspó³pracê z organami innych so³ectw na
terenie Gminy, zawieraj¹c stosowne porozumienia b¹d� podej-
muj¹c wspólne uchwa³y.

Rozdzia³  IV
Zadania  przekazywane So³ectwu  przez  Gminê

§ 19. Zadania  przekazane  So³ectwu  przez  Gminê  s¹
realizowane  przez  organy So³ectwa  zgodnie  z  ich  kompeten-
cjami.

Rozdzia³ V
Mienie  gminne  i  gospodarka  finansowa  So³ectwa

§ 20. So³ectwo  prowadzi  gospodarkê  finansow¹ w  ra-
mach  bud¿etu  Gminy.

§  21. 1.   W  przypadku  przekazania  mienia  komunalne-
go,  So³ectwo  zarz¹dza, korzysta  i  rozporz¹dza  dochodami  z
tego  �ród³a.

2.   Organy  So³ectwa  w  ramach  ich  kompetencji  s¹
upowa¿nione  do:

1) oddawania  w  najem  lub  dzier¿awê  przekazane  loka-
le,  obiekty  i  tereny,

2) organizowania  na  terenie  So³ectwa imprez,  wystaw  i
koncertów.

3.   Organy  So³ectwa  ze  �róde³  dochodów  okre�lonych  w
ust. 2  pokrywaj¹  nak³ady  zwi¹zane  z otrzymanym mieniem.

Rozdzia³  VI
Nadzór nad dzia³alno�ci¹  So³ectwa

§ 22. Rada  Miejska  i  Burmistrz  sprawuj¹  kontrolê  i
nadzór  nad  dzia³alno�ci¹  organów  So³ectwa.

1. Do  podstawowych �rodków  kontroli  nale¿y  lustracja
So³ectwa.

2. Do  podstawowych �rodków  nadzoru  nad  So³ectwem
nale¿¹:

1) dokonywanie  ocen  stanu  So³ectwa  na  sesjach  Rady
Miejskiej,
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2) ocena  sposobu  wykorzystania  przyznanych  �rodków
finansowych  oraz  sposobu  realizacji  powierzonych  zadañ,

3) rozpatrywanie  sprawozdañ  z  dzia³alno�ci  gospodar-
czej  So³ectwa.

3.  Burmistrz  Otmuchowa   ma  prawo  ¿¹dania   informacji
i  danych  dotycz¹cych  funkcjonowania  So³ectwa.

4.  Burmistrz  Otmuchowa  wstrzyma  realizacjê  uchwa³
So³ectwa,  sprzecznych  z przepisami  prawa.

Rozdzia³   VII
Postanowienia  koñcowe

§  23. Wszelkie  spory  na  tle  stosowania  i  interpretacji
Statutu  rozstrzyga  Rada  Miejska.

Za³¹cznik  nr  12
   do  uchwa³y  Nr IX/90/2003

Rady  Miejskiej  w Otmuchowie
  z  dnia  29  wrze�nia  2003 r.

STATUT
So³ectwa   Lasowice

Rozdzia³ I
Nazwa i teren dzia³ania

§ 1.1. Ogó³ mieszkañców  wsi   Lasowice stanowi  jed-
nostkê  pomocnicz¹  Gminy  Otmuchów.

2. Nazwa  jednostki  pomocniczej   brzmi :  So³ectwo
Lasowice.

3. Obszar  So³ectwa  obejmuje  wie� Lasowice i  wynosi
661,38 ha.

Rozdzia³ II
Zasady  i  tryb  wyboru  organów  So³ectwa

§ 2. 1. Organami So³ectwa s¹:
1) Zebranie Wiejskie  -  jako  organ  uchwa³odawczy,
2) So³tys  -  jako  organ  wykonawczy.
2.    Rada  So³ecka  pe³ni  funkcjê  opiniodawczo - dorad-

cz¹  i  wspomagaj¹c¹  So³tysa.

§  3.1. So³tysa i Radê So³eck¹  wybiera ogó³  sta³ych miesz-
kañców So³ectwa uprawnionych do g³osowania na  Zebraniu
Wiejskim  w g³osowaniu tajnym, bezpo�rednim, spo�ród nie-
ograniczonej liczby kandydatów.

2. Zebranie  Wiejskie,  na  którym  ma  byæ  dokonany
wybór So³tysa i cz³onków Rady So³eckiej, zarz¹dza Burmistrz
Otmuchowa. W celu tym okre�la miejsce, dzieñ i godzinê Ze-
brania Wiejskiego.

3. Zarz¹dzenie Burmistrza Otmuchowa o zwo³aniu Zebra-
nia Wiejskiego dla wyboru So³tysa i Rady So³eckiej podaje siê
do wiadomo�ci mieszkañców So³ectwa, co najmniej na 14 dni
przed wyznaczon¹ dat¹ Zebrania.

§  4.1. Wybory So³tysa i Rady So³eckiej lub ich odwo³anie
przeprowadza komisja skrutacyjna w sk³adzie co najmniej
3 osób wybranych spo�ród uprawnionych uczestników Zebra-
nia. Cz³onkiem komisji nie mo¿e byæ osoba kandyduj¹ca do
wybieranych organów. Wybory przeprowadza siê na kartach do
g³osowania opatrzonych pieczêci¹ Urzêdu Miejskiego.

2. Do zadañ komisji nale¿y :
1) przyjêcie zg³oszeñ kandydatów,
2) przeprowadzenie g³osowania,
3) ustalenie wyników g³osowania,
4) og³oszenie wyników wyborów,

5) sporz¹dzenie protoko³u o wynikach wyborów.
3.    Protokó³ podpisuj¹ cz³onkowie komisji oraz przewod-

nicz¹cy  Zebrania.
4.   Zg³oszenia kandydatów i g³osowanie dla wyboru : So³-

tysa i Rady So³eckiej  przeprowadza siê oddzielnie.
5.  W pierwszej kolejno�ci  przeprowadza  siê  wybór So³-

tysa.

§  5. Za wybranych uwa¿a siê kandydatów, którzy uzyskali
zwyk³¹  wiêkszo�æ  g³osów.

§  6. 1 . So³tys i cz³onkowie  Rady  So³eckiej  mog¹  byæ
odwo³ani przez  Zebranie  Wiejskie  przed  up³ywem  kadencji  na
podstawie  uzasadnionego  wniosku  z³o¿onego  przez  co  naj-
mniej  10-ciu  mieszkañców  So³ectwa.

2.  G³osowanie  przeprowadza  siê  po  wys³uchaniu  zain-
teresowanych.

§  7.1. W przypadku odwo³ania So³tysa, Burmistrz Otmu-
chowa zwo³uje Zebranie Wiejskie, w  celu  wyboru  nowego
So³tysa -  w terminie 1-go miesi¹ca od dnia odwo³ania.

2. Wybory uzupe³niaj¹ce do Rady So³eckiej dokonywane
s¹ w ci¹gu miesi¹ca od dnia potrzeby  uzupe³nienia  jej  sk³adu.

Rozdzia³  III
Organizacja  i  zadania  organów  jednostki  pomocni-

czej

Zebranie  Wiejskie
Prawo udzia³u w Zebraniu Wiejskim maj¹ wszyscy stali

mieszkañcy So³ectwa posiadaj¹cy czynne prawo wyborcze.

§  8.  Zebranie Wiejskie zwo³uje So³tys :
1) z w³asnej inicjatywy,
2) z inicjatywy Rady So³eckiej (na pisemny wniosek co

najmniej 50% jej sk³adu),
3) na pisemne ¿¹danie co najmniej 1/5 mieszkañców

So³ectwa uprawnionych do udzia³u w Zebraniu,
4) na  wniosek  Rady  Miejskiej  lub  Burmistrza .

 § 9. 1. Zebranie Wiejskie odbywa siê w miarê potrzeb,
jednak nie rzadziej  ni¿ raz w roku.

2. Termin i miejsce Zebrania Wiejskiego podaje siê do
wiadomo�ci publicznej przez og³oszenie na wiejskiej tablicy
og³oszeñ lub w inny sposób zwyczajowo przyjêty, na co najmniej
7 dni przed  terminem,

 § 10. 1.   Zebranie Wiejskie jest wa¿ne, gdy mieszkañcy
So³ectwa zostali o nim powiadomieni, zgodnie  z wymogami
niniejszego Statutu.

2.    Zebranie Wiejskie otwiera So³tys i przewodniczy jego
obradom.  W  przypadku  nieobecno�ci  So³tysa  Zebranie Wiej-
skie  wybiera  inn¹ osobê  do  jego  prowadzenia.

3.  Porz¹dek obrad uchwala Zebranie Wiejskie na podsta-
wie projektu przed³o¿onego przez  przewodnicz¹cego Zebrania.

 § 11. 1. Zebranie Wiejskie jest upowa¿nione do podej-
mowania uchwa³ w obecno�ci  co  najmniej 1/5  osób   upraw-
nionych do g³osowania .

2. W przypadku  braku  quorum  nastêpne  Zebranie odby-
wa siê po up³ywie 30 min.,  bez wzglêdu  na  ilo�æ  osób  w  nim
uczestnicz¹cych.

3. Uchwa³y  na  Zebraniu  podejmowane s¹ zwyk³¹ wiêk-
szo�ci¹ g³osów, ( liczba g³osów "za" musi byæ wiêksza od liczby
g³osów "przeciw'", g³osów wstrzymuj¹cych siê nie bierze siê pod
uwagê).
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4. G³osowanie odbywa siê w sposób jawny, chyba ¿e Sta-
tut stanowi  inaczej.

5. Obrady Zebrania s¹ protoko³owane. Protokó³ z Zebra-
nia i uchwa³y podpisuje So³tys i og³asza w sposób z w y -
czajowo przyjêty.

 §  12. Do   zadañ   Zebrania   Wiejskiego   nale¿y :
1)  opiniowanie  spraw socjalno - bytowych, opieki zdro-

wotnej, kultury, sportu, wypoczynku i innych zwi¹zanych z miej-
scem zamieszkania,

2)  kszta³towanie zasad wspó³¿ycia spo³ecznego poprzez
organizowanie samopomocy mieszkañców i wspólnych prac
na rzecz So³ectwa, a zw³aszcza w zakresie opieki nad m³odzie¿¹
i jej wychowaniem, utrzymanie porz¹dku, spokoju  i  czysto�ci,

3)  tworzenie pomocy s¹siedzkiej
4)  podejmowanie uchwa³  w sprawach dotycz¹cych So-

³ectwa,
5)   wspó³uczestnictwo w organizowaniu i przeprowadza-

niu przez Radê Miejsk¹ konsultacji spo³ecznej, projektów
uchwa³ Rady Miejskiej w sprawach o podstawowym znaczeniu
dla mieszkañców So³ectwa,

6)   wystêpowanie z wnioskami do Rady Miejskiej  w  spra-
wach  So³ectwa  i  Gminy,

7)   ustalanie zadañ dla So³tysa,
8)   wspieranie  inicjatyw  spo³ecznych.

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

1. Wybór i odwo³anie So³tysa.
2. Wybór i odwo³anie Rady So³eckiej.
3. Opiniowanie celowo�ci, poszerzenia lub likwidacji So-

³ectwa.

 § 14. 1.   Uchwa³y i opinie Zebrania Wiejskiego, So³tys
przekazuje Burmistrzowi Otmuchowa.

2.   Burmistrz Otmuchowa w zale¿no�ci od charakteru
sprawy za³atwia je we w³asnym zakresie lub przekazuje do roz-
patrzenia przez Radê Miejsk¹.

3.   O sposobie za³atwienia spraw okre�lonych w ust. 1 i 2,
Burmistrz  informuje  Zebranie Wiejskie  lub  So³tysa.

 So³tys  i  Rada  So³ecka

 § 15. 1.   Przy  wykonywaniu swoich  zadañ  So³tys  wspó³-
dzia³a  z  Rad¹  So³eck¹.

 2.   Rada So³ecka  sk³ada  siê  z   3-ch  do  5-ciu  osób.
 3.   Przewodnicz¹cym  Rady So³eckiej  jest  So³tys,  o ile

Zebranie Wiejskie  nie  wybierze odrêbnie  Przewodnicz¹cego
Rady  So³eckiej.

 §  16. Do  obowi¹zków  So³tysa  nale¿y  w  szczególno�ci:
1)  wspó³dzia³anie  z  Rad¹  So³eck¹,
2)  przewodniczenie Radzie So³eckiej, o ile Zebranie Wiej-

skie nie wybierze innego  Przewodnicz¹cego,
3)  zwo³ywanie  Zebrañ  Wiejskich,
4)  zwo³ywanie    posiedzeñ  Rady  So³eckiej  co  najmniej

raz  na  kwarta³,
5)  reprezentowanie  mieszkañców  So³ectwa  wobec  or-

ganów  Gminy.

 § 17. Zadania  So³tysa:
1) realizacja zadañ okre�lonych dla niego przez Zebranie

Wiejskie, Radê Miejsk¹ i Burmistrza Otmuchowa,
2) wykorzystanie aktywno�ci mieszkañców So³ectwa s³u-

¿¹cej poprawie gospodarki i warunków ¿ycia w So³ectwie oraz
inicjowanie przedsiêbiorczo�ci lokalnej dla potrzeb So³ectwa,

3) reprezentowanie So³ectwa na zewn¹trz.
4)   wykonywanie powierzonych mu przepisami prawa za-

dañ z zakresu administracji publicznej,
 5) zarz¹dzanie, administrowanie oraz gospodarowanie

sk³adnikami maj¹tkowymi i �rodkami finansowymi, które Gmi-
na przekaza³a So³ectwu do korzystania,

 6) opiniowanie wniosków mieszkañców So³ectwa w spra-
wie przyznawania im zasi³ków i innych form pomocy, jak równie¿
ulg z zakresu podatków, op³at i innych zobowi¹zañ finansowych,

7) prowadzenie dokumentacji organów So³ectwa, w tym
protokó³ów z zebrañ i posiedzeñ Rady So³eckiej,

  8)   przedk³adanie na Zebraniach Wiejskich co najmniej
raz w roku informacji o swojej dzia³alno�ci.

§ 18. 1) Rada  So³ecka  obraduje  na  posiedzeniach
zwo³ywanych  przez  So³tysa  lub  Przewodnicz¹cego  Rady.

2) Posiedzenia odbywaj¹  siê  w  miarê  potrzeb  lecz nie
rzadziej  ni¿  raz  na  kwarta³.

3) Tryb  pracy  i  zasady  podejmowania  uchwa³  okre�la
regulamin  uchwalony  przez Radê  So³eck¹.

Do realizacji wspólnych przedsiêwziêæ organy So³ectwa
mog¹ nawi¹zywaæ wspó³pracê z organami innych so³ectw na
terenie Gminy, zawieraj¹c stosowne porozumienia b¹d� podej-
muj¹c wspólne uchwa³y.

Rozdzia³  IV
Zadania  przekazywane So³ectwu  przez  Gminê

§ 19. Zadania  przekazane  So³ectwu  przez  Gminê  s¹
realizowane  przez  organy So³ectwa  zgodnie  z  ich  kompeten-
cjami.

Rozdzia³ V
Mienie  gminne  i  gospodarka  finansowa  So³ectwa

§ 20. So³ectwo  prowadzi  gospodarkê  finansow¹ w  ra-
mach  bud¿etu  Gminy.

§  21. 1.   W  przypadku  przekazania  mienia  komunalne-
go,  So³ectwo  zarz¹dza, korzysta  i  rozporz¹dza  dochodami  z
tego  �ród³a.

2.   Organy  So³ectwa  w  ramach  ich  kompetencji  s¹
upowa¿nione  do:

1) oddawania  w  najem  lub  dzier¿awê  przekazane  loka-
le,  obiekty  i  tereny,

2) organizowania  na  terenie  So³ectwa imprez,  wystaw  i
koncertów.

3.   Organy  So³ectwa  ze  �róde³  dochodów  okre�lonych  w
ust. 2  pokrywaj¹  nak³ady  zwi¹zane  z otrzymanym mieniem.

Rozdzia³  VI
Nadzór nad dzia³alno�ci¹  So³ectwa

§ 22. Rada  Miejska  i  Burmistrz  sprawuj¹  kontrolê  i
nadzór  nad  dzia³alno�ci¹  organów  So³ectwa.

1. Do  podstawowych �rodków  kontroli  nale¿y  lustracja
So³ectwa.

2. Do  podstawowych �rodków  nadzoru  nad  So³ectwem
nale¿¹:

1) dokonywanie  ocen  stanu  So³ectwa  na  sesjach  Rady
Miejskiej,

2) ocena  sposobu  wykorzystania  przyznanych  �rodków
finansowych  oraz  sposobu  realizacji  powierzonych  zadañ,
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3) rozpatrywanie  sprawozdañ  z  dzia³alno�ci  gospodar-
czej  So³ectwa.

3.  Burmistrz  Otmuchowa   ma  prawo  ¿¹dania   informacji
i  danych  dotycz¹cych  funkcjonowania  So³ectwa.

4.  Burmistrz  Otmuchowa  wstrzyma  realizacjê  uchwa³
So³ectwa,  sprzecznych  z przepisami  prawa.

Rozdzia³   VII
Postanowienia  koñcowe

§  23. Wszelkie  spory  na  tle  stosowania  i  interpretacji
Statutu  rozstrzyga  Rada  Miejska.

Za³¹cznik  nr  13
   do  uchwa³y  Nr IX/90/2003

Rady  Miejskiej  w Otmuchowie
  z  dnia  29  wrze�nia  2003 r.

STATUT
So³ectwa   Ligota Wielka

Rozdzia³ I
Nazwa i teren dzia³ania

§ 1.1. Ogó³ mieszkañców  wsi   Ligota Wielka stanowi
jednostkê  pomocnicz¹  Gminy  Otmuchów.

2. Nazwa  jednostki  pomocniczej   brzmi :  So³ectwo
Ligota Wielka.

3. Obszar  So³ectwa  obejmuje  wie�  Ligota Wielka i  wy-
nosi  612,71  ha.

Rozdzia³ II
Zasady  i  tryb  wyboru  organów  So³ectwa

§ 2. 1. Organami So³ectwa s¹:
1) Zebranie Wiejskie  -  jako  organ  uchwa³odawczy,
2) So³tys  -  jako  organ  wykonawczy.
2.    Rada  So³ecka  pe³ni  funkcjê  opiniodawczo - dorad-

cz¹  i  wspomagaj¹c¹  So³tysa.

§  3.1. So³tysa i Radê So³eck¹  wybiera ogó³  sta³ych miesz-
kañców So³ectwa uprawnionych do g³osowania na  Zebraniu
Wiejskim  w g³osowaniu tajnym, bezpo�rednim, spo�ród nie-
ograniczonej liczby kandydatów.

2. Zebranie  Wiejskie,  na  którym  ma  byæ  dokonany
wybór So³tysa i cz³onków Rady So³eckiej, zarz¹dza Burmistrz
Otmuchowa. W celu tym okre�la miejsce, dzieñ i godzinê Ze-
brania Wiejskiego.

3. Zarz¹dzenie Burmistrza Otmuchowa o zwo³aniu Zebra-
nia Wiejskiego dla wyboru So³tysa i Rady So³eckiej podaje siê
do wiadomo�ci mieszkañców So³ectwa, co najmniej na 14 dni
przed wyznaczon¹ dat¹ Zebrania.

§  4.1. Wybory So³tysa i Rady So³eckiej lub ich odwo³anie
przeprowadza komisja skrutacyjna w sk³adzie co najmniej
3 osób wybranych spo�ród uprawnionych uczestników Zebra-
nia. Cz³onkiem komisji nie mo¿e byæ osoba kandyduj¹ca do
wybieranych organów. Wybory przeprowadza siê na kartach do
g³osowania opatrzonych pieczêci¹ Urzêdu Miejskiego.

2. Do zadañ komisji nale¿y :
1) przyjêcie zg³oszeñ kandydatów,
2) przeprowadzenie g³osowania,
3) ustalenie wyników g³osowania,
4) og³oszenie wyników wyborów,
5) sporz¹dzenie protoko³u o wynikach wyborów.

3.    Protokó³ podpisuj¹ cz³onkowie komisji oraz przewod-
nicz¹cy  Zebrania.

4.   Zg³oszenia kandydatów i g³osowanie dla wyboru : So³-
tysa i Rady So³eckiej  przeprowadza siê oddzielnie.

5.  W pierwszej kolejno�ci  przeprowadza  siê  wybór So³-
tysa.

§  5. Za wybranych uwa¿a siê kandydatów, którzy uzyskali
zwyk³¹  wiêkszo�æ  g³osów.

§  6. 1 . So³tys i cz³onkowie  Rady  So³eckiej  mog¹  byæ
odwo³ani przez  Zebranie  Wiejskie  przed  up³ywem  kadencji
na podstawie  uzasadnionego  wniosku  z³o¿onego  przez  co
najmniej  10-ciu  mieszkañców  So³ectwa.

2.  G³osowanie  przeprowadza  siê  po  wys³uchaniu  zain-
teresowanych.

§  7.1. W przypadku odwo³ania So³tysa, Burmistrz Otmu-
chowa zwo³uje Zebranie Wiejskie, w  celu  wyboru  nowego
So³tysa -  w terminie 1-go miesi¹ca od dnia odwo³ania.

2. Wybory uzupe³niaj¹ce do Rady So³eckiej dokonywane
s¹ w ci¹gu miesi¹ca od dnia potrzeby  uzupe³nienia  jej  sk³adu.

Rozdzia³  III
Organizacja  i  zadania  organów  jednostki  pomocni-

czej

Zebranie  Wiejskie
Prawo udzia³u w Zebraniu Wiejskim maj¹ wszyscy stali

mieszkañcy So³ectwa posiadaj¹cy czynne prawo wyborcze.

§  8.  Zebranie Wiejskie zwo³uje So³tys :
1) z w³asnej inicjatywy,
2) z inicjatywy Rady So³eckiej (na pisemny wniosek co

najmniej 50% jej sk³adu),
3) na pisemne ¿¹danie co najmniej 1/5 mieszkañców

So³ectwa uprawnionych do udzia³u w Zebraniu,
4) na  wniosek  Rady  Miejskiej  lub  Burmistrza .

 § 9. 1. Zebranie Wiejskie odbywa siê w miarê potrzeb,
jednak nie rzadziej  ni¿ raz w roku.

2. Termin i miejsce Zebrania Wiejskiego podaje siê do
wiadomo�ci publicznej przez og³oszenie na wiejskiej tablicy
og³oszeñ lub w inny sposób zwyczajowo przyjêty, na co najmniej
7 dni przed  terminem.

 § 10. 1.   Zebranie Wiejskie jest wa¿ne, gdy mieszkañcy
So³ectwa zostali o nim powiadomieni, zgodnie  z wymogami
niniejszego Statutu.

2.    Zebranie Wiejskie otwiera So³tys i przewodniczy jego
obradom.  W  przypadku  nieobecno�ci  So³tysa,  Zebranie Wiej-
skie  wybiera  inn¹ osobê  do  jego  prowadzenia.

3.  Porz¹dek obrad uchwala Zebranie Wiejskie na pod-
stawie projektu przed³o¿onego przez  przewodnicz¹cego Zebra-
nia.

 § 11. 1. Zebranie Wiejskie jest upowa¿nione do podej-
mowania uchwa³ w obecno�ci  co  najmniej 1/5  osób   upraw-
nionych do g³osowania .

2. W przypadku  braku  quorum  nastêpne  Zebranie odby-
wa siê po up³ywie 30 min.,  bez wzglêdu  na  ilo�æ  osób  w  nim
uczestnicz¹cych.

3. Uchwa³y  na  Zebraniu  podejmowane s¹ zwyk³¹ wiêk-
szo�ci¹ g³osów, ( liczba g³osów "za" musi byæ wiêksza od liczby
g³osów "przeciw'", g³osów wstrzymuj¹cych siê nie bierze siê pod
uwagê).
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4. G³osowanie odbywa siê w sposób jawny, chyba ¿e Sta-
tut stanowi  inaczej.

5. Obrady Zebrania s¹ protoko³owane. Protokó³ z Zebra-
nia i uchwa³y podpisuje So³tys i og³asza w sposób zwyczajowo
przyjêty.

 §  12. Do   zadañ   Zebrania   Wiejskiego   nale¿y :
1)  opiniowanie  spraw socjalno - bytowych, opieki zdro-

wotnej, kultury, sportu, wypoczynku i innych zwi¹zanych z miej-
scem zamieszkania,

2)  kszta³towanie zasad wspó³¿ycia spo³ecznego poprzez
organizowanie samopomocy mieszkañców i wspólnych prac
na rzecz So³ectwa, a zw³aszcza w zakresie opieki nad m³odzie¿¹
i jej wychowaniem, utrzymanie porz¹dku, spokoju  i  czysto�ci,

3)  tworzenie pomocy s¹siedzkiej
4)  podejmowanie uchwa³  w sprawach dotycz¹cych So-

³ectwa,
5)   wspó³uczestnictwo w organizowaniu i przeprowadza-

niu przez Radê Miejsk¹ konsultacji spo³ecznej, projektów uchwa³
Rady Miejskiej w sprawach o podstawowym znaczeniu dla
mieszkañców So³ectwa,

6)   wystêpowanie z wnioskami do Rady Miejskiej  w  spra-
wach  So³ectwa  i  Gminy,

7)   ustalanie zadañ dla So³tysa,
8)   wspieranie  inicjatyw  spo³ecznych.

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

1. Wybór i odwo³anie So³tysa.
2. Wybór i odwo³anie Rady So³eckiej.
3. Opiniowanie celowo�ci, poszerzenia lub likwidacji So-

³ectwa.

 § 14. 1.   Uchwa³y i opinie Zebrania Wiejskiego, So³tys
przekazuje Burmistrzowi Otmuchowa.

2.   Burmistrz Otmuchowa w zale¿no�ci od charakteru
sprawy za³atwia je we w³asnym zakresie lub przekazuje do roz-
patrzenia przez Radê Miejsk¹.

3.   O sposobie za³atwienia spraw okre�lonych w ust. 1 i 2,
Burmistrz  informuje  Zebranie Wiejskie  lub  So³tysa.

 So³tys  i  Rada  So³ecka

 § 15. 1.   Przy  wykonywaniu swoich  zadañ  So³tys  wspó³-
dzia³a  z  Rad¹  So³eck¹.

 2.   Rada So³ecka  sk³ada  siê  z   3-ch  do  5-ciu  osób.
 3.   Przewodnicz¹cym  Rady So³eckiej  jest  So³tys,  o ile

Zebranie Wiejskie  nie  wybierze odrêbnie  Przewodnicz¹cego
Rady  So³eckiej.

 §  16. Do  obowi¹zków  So³tysa  nale¿y  w  szczególno�ci:
1)  wspó³dzia³anie  z  Rad¹  So³eck¹,
2)  przewodniczenie Radzie So³eckiej, o ile Zebranie Wiej-

skie nie wybierze innego  Przewodnicz¹cego,
3)  zwo³ywanie  Zebrañ  Wiejskich,
4)  zwo³ywanie    posiedzeñ  Rady  So³eckiej  co  najmniej

raz  na  kwarta³,
5)  reprezentowanie  mieszkañców  So³ectwa  wobec  or-

ganów  Gminy.

 § 17. Zadania  So³tysa:
1) realizacja zadañ okre�lonych dla niego przez Zebranie

Wiejskie, Radê Miejsk¹ i Burmistrza Otmuchowa,
2) wykorzystanie aktywno�ci mieszkañców So³ectwa s³u-

¿¹cej poprawie gospodarki i warunków ¿ycia w So³ectwie oraz
inicjowanie przedsiêbiorczo�ci lokalnej dla potrzeb So³ectwa,

3) reprezentowanie So³ectwa na zewn¹trz,
4)   wykonywanie powierzonych mu przepisami prawa za-

dañ z zakresu administracji publicznej,
 5) zarz¹dzanie, administrowanie oraz gospodarowanie

sk³adnikami maj¹tkowymi i �rodkami finansowymi, które Gmi-
na przekaza³a So³ectwu do korzystania,

 6) opiniowanie wniosków mieszkañców So³ectwa w spra-
wie przyznawania im zasi³ków i innych form pomocy, jak równie¿
ulg z zakresu podatków, op³at i innych zobowi¹zañ finansowych,

7) prowadzenie dokumentacji organów So³ectwa, w tym
protokó³ów z zebrañ i posiedzeñ Rady So³eckiej,

  8)   przedk³adanie na Zebraniach Wiejskich co najmniej
raz w roku informacji o swojej dzia³alno�ci.

§ 18. 1) Rada  So³ecka  obraduje  na  posiedzeniach
zwo³ywanych  przez  So³tysa  lub  Przewodnicz¹cego  Rady.

2) Posiedzenia odbywaj¹  siê  w  miarê  potrzeb  lecz nie
rzadziej  ni¿  raz  na  kwarta³.

3) Tryb  pracy  i  zasady  podejmowania  uchwa³  okre�la
regulamin  uchwalony  przez Radê  So³eck¹.

Do realizacji wspólnych przedsiêwziêæ organy So³ectwa
mog¹ nawi¹zywaæ wspó³pracê z organami innych so³ectw na
terenie Gminy, zawieraj¹c stosowne porozumienia b¹d� podej-
muj¹c wspólne uchwa³y.

Rozdzia³  IV
Zadania  przekazywane So³ectwu  przez  Gminê

§ 19. Zadania  przekazane  So³ectwu  przez  Gminê  s¹
realizowane  przez  organy So³ectwa  zgodnie  z  ich  kompeten-
cjami.

Rozdzia³ V
Mienie  gminne  i  gospodarka  finansowa  So³ectwa

§ 20. So³ectwo  prowadzi  gospodarkê  finansow¹ w  ra-
mach  bud¿etu  Gminy.

§  21. 1.   W  przypadku  przekazania  mienia  komunalne-
go,  So³ectwo  zarz¹dza, korzysta  i  rozporz¹dza  dochodami  z
tego  �ród³a.

2.   Organy  So³ectwa  w  ramach  ich  kompetencji  s¹
upowa¿nione  do:

1) oddawania  w  najem  lub  dzier¿awê  przekazane  loka-
le,  obiekty  i  tereny,

2) organizowania  na  terenie  So³ectwa imprez,  wystaw  i
koncertów.

3.   Organy  So³ectwa  ze  �róde³  dochodów  okre�lonych  w
ust. 2  pokrywaj¹  nak³ady  zwi¹zane  z otrzymanym mieniem.

Rozdzia³  VI
Nadzór nad dzia³alno�ci¹  So³ectwa

§ 22. Rada  Miejska  i  Burmistrz  sprawuj¹  kontrolê  i
nadzór  nad  dzia³alno�ci¹  organów  So³ectwa.

1. Do  podstawowych �rodków  kontroli  nale¿y  lustracja
So³ectwa.

2. Do  podstawowych �rodków  nadzoru  nad  So³ectwem
nale¿¹:

1) dokonywanie  ocen  stanu  So³ectwa  na  sesjach  Rady
Miejskiej,

2) ocena  sposobu  wykorzystania  przyznanych  �rodków
finansowych  oraz  sposobu  realizacji  powierzonych  zadañ,
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3) rozpatrywanie  sprawozdañ  z  dzia³alno�ci  gospodar-
czej  So³ectwa.

3.  Burmistrz  Otmuchowa   ma  prawo  ¿¹dania   informacji
i  danych  dotycz¹cych  funkcjonowania  So³ectwa.

4.  Burmistrz  Otmuchowa  wstrzyma  realizacjê  uchwa³
So³ectwa,  sprzecznych  z przepisami  prawa.

Rozdzia³   VII
Postanowienia  koñcowe

§  23. Wszelkie  spory  na  tle  stosowania  i  interpretacji
Statutu  rozstrzyga  Rada  Miejska.

Za³¹cznik  nr  14
   do  uchwa³y  Nr IX/90/2003

Rady  Miejskiej  w Otmuchowie
  z  dnia  29  wrze�nia  2003 r.

STATUT
So³ectwa  Lubiatów

Rozdzia³ I
Nazwa i teren dzia³ania

§ 1.1. Ogó³ mieszkañców  wsi   Lubiatów stanowi  jed-
nostkê  pomocnicz¹  Gminy  Otmuchów.

2. Nazwa  jednostki  pomocniczej   brzmi :  So³ectwo
Lubiatów.

3. Obszar  So³ectwa  obejmuje  wie�  Lubiatów i  wynosi
604,89 ha.

Rozdzia³ II
Zasady  i  tryb  wyboru  organów  So³ectwa

§ 2. 1. Organami So³ectwa s¹:
1) Zebranie Wiejskie  -  jako  organ  uchwa³odawczy,
2) So³tys  -  jako  organ  wykonawczy.
2.    Rada  So³ecka  pe³ni  funkcjê  opiniodawczo - dorad-

cz¹  i  wspomagaj¹c¹  So³tysa.

§  3.1. So³tysa i Radê So³eck¹  wybiera ogó³  sta³ych miesz-
kañców So³ectwa uprawnionych do g³osowania na  Zebraniu
Wiejskim  w g³osowaniu tajnym, bezpo�rednim, spo�ród nie-
ograniczonej liczby kandydatów.

2. Zebranie  Wiejskie,  na  którym  ma  byæ  dokonany
wybór So³tysa i cz³onków Rady So³eckiej, zarz¹dza Burmistrz
Otmuchowa. W celu tym okre�la miejsce, dzieñ i godzinê Ze-
brania Wiejskiego.

3. Zarz¹dzenie Burmistrza Otmuchowa o zwo³aniu Zebra-
nia Wiejskiego dla wyboru So³tysa i Rady So³eckiej podaje siê
do wiadomo�ci mieszkañców So³ectwa, co najmniej na 14 dni
przed wyznaczon¹ dat¹ Zebrania.

§  4.1. Wybory So³tysa i Rady So³eckiej lub ich odwo³anie
przeprowadza komisja skrutacyjna w sk³adzie co najmniej
3 osób wybranych spo�ród uprawnionych uczestników Zebra-
nia. Cz³onkiem komisji nie mo¿e byæ osoba kandyduj¹ca do
wybieranych organów. Wybory przeprowadza siê na kartach do
g³osowania opatrzonych pieczêci¹ Urzêdu Miejskiego.

2. Do zadañ komisji nale¿y :
1) przyjêcie zg³oszeñ kandydatów,
2) przeprowadzenie g³osowania,
3) ustalenie wyników g³osowania,
4) og³oszenie wyników wyborów,
5) sporz¹dzenie protoko³u o wynikach wyborów.

3.    Protokó³ podpisuj¹ cz³onkowie komisji oraz przewod-
nicz¹cy  Zebrania.

4.   Zg³oszenia kandydatów i g³osowanie dla wyboru : So³-
tysa i Rady So³eckiej  przeprowadza siê oddzielnie.

5.  W pierwszej kolejno�ci  przeprowadza  siê  wybór So³-
tysa.

§  5. Za wybranych uwa¿a siê kandydatów, którzy uzyskali
zwyk³¹  wiêkszo�æ  g³osów.

§  6. 1 . So³tys i cz³onkowie  Rady  So³eckiej  mog¹  byæ
odwo³ani przez  Zebranie  Wiejskie  przed  up³ywem  kadencji
na podstawie  uzasadnionego  wniosku  z³o¿onego  przez  co
najmniej  10-ciu  mieszkañców  So³ectwa.

2.  G³osowanie  przeprowadza  siê  po  wys³uchaniu  zain-
teresowanych.

§  7.1. W przypadku odwo³ania So³tysa, Burmistrz Otmu-
chowa zwo³uje Zebranie Wiejskie, w  celu  wyboru  nowego
So³tysa -  w terminie 1-go miesi¹ca od dnia odwo³ania.

2. Wybory uzupe³niaj¹ce do Rady So³eckiej dokonywane
s¹ w ci¹gu miesi¹ca od dnia potrzeby  uzupe³nienia  jej  sk³adu.

Rozdzia³  III
Organizacja  i  zadania  organów  jednostki  pomocni-

czej

Zebranie  Wiejskie
Prawo udzia³u w Zebraniu Wiejskim maj¹ wszyscy stali

mieszkañcy So³ectwa posiadaj¹cy czynne prawo wyborcze.

§  8.  Zebranie Wiejskie zwo³uje So³tys :
1) z w³asnej inicjatywy,
2) z inicjatywy Rady So³eckiej (na pisemny wniosek co

najmniej 50% jej sk³adu),
3) na pisemne ¿¹danie co najmniej 1/5 mieszkañców

So³ectwa uprawnionych do udzia³u w Zebraniu,
4) na  wniosek  Rady  Miejskiej  lub  Burmistrza .

 § 9. 1. Zebranie Wiejskie odbywa siê w miarê potrzeb,
jednak nie rzadziej  ni¿ raz w roku.

2. Termin i miejsce Zebrania Wiejskiego podaje siê do
wiadomo�ci publicznej przez og³oszenie na wiejskiej tablicy
og³oszeñ lub w inny sposób zwyczajowo przyjêty, na co najmniej
7 dni przed  terminem.

 § 10. 1.   Zebranie Wiejskie jest wa¿ne, gdy mieszkañcy
So³ectwa zostali o nim powiadomieni, zgodnie  z wymogami
niniejszego Statutu.

2.    Zebranie Wiejskie otwiera So³tys i przewodniczy jego
obradom.  W  przypadku  nieobecno�ci  So³tysa  Zebranie Wiej-
skie  wybiera  inn¹ osobê  do  jego  prowadzenia.

3.  Porz¹dek obrad uchwala Zebranie Wiejskie na pod-
stawie projektu przed³o¿onego przez  przewodnicz¹cego Zebra-
nia.

 § 11. 1. Zebranie Wiejskie jest upowa¿nione do podej-
mowania uchwa³ w obecno�ci  co  najmniej 1/5  osób   upraw-
nionych do g³osowania .

2. W przypadku  braku  quorum  nastêpne  Zebranie odby-
wa siê po up³ywie 30 min.,  bez wzglêdu  na  ilo�æ  osób  w  nim
uczestnicz¹cych.

3. Uchwa³y  na  Zebraniu  podejmowane s¹ zwyk³¹ wiêk-
szo�ci¹ g³osów, ( liczba g³osów "za" musi byæ wiêksza od liczby
g³osów "przeciw'", g³osów wstrzymuj¹cych siê nie bierze siê pod
uwagê).
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4. G³osowanie odbywa siê w sposób jawny, chyba ¿e Sta-
tut stanowi  inaczej.

5. Obrady Zebrania s¹ protoko³owane. Protokó³ z Zebra-
nia i uchwa³y podpisuje So³tys i og³asza w sposób zwyczajowo
przyjêty.

 §  12. Do   zadañ   Zebrania   Wiejskiego   nale¿y :
1)  opiniowanie  spraw socjalno - bytowych, opieki zdro-

wotnej, kultury, sportu, wypoczynku i innych zwi¹zanych z miej-
scem zamieszkania,

2)  kszta³towanie zasad wspó³¿ycia spo³ecznego poprzez
organizowanie samopomocy mieszkañców i wspólnych prac
na rzecz So³ectwa, a zw³aszcza w zakresie opieki nad m³odzie¿¹
i jej wychowaniem, utrzymanie porz¹dku, spokoju  i  czysto�ci,

3)  tworzenie pomocy s¹siedzkiej
4)  podejmowanie uchwa³  w sprawach dotycz¹cych So-

³ectwa,
5)   wspó³uczestnictwo w organizowaniu i przeprowadza-

niu przez Radê Miejsk¹ konsultacji spo³ecznej, projektów uchwa³
Rady Miejskiej w sprawach o podstawowym znaczeniu dla
mieszkañców So³ectwa,

6)   wystêpowanie z wnioskami do Rady Miejskiej  w  spra-
wach  So³ectwa  i  Gminy,

7)   ustalanie zadañ dla So³tysa,
8)   wspieranie  inicjatyw  spo³ecznych.

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

1. Wybór i odwo³anie So³tysa.
2. Wybór i odwo³anie Rady So³eckiej.
3. Opiniowanie celowo�ci, poszerzenia lub likwidacji So-

³ectwa.

 § 14. 1.   Uchwa³y i opinie Zebrania Wiejskiego, So³tys
przekazuje Burmistrzowi Otmuchowa.

2.   Burmistrz Otmuchowa w zale¿no�ci od charakteru
sprawy za³atwia je we w³asnym zakresie lub przekazuje do roz-
patrzenia przez Radê Miejsk¹.

3.   O sposobie za³atwienia spraw okre�lonych w ust. 1 i 2,
Burmistrz  informuje  Zebranie Wiejskie  lub  So³tysa.

 So³tys  i  Rada  So³ecka

 § 15. 1.   Przy  wykonywaniu swoich  zadañ  So³tys  wspó³-
dzia³a  z  Rad¹  So³eck¹.

 2.   Rada So³ecka  sk³ada  siê  z   3-ch  do  5-ciu  osób.
 3.   Przewodnicz¹cym  Rady So³eckiej  jest  So³tys,  o ile

Zebranie Wiejskie  nie  wybierze odrêbnie  Przewodnicz¹cego
Rady  So³eckiej.

 §  16. Do  obowi¹zków  So³tysa  nale¿y  w  szczególno�ci:
1)  wspó³dzia³anie  z  Rad¹  So³eck¹,
2)  przewodniczenie Radzie So³eckiej, o ile Zebranie Wiej-

skie nie wybierze innego  Przewodnicz¹cego,
3)  zwo³ywanie  Zebrañ  Wiejskich,
4)  zwo³ywanie    posiedzeñ  Rady  So³eckiej  co  najmniej

raz  na  kwarta³,
5)  reprezentowanie  mieszkañców  So³ectwa  wobec  or-

ganów  Gminy.

 § 17. Zadania  So³tysa:
1) realizacja zadañ okre�lonych dla niego przez Zebranie

Wiejskie, Radê Miejsk¹ i Burmistrza Otmuchowa,
2) wykorzystanie aktywno�ci mieszkañców So³ectwa s³u-

¿¹cej poprawie gospodarki i warunków ¿ycia w So³ectwie oraz
inicjowanie przedsiêbiorczo�ci lokalnej dla potrzeb So³ectwa,

3) reprezentowanie So³ectwa na zewn¹trz,
4)   wykonywanie powierzonych mu przepisami prawa za-

dañ z zakresu administracji publicznej,
 5) zarz¹dzanie, administrowanie oraz gospodarowanie

sk³adnikami maj¹tkowymi i �rodkami finansowymi, które Gmi-
na przekaza³a So³ectwu do korzystania,

 6) opiniowanie wniosków mieszkañców So³ectwa w spra-
wie przyznawania im zasi³ków i innych form pomocy, jak równie¿
ulg z zakresu podatków, op³at i innych zobowi¹zañ finansowych,

7) prowadzenie dokumentacji organów So³ectwa, w tym
protoko³ów z zebrañ i posiedzeñ Rady So³eckiej,

  8)   przedk³adanie na Zebraniach Wiejskich co najmniej
raz w roku informacji o swojej dzia³alno�ci.

§ 18. 1) Rada  So³ecka  obraduje  na  posiedzeniach  zwo-
³ywanych  przez  So³tysa  lub  przewodnicz¹cego  Rady.

2) Posiedzenia odbywaj¹  siê  w  miarê  potrzeb  lecz nie
rzadziej  ni¿  raz  na  kwarta³.

3) Tryb  pracy  i  zasady  podejmowania  uchwa³  okre�la
regulamin  uchwalony  przez Radê  So³eck¹.

Do realizacji wspólnych przedsiêwziêæ organy So³ectwa
mog¹ nawi¹zywaæ wspó³pracê z organami innych so³ectw na
terenie Gminy, zawieraj¹c stosowne porozumienia b¹d� podej-
muj¹c wspólne uchwa³y.

Rozdzia³  IV
Zadania  przekazywane So³ectwu  przez  Gminê

§ 19. Zadania  przekazane  So³ectwu  przez  Gminê  s¹
realizowane  przez  organy So³ectwa  zgodnie  z  ich  kompeten-
cjami.

Rozdzia³ V
Mienie  gminne  i  gospodarka  finansowa  So³ectwa

§ 20. So³ectwo  prowadzi  gospodarkê  finansow¹ w  ra-
mach  bud¿etu  Gminy.

§  21. 1.   W  przypadku  przekazania  mienia  komunalne-
go,  So³ectwo  zarz¹dza, korzysta  i  rozporz¹dza  dochodami  z
tego  �ród³a.

2.   Organy  So³ectwa  w  ramach  ich  kompetencji  s¹
upowa¿nione  do:

1) oddawania  w  najem  lub  dzier¿awê  przekazane  loka-
le,  obiekty  i  tereny,

2) organizowania  na  terenie  So³ectwa imprez,  wystaw  i
koncertów.

3.   Organy  So³ectwa  ze  �róde³  dochodów  okre�lonych  w
ust. 2  pokrywaj¹  nak³ady  zwi¹zane  z otrzymanym mieniem.

Rozdzia³  VI
Nadzór nad dzia³alno�ci¹  So³ectwa

§ 22. Rada  Miejska  i  Burmistrz  sprawuj¹  kontrolê  i
nadzór  nad  dzia³alno�ci¹  organów  So³ectwa.

1. Do  podstawowych �rodków  kontroli  nale¿y  lustracja
So³ectwa.

2. Do  podstawowych �rodków  nadzoru  nad  So³ectwem
nale¿¹:

1) dokonywanie  ocen  stanu  So³ectwa  na  sesjach  Rady
Miejskiej,

2) ocena  sposobu  wykorzystania  przyznanych  �rodków
finansowych  oraz  sposobu  realizacji  powierzonych  zadañ,
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3) rozpatrywanie  sprawozdañ  z  dzia³alno�ci  gospodar-
czej  So³ectwa.

3.  Burmistrz  Otmuchowa   ma  prawo  ¿¹dania   informacji
i  danych  dotycz¹cych  funkcjonowania  So³ectwa.

4.  Burmistrz  Otmuchowa  wstrzyma  realizacjê  uchwa³
So³ectwa,  sprzecznych  z przepisami  prawa.

Rozdzia³   VII
Postanowienia  koñcowe

§  23. Wszelkie  spory  na  tle  stosowania  i  interpretacji
Statutu  rozstrzyga  Rada  Miejska.

Za³¹cznik  nr  15
  do  uchwa³y  Nr IX/90/2003

Rady  Miejskiej  w Otmuchowie
  z  dnia  29  wrze�nia  2003 r.

STATUT
So³ectwa  £¹ka

Rozdzia³ I
Nazwa i teren dzia³ania

§ 1.1. Ogó³ mieszkañców  wsi   £¹ka stanowi  jednostkê
pomocnicz¹  Gminy  Otmuchów.

2. Nazwa  jednostki  pomocniczej   brzmi :  So³ectwo
£¹ka.

3. Obszar  So³ectwa  obejmuje  wie�  £¹ka i  wynosi   771,31 ha.

Rozdzia³ II
Zasady  i  tryb  wyboru  organów  So³ectwa

§ 2. 1. Organami So³ectwa s¹:
1) Zebranie Wiejskie  -  jako  organ  uchwa³odawczy,
2) So³tys  -  jako  organ  wykonawczy.
2.    Rada  So³ecka  pe³ni  funkcjê  opiniodawczo - dorad-

cz¹  i  wspomagaj¹c¹  So³tysa.

§  3.1. So³tysa i Radê So³eck¹  wybiera ogó³  sta³ych miesz-
kañców So³ectwa uprawnionych do g³osowania na  Zebraniu
Wiejskim  w g³osowaniu tajnym, bezpo�rednim, spo�ród nie-
ograniczonej liczby kandydatów.

2. Zebranie  Wiejskie,  na  którym  ma  byæ  dokonany
wybór So³tysa i cz³onków Rady So³eckiej, zarz¹dza Burmistrz
Otmuchowa. W celu tym okre�la miejsce, dzieñ i godzinê Ze-
brania Wiejskiego.

3. Zarz¹dzenie Burmistrza Otmuchowa o zwo³aniu Zebra-
nia Wiejskiego dla wyboru So³tysa i Rady So³eckiej podaje siê
do wiadomo�ci mieszkañców So³ectwa, co najmniej na 14 dni
przed wyznaczon¹ dat¹ Zebrania.

§  4.1. Wybory So³tysa i Rady So³eckiej lub ich odwo³anie
przeprowadza komisja skrutacyjna w sk³adzie co najmniej 3
osób wybranych spo�ród uprawnionych uczestników Zebrania.
Cz³onkiem komisji nie mo¿e byæ osoba kandyduj¹ca do wybie-
ranych organów. Wybory przeprowadza siê na kartach do g³oso-
wania opatrzonych pieczêci¹ Urzêdu Miejskiego.

2. Do zadañ komisji nale¿y :
1) przyjêcie zg³oszeñ kandydatów,
2) przeprowadzenie g³osowania,
3) ustalenie wyników g³osowania,
4) og³oszenie wyników wyborów,
5) sporz¹dzenie protoko³u o wynikach wyborów.
3.    Protokó³ podpisuj¹ cz³onkowie komisji oraz przewod-

nicz¹cy  Zebrania.

4.   Zg³oszenia kandydatów i g³osowanie dla wyboru : So³-
tysa i Rady So³eckiej  przeprowadza siê oddzielnie.

5.  W pierwszej kolejno�ci  przeprowadza  siê  wybór So³-
tysa.

§  5. Za wybranych uwa¿a siê kandydatów, którzy uzyskali
zwyk³¹  wiêkszo�æ  g³osów.

§  6. 1 . So³tys i cz³onkowie  Rady  So³eckiej  mog¹  byæ
odwo³ani przez  Zebranie  Wiejskie  przed  up³ywem  kadencji  na
podstawie  uzasadnionego  wniosku  z³o¿onego  przez  co  naj-
mniej  10-ciu  mieszkañców  So³ectwa.

2.  G³osowanie  przeprowadza  siê  po  wys³uchaniu  zain-
teresowanych.

§  7.1. W przypadku odwo³ania So³tysa, Burmistrz Otmu-
chowa zwo³uje Zebranie Wiejskie, w  celu  wyboru  nowego
So³tysa -  w terminie 1-go miesi¹ca od dnia odwo³ania.

2. Wybory uzupe³niaj¹ce do Rady So³eckiej dokonywane
s¹ w ci¹gu miesi¹ca od dnia potrzeby  uzupe³nienia  jej  sk³adu.

Rozdzia³  III
Organizacja  i  zadania  organów  jednostki  pomocni-

czej

Zebranie  Wiejskie
Prawo udzia³u w Zebraniu Wiejskim maj¹ wszyscy stali

mieszkañcy So³ectwa posiadaj¹cy czynne prawo wyborcze.

§  8.  Zebranie Wiejskie zwo³uje So³tys :
1) z w³asnej inicjatywy,
2) z inicjatywy Rady So³eckiej (na pisemny wniosek co

najmniej 50% jej sk³adu),
3) na pisemne ¿¹danie co najmniej 1/5 mieszkañców

So³ectwa uprawnionych do udzia³u w Zebraniu,
4) na  wniosek  Rady  Miejskiej  lub  Burmistrza .

 § 9. 1. Zebranie Wiejskie odbywa siê w miarê potrzeb,
jednak nie rzadziej  ni¿ raz w roku.

2. Termin i miejsce Zebrania Wiejskiego podaje siê do
wiadomo�ci publicznej przez og³oszenie na wiejskiej tablicy
og³oszeñ lub w inny sposób zwyczajowo przyjêty, na co najmniej
7 dni przed  terminem,

 § 10. 1.   Zebranie Wiejskie jest wa¿ne, gdy mieszkañcy
So³ectwa zostali o nim powiadomieni, zgodnie  z wymogami
niniejszego Statutu.

2.    Zebranie Wiejskie otwiera So³tys i przewodniczy jego
obradom.  W  przypadku  nieobecno�ci  So³tysa  Zebranie Wiej-
skie  wybiera  inn¹ osobê  do  jego  prowadzenia.

3.  Porz¹dek obrad uchwala Zebranie Wiejskie na podsta-
wie projektu przed³o¿onego przez  przewodnicz¹cego Zebrania.

 § 11. 1. Zebranie Wiejskie jest upowa¿nione do podejmo-
wania uchwa³ w obecno�ci  co  najmniej 1/5  osób   uprawnio-
nych do g³osowania.

2. W przypadku  braku  quorum,  nastêpne  Zebranie odby-
wa siê po up³ywie 30 min.,  bez wzglêdu  na  ilo�æ  osób  w  nim
uczestnicz¹cych.

3. Uchwa³y  na  Zebraniu  podejmowane s¹ zwyk³¹ wiêk-
szo�ci¹ g³osów, ( liczba g³osów "za" musi byæ wiêksza od liczby
g³osów "przeciw'", g³osów wstrzymuj¹cych siê nie bierze siê pod
uwagê).
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4. G³osowanie odbywa siê w sposób jawny, chyba ¿e Sta-
tut stanowi  inaczej.

5. Obrady Zebrania s¹ protoko³owane. Protokó³ z Zebra-
nia i uchwa³y podpisuje So³tys i og³asza w sposób zwyczajowo
przyjêty.

 §  12. Do   zadañ   Zebrania   Wiejskiego   nale¿y :
1)  opiniowanie  spraw socjalno - bytowych, opieki zdro-

wotnej, kultury, sportu, wypoczynku i innych zwi¹zanych z miej-
scem zamieszkania,

2)  kszta³towanie zasad wspó³¿ycia spo³ecznego poprzez
organizowanie samopomocy mieszkañców i wspólnych prac
na rzecz So³ectwa, a zw³aszcza w zakresie opieki nad m³odzie¿¹
i jej wychowaniem, utrzymanie porz¹dku, spokoju  i  czysto�ci,

3)  tworzenie pomocy s¹siedzkiej
4)  podejmowanie uchwa³  w sprawach dotycz¹cych So-

³ectwa,
5)   wspó³uczestnictwo w organizowaniu i przeprowadza-

niu przez Radê Miejsk¹ konsultacji spo³ecznej, projektów uchwa³
Rady Miejskiej w sprawach o podstawowym znaczeniu dla
mieszkañców So³ectwa,

6)   wystêpowanie z wnioskami do Rady Miejskiej  w  spra-
wach  So³ectwa  i  Gminy,

7)   ustalanie zadañ dla So³tysa,
8)   wspieranie  inicjatyw  spo³ecznych.

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

1. Wybór i odwo³anie So³tysa.
2. Wybór i odwo³anie Rady So³eckiej.
3. Opiniowanie celowo�ci, poszerzenia lub likwidacji So-

³ectwa.

 § 14. 1.   Uchwa³y i opinie Zebrania Wiejskiego, So³tys
przekazuje Burmistrzowi Otmuchowa.

2.   Burmistrz Otmuchowa w zale¿no�ci od charakteru
sprawy za³atwia je we w³asnym zakresie lub przekazuje do roz-
patrzenia przez Radê Miejsk¹.

3.   O sposobie za³atwienia spraw okre�lonych w ust. 1 i 2,
Burmistrz  informuje  Zebranie Wiejskie  lub  So³tysa.

 So³tys  i  Rada  So³ecka

 § 15. 1.   Przy  wykonywaniu swoich  zadañ  So³tys  wspó³-
dzia³a  z  Rad¹  So³eck¹.

 2.   Rada So³ecka  sk³ada  siê  z   3-ch  do  5-ciu  osób.
 3.   Przewodnicz¹cym  Rady So³eckiej  jest  So³tys,  o ile

Zebranie Wiejskie  nie  wybierze odrêbnie  Przewodnicz¹cego
Rady  So³eckiej.

 §  16. Do  obowi¹zków  So³tysa  nale¿y  w  szczególno�ci:
1)  wspó³dzia³anie  z  Rad¹  So³eck¹,
2)  przewodniczenie Radzie So³eckiej, o ile Zebranie Wiej-

skie nie wybierze innego  Przewodnicz¹cego,
3)  zwo³ywanie  Zebrañ  Wiejskich,
4)  zwo³ywanie    posiedzeñ  Rady  So³eckiej  co  najmniej

raz  na  kwarta³,
5)  reprezentowanie  mieszkañców  So³ectwa  wobec  or-

ganów  Gminy.

 § 17. Zadania  So³tysa:
1) realizacja zadañ okre�lonych dla niego przez Zebranie

Wiejskie, Radê Miejsk¹ i Burmistrza Otmuchowa,
2) wykorzystanie aktywno�ci mieszkañców So³ectwa s³u-

¿¹cej poprawie gospodarki i warunków ¿ycia w So³ectwie oraz
inicjowanie przedsiêbiorczo�ci lokalnej dla potrzeb So³ectwa,

3) reprezentowanie So³ectwa na zewn¹trz.
4)   wykonywanie powierzonych mu przepisami prawa za-

dañ z zakresu administracji publicznej,
 5) zarz¹dzanie, administrowanie oraz gospodarowanie

sk³adnikami maj¹tkowymi i �rodkami finansowymi, które Gmi-
na przekaza³a So³ectwu do korzystania,

 6) opiniowanie wniosków mieszkañców So³ectwa w spra-
wie przyznawania im zasi³ków i innych form pomocy, jak równie¿
ulg z zakresu podatków, op³at i innych zobowi¹zañ finansowych,

7) prowadzenie dokumentacji organów So³ectwa, w tym
protoko³ów z zebrañ i posiedzeñ Rady So³eckiej,

  8)   przedk³adanie na Zebraniach Wiejskich co najmniej
raz w roku informacji o swojej dzia³alno�ci.

§ 18. 1) Rada  So³ecka  obraduje  na  posiedzeniach
zwo³ywanych  przez  So³tysa  lub Przewodnicz¹cego  Rady.

2) Posiedzenia odbywaj¹  siê  w  miarê  potrzeb  lecz nie
rzadziej  ni¿  raz  na  kwarta³.

3) Tryb  pracy  i  zasady  podejmowania  uchwa³  okre�la
regulamin  uchwalony  przez Radê  So³eck¹.

Do realizacji wspólnych przedsiêwziêæ organy So³ectwa
mog¹ nawi¹zywaæ wspó³pracê z organami innych so³ectw na
terenie Gminy, zawieraj¹c stosowne porozumienia b¹d� podej-
muj¹c wspólne uchwa³y.

Rozdzia³  IV
Zadania  przekazywane So³ectwu  przez  Gminê

§ 19. Zadania  przekazane  So³ectwu  przez  Gminê  s¹
realizowane  przez  organy So³ectwa  zgodnie  z  ich  kompeten-
cjami.

Rozdzia³ V
Mienie  gminne  i  gospodarka  finansowa  So³ectwa

§ 20. So³ectwo  prowadzi  gospodarkê  finansow¹ w  ra-
mach  bud¿etu  Gminy.

§  21. 1.   W  przypadku  przekazania  mienia  komunalne-
go,  So³ectwo  zarz¹dza, korzysta  i  rozporz¹dza  dochodami  z
tego  �ród³a.

2.   Organy  So³ectwa  w  ramach  ich  kompetencji  s¹
upowa¿nione  do:

1) oddawania  w  najem  lub  dzier¿awê  przekazane  loka-
le,  obiekty  i  tereny,

2) organizowania  na  terenie  So³ectwa imprez,  wystaw  i
koncertów.

3.   Organy  So³ectwa  ze  �róde³  dochodów  okre�lonych  w
ust. 2  pokrywaj¹  nak³ady  zwi¹zane  z otrzymanym mieniem.

Rozdzia³  VI
Nadzór nad dzia³alno�ci¹  So³ectwa

§ 22. Rada  Miejska  i  Burmistrz  sprawuj¹  kontrolê  i
nadzór  nad  dzia³alno�ci¹  organów  So³ectwa.

1. Do  podstawowych �rodków  kontroli  nale¿y  lustracja
So³ectwa.

2. Do  podstawowych �rodków  nadzoru  nad  So³ectwem
nale¿¹:

1) dokonywanie  ocen  stanu  So³ectwa  na  sesjach  Rady
Miejskiej,

2) ocena  sposobu  wykorzystania  przyznanych  �rodków
finansowych  oraz  sposobu  realizacji  powierzonych  zadañ,
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3) rozpatrywanie  sprawozdañ  z  dzia³alno�ci  gospodar-
czej  So³ectwa.

3.  Burmistrz  Otmuchowa   ma  prawo  ¿¹dania   informacji
i  danych  dotycz¹cych  funkcjonowania  So³ectwa.

4.  Burmistrz  Otmuchowa  wstrzyma  realizacjê  uchwa³
So³ectwa,  sprzecznych  z przepisami  prawa.

Rozdzia³   VII
Postanowienia  koñcowe

§  23. Wszelkie  spory  na  tle  stosowania  i  interpretacji
Statutu  rozstrzyga  Rada  Miejska.

Za³¹cznik  nr  16
   do  uchwa³y  Nr IX/90/2003

Rady  Miejskiej  w Otmuchowie
  z  dnia  29  wrze�nia  2003 r.

STATUT
So³ectwa  Maciejowice

Rozdzia³ I
Nazwa i teren dzia³ania

§ 1.1. Ogó³ mieszkañców  wsi   Maciejowice i przysió³ka
Grodziszcze stanowi  jednostkê  pomocnicz¹  Gminy  Otmu-
chów.

2. Nazwa  jednostki  pomocniczej   brzmi :  So³ectwo
Maciejowice.

3. Obszar  So³ectwa  obejmuje  wie�  Maciejowice i przy-
sió³ek Grodziszcze i  wynosi  755,54ha.

Rozdzia³ II
Zasady  i  tryb  wyboru  organów  So³ectwa

§ 2. 1. Organami So³ectwa s¹:
1) Zebranie Wiejskie  -  jako  organ  uchwa³odawczy,
2) So³tys  -  jako  organ  wykonawczy.
2.    Rada  So³ecka  pe³ni  funkcjê  opiniodawczo - dorad-

cz¹  i  wspomagaj¹c¹  So³tysa.

§  3.1. So³tysa i Radê So³eck¹  wybiera ogó³  sta³ych miesz-
kañców So³ectwa uprawnionych do g³osowania na  Zebraniu
Wiejskim  w g³osowaniu tajnym, bezpo�rednim, spo�ród nie-
ograniczonej liczby kandydatów.

2. Zebranie  Wiejskie,  na  którym  ma  byæ  dokonany
wybór So³tysa i cz³onków Rady So³eckiej, zarz¹dza Burmistrz
Otmuchowa. W celu tym okre�la miejsce, dzieñ i godzinê Ze-
brania Wiejskiego.

3. Zarz¹dzenie Burmistrza Otmuchowa o zwo³aniu Zebra-
nia Wiejskiego dla wyboru So³tysa i Rady So³eckiej podaje siê
do wiadomo�ci mieszkañców So³ectwa, co najmniej na 14 dni
przed wyznaczon¹ dat¹ Zebrania.

§  4.1. Wybory So³tysa i Rady So³eckiej lub ich odwo³anie
przeprowadza komisja skrutacyjna w sk³adzie co najmniej
3 osób wybranych spo�ród uprawnionych uczestników Zebra-
nia. Cz³onkiem komisji nie mo¿e byæ osoba kandyduj¹ca do
wybieranych organów. Wybory przeprowadza siê na kartach do
g³osowania opatrzonych pieczêci¹ Urzêdu Miejskiego.

2. Do zadañ komisji nale¿y :
1) przyjêcie zg³oszeñ kandydatów,
2) przeprowadzenie g³osowania,
3) ustalenie wyników g³osowania,
4) og³oszenie wyników wyborów,
5) sporz¹dzenie protoko³u o wynikach wyborów.

3.    Protokó³ podpisuj¹ cz³onkowie komisji oraz przewod-
nicz¹cy  Zebrania.

4.   Zg³oszenia kandydatów i g³osowanie dla wyboru : So³-
tysa i Rady So³eckiej  przeprowadza siê oddzielnie.

5.  W pierwszej kolejno�ci  przeprowadza  siê  wybór So³-
tysa.

§  5. Za wybranych uwa¿a siê kandydatów, którzy uzyskali
zwyk³¹  wiêkszo�æ  g³osów.

§  6. 1 . So³tys i cz³onkowie  Rady  So³eckiej  mog¹  byæ
odwo³ani przez  Zebranie  Wiejskie  przed  up³ywem  kadencji
na podstawie  uzasadnionego  wniosku  z³o¿onego  przez  co
najmniej  10-ciu  mieszkañców  So³ectwa.

2.  G³osowanie  przeprowadza  siê  po  wys³uchaniu  zain-
teresowanych.

§  7.1. W przypadku odwo³ania So³tysa, Burmistrz Otmu-
chowa zwo³uje Zebranie Wiejskie, w  celu  wyboru  nowego
So³tysa -  w terminie 1-go miesi¹ca od dnia odwo³ania.

2. Wybory uzupe³niaj¹ce do Rady So³eckiej dokonywane
s¹ w ci¹gu miesi¹ca od dnia potrzeby  uzupe³nienia  jej  sk³adu.

Rozdzia³  III
Organizacja  i  zadania  organów  jednostki  pomocni-

czej

Zebranie Wiejskie
Prawo udzia³u w Zebraniu Wiejskim maj¹ wszyscy stali

mieszkañcy So³ectwa posiadaj¹cy czynne prawo wyborcze.

§  8.  Zebranie Wiejskie zwo³uje So³tys :
1) z w³asnej inicjatywy,
2) z inicjatywy Rady So³eckiej (na pisemny wniosek co

najmniej 50% jej sk³adu),
3) na pisemne ¿¹danie co najmniej 1/5 mieszkañców

So³ectwa uprawnionych do udzia³u w zebraniu,
4) na  wniosek  Rady  Miejskiej  lub  Burmistrza .

 § 9. 1. Zebranie Wiejskie odbywa siê w miarê potrzeb,
jednak nie rzadziej  ni¿ raz w roku.

2. Termin i miejsce Zebrania Wiejskiego podaje siê do
wiadomo�ci publicznej przez og³oszenie na wiejskiej tablicy
og³oszeñ lub w inny sposób zwyczajowo przyjêty, na co najmniej
7 dni przed  terminem.

 § 10. 1.   Zebranie Wiejskie jest wa¿ne, gdy mieszkañcy
So³ectwa zostali o nim powiadomieni, zgodnie  z wymogami
niniejszego Statutu.

2.    Zebranie Wiejskie otwiera So³tys i przewodniczy jego
obradom.  W  przypadku  nieobecno�ci  So³tysa  Zebranie Wiej-
skie  wybiera  inn¹ osobê  do  jego  prowadzenia.

3.  Porz¹dek obrad uchwala Zebranie Wiejskie na pod-
stawie projektu przed³o¿onego przez  przewodnicz¹cego Zebra-
nia.

 § 11. 1. Zebranie Wiejskie jest upowa¿nione do podej-
mowania uchwa³ w obecno�ci  co  najmniej 1/5  osób   upraw-
nionych do g³osowania .

2. W przypadku  braku  quorum,  nastêpne  Zebranie odby-
wa siê po up³ywie 30 min.,  bez wzglêdu  na  ilo�æ  osób  w  nim
uczestnicz¹cych.

3. Uchwa³y  na  Zebraniu  podejmowane s¹ zwyk³¹ wiêk-
szo�ci¹ g³osów, ( liczba g³osów "za" musi byæ wiêksza od liczby
g³osów "przeciw'", g³osów wstrzymuj¹cych siê nie bierze siê pod
uwagê).
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4. G³osowanie odbywa siê w sposób jawny, chyba ¿e Sta-
tut stanowi  inaczej.

5. Obrady Zebrania s¹ protoko³owane. Protokó³ z Zebra-
nia i uchwa³y podpisuje So³tys i og³asza w sposób zwyczajowo
przyjêty.

 §  12. Do   zadañ   Zebrania   Wiejskiego   nale¿y :
1)  opiniowanie  spraw socjalno - bytowych, opieki zdro-

wotnej, kultury, sportu, wypoczynku i innych zwi¹zanych z miej-
scem zamieszkania,

2)  kszta³towanie zasad wspó³¿ycia spo³ecznego poprzez
organizowanie samopomocy mieszkañców i wspólnych prac
na rzecz So³ectwa, a zw³aszcza w zakresie opieki nad m³odzie¿¹
i jej wychowaniem, utrzymanie porz¹dku, spokoju  i  czysto�ci,

3)  tworzenie pomocy s¹siedzkiej
4)  podejmowanie uchwa³  w sprawach dotycz¹cych So-

³ectwa,
5)   wspó³uczestnictwo w organizowaniu i przeprowadza-

niu przez Radê Miejsk¹ konsultacji spo³ecznej, projektów uchwa³
Rady Miejskiej w sprawach o podstawowym znaczeniu dla
mieszkañców So³ectwa,

6)   wystêpowanie z wnioskami do Rady Miejskiej  w  spra-
wach  So³ectwa  i  Gminy,

7)   ustalanie zadañ dla So³tysa,
8)   wspieranie  inicjatyw  spo³ecznych.

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

1. Wybór i odwo³anie So³tysa.
2. Wybór i odwo³anie Rady So³eckiej.
3. Opiniowanie celowo�ci, poszerzenia lub likwidacji So-

³ectwa.

 § 14. 1.   Uchwa³y i opinie Zebrania Wiejskiego, So³tys
przekazuje Burmistrzowi Otmuchowa.

2.   Burmistrz Otmuchowa w zale¿no�ci od charakteru
sprawy za³atwia je we w³asnym zakresie lub przekazuje do roz-
patrzenia przez Radê Miejsk¹.

3.   O sposobie za³atwienia spraw okre�lonych w ust. 1 i 2,
Burmistrz  informuje  Zebranie Wiejskie  lub  So³tysa.

 So³tys  i  Rada  So³ecka

 § 15. 1.   Przy  wykonywaniu swoich  zadañ  So³tys  wspó³-
dzia³a  z  Rad¹  So³eck¹.

 2.   Rada So³ecka  sk³ada  siê  z   3-ch  do  5-ciu  osób.
 3.   Przewodnicz¹cym  Rady So³eckiej  jest  So³tys,  o ile

Zebranie Wiejskie  nie  wybierze odrêbnie  Przewodnicz¹cego
Rady  So³eckiej.

 §  16. Do  obowi¹zków  So³tysa  nale¿y  w  szczególno�ci:
1)  wspó³dzia³anie  z  Rad¹  So³eck¹,
2)  przewodniczenie Radzie So³eckiej, o ile Zebranie Wiej-

skie nie wybierze innego  Przewodnicz¹cego,
3)  zwo³ywanie  Zebrañ  Wiejskich,
4)  zwo³ywanie    posiedzeñ  Rady  So³eckiej  co  najmniej

raz  na  kwarta³,
5)  reprezentowanie  mieszkañców  So³ectwa  wobec  or-

ganów  Gminy.

 § 17. Zadania  So³tysa:
1) realizacja zadañ okre�lonych dla niego przez Zebranie

Wiejskie, Radê Miejsk¹ i Burmistrza Otmuchowa,
2) wykorzystanie aktywno�ci mieszkañców So³ectwa s³u-

¿¹cej poprawie gospodarki i warunków ¿ycia w So³ectwie oraz
inicjowanie przedsiêbiorczo�ci lokalnej dla potrzeb So³ectwa,

3) reprezentowanie So³ectwa na zewn¹trz.

4)   wykonywanie powierzonych mu przepisami prawa za-
dañ z zakresu administracji publicznej,

 5) zarz¹dzanie, administrowanie oraz gospodarowanie
sk³adnikami maj¹tkowymi i �rodkami finansowymi, które Gmi-
na przekaza³a So³ectwu do korzystania,

 6) opiniowanie wniosków mieszkañców So³ectwa w spra-
wie przyznawania im zasi³ków i innych form pomocy, jak równie¿
ulg z zakresu podatków, op³at i innych zobowi¹zañ finansowych,

7) prowadzenie dokumentacji organów So³ectwa, w tym
protoko³ów z zebrañ i posiedzeñ Rady So³eckiej,

  8)   przedk³adanie na Zebraniach Wiejskich co najmniej
raz w roku informacji o swojej dzia³alno�ci.

§ 18. 1) Rada  So³ecka  obraduje  na  posiedzeniach
zwo³ywanych  przez  So³tysa  lub  Przewodnicz¹cego  Rady.

2) Posiedzenia odbywaj¹  siê  w  miarê  potrzeb  lecz nie
rzadziej  ni¿  raz  na  kwarta³.

3) Tryb  pracy  i  zasady  podejmowania  uchwa³  okre�la
regulamin  uchwalony  przez Radê  So³eck¹.

Do realizacji wspólnych przedsiêwziêæ organy So³ectwa
mog¹ nawi¹zywaæ wspó³pracê z organami innych so³ectw na
terenie Gminy, zawieraj¹c stosowne porozumienia b¹d� podej-
muj¹c wspólne uchwa³y.

Rozdzia³  IV
Zadania  przekazywane So³ectwu  przez  Gminê

§ 19. Zadania  przekazane  So³ectwu  przez  Gminê  s¹
realizowane  przez  organy So³ectwa  zgodnie  z  ich  kompeten-
cjami.

Rozdzia³ V
Mienie  gminne  i  gospodarka  finansowa  So³ectwa

§ 20. So³ectwo  prowadzi  gospodarkê  finansow¹ w  ra-
mach  bud¿etu  Gminy.

§  21. 1.   W  przypadku  przekazania  mienia  komunalne-
go,  So³ectwo  zarz¹dza, korzysta  i  rozporz¹dza  dochodami  z
tego  �ród³a.

2.   Organy  So³ectwa  w  ramach  ich  kompetencji  s¹
upowa¿nione  do:

1) oddawania  w  najem  lub  dzier¿awê  przekazane  loka-
le,  obiekty  i  tereny,

2) organizowania  na  terenie  So³ectwa imprez,  wystaw  i
koncertów.

3.   Organy  So³ectwa  ze  �róde³  dochodów  okre�lonych  w
ust. 2  pokrywaj¹  nak³ady  zwi¹zane  z otrzymanym mieniem

Rozdzia³  VI
Nadzór nad dzia³alno�ci¹  So³ectwa

§ 22. Rada  Miejska  i  Burmistrz  sprawuj¹  kontrolê  i
nadzór  nad  dzia³alno�ci¹  organów  So³ectwa.

1. Do  podstawowych �rodków  kontroli  nale¿y  lustracja
So³ectwa.

2. Do  podstawowych �rodków  nadzoru  nad  So³ectwem
nale¿¹:

1) dokonywanie  ocen  stanu  So³ectwa  na  sesjach  Rady
Miejskiej,

2) ocena  sposobu  wykorzystania  przyznanych  �rodków
finansowych  oraz  sposobu  realizacji  powierzonych  zadañ,

3) rozpatrywanie  sprawozdañ  z  dzia³alno�ci  gospodar-
czej  So³ectwa.

3.  Burmistrz  Otmuchowa   ma  prawo  ¿¹dania   informacji
i  danych  dotycz¹cych  funkcjonowania  So³ectwa.
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4.  Burmistrz  Otmuchowa  wstrzyma  realizacjê  uchwa³
So³ectwa,  sprzecznych  z przepisami  prawa.

Rozdzia³   VII
Postanowienia  koñcowe

§  23. Wszelkie  spory  na  tle  stosowania  i  interpretacji
Statutu  rozstrzyga  Rada  Miejska.

Za³¹cznik  nr   17
  do  uchwa³y  Nr IX/90/2003

Rady  Miejskiej  w Otmuchowie
  z  dnia  29  wrze�nia  2003 r.

STATUT
So³ectwa  Malerzowice Ma³e

Rozdzia³ I
Nazwa i teren dzia³ania

§ 1.1. Ogó³ mieszkañców  wsi  Malerzowice Ma³e stanowi
jednostkê  pomocnicz¹  Gminy  Otmuchów.

2. Nazwa  jednostki  pomocniczej   brzmi :  So³ectwo
Malerzowice Ma³e.

3. Obszar  So³ectwa  obejmuje  wie�  Malerzowice Ma³e i
wynosi  270  ha.

Rozdzia³ II
Zasady  i  tryb  wyboru  organów  So³ectwa

§ 2. 1. Organami So³ectwa s¹:
1) Zebranie Wiejskie  -  jako  organ  uchwa³odawczy,
2) So³tys  -  jako  organ  wykonawczy.
2.    Rada  So³ecka  pe³ni  funkcjê  opiniodawczo - dorad-

cz¹  i  wspomagaj¹c¹  So³tysa.

§  3.1. So³tysa i Radê So³eck¹  wybiera ogó³  sta³ych miesz-
kañców So³ectwa uprawnionych do g³osowania na  Zebraniu
Wiejskim  w g³osowaniu tajnym, bezpo�rednim, spo�ród nie-
ograniczonej liczby kandydatów.

2. Zebranie  Wiejskie,  na  którym  ma  byæ  dokonany
wybór So³tysa i cz³onków Rady So³eckiej, zarz¹dza Burmistrz
Otmuchowa. W celu tym okre�la miejsce, dzieñ i godzinê Ze-
brania Wiejskiego.

3. Zarz¹dzenie Burmistrza Otmuchowa o zwo³aniu Zebra-
nia Wiejskiego dla wyboru So³tysa i Rady So³eckiej podaje siê
do wiadomo�ci mieszkañców So³ectwa, co najmniej na 14 dni
przed wyznaczon¹ dat¹ Zebrania.

§  4.1. Wybory So³tysa i Rady So³eckiej lub ich odwo³anie
przeprowadza komisja skrutacyjna w sk³adzie co najmniej
3 osób wybranych spo�ród uprawnionych uczestników Zebra-
nia. Cz³onkiem komisji nie mo¿e byæ osoba kandyduj¹ca do
wybieranych organów. Wybory przeprowadza siê na kartach do
g³osowania opatrzonych pieczêci¹ Urzêdu Miejskiego.

2. Do zadañ komisji nale¿y :
1) przyjêcie zg³oszeñ kandydatów,
2) przeprowadzenie g³osowania,
3) ustalenie wyników g³osowania,
4) og³oszenie wyników wyborów,
5) sporz¹dzenie protoko³u o wynikach wyborów.
3.    Protokó³ podpisuj¹ cz³onkowie komisji oraz przewod-

nicz¹cy  Zebrania.
4.   Zg³oszenia kandydatów i g³osowanie dla wyboru : So³-

tysa i Rady So³eckiej  przeprowadza siê oddzielnie.
5.  W pierwszej kolejno�ci  przeprowadza  siê  wybór So³-

tysa.

§  5. Za wybranych uwa¿a siê kandydatów, którzy uzyskali
zwyk³¹  wiêkszo�æ  g³osów.

§  6. 1 . So³tys i cz³onkowie  Rady  So³eckiej  mog¹  byæ
odwo³ani przez  Zebranie  Wiejskie  przed  up³ywem  kadencji
na podstawie  uzasadnionego  wniosku  z³o¿onego  przez  co
najmniej  10-ciu  mieszkañców  So³ectwa.

2.  G³osowanie  przeprowadza  siê  po  wys³uchaniu  zain-
teresowanych.

§  7.1. W przypadku odwo³ania So³tysa, Burmistrz Otmu-
chowa zwo³uje Zebranie Wiejskie, w  celu  wyboru  nowego
So³tysa -  w terminie 1-go miesi¹ca od dnia odwo³ania.

2. Wybory uzupe³niaj¹ce do Rady So³eckiej dokonywane
s¹ w ci¹gu miesi¹ca od dnia potrzeby  uzupe³nienia  jej  sk³adu.

Rozdzia³  III
Organizacja  i  zadania  organów  jednostki  pomocni-

czej

Zebranie  Wiejskie
Prawo udzia³u w Zebraniu Wiejskim maj¹ wszyscy stali

mieszkañcy So³ectwa posiadaj¹cy czynne prawo wyborcze.

§  8.  Zebranie Wiejskie zwo³uje So³tys :
1) z w³asnej inicjatywy,
2) z inicjatywy Rady So³eckiej (na pisemny wniosek co

najmniej 50% jej sk³adu),
3) na pisemne ¿¹danie co najmniej 1/5 mieszkañców

So³ectwa uprawnionych do udzia³u w Zebraniu,
4) na  wniosek  Rady  Miejskiej  lub  Burmistrza .

 § 9. 1. Zebranie Wiejskie odbywa siê w miarê potrzeb,
jednak nie rzadziej  ni¿ raz w roku.

2. Termin i miejsce Zebrania Wiejskiego podaje siê do
wiadomo�ci publicznej przez og³oszenie na wiejskiej tablicy
og³oszeñ lub w inny sposób zwyczajowo przyjêty, na co najmniej
7 dni przed  terminem,

 § 10. 1.   Zebranie Wiejskie jest wa¿ne, gdy mieszkañcy
So³ectwa zostali o nim powiadomieni, zgodnie  z wymogami
niniejszego Statutu.

2.  Zebranie Wiejskie otwiera So³tys i przewodniczy jego
obradom.  W  przypadku  nieobecno�ci  So³tysa  Zebranie Wiej-
skie  wybiera  inn¹ osobê  do  jego  prowadzenia.

3.  Porz¹dek obrad uchwala Zebranie Wiejskie na podstawie
projektu przed³o¿onego przez  przewodnicz¹cego Zebrania.

 § 11. 1. Zebranie Wiejskie jest upowa¿nione do podej-
mowania uchwa³ w obecno�ci  co  najmniej 1/5  osób   upraw-
nionych do g³osowania .

2. W przypadku  braku  quorum,  nastêpne  Zebranie odby-
wa siê po up³ywie 30 min.,  bez wzglêdu  na  ilo�æ  osób  w  nim
uczestnicz¹cych.

3. Uchwa³y  na  Zebraniu  podejmowane s¹ zwyk³¹ wiêk-
szo�ci¹ g³osów, ( liczba g³osów "za" musi byæ wiêksza od liczby
g³osów "przeciw'", g³osów wstrzymuj¹cych siê nie bierze siê pod
uwagê).

4. G³osowanie odbywa siê w sposób jawny, chyba ¿e Sta-
tut stanowi  inaczej.

5. Obrady Zebrania s¹ protoko³owane. Protokó³ z Zebra-
nia i uchwa³y podpisuje So³tys i og³asza w sposób zwyczajowo
przyjêty.

 §  12. Do   zadañ   Zebrania   Wiejskiego   nale¿y :
1)  opiniowanie  spraw socjalno - bytowych, opieki zdro-

wotnej, kultury, sportu, wypoczynku i innych zwi¹zanych z miej-
scem zamieszkania,
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2)  kszta³towanie zasad wspó³¿ycia spo³ecznego poprzez
organizowanie samopomocy mieszkañców i wspólnych prac
na rzecz So³ectwa, a zw³aszcza w zakresie opieki nad m³odzie¿¹
i jej wychowaniem, utrzymanie porz¹dku, spokoju  i  czysto�ci,

3)  tworzenie pomocy s¹siedzkiej
4)  podejmowanie uchwa³  w sprawach dotycz¹cych So-

³ectwa,
5)   wspó³uczestnictwo w organizowaniu i przeprowadza-

niu przez Radê Miejsk¹ konsultacji spo³ecznej, projektów uchwa³
Rady Miejskiej w sprawach o podstawowym znaczeniu dla
mieszkañców So³ectwa,

6)   wystêpowanie z wnioskami do Rady Miejskiej  w  spra-
wach  So³ectwa  i  Gminy,

7)   ustalanie zadañ dla So³tysa,
8)   wspieranie  inicjatyw  spo³ecznych.

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

1. Wybór i odwo³anie So³tysa.
2. Wybór i odwo³anie Rady So³eckiej.
3. Opiniowanie celowo�ci, poszerzenia lub likwidacji So-

³ectwa.

 § 14. 1.   Uchwa³y i opinie Zebrania Wiejskiego, So³tys
przekazuje Burmistrzowi Otmuchowa.

2.   Burmistrz Otmuchowa w zale¿no�ci od charakteru
sprawy za³atwia je we w³asnym zakresie lub przekazuje do roz-
patrzenia przez Radê Miejsk¹.

3.   O sposobie za³atwienia spraw okre�lonych w ust. 1 i 2,
Burmistrz  informuje  Zebranie Wiejskie  lub  So³tysa.

 So³tys  i  Rada  So³ecka

 § 15. 1.   Przy  wykonywaniu swoich  zadañ  So³tys  wspó³-
dzia³a  z  Rad¹  So³eck¹.

 2.   Rada So³ecka  sk³ada  siê  z   3-ch  do  5-ciu  osób.
 3.   Przewodnicz¹cym  Rady So³eckiej  jest  So³tys,  o ile

Zebranie Wiejskie  nie  wybierze odrêbnie  Przewodnicz¹cego
Rady  So³eckiej.

 §  16. Do  obowi¹zków  So³tysa  nale¿y  w  szczególno�ci:
1)  wspó³dzia³anie  z  Rad¹  So³eck¹,
2)  przewodniczenie Radzie So³eckiej, o ile Zebranie Wiej-

skie nie wybierze innego  Przewodnicz¹cego,
3)  zwo³ywanie  Zebrañ  Wiejskich,
4)  zwo³ywanie    posiedzeñ  Rady  So³eckiej  co  najmniej

raz  na  kwarta³,
5)  reprezentowanie  mieszkañców  So³ectwa  wobec  or-

ganów  Gminy.

 § 17. Zadania  So³tysa:
1) realizacja zadañ okre�lonych dla niego przez Zebranie

Wiejskie, Radê Miejsk¹ i Burmistrza Otmuchowa,
2) wykorzystanie aktywno�ci mieszkañców So³ectwa s³u-

¿¹cej poprawie gospodarki i warunków ¿ycia w So³ectwie oraz
inicjowanie przedsiêbiorczo�ci lokalnej dla potrzeb So³ectwa,

3) reprezentowanie So³ectwa na zewn¹trz.
4)   wykonywanie powierzonych mu przepisami prawa za-

dañ z zakresu administracji publicznej,
 5) zarz¹dzanie, administrowanie oraz gospodarowanie

sk³adnikami maj¹tkowymi i �rodkami finansowymi, które Gmi-
na przekaza³a So³ectwu do korzystania,

 6) opiniowanie wniosków mieszkañców So³ectwa w spra-
wie przyznawania im zasi³ków i innych form pomocy, jak równie¿
ulg z zakresu podatków, op³at i innych zobowi¹zañ finansowych,

7) prowadzenie dokumentacji organów So³ectwa, w tym
protoko³ów z zebrañ i posiedzeñ Rady So³eckiej,

  8)   przedk³adanie na Zebraniach Wiejskich co najmniej
raz w roku informacji o swojej dzia³alno�ci.

§ 18. 1) Rada  So³ecka  obraduje  na  posiedzeniach
zwo³ywanych  przez  So³tysa  lub  Przewodnicz¹cego  Rady.

2) Posiedzenia odbywaj¹  siê  w  miarê  potrzeb  lecz nie
rzadziej  ni¿  raz  na  kwarta³.

3) Tryb  pracy  i  zasady  podejmowania  uchwa³  okre�la
regulamin  uchwalony  przez Radê  So³eck¹.

Do realizacji wspólnych przedsiêwziêæ organy So³ectwa
mog¹ nawi¹zywaæ wspó³pracê z organami innych so³ectw na
terenie Gminy, zawieraj¹c stosowne porozumienia b¹d� podej-
muj¹c wspólne uchwa³y.

Rozdzia³  IV
Zadania  przekazywane So³ectwu  przez  Gminê

§ 19. Zadania  przekazane  So³ectwu  przez  Gminê  s¹
realizowane  przez  organy So³ectwa  zgodnie  z  ich  kompeten-
cjami.

Rozdzia³ V
Mienie  gminne  i  gospodarka  finansowa  So³ectwa

§ 20. So³ectwo  prowadzi  gospodarkê  finansow¹ w  ra-
mach  bud¿etu  Gminy.

§  21. 1.   W  przypadku  przekazania  mienia  komunalne-
go,  So³ectwo  zarz¹dza, korzysta  i  rozporz¹dza  dochodami  z
tego  �ród³a.

2.   Organy  So³ectwa  w  ramach  ich  kompetencji  s¹
upowa¿nione  do:

1) oddawania  w  najem  lub  dzier¿awê  przekazane  loka-
le,  obiekty  i  tereny,

2) organizowania  na  terenie  So³ectwa imprez,  wystaw  i
koncertów.

3.   Organy  So³ectwa  ze  �róde³  dochodów  okre�lonych  w
ust. 2  pokrywaj¹  nak³ady  zwi¹zane  z otrzymanym mieniem.

Rozdzia³  VI
Nadzór nad dzia³alno�ci¹  So³ectwa

§ 22. Rada  Miejska  i  Burmistrz  sprawuj¹  kontrolê  i
nadzór  nad  dzia³alno�ci¹  organów  So³ectwa.

1. Do  podstawowych �rodków  kontroli  nale¿y  lustracja
So³ectwa.

2. Do  podstawowych �rodków  nadzoru  nad  So³ectwem
nale¿¹:

1) dokonywanie  ocen  stanu  So³ectwa  na  sesjach  Rady
Miejskiej,

2) ocena  sposobu  wykorzystania  przyznanych  �rodków
finansowych  oraz  sposobu  realizacji  powierzonych  zadañ,

3) rozpatrywanie  sprawozdañ  z  dzia³alno�ci  gospodar-
czej  So³ectwa.

3.  Burmistrz  Otmuchowa   ma  prawo  ¿¹dania   informacji
i  danych  dotycz¹cych  funkcjonowania  So³ectwa.

4.  Burmistrz  Otmuchowa  wstrzyma  realizacjê  uchwa³
So³ectwa,  sprzecznych  z przepisami  prawa.

Rozdzia³   VII
Postanowienia  koñcowe

§  23. Wszelkie  spory  na  tle  stosowania  i  interpretacji
Statutu  rozstrzyga  Rada  Miejska.



Dziennik Urzêdowy
Województwa Opolskiego Nr 98   Poz.1883- 7534 -

Za³¹cznik  nr   18
  do  uchwa³y  Nr IX/90/2003

Rady  Miejskiej  w Otmuchowie
  z  dnia  29  wrze�nia  2003 r.

STATUT
So³ectwa  Meszno

Rozdzia³ I
Nazwa i teren dzia³ania

§ 1.1. Ogó³ mieszkañców  wsi  Meszno stanowi  jednostkê
pomocnicz¹  Gminy  Otmuchów.

2. Nazwa  jednostki  pomocniczej   brzmi :  So³ectwo
Meszno.

3. Obszar  So³ectwa  obejmuje  wie�  Meszno i  wynosi
462,22  ha.

Rozdzia³ II
Zasady  i  tryb  wyboru  organów  So³ectwa

§ 2. 1. Organami So³ectwa s¹:
1) Zebranie Wiejskie  -  jako  organ  uchwa³odawczy,
2) So³tys  -  jako  organ  wykonawczy.
2.    Rada  So³ecka  pe³ni  funkcjê  opiniodawczo - dorad-

cz¹  i  wspomagaj¹c¹  So³tysa.

§  3.1. So³tysa i Radê So³eck¹  wybiera ogó³  sta³ych miesz-
kañców So³ectwa uprawnionych do g³osowania na  Zebraniu
Wiejskim  w g³osowaniu tajnym, bezpo�rednim, spo�ród nie-
ograniczonej liczby kandydatów.

2. Zebranie  Wiejskie,  na  którym  ma  byæ  dokonany
wybór So³tysa i cz³onków Rady So³eckiej, zarz¹dza Burmistrz
Otmuchowa. W celu tym okre�la miejsce, dzieñ i godzinê Ze-
brania Wiejskiego.

3. Zarz¹dzenie Burmistrza Otmuchowa o zwo³aniu Zebra-
nia Wiejskiego dla wyboru So³tysa i Rady So³eckiej podaje siê
do wiadomo�ci mieszkañców So³ectwa, co najmniej na 14 dni
przed wyznaczon¹ dat¹ Zebrania.

§  4.1. Wybory So³tysa i Rady So³eckiej lub ich odwo³anie
przeprowadza komisja skrutacyjna w sk³adzie co najmniej
3 osób wybranych spo�ród uprawnionych uczestników Zebra-
nia. Cz³onkiem komisji nie mo¿e byæ osoba kandyduj¹ca do
wybieranych organów. Wybory przeprowadza siê na kartach do
g³osowania opatrzonych pieczêci¹ Urzêdu Miejskiego.

2. Do zadañ komisji nale¿y :
1) przyjêcie zg³oszeñ kandydatów,
2) przeprowadzenie g³osowania,
3) ustalenie wyników g³osowania,
4) og³oszenie wyników wyborów,
5) sporz¹dzenie protoko³u o wynikach wyborów.
3.    Protokó³ podpisuj¹ cz³onkowie komisji oraz przewod-

nicz¹cy  Zebrania.
4.   Zg³oszenia kandydatów i g³osowanie dla wyboru : So³-

tysa i Rady So³eckiej  przeprowadza siê oddzielnie.
5.  W pierwszej kolejno�ci  przeprowadza  siê  wybór So³-

tysa.

§  5. Za wybranych uwa¿a siê kandydatów, którzy uzyskali
zwyk³¹  wiêkszo�æ  g³osów.

§  6. 1 . So³tys i cz³onkowie  Rady  So³eckiej  mog¹  byæ
odwo³ani przez  Zebranie  Wiejskie  przed  up³ywem  kadencji
na podstawie  uzasadnionego  wniosku  z³o¿onego  przez  co
najmniej  10-ciu  mieszkañców  So³ectwa.

2.  G³osowanie  przeprowadza  siê  po  wys³uchaniu  zain-
teresowanych.

§  7.1. W przypadku odwo³ania So³tysa, Burmistrz Otmu-
chowa zwo³uje Zebranie Wiejskie, w  celu  wyboru  nowego
So³tysa -  w terminie 1-go miesi¹ca od dnia odwo³ania.

2. Wybory uzupe³niaj¹ce do Rady So³eckiej dokonywane
s¹ w ci¹gu miesi¹ca od dnia potrzeby  uzupe³nienia  jej  sk³adu.

Rozdzia³  III
Organizacja  i  zadania  organów  jednostki  pomocni-

czej

Zebranie  Wiejskie
Prawo udzia³u w Zebraniu Wiejskim maj¹ wszyscy stali

mieszkañcy So³ectwa posiadaj¹cy czynne prawo wyborcze.

§  8.  Zebranie Wiejskie zwo³uje So³tys :
1) z w³asnej inicjatywy,
2) z inicjatywy Rady So³eckiej (na pisemny wniosek co

najmniej 50% jej sk³adu),
3) na pisemne ¿¹danie co najmniej 1/5 mieszkañców

So³ectwa uprawnionych do udzia³u w Zebraniu,
4) na  wniosek  Rady  Miejskiej  lub  Burmistrza .

 § 9. 1. Zebranie Wiejskie odbywa siê w miarê potrzeb,
jednak nie rzadziej  ni¿ raz w roku.

2. Termin i miejsce Zebrania Wiejskiego podaje siê do
wiadomo�ci publicznej przez og³oszenie na wiejskiej tablicy
og³oszeñ lub w inny sposób zwyczajowo przyjêty, na co najmniej
7 dni przed  terminem,

 § 10. 1.   Zebranie Wiejskie jest wa¿ne, gdy mieszkañcy
So³ectwa zostali o nim powiadomieni, zgodnie  z wymogami
niniejszego Statutu.

2.    Zebranie Wiejskie otwiera So³tys i przewodniczy jego
obradom.  W  przypadku  nieobecno�ci  So³tysa  Zebranie Wiej-
skie  wybiera  inn¹ osobê  do  jego  prowadzenia.

3.  Porz¹dek obrad uchwala Zebranie Wiejskie na podstawie
projektu przed³o¿onego przez  przewodnicz¹cego Zebrania.

 § 11. 1. Zebranie Wiejskie jest upowa¿nione do podej-
mowania uchwa³ w obecno�ci  co  najmniej 1/5  osób   upraw-
nionych do g³osowania.

2. W przypadku  braku  quorum,  nastêpne  Zebranie odby-
wa siê po up³ywie 30 min.,  bez wzglêdu  na  ilo�æ  osób  w  nim
uczestnicz¹cych.

3. Uchwa³y  na  Zebraniu  podejmowane s¹ zwyk³¹ wiêk-
szo�ci¹ g³osów, ( liczba g³osów "za" musi byæ wiêksza od liczby
g³osów "przeciw'", g³osów wstrzymuj¹cych siê nie bierze siê pod
uwagê).

4. G³osowanie odbywa siê w sposób jawny, chyba ¿e Sta-
tut stanowi  inaczej.

5. Obrady Zebrania s¹ protoko³owane. Protokó³ z Zebra-
nia i uchwa³y podpisuje So³tys i og³asza w sposób zwyczajowo
przyjêty.

  §  12. Do   zadañ   Zebrania   Wiejskiego   nale¿y :
1)  opiniowanie  spraw socjalno - bytowych, opieki zdro-

wotnej, kultury, sportu, wypoczynku i innych zwi¹zanych z miej-
scem zamieszkania,

2)  kszta³towanie zasad wspó³¿ycia spo³ecznego poprzez
organizowanie samopomocy mieszkañców i wspólnych prac
na rzecz So³ectwa, a zw³aszcza w zakresie opieki nad m³odzie¿¹
i jej wychowaniem, utrzymanie porz¹dku, spokoju  i  czysto�ci,

3)  tworzenie pomocy s¹siedzkiej
4)  podejmowanie uchwa³  w sprawach dotycz¹cych So-

³ectwa,
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5)   wspó³uczestnictwo w organizowaniu i przeprowadza-
niu przez Radê Miejsk¹ konsultacji spo³ecznej, projektów uchwa³
Rady Miejskiej w sprawach o podstawowym znaczeniu dla
mieszkañców So³ectwa,

6)   wystêpowanie z wnioskami do Rady Miejskiej  w  spra-
wach  So³ectwa  i  Gminy,

7)   ustalanie zadañ dla So³tysa,
8)   wspieranie  inicjatyw  spo³ecznych.

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

1. Wybór i odwo³anie So³tysa.
2. Wybór i odwo³anie Rady So³eckiej.
3. Opiniowanie celowo�ci, poszerzenia lub likwidacji So-

³ectwa.

 § 14. 1.   Uchwa³y i opinie Zebrania Wiejskiego, So³tys
przekazuje Burmistrzowi Otmuchowa.

2.   Burmistrz Otmuchowa w zale¿no�ci od charakteru
sprawy za³atwia je we w³asnym zakresie lub przekazuje do roz-
patrzenia przez Radê Miejsk¹.

3.   O sposobie za³atwienia spraw okre�lonych w ust. 1 i 2,
Burmistrz  informuje  Zebranie Wiejskie  lub  So³tysa.

 So³tys  i  Rada  So³ecka

 § 15. 1.   Przy  wykonywaniu swoich  zadañ  So³tys  wspó³-
dzia³a  z  Rad¹  So³eck¹.

 2.   Rada So³ecka  sk³ada  siê  z   3-ch  do  5-ciu  osób.
 3.   Przewodnicz¹cym  Rady So³eckiej  jest  So³tys,  o ile

Zebranie Wiejskie  nie  wybierze odrêbnie  Przewodnicz¹cego
Rady  So³eckiej.

 §  16. Do  obowi¹zków  So³tysa  nale¿y  w  szczególno�ci:
1)  wspó³dzia³anie  z  Rad¹  So³eck¹,
2)  przewodniczenie Radzie So³eckiej, o ile Zebranie Wiej-

skie nie wybierze innego  Przewodnicz¹cego,
3)  zwo³ywanie  Zebrañ  Wiejskich,
4)  zwo³ywanie    posiedzeñ  Rady  So³eckiej  co  najmniej

raz  na  kwarta³,
5)  reprezentowanie  mieszkañców  So³ectwa  wobec  or-

ganów  Gminy,

 § 17. Zadania  So³tysa:
1) realizacja zadañ okre�lonych dla niego przez Zebranie

Wiejskie, Radê Miejsk¹ i Burmistrza Otmuchowa,
2) wykorzystanie aktywno�ci mieszkañców So³ectwa s³u-

¿¹cej poprawie gospodarki i warunków ¿ycia w So³ectwie oraz
inicjowanie przedsiêbiorczo�ci lokalnej dla potrzeb So³ectwa,

3) reprezentowanie So³ectwa na zewn¹trz,
4)   wykonywanie powierzonych mu przepisami prawa za-

dañ z zakresu administracji publicznej,
 5) zarz¹dzanie, administrowanie oraz gospodarowanie

sk³adnikami maj¹tkowymi i �rodkami finansowymi, które Gmi-
na przekaza³a So³ectwu do korzystania,

 6) opiniowanie wniosków mieszkañców So³ectwa w spra-
wie przyznawania im zasi³ków i innych form pomocy, jak równie¿
ulg z zakresu podatków, op³at i innych zobowi¹zañ finansowych,

7) prowadzenie dokumentacji organów So³ectwa, w tym
protoko³ów z zebrañ i posiedzeñ Rady So³eckiej,

  8)   przedk³adanie na Zebraniach Wiejskich co najmniej
raz w roku informacji o swojej dzia³alno�ci.

§ 18. 1) Rada  So³ecka  obraduje  na  posiedzeniach
zwo³ywanych  przez  So³tysa  lub Przewodnicz¹cego  Rady.

2) Posiedzenia odbywaj¹  siê  w  miarê  potrzeb  lecz nie
rzadziej  ni¿  raz  na  kwarta³.

3) Tryb  pracy  i  zasady  podejmowania  uchwa³  okre�la
regulamin  uchwalony  przez Radê  So³eck¹.

Do realizacji wspólnych przedsiêwziêæ organy So³ectwa
mog¹ nawi¹zywaæ wspó³pracê z organami innych so³ectw na
terenie Gminy, zawieraj¹c stosowne porozumienia b¹d� podej-
muj¹c wspólne uchwa³y.

Rozdzia³  IV
Zadania  przekazywane So³ectwu  przez  Gminê

§ 19. Zadania  przekazane  So³ectwu  przez  Gminê  s¹
realizowane  przez  organy So³ectwa  zgodnie  z  ich  kompeten-
cjami.

Rozdzia³ V
Mienie  gminne  i  gospodarka  finansowa  So³ectwa

§ 20. So³ectwo  prowadzi  gospodarkê  finansow¹ w  ra-
mach  bud¿etu  Gminy.

§  21. 1.   W  przypadku  przekazania  mienia  komunalne-
go,  So³ectwo  zarz¹dza, korzysta  i  rozporz¹dza  dochodami  z
tego  �ród³a.

2.   Organy  So³ectwa  w  ramach  ich  kompetencji  s¹
upowa¿nione  do:

1) oddawania  w  najem  lub  dzier¿awê  przekazane  loka-
le,  obiekty  i  tereny,

2) organizowania  na  terenie  So³ectwa imprez,  wystaw  i
koncertów.

3.   Organy  So³ectwa  ze  �róde³  dochodów  okre�lonych  w
ust. 2  pokrywaj¹  nak³ady  zwi¹zane  z otrzymanym mieniem

Rozdzia³  VI
Nadzór nad dzia³alno�ci¹  So³ectwa

§ 22. Rada  Miejska  i  Burmistrz  sprawuj¹  kontrolê  i
nadzór  nad  dzia³alno�ci¹  organów  So³ectwa.

1. Do  podstawowych �rodków  kontroli  nale¿y  lustracja
So³ectwa.

2. Do  podstawowych �rodków  nadzoru  nad  So³ectwem
nale¿¹:

1) dokonywanie  ocen  stanu  So³ectwa  na  sesjach  Rady
Miejskiej,

2) ocena  sposobu  wykorzystania  przyznanych  �rodków
finansowych  oraz  sposobu  realizacji  powierzonych  zadañ,

3) rozpatrywanie  sprawozdañ  z  dzia³alno�ci  gospodar-
czej  So³ectwa.

3.  Burmistrz  Otmuchowa   ma  prawo  ¿¹dania   informacji
i  danych  dotycz¹cych  funkcjonowania  So³ectwa.

4.  Burmistrz  Otmuchowa  wstrzyma  realizacjê  uchwa³
So³ectwa,  sprzecznych  z przepisami  prawa.

Rozdzia³   VII
Postanowienia  koñcowe

§  23. Wszelkie  spory  na  tle  stosowania  i  interpretacji
Statutu  rozstrzyga  Rada  Miejska.
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Za³¹cznik  nr  19
  do  uchwa³y  Nr IX/90/2003

Rady  Miejskiej  w Otmuchowie
  z  dnia  29  wrze�nia  2003 r.

STATUT
So³ectwa  Nadziejów

Rozdzia³ I
Nazwa i teren dzia³ania

§ 1.1. Ogó³ mieszkañców  wsi  Nadziejów i przysió³ka Ka-
mienna Góra stanowi  jednostkê  pomocnicz¹  Gminy  Otmu-
chów.

2. Nazwa  jednostki  pomocniczej   brzmi :  So³ectwo
Nadziejów .

3. Obszar  So³ectwa  obejmuje  wie� Nadziejów i przysió-
³ek Kamienna Góra i  wynosi  432,66 ha.

Rozdzia³ II
Zasady  i  tryb  wyboru  organów  So³ectwa

§ 2. 1. Organami So³ectwa s¹:
1) Zebranie Wiejskie  -  jako  organ  uchwa³odawczy,
2) So³tys  -  jako  organ  wykonawczy.
2. Rada  So³ecka  pe³ni  funkcjê  opiniodawczo - doradcz¹

i  wspomagaj¹c¹  So³tysa.

§  3.1. So³tysa i Radê So³eck¹  wybiera ogó³  sta³ych miesz-
kañców So³ectwa uprawnionych do g³osowania na  Zebraniu
Wiejskim  w g³osowaniu tajnym, bezpo�rednim, spo�ród nie-
ograniczonej liczby kandydatów.

2. Zebranie  Wiejskie,  na  którym  ma  byæ  dokonany
wybór So³tysa i cz³onków Rady So³eckiej, zarz¹dza Burmistrz
Otmuchowa. W celu tym okre�la miejsce, dzieñ i godzinê Ze-
brania Wiejskiego.

3. Zarz¹dzenie Burmistrza Otmuchowa o zwo³aniu Zebra-
nia Wiejskiego dla wyboru So³tysa i Rady So³eckiej podaje siê
do wiadomo�ci mieszkañców So³ectwa, co najmniej na 14 dni
przed wyznaczon¹ dat¹ Zebrania.

§  4.1. Wybory So³tysa i Rady So³eckiej lub ich odwo³anie
przeprowadza komisja skrutacyjna w sk³adzie co najmniej 3
osób wybranych spo�ród uprawnionych uczestników Zebrania.
Cz³onkiem komisji nie mo¿e byæ osoba kandyduj¹ca do wybie-
ranych organów. Wybory przeprowadza siê na kartach do g³oso-
wania opatrzonych pieczêci¹ Urzêdu Miejskiego.

2. Do zadañ komisji nale¿y :
1) przyjêcie zg³oszeñ kandydatów,
2) przeprowadzenie g³osowania,
3) ustalenie wyników g³osowania,
4) og³oszenie wyników wyborów,
5) sporz¹dzenie protoko³u o wynikach wyborów.
3.    Protokó³ podpisuj¹ cz³onkowie komisji oraz przewod-

nicz¹cy  Zebrania.
4.   Zg³oszenia kandydatów i g³osowanie dla wyboru : So³-

tysa i Rady So³eckiej  przeprowadza siê oddzielnie.
5.  W pierwszej kolejno�ci  przeprowadza  siê  wybór So³tysa.

§  5. Za wybranych uwa¿a siê kandydatów, którzy uzyskali
zwyk³¹  wiêkszo�æ  g³osów.

§  6. 1 . So³tys i cz³onkowie  Rady  So³eckiej  mog¹  byæ
odwo³ani przez  Zebranie  Wiejskie  przed  up³ywem  kadencji
na podstawie  uzasadnionego  wniosku  z³o¿onego  przez  co
najmniej  10-ciu  mieszkañców  So³ectwa.

2.  G³osowanie  przeprowadza  siê  po  wys³uchaniu  zain-
teresowanych.

§  7.1. W przypadku odwo³ania So³tysa, Burmistrz Otmu-
chowa zwo³uje Zebranie Wiejskie, w  celu  wyboru  nowego
So³tysa -  w terminie 1-go miesi¹ca od dnia odwo³ania.

2. Wybory uzupe³niaj¹ce do Rady So³eckiej dokonywane
s¹ w ci¹gu miesi¹ca od dnia potrzeby  uzupe³nienia  jej  sk³adu.

Rozdzia³  III
Organizacja  i  zadania  organów  jednostki  pomocni-

czej

Zebranie  Wiejskie
Prawo udzia³u w Zebraniu Wiejskim maj¹ wszyscy stali

mieszkañcy So³ectwa posiadaj¹cy czynne prawo wyborcze.

§  8.  Zebranie Wiejskie zwo³uje So³tys :
1) z w³asnej inicjatywy,
2) z inicjatywy Rady So³eckiej (na pisemny wniosek co

najmniej 50% jej sk³adu),
3) na pisemne ¿¹danie co najmniej 1/5 mieszkañców

So³ectwa uprawnionych do udzia³u w Zebraniu,
4) na  wniosek  Rady  Miejskiej  lub  Burmistrza .

 § 9. 1. Zebranie Wiejskie odbywa siê w miarê potrzeb,
jednak nie rzadziej  ni¿ raz w roku.

2. Termin i miejsce Zebrania Wiejskiego podaje siê do
wiadomo�ci publicznej przez og³oszenie na wiejskiej tablicy
og³oszeñ lub w inny sposób zwyczajowo przyjêty, na co najmniej
7 dni przed  terminem.

 § 10. 1.   Zebranie Wiejskie jest wa¿ne, gdy mieszkañcy
So³ectwa zostali o nim powiadomieni, zgodnie  z wymogami
niniejszego Statutu.

2.    Zebranie Wiejskie otwiera So³tys i przewodniczy jego
obradom.  W  przypadku  nieobecno�ci  So³tysa  Zebranie Wiej-
skie  wybiera  inn¹ osobê  do  jego  prowadzenia.

3.  Porz¹dek obrad uchwala Zebranie Wiejskie na pod-
stawie projektu przed³o¿onego przez  przewodnicz¹cego Zebra-
nia.

 § 11. 1. Zebranie Wiejskie jest upowa¿nione do podej-
mowania uchwa³ w obecno�ci  co  najmniej 1/5 osób uprawnio-
nych do g³osowania.

2. W przypadku  braku  quorum  nastêpne  Zebranie odby-
wa siê po up³ywie 30 min.,  bez wzglêdu  na  ilo�æ  osób  w  nim
uczestnicz¹cych.

3. Uchwa³y  na  Zebraniu  podejmowane s¹ zwyk³¹ wiêk-
szo�ci¹ g³osów, ( liczba g³osów "za" musi byæ wiêksza od liczby
g³osów "przeciw'", g³osów wstrzymuj¹cych siê nie bierze siê pod
uwagê).

4. G³osowanie odbywa siê w sposób jawny, chyba ¿e Sta-
tut stanowi  inaczej.

5. Obrady Zebrania s¹ protoko³owane. Protokó³ z Zebra-
nia i uchwa³y podpisuje So³tys i og³asza w sposób zwyczajowo
przyjêty.

 §  12. Do   zadañ   Zebrania   Wiejskiego   nale¿y :
1)  opiniowanie  spraw socjalno - bytowych, opieki zdro-

wotnej, kultury, sportu, wypoczynku i innych zwi¹zanych z miej-
scem zamieszkania,

2)  kszta³towanie zasad wspó³¿ycia spo³ecznego poprzez
organizowanie samopomocy mieszkañców i wspólnych prac
na rzecz So³ectwa, a zw³aszcza w zakresie opieki nad m³odzie¿¹
i jej wychowaniem, utrzymanie porz¹dku, spokoju  i  czysto�ci,
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3)  tworzenie pomocy s¹siedzkiej
4)  podejmowanie uchwa³  w sprawach dotycz¹cych So-

³ectwa,
5)   wspó³uczestnictwo w organizowaniu i przeprowadza-

niu przez Radê Miejsk¹ konsultacji spo³ecznej, projektów uchwa³
Rady Miejskiej w sprawach o podstawowym znaczeniu dla
mieszkañców So³ectwa,

6)   wystêpowanie z wnioskami do Rady Miejskiej  w  spra-
wach  So³ectwa  i  Gminy,

7)   ustalanie zadañ dla So³tysa,
8)   wspieranie  inicjatyw  spo³ecznych.

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

1. Wybór i odwo³anie So³tysa.
2. Wybór i odwo³anie Rady So³eckiej.
3. Opiniowanie celowo�ci, poszerzenia lub likwidacji So-

³ectwa.

 § 14. 1. Uchwa³y i opinie Zebrania Wiejskiego, So³tys prze-
kazuje Burmistrzowi Otmuchowa.

2.  Burmistrz Otmuchowa w zale¿no�ci od charakteru spra-
wy za³atwia je we w³asnym zakresie lub przekazuje do rozpa-
trzenia przez Radê Miejsk¹.

3. O sposobie za³atwienia spraw okre�lonych w  ust. 1 i 2,
Burmistrz  informuje  Zebranie Wiejskie  lub  So³tysa.

 So³tys  i  Rada  So³ecka

 § 15. 1.   Przy  wykonywaniu swoich  zadañ  So³tys  wspó³-
dzia³a  z  Rad¹  So³eck¹.

 2.   Rada So³ecka  sk³ada  siê  z   3-ch  do  5-ciu  osób.
 3.   Przewodnicz¹cym  Rady So³eckiej  jest  So³tys,  o ile

Zebranie Wiejskie  nie  wybierze odrêbnie  Przewodnicz¹cego
Rady  So³eckiej.

 §  16. Do  obowi¹zków  So³tysa  nale¿y  w  szczególno�ci:
1)  wspó³dzia³anie  z  Rad¹  So³eck¹,
2)  przewodniczenie Radzie So³eckiej, o ile Zebranie Wiej-

skie nie wybierze innego  Przewodnicz¹cego,
3)  zwo³ywanie  Zebrañ  Wiejskich,
4)  zwo³ywanie    posiedzeñ  Rady  So³eckiej  co  najmniej

raz  na  kwarta³,
5)  reprezentowanie  mieszkañców  So³ectwa  wobec  or-

ganów  Gminy.

 § 17. Zadania  So³tysa:
1) realizacja zadañ okre�lonych dla niego przez Zebranie

Wiejskie, Radê Miejsk¹ i Burmistrza Otmuchowa,
2) wykorzystanie aktywno�ci mieszkañców So³ectwa s³u-

¿¹cej poprawie gospodarki i warunków ¿ycia w So³ectwie oraz
inicjowanie przedsiêbiorczo�ci lokalnej dla potrzeb So³ectwa,

3) reprezentowanie So³ectwa na zewn¹trz.
4)   wykonywanie powierzonych mu przepisami prawa za-

dañ z zakresu administracji publicznej,
 5) zarz¹dzanie, administrowanie oraz gospodarowanie

sk³adnikami maj¹tkowymi i �rodkami finansowymi, które Gmi-
na przekaza³a So³ectwu do korzystania,

 6) opiniowanie wniosków mieszkañców So³ectwa w spra-
wie przyznawania im zasi³ków i innych form pomocy, jak równie¿
ulg z zakresu podatków, op³at i innych zobowi¹zañ finansowych,

7) prowadzenie dokumentacji organów So³ectwa, w tym
protoko³ów z zebrañ i posiedzeñ Rady So³eckiej,

  8)   przedk³adanie na Zebraniach Wiejskich co najmniej
raz w roku informacji o swojej dzia³alno�ci.

§ 18. 1) Rada  So³ecka  obraduje  na  posiedzeniach
zwo³ywanych  przez  So³tysa  lub  Przewodnicz¹cego  Rady.

2) Posiedzenia odbywaj¹  siê  w  miarê  potrzeb  lecz nie
rzadziej  ni¿  raz  na  kwarta³.

3) Tryb  pracy  i  zasady  podejmowania  uchwa³  okre�la
regulamin  uchwalony  przez Radê  So³eck¹.

Do realizacji wspólnych przedsiêwziêæ organy So³ectwa
mog¹ nawi¹zywaæ wspó³pracê z organami innych so³ectw na
terenie Gminy, zawieraj¹c stosowne porozumienia b¹d� podej-
muj¹c wspólne uchwa³y.

Rozdzia³  IV
Zadania  przekazywane So³ectwu  przez  Gminê

§ 19. Zadania  przekazane  So³ectwu  przez  Gminê  s¹
realizowane  przez  organy So³ectwa  zgodnie  z  ich  kompeten-
cjami.

Rozdzia³ V
Mienie  gminne  i  gospodarka  finansowa  So³ectwa

§ 20. So³ectwo  prowadzi  gospodarkê  finansow¹ w  ra-
mach  bud¿etu  Gminy.

§  21. 1.   W  przypadku  przekazania  mienia  komunalne-
go,  So³ectwo  zarz¹dza, korzysta  i  rozporz¹dza  dochodami  z
tego  �ród³a.

2.   Organy  So³ectwa  w  ramach  ich  kompetencji  s¹
upowa¿nione  do:

1) oddawania  w  najem  lub  dzier¿awê  przekazane  loka-
le,  obiekty  i  tereny,

2) organizowania  na  terenie  So³ectwa imprez,  wystaw  i
koncertów.

3.   Organy  So³ectwa  ze  �róde³  dochodów  okre�lonych  w
ust. 2  pokrywaj¹  nak³ady  zwi¹zane  z otrzymanym mieniem.

Rozdzia³  VI
Nadzór nad dzia³alno�ci¹  So³ectwa

§ 22. Rada  Miejska  i  Burmistrz  sprawuj¹  kontrolê  i
nadzór  nad  dzia³alno�ci¹  organów  So³ectwa.

1. Do  podstawowych �rodków  kontroli  nale¿y  lustracja
So³ectwa.

2. Do  podstawowych �rodków  nadzoru  nad  So³ectwem
nale¿¹:

1) dokonywanie  ocen  stanu  So³ectwa  na  sesjach  Rady
Miejskiej,

2) ocena  sposobu  wykorzystania  przyznanych  �rodków
finansowych  oraz  sposobu  realizacji  powierzonych  zadañ,

3) rozpatrywanie  sprawozdañ  z  dzia³alno�ci  gospodar-
czej  So³ectwa.

3.  Burmistrz  Otmuchowa   ma  prawo  ¿¹dania   informacji
i  danych  dotycz¹cych  funkcjonowania  So³ectwa.

4.  Burmistrz  Otmuchowa  wstrzyma  realizacjê  uchwa³
So³ectwa,  sprzecznych  z przepisami  prawa.

Rozdzia³   VII
Postanowienia  koñcowe

§  23. Wszelkie  spory  na  tle  stosowania  i  interpretacji
Statutu  rozstrzyga  Rada  Miejska.



Dziennik Urzêdowy
Województwa Opolskiego Nr 98            Poz.1883- 7538 -

Za³¹cznik  nr  20
  do  uchwa³y  Nr IX/90/2003

Rady  Miejskiej  w Otmuchowie
  z  dnia  29  wrze�nia  2003 r.

STATUT
So³ectwa  Nieradowice

Rozdzia³ I
Nazwa i teren dzia³ania

§ 1.1. Ogó³ mieszkañców  wsi   Nieradowice stanowi jed-
nostkê  pomocnicz¹  Gminy  Otmuchów.

2. Nazwa  jednostki  pomocniczej   brzmi :  So³ectwo
Nieradowice .

3. Obszar  So³ectwa  obejmuje  wie�  Nieradowice i  wyno-
si   382,04 ha.

Rozdzia³ II
Zasady  i  tryb  wyboru  organów  So³ectwa

§ 2. 1. Organami So³ectwa s¹:
1) Zebranie Wiejskie  -  jako  organ  uchwa³odawczy,
2) So³tys  -  jako  organ  wykonawczy.
2.    Rada  So³ecka  pe³ni  funkcjê  opiniodawczo - dorad-

cz¹  i  wspomagaj¹c¹  So³tysa.

§  3.1. So³tysa i Radê So³eck¹  wybiera ogó³  sta³ych miesz-
kañców So³ectwa uprawnionych do g³osowania na  Zebraniu
Wiejskim  w g³osowaniu tajnym, bezpo�rednim, spo�ród nie-
ograniczonej liczby kandydatów.

2. Zebranie  Wiejskie,  na  którym  ma  byæ  dokonany
wybór So³tysa i cz³onków Rady So³eckiej, zarz¹dza Burmistrz
Otmuchowa. W celu tym okre�la miejsce, dzieñ i godzinê Ze-
brania Wiejskiego.

3. Zarz¹dzenie Burmistrza Otmuchowa o zwo³aniu Zebra-
nia Wiejskiego dla wyboru So³tysa i Rady So³eckiej podaje siê
do wiadomo�ci mieszkañców So³ectwa, co najmniej na 14 dni
przed wyznaczon¹ dat¹ Zebrania.

§  4.1. Wybory So³tysa i Rady So³eckiej lub ich odwo³anie
przeprowadza komisja skrutacyjna w sk³adzie co najmniej
3 osób wybranych spo�ród uprawnionych uczestników Zebra-
nia. Cz³onkiem komisji nie mo¿e byæ osoba kandyduj¹ca do
wybieranych organów. Wybory przeprowadza siê na kartach do
g³osowania opatrzonych pieczêci¹ Urzêdu Miejskiego.

2. Do zadañ komisji nale¿y :
1) przyjêcie zg³oszeñ kandydatów,
2) przeprowadzenie g³osowania,
3) ustalenie wyników g³osowania,
4) og³oszenie wyników wyborów,
5) sporz¹dzenie protoko³u o wynikach wyborów.
3.    Protokó³ podpisuj¹ cz³onkowie komisji oraz przewod-

nicz¹cy  Zebrania.
4.   Zg³oszenia kandydatów i g³osowanie dla wyboru : So³-

tysa i Rady So³eckiej  przeprowadza siê oddzielnie.
5.  W pierwszej kolejno�ci  przeprowadza  siê  wybór So³-

tysa.

§  5. Za wybranych uwa¿a siê kandydatów, którzy uzyskali
zwyk³¹  wiêkszo�æ  g³osów.

§  6. 1 . So³tys i cz³onkowie  Rady  So³eckiej  mog¹  byæ
odwo³ani przez  Zebranie  Wiejskie  przed  up³ywem  kadencji
na podstawie  uzasadnionego  wniosku  z³o¿onego  przez  co
najmniej  10-ciu  mieszkañców  So³ectwa.

2.  G³osowanie  przeprowadza  siê  po  wys³uchaniu  zain-
teresowanych.

§  7.1. W przypadku odwo³ania So³tysa, Burmistrz Otmu-
chowa zwo³uje Zebranie Wiejskie, w  celu  wyboru  nowego
So³tysa -  w terminie 1-go miesi¹ca od dnia odwo³ania.

2. Wybory uzupe³niaj¹ce do Rady So³eckiej dokonywane
s¹ w ci¹gu miesi¹ca od dnia potrzeby  uzupe³nienia  jej  sk³adu.

Rozdzia³  III
Organizacja  i  zadania  organów  jednostki  pomocni-

czej

Zebranie  Wiejskie
Prawo udzia³u w Zebraniu Wiejskim maj¹ wszyscy stali

mieszkañcy So³ectwa posiadaj¹cy czynne prawo wyborcze.

§  8.  Zebranie Wiejskie zwo³uje So³tys :
1) z w³asnej inicjatywy,
2) z inicjatywy Rady So³eckiej (na pisemny wniosek co

najmniej 50% jej sk³adu),
3) na pisemne ¿¹danie co najmniej 1/5 mieszkañców

So³ectwa uprawnionych do udzia³u w Zebraniu,
4) na  wniosek  Rady  Miejskiej  lub  Burmistrza .

 § 9. 1. Zebranie Wiejskie odbywa siê w miarê potrzeb,
jednak nie rzadziej  ni¿ raz w roku.

2. Termin i miejsce Zebrania Wiejskiego podaje siê do
wiadomo�ci publicznej przez og³oszenie na wiejskiej tablicy
og³oszeñ lub w inny sposób zwyczajowo przyjêty, na co najmniej
7 dni przed  terminem.

 § 10. 1.   Zebranie Wiejskie jest wa¿ne, gdy mieszkañcy
So³ectwa zostali o nim powiadomieni, zgodnie  z wymogami
niniejszego Statutu.

2.    Zebranie Wiejskie otwiera So³tys i przewodniczy jego
obradom.  W  przypadku  nieobecno�ci  So³tysa  Zebranie Wiej-
skie  wybiera  inn¹ osobê  do  jego  prowadzenia.

3.  Porz¹dek obrad uchwala Zebranie Wiejskie na pod-
stawie projektu przed³o¿onego przez  przewodnicz¹cego Zebra-
nia.

 § 11. 1. Zebranie Wiejskie jest upowa¿nione do podej-
mowania uchwa³ w obecno�ci  co  najmniej 1/5  osób   upraw-
nionych do g³osowania.

2. W przypadku  braku  quorum  nastêpne  Zebranie odby-
wa siê po up³ywie 30 min.,  bez wzglêdu  na  ilo�æ  osób  w  nim
uczestnicz¹cych.

3. Uchwa³y  na  Zebraniu  podejmowane s¹ zwyk³¹ wiêk-
szo�ci¹ g³osów, ( liczba g³osów "za" musi byæ wiêksza od liczby
g³osów "przeciw'", g³osów wstrzymuj¹cych siê nie bierze siê pod
uwagê).

4. G³osowanie odbywa siê w sposób jawny, chyba ¿e Sta-
tut stanowi  inaczej.

5. Obrady Zebrania s¹ protoko³owane. Protokó³ z Zebra-
nia i uchwa³y podpisuje So³tys i og³asza w sposób zwyczajowo
przyjêty.

 §  12. Do   zadañ   Zebrania   Wiejskiego   nale¿y :
1)  opiniowanie  spraw socjalno - bytowych, opieki zdro-

wotnej, kultury, sportu, wypoczynku i innych zwi¹zanych z miej-
scem zamieszkania,

2)  kszta³towanie zasad wspó³¿ycia spo³ecznego poprzez
organizowanie samopomocy mieszkañców i wspólnych prac
na rzecz So³ectwa, a zw³aszcza w zakresie opieki nad m³odzie¿¹
i jej wychowaniem, utrzymanie porz¹dku, spokoju  i  czysto�ci,

3)  tworzenie pomocy s¹siedzkiej,
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4)  podejmowanie uchwa³  w sprawach dotycz¹cych So-
³ectwa,

5)   wspó³uczestnictwo w organizowaniu i przeprowadza-
niu przez Radê Miejsk¹ konsultacji spo³ecznej, projektów uchwa³
Rady Miejskiej w sprawach o podstawowym znaczeniu dla
mieszkañców So³ectwa,

6)   wystêpowanie z wnioskami do Rady Miejskiej  w  spra-
wach  So³ectwa  i  Gminy,

7)   ustalanie zadañ dla So³tysa,
8)   wspieranie  inicjatyw  spo³ecznych.

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

1. Wybór i odwo³anie So³tysa.
2. Wybór i odwo³anie Rady So³eckiej.
3. Opiniowanie celowo�ci, poszerzenia lub likwidacji So-

³ectwa.

 § 14. 1.   Uchwa³y i opinie Zebrania Wiejskiego, So³tys
przekazuje Burmistrzowi Otmuchowa.

2.   Burmistrz Otmuchowa w zale¿no�ci od charakteru
sprawy za³atwia je we w³asnym zakresie lub przekazuje do roz-
patrzenia przez Radê Miejsk¹.

3.   O sposobie za³atwienia spraw okre�lonych w ust. 1 i 2,
Burmistrz  informuje  Zebranie Wiejskie  lub  So³tysa.

 So³tys  i  Rada  So³ecka

 § 15. 1.   Przy  wykonywaniu swoich  zadañ  So³tys  wspó³-
dzia³a  z  Rad¹  So³eck¹.

 2.   Rada So³ecka  sk³ada  siê  z   3-ch  do  5-ciu  osób.
 3.   Przewodnicz¹cym  Rady So³eckiej  jest  So³tys,  o ile

Zebranie Wiejskie  nie  wybierze odrêbnie  Przewodnicz¹cego
Rady  So³eckiej.

 §  16. Do  obowi¹zków  So³tysa  nale¿y  w  szczególno�ci:
1)  wspó³dzia³anie  z  Rad¹  So³eck¹,
2)  przewodniczenie Radzie So³eckiej, o ile Zebranie Wiej-

skie nie wybierze innego  Przewodnicz¹cego,
3)  zwo³ywanie  Zebrañ  Wiejskich,
4)  zwo³ywanie    posiedzeñ  Rady  So³eckiej  co  najmniej

raz  na  kwarta³,
5)  reprezentowanie  mieszkañców  So³ectwa  wobec  or-

ganów  Gminy.

 § 17. Zadania  So³tysa:
1) realizacja zadañ okre�lonych dla niego przez Zebranie

Wiejskie, Radê Miejsk¹ i Burmistrza Otmuchowa,
2) wykorzystanie aktywno�ci mieszkañców So³ectwa s³u-

¿¹cej poprawie gospodarki i warunków ¿ycia w So³ectwie oraz
inicjowanie przedsiêbiorczo�ci lokalnej dla potrzeb So³ectwa,

3) reprezentowanie So³ectwa na zewn¹trz,
4)   wykonywanie powierzonych mu przepisami prawa za-

dañ z zakresu administracji publicznej,
 5) zarz¹dzanie, administrowanie oraz gospodarowanie

sk³adnikami maj¹tkowymi i �rodkami finansowymi, które Gmi-
na przekaza³a So³ectwu do korzystania,

 6) opiniowanie wniosków mieszkañców So³ectwa w spra-
wie przyznawania im zasi³ków i innych form pomocy, jak równie¿
ulg z zakresu podatków, op³at i innych zobowi¹zañ finansowych,

7) prowadzenie dokumentacji organów So³ectwa, w tym
protokó³ów z zebrañ i posiedzeñ Rady So³eckiej,

  8)   przedk³adanie na Zebraniach Wiejskich co najmniej
raz w roku informacji o swojej dzia³alno�ci.

§ 18. 1) Rada  So³ecka  obraduje  na  posiedzeniach
zwo³ywanych  przez  So³tysa  lub  Przewodnicz¹cego  Rady.

2) Posiedzenia odbywaj¹  siê  w  miarê  potrzeb  lecz nie
rzadziej  ni¿  raz  na  kwarta³.

3) Tryb  pracy  i  zasady  podejmowania  uchwa³  okre�la
regulamin  uchwalony  przez Radê  So³eck¹.

Do realizacji wspólnych przedsiêwziêæ organy So³ectwa
mog¹ nawi¹zywaæ wspó³pracê z organami innych so³ectw na
terenie Gminy, zawieraj¹c stosowne porozumienia b¹d� podej-
muj¹c wspólne uchwa³y.

Rozdzia³  IV
Zadania  przekazywane So³ectwu  przez  Gminê

§ 19. Zadania  przekazane  So³ectwu  przez  Gminê  s¹
realizowane  przez  organy So³ectwa  zgodnie  z  ich  kompeten-
cjami.

Rozdzia³ V
Mienie  gminne  i  gospodarka  finansowa  So³ectwa

§ 20. So³ectwo  prowadzi  gospodarkê  finansow¹ w  ra-
mach  bud¿etu  Gminy.

§  21. 1.   W  przypadku  przekazania  mienia  komunalne-
go,  So³ectwo  zarz¹dza, korzysta  i  rozporz¹dza  dochodami  z
tego  �ród³a.

2.   Organy  So³ectwa  w  ramach  ich  kompetencji  s¹
upowa¿nione  do:

1) oddawania  w  najem  lub  dzier¿awê  przekazane  loka-
le,  obiekty  i  tereny,

2) organizowania  na  terenie  So³ectwa imprez,  wystaw  i
koncertów.

3.   Organy  So³ectwa  ze  �róde³  dochodów  okre�lonych  w
ust. 2  pokrywaj¹  nak³ady  zwi¹zane  z otrzymanym mieniem

Rozdzia³  VI
Nadzór nad dzia³alno�ci¹  So³ectwa

§ 22. Rada  Miejska  i  Burmistrz  sprawuj¹  kontrolê  i
nadzór  nad  dzia³alno�ci¹  organów  So³ectwa.

1. Do  podstawowych �rodków  kontroli  nale¿y  lustracja
So³ectwa.

2. Do  podstawowych �rodków  nadzoru  nad  So³ectwem
nale¿¹:

1) dokonywanie  ocen  stanu  So³ectwa  na  sesjach  Rady
Miejskiej,

2) ocena  sposobu  wykorzystania  przyznanych  �rodków
finansowych  oraz  sposobu  realizacji  powierzonych  zadañ,

3) rozpatrywanie  sprawozdañ  z  dzia³alno�ci  gospodar-
czej  So³ectwa.

3.  Burmistrz  Otmuchowa   ma  prawo  ¿¹dania   informacji
i  danych  dotycz¹cych  funkcjonowania  So³ectwa.

4.  Burmistrz  Otmuchowa  wstrzyma  realizacjê  uchwa³
So³ectwa,  sprzecznych  z przepisami  prawa.

Rozdzia³   VII
Postanowienia  koñcowe

§  23. Wszelkie  spory  na  tle  stosowania  i  interpretacji
Statutu  rozstrzyga  Rada  Miejska.
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STATUT
So³ectwa  Piotrowice Nyskie

Rozdzia³ I
Nazwa i teren dzia³ania

§ 1.1. Ogó³ mieszkañców  wsi   Piotrowice Nyskie i przy-
sió³ka Krakówkowice stanowi jednostkê  pomocnicz¹  Gminy
Otmuchów.

2. Nazwa  jednostki  pomocniczej   brzmi :  So³ectwo
Piotrowice Nyskie.

3. Obszar  so³ectwa  obejmuje  wie�  Piotrowice Nyskie i
przysió³ek Krakówkowice i  wynosi   568,18 ha.

Rozdzia³ II
Zasady  i  tryb  wyboru  organów  So³ectwa

§ 2. 1. Organami So³ectwa s¹:
1) Zebranie Wiejskie  -  jako  organ  uchwa³odawczy,
2) So³tys  -  jako  organ  wykonawczy.
2.    Rada  So³ecka  pe³ni  funkcjê  opiniodawczo - dorad-

cz¹  i  wspomagaj¹c¹  So³tysa.

§  3.1. So³tysa i Radê So³eck¹  wybiera ogó³  sta³ych miesz-
kañców So³ectwa uprawnionych do g³osowania na  Zebraniu
Wiejskim  w g³osowaniu tajnym, bezpo�rednim, spo�ród nie-
ograniczonej liczby kandydatów.

2. Zebranie  Wiejskie,  na  którym  ma  byæ  dokonany
wybór So³tysa i cz³onków Rady So³eckiej, zarz¹dza Burmistrz
Otmuchowa. W celu tym okre�la miejsce, dzieñ i godzinê Ze-
brania Wiejskiego.

3. Zarz¹dzenie Burmistrza Otmuchowa o zwo³aniu Zebra-
nia Wiejskiego dla wyboru So³tysa i Rady So³eckiej podaje siê
do wiadomo�ci mieszkañców So³ectwa, co najmniej na 14 dni
przed wyznaczon¹ dat¹ Zebrania.

§  4.1. Wybory So³tysa i Rady So³eckiej lub ich odwo³anie
przeprowadza komisja skrutacyjna w sk³adzie co najmniej
3 osób wybranych spo�ród uprawnionych uczestników Zebra-
nia. Cz³onkiem komisji nie mo¿e byæ osoba kandyduj¹ca do
wybieranych organów. Wybory przeprowadza siê na kartach do
g³osowania opatrzonych pieczêci¹ Urzêdu Miejskiego.

2. Do zadañ komisji nale¿y :
1) przyjêcie zg³oszeñ kandydatów,
2) przeprowadzenie g³osowania,
3) ustalenie wyników g³osowania,
4) og³oszenie wyników wyborów,
5) sporz¹dzenie protoko³u o wynikach wyborów.
3.    Protokó³ podpisuj¹ cz³onkowie komisji oraz przewod-

nicz¹cy  Zebrania.
4.   Zg³oszenia kandydatów i g³osowanie dla wyboru : So³-

tysa i Rady So³eckiej  przeprowadza siê oddzielnie.
5.  W pierwszej kolejno�ci  przeprowadza  siê  wybór So³tysa.

§  5. Za wybranych uwa¿a siê kandydatów, którzy uzyskali
zwyk³¹  wiêkszo�æ  g³osów.

§  6. 1 . So³tys i cz³onkowie  Rady  So³eckiej  mog¹  byæ
odwo³ani przez  Zebranie  Wiejskie  przed  up³ywem  kadencji
na podstawie  uzasadnionego  wniosku  z³o¿onego  przez  co
najmniej  10-ciu  mieszkañców  So³ectwa.

2.  G³osowanie  przeprowadza  siê  po  wys³uchaniu  zain-
teresowanych.

§  7.1. W przypadku odwo³ania So³tysa, Burmistrz Otmu-
chowa zwo³uje Zebranie Wiejskie, w  celu  wyboru  nowego
So³tysa -  w terminie 1-go miesi¹ca od dnia odwo³ania.

2. Wybory uzupe³niaj¹ce do Rady So³eckiej dokonywane
s¹ w ci¹gu miesi¹ca od dnia potrzeby  uzupe³nienia  jej  sk³adu.

Rozdzia³  III
Organizacja  i  zadania  organów  jednostki  pomocni-

czej

Zebranie  Wiejskie
Prawo udzia³u w Zebraniu Wiejskim maj¹ wszyscy stali

mieszkañcy So³ectwa posiadaj¹cy czynne prawo wyborcze.

§  8.  Zebranie Wiejskie zwo³uje So³tys :
1) z w³asnej inicjatywy,
2) z inicjatywy Rady So³eckiej (na pisemny wniosek co

najmniej 50% jej sk³adu),
3) na pisemne ¿¹danie co najmniej 1/5 mieszkañców

So³ectwa uprawnionych do udzia³u w Zebraniu,
4) na  wniosek  Rady  Miejskiej  lub  Burmistrza .

 § 9. 1. Zebranie Wiejskie odbywa siê w miarê potrzeb,
jednak nie rzadziej  ni¿ raz w roku.

2. Termin i miejsce Zebrania Wiejskiego podaje siê do
wiadomo�ci publicznej przez og³oszenie na wiejskiej tablicy
og³oszeñ lub w inny sposób zwyczajowo przyjêty, na co najmniej
7 dni przed  terminem.

 § 10. 1.   Zebranie Wiejskie jest wa¿ne, gdy mieszkañcy
So³ectwa zostali o nim powiadomieni, zgodnie  z wymogami
niniejszego Statutu.

2.    Zebranie Wiejskie otwiera So³tys i przewodniczy jego
obradom.  W  przypadku  nieobecno�ci  So³tysa  Zebranie Wiej-
skie  wybiera  inn¹ osobê  do  jego  prowadzenia.

3.  Porz¹dek obrad uchwala Zebranie Wiejskie na pod-
stawie projektu przed³o¿onego przez  przewodnicz¹cego Zebra-
nia.

 § 11. 1. Zebranie Wiejskie jest upowa¿nione do podej-
mowania uchwa³ w obecno�ci  co  najmniej 1/5  osób   upraw-
nionych do g³osowania.

2. W przypadku  braku  quorum,  nastêpne  Zebranie odby-
wa siê po up³ywie 30 min.,  bez wzglêdu  na  ilo�æ  osób  w  nim
uczestnicz¹cych.

3. Uchwa³y  na  Zebraniu  podejmowane s¹ zwyk³¹ wiêk-
szo�ci¹ g³osów, ( liczba g³osów "za" musi byæ wiêksza od liczby
g³osów "przeciw'", g³osów wstrzymuj¹cych siê nie bierze siê pod
uwagê).

4. G³osowanie odbywa siê w sposób jawny, chyba ¿e Sta-
tut stanowi  inaczej.

5. Obrady Zebrania s¹ protoko³owane. Protokó³ z Zebra-
nia i uchwa³y podpisuje So³tys i og³asza w sposób zwyczajowo
przyjêty.

 §  12. Do   zadañ   Zebrania   Wiejskiego   nale¿y :
1)  opiniowanie  spraw socjalno - bytowych, opieki zdro-

wotnej, kultury, sportu, wypoczynku i innych zwi¹zanych z miej-
scem zamieszkania,

2)  kszta³towanie zasad wspó³¿ycia spo³ecznego poprzez
organizowanie samopomocy mieszkañców i wspólnych prac
na rzecz So³ectwa, a zw³aszcza w zakresie opieki nad m³odzie¿¹
i jej wychowaniem, utrzymanie porz¹dku, spokoju  i  czysto�ci,
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3)  tworzenie pomocy s¹siedzkiej
4)  podejmowanie uchwa³  w sprawach dotycz¹cych So-

³ectwa,
5)   wspó³uczestnictwo w organizowaniu i przeprowadza-

niu przez Radê Miejsk¹ konsultacji spo³ecznej, projektów uchwa³
Rady Miejskiej w sprawach o podstawowym znaczeniu dla
mieszkañców So³ectwa,

6)   wystêpowanie z wnioskami do Rady Miejskiej  w  spra-
wach  So³ectwa  i  Gminy,

7)   ustalanie zadañ dla So³tysa,
8)   wspieranie  inicjatyw  spo³ecznych.

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

1. Wybór i odwo³anie So³tysa.
2. Wybór i odwo³anie Rady So³eckiej.
3. Opiniowanie celowo�ci, poszerzenia lub likwidacji So-

³ectwa.

 § 14. 1.   Uchwa³y i opinie Zebrania Wiejskiego, So³tys
przekazuje Burmistrzowi Otmuchowa.

2.   Burmistrz Otmuchowa w zale¿no�ci od charakteru
sprawy za³atwia je we w³asnym zakresie lub przekazuje do roz-
patrzenia przez Radê Miejsk¹.

3.   O sposobie za³atwienia spraw okre�lonych w ust. 1 i 2,
Burmistrz  informuje  Zebranie Wiejskie  lub  So³tysa.

 So³tys  i  Rada  So³ecka

 § 15. 1.   Przy  wykonywaniu swoich  zadañ  So³tys  wspó³-
dzia³a  z  Rad¹  So³eck¹.

 2.   Rada So³ecka  sk³ada  siê  z   3-ch  do  5-ciu  osób.
 3.   Przewodnicz¹cym  Rady So³eckiej  jest  So³tys,  o ile

Zebranie Wiejskie  nie  wybierze odrêbnie  Przewodnicz¹cego
Rady  So³eckiej.

 §  16. Do  obowi¹zków  So³tysa  nale¿y  w  szczególno�ci:
1)  wspó³dzia³anie  z  Rad¹  So³eck¹,
2)  przewodniczenie Radzie So³eckiej, o ile Zebranie Wiej-

skie nie wybierze innego  Przewodnicz¹cego,
3)  zwo³ywanie  Zebrañ  Wiejskich,
4)  zwo³ywanie    posiedzeñ  Rady  So³eckiej  co  najmniej

raz  na  kwarta³,
5)  reprezentowanie  mieszkañców  So³ectwa  wobec  or-

ganów  Gminy.

 § 17. Zadania  So³tysa:
1) realizacja zadañ okre�lonych dla niego przez Zebranie

Wiejskie, Radê Miejsk¹ i Burmistrza Otmuchowa,
2) wykorzystanie aktywno�ci mieszkañców So³ectwa s³u-

¿¹cej poprawie gospodarki i warunków ¿ycia w So³ectwie oraz
inicjowanie przedsiêbiorczo�ci lokalnej dla potrzeb So³ectwa,

3) reprezentowanie So³ectwa na zewn¹trz.
4)   wykonywanie powierzonych mu przepisami prawa za-

dañ z zakresu administracji publicznej,
 5) zarz¹dzanie, administrowanie oraz gospodarowanie

sk³adnikami maj¹tkowymi i �rodkami finansowymi, które Gmi-
na przekaza³a So³ectwu do korzystania,

 6) opiniowanie wniosków mieszkañców So³ectwa w spra-
wie przyznawania im zasi³ków i innych form pomocy, jak równie¿
ulg z zakresu podatków, op³at i innych zobowi¹zañ finansowych,

7) prowadzenie dokumentacji organów So³ectwa, w tym
protoko³ów z zebrañ i posiedzeñ Rady So³eckiej,

  8)   przedk³adanie na Zebraniach Wiejskich co najmniej
raz w roku informacji o swojej dzia³alno�ci.

§ 18. 1) Rada  So³ecka  obraduje  na  posiedzeniach
zwo³ywanych  przez  So³tysa  lub  Przewodnicz¹cego  Rady.

2) Posiedzenia odbywaj¹  siê  w  miarê  potrzeb  lecz nie
rzadziej  ni¿  raz  na  kwarta³.

3) Tryb  pracy  i  zasady  podejmowania  uchwa³  okre�la
regulamin  uchwalony  przez Radê  So³eck¹.

Do realizacji wspólnych przedsiêwziêæ organy So³ectwa
mog¹ nawi¹zywaæ wspó³pracê z organami innych so³ectw na
terenie Gminy, zawieraj¹c stosowne porozumienia b¹d� podej-
muj¹c wspólne uchwa³y.

Rozdzia³  IV
Zadania  przekazywane So³ectwu  przez  Gminê

§ 19. Zadania  przekazane  So³ectwu  przez  Gminê  s¹
realizowane  przez  organy So³ectwa  zgodnie  z  ich  kompeten-
cjami.

Rozdzia³ V
Mienie  gminne  i  gospodarka  finansowa  So³ectwa

§ 20. So³ectwo  prowadzi  gospodarkê  finansow¹ w  ra-
mach  bud¿etu  Gminy.

§  21. 1.   W  przypadku  przekazania  mienia  komunalne-
go,  So³ectwo  zarz¹dza, korzysta  i  rozporz¹dza  dochodami  z
tego  �ród³a.

2.   Organy  So³ectwa  w  ramach  ich  kompetencji  s¹
upowa¿nione  do:

1) oddawania  w  najem  lub  dzier¿awê  przekazane  loka-
le,  obiekty  i  tereny,

2) organizowania  na  terenie  So³ectwa imprez,  wystaw  i
koncertów.

3.   Organy  So³ectwa  ze  �róde³  dochodów  okre�lonych  w
ust. 2  pokrywaj¹  nak³ady  zwi¹zane  z otrzymanym mieniem.

Rozdzia³  VI
Nadzór nad dzia³alno�ci¹  So³ectwa

§ 22. Rada  Miejska  i  Burmistrz  sprawuj¹  kontrolê  i
nadzór  nad  dzia³alno�ci¹  organów  So³ectwa.

1. Do  podstawowych �rodków  kontroli  nale¿y  lustracja
So³ectwa.

2. Do  podstawowych �rodków  nadzoru  nad  So³ectwem
nale¿¹:

1) dokonywanie  ocen  stanu  So³ectwa  na  sesjach  Rady
Miejskiej,

2) ocena  sposobu  wykorzystania  przyznanych  �rodków
finansowych  oraz  sposobu  realizacji  powierzonych  zadañ,

3) rozpatrywanie  sprawozdañ  z  dzia³alno�ci  gospodar-
czej  So³ectwa.

3.  Burmistrz  Otmuchowa   ma  prawo  ¿¹dania   informacji
i  danych  dotycz¹cych  funkcjonowania  So³ectwa.

4.  Burmistrz  Otmuchowa  wstrzyma  realizacjê  uchwa³
So³ectwa,  sprzecznych  z przepisami  prawa.

Rozdzia³ VII
Postanowienia  koñcowe

§  23. Wszelkie  spory  na  tle  stosowania  i  interpretacji
Statutu  rozstrzyga  Rada  Miejska.
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STATUT
So³ectwa   Ratnowice

Rozdzia³ I
Nazwa i teren dzia³ania

§ 1.1. Ogó³ mieszkañców  wsi  Ratnowice stanowi jed-
nostkê  pomocnicz¹  Gminy  Otmuchów.

2. Nazwa  jednostki  pomocniczej   brzmi :  So³ectwo
Ratnowice.

3. Obszar  so³ectwa  obejmuje  wie�  Ratnowice i  wynosi
416,43  ha.

Rozdzia³ II
Zasady  i  tryb  wyboru  organów  So³ectwa

§ 2. 1. Organami So³ectwa s¹:
1) Zebranie Wiejskie  -  jako  organ  uchwa³odawczy,
2) So³tys  -  jako  organ  wykonawczy.
2.    Rada  So³ecka  pe³ni  funkcjê  opiniodawczo - dorad-

cz¹  i  wspomagaj¹c¹  So³tysa.

§  3.1. So³tysa i Radê So³eck¹  wybiera ogó³  sta³ych miesz-
kañców So³ectwa uprawnionych do g³osowania na  Zebraniu
Wiejskim  w g³osowaniu tajnym, bezpo�rednim, spo�ród nie-
ograniczonej liczby kandydatów.

2. Zebranie  Wiejskie,  na  którym  ma  byæ  dokonany
wybór So³tysa i cz³onków Rady So³eckiej, zarz¹dza Burmistrz
Otmuchowa. W celu tym okre�la miejsce, dzieñ i godzinê Ze-
brania Wiejskiego.

3. Zarz¹dzenie Burmistrza Otmuchowa o zwo³aniu Zebra-
nia Wiejskiego dla wyboru So³tysa i Rady So³eckiej podaje siê
do wiadomo�ci mieszkañców So³ectwa, co najmniej na 14 dni
przed wyznaczon¹ dat¹ Zebrania.

§  4.1. Wybory So³tysa i Rady So³eckiej lub ich odwo³anie
przeprowadza komisja skrutacyjna w sk³adzie co najmniej
3 osób wybranych spo�ród uprawnionych uczestników Zebra-
nia. Cz³onkiem komisji nie mo¿e byæ osoba kandyduj¹ca do
wybieranych organów. Wybory przeprowadza siê na kartach do
g³osowania opatrzonych pieczêci¹ Urzêdu Miejskiego.

2. Do zadañ komisji nale¿y :
1) przyjêcie zg³oszeñ kandydatów,
2) przeprowadzenie g³osowania,
3) ustalenie wyników g³osowania,
4) og³oszenie wyników wyborów,
5) sporz¹dzenie protoko³u o wynikach wyborów.
3.    Protokó³ podpisuj¹ cz³onkowie komisji oraz przewod-

nicz¹cy  Zebrania.
4.   Zg³oszenia kandydatów i g³osowanie dla wyboru : So³-

tysa i Rady So³eckiej  przeprowadza siê oddzielnie.
5.  W pierwszej kolejno�ci  przeprowadza  siê  wybór So³-

tysa.

§  5. Za wybranych uwa¿a siê kandydatów, którzy uzyskali
zwyk³¹  wiêkszo�æ  g³osów.

§  6. 1 . So³tys i cz³onkowie  Rady  So³eckiej  mog¹  byæ
odwo³ani przez  Zebranie  Wiejskie  przed  up³ywem  kadencji
na podstawie  uzasadnionego  wniosku  z³o¿onego  przez  co
najmniej  10-ciu  mieszkañców  So³ectwa.

2.  G³osowanie  przeprowadza  siê  po  wys³uchaniu  zain-
teresowanych.

§  7.1. W przypadku odwo³ania So³tysa, Burmistrz Otmu-
chowa zwo³uje Zebranie Wiejskie, w  celu  wyboru  nowego
So³tysa -  w terminie 1-go miesi¹ca od dnia odwo³ania.

2. Wybory uzupe³niaj¹ce do Rady So³eckiej dokonywane
s¹ w ci¹gu miesi¹ca od dnia potrzeby  uzupe³nienia  jej  sk³adu.

Rozdzia³  III
Organizacja  i  zadania  organów  jednostki  pomocni-

czej

Zebranie  Wiejskie
Prawo udzia³u w Zebraniu Wiejskim maj¹ wszyscy stali

mieszkañcy So³ectwa posiadaj¹cy czynne prawo wyborcze.

§  8.  Zebranie Wiejskie zwo³uje So³tys :
1) z w³asnej inicjatywy,
2) z inicjatywy Rady So³eckiej (na pisemny wniosek co

najmniej 50% jej sk³adu),
3) na pisemne ¿¹danie co najmniej 1/5 mieszkañców

So³ectwa uprawnionych do udzia³u w Zebraniu,
4) na  wniosek  Rady  Miejskiej  lub  Burmistrza .

 § 9. 1. Zebranie Wiejskie odbywa siê w miarê potrzeb,
jednak nie rzadziej  ni¿ raz w roku.

2. Termin i miejsce Zebrania Wiejskiego podaje siê do
wiadomo�ci publicznej przez og³oszenie na wiejskiej tablicy
og³oszeñ lub w inny sposób zwyczajowo przyjêty, na co najmniej
7 dni przed  terminem.

 § 10. 1.   Zebranie Wiejskie jest wa¿ne, gdy mieszkañcy
So³ectwa zostali o nim powiadomieni, zgodnie  z wymogami
niniejszego Statutu.

2.    Zebranie Wiejskie otwiera So³tys i przewodniczy jego
obradom.  W  przypadku  nieobecno�ci  So³tysa  Zebranie Wiej-
skie  wybiera  inn¹ osobê  do  jego  prowadzenia.

3.  Porz¹dek obrad uchwala Zebranie Wiejskie na pod-
stawie projektu przed³o¿onego przez  przewodnicz¹cego Zebra-
nia.

 § 11. 1. Zebranie Wiejskie jest upowa¿nione do podej-
mowania uchwa³ w obecno�ci  co  najmniej 1/5  osób   upraw-
nionych do g³osowania.

2. W przypadku  braku  quorum,  nastêpne  Zebranie odby-
wa siê po up³ywie 30 min.,  bez wzglêdu  na  ilo�æ  osób  w  nim
uczestnicz¹cych.

3. Uchwa³y  na  Zebraniu  podejmowane s¹ zwyk³¹ wiêk-
szo�ci¹ g³osów, ( liczba g³osów "za" musi byæ wiêksza od liczby
g³osów "przeciw'", g³osów wstrzymuj¹cych siê nie bierze siê pod
uwagê).

4. G³osowanie odbywa siê w sposób jawny, chyba ¿e Sta-
tut stanowi  inaczej.

5. Obrady Zebrania s¹ protoko³owane. Protokó³ z Zebra-
nia i uchwa³y podpisuje So³tys i og³asza w sposób zwyczajowo
przyjêty.

 §  12. Do   zadañ   Zebrania   Wiejskiego   nale¿y :
1)  opiniowanie  spraw socjalno - bytowych, opieki zdro-

wotnej, kultury, sportu, wypoczynku i innych zwi¹zanych z miej-
scem zamieszkania,

2)  kszta³towanie zasad wspó³¿ycia spo³ecznego poprzez
organizowanie samopomocy mieszkañców i wspólnych prac
na rzecz So³ectwa, a zw³aszcza w zakresie opieki nad m³odzie¿¹
i jej wychowaniem, utrzymanie porz¹dku, spokoju  i  czysto�ci,
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3)  tworzenie pomocy s¹siedzkiej,
4)  podejmowanie uchwa³  w sprawach dotycz¹cych So-

³ectwa,
5)   wspó³uczestnictwo w organizowaniu i przeprowadza-

niu przez Radê Miejsk¹ konsultacji spo³ecznej, projektów uchwa³
Rady Miejskiej w sprawach o podstawowym znaczeniu dla
mieszkañców So³ectwa,

6)   wystêpowanie z wnioskami do Rady Miejskiej  w  spra-
wach  So³ectwa  i  Gminy,

7)   ustalanie zadañ dla So³tysa,
8)   wspieranie  inicjatyw  spo³ecznych.

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

1. Wybór i odwo³anie So³tysa.
2. Wybór i odwo³anie Rady So³eckiej.
3. Opiniowanie celowo�ci, poszerzenia lub likwidacji So-

³ectwa.

 § 14. 1.   Uchwa³y i opinie Zebrania Wiejskiego, So³tys
przekazuje Burmistrzowi Otmuchowa.

2.   Burmistrz Otmuchowa w zale¿no�ci od charakteru
sprawy za³atwia je we w³asnym zakresie lub przekazuje do roz-
patrzenia przez Radê Miejsk¹.

3.   O sposobie za³atwienia spraw okre�lonych w ust. 1 i 2,
Burmistrz  informuje  Zebranie Wiejskie  lub  So³tysa.

 So³tys  i  Rada  So³ecka

 § 15. 1.   Przy  wykonywaniu swoich  zadañ  So³tys  wspó³-
dzia³a  z  Rad¹  So³eck¹.

 2.   Rada So³ecka  sk³ada  siê  z   3-ch  do  5-ciu  osób.
 3.   Przewodnicz¹cym  Rady So³eckiej  jest  So³tys,  o ile

Zebranie Wiejskie  nie  wybierze odrêbnie  Przewodnicz¹cego
Rady  So³eckiej.

 §  16. Do  obowi¹zków  So³tysa  nale¿y  w  szczególno�ci:
1)  wspó³dzia³anie  z  Rad¹  So³eck¹,
2)  przewodniczenie Radzie So³eckiej, o ile Zebranie Wiej-

skie nie wybierze innego  Przewodnicz¹cego,
3)  zwo³ywanie  Zebrañ  Wiejskich,
4)  zwo³ywanie    posiedzeñ  Rady  So³eckiej  co  najmniej

raz  na  kwarta³,
5)  reprezentowanie  mieszkañców  So³ectwa  wobec  or-

ganów  Gminy.

 § 17. Zadania  So³tysa:
1) realizacja zadañ okre�lonych dla niego przez Zebranie

Wiejskie, Radê Miejsk¹ i Burmistrza Otmuchowa,
2) wykorzystanie aktywno�ci mieszkañców So³ectwa s³u-

¿¹cej poprawie gospodarki i warunków ¿ycia w So³ectwie oraz
inicjowanie przedsiêbiorczo�ci lokalnej dla potrzeb So³ectwa,

3) reprezentowanie So³ectwa na zewn¹trz.
4)   wykonywanie powierzonych mu przepisami prawa za-

dañ z zakresu administracji publicznej,
 5) zarz¹dzanie, administrowanie oraz gospodarowanie

sk³adnikami maj¹tkowymi i �rodkami finansowymi, które Gmi-
na przekaza³a So³ectwu do korzystania,

 6) opiniowanie wniosków mieszkañców So³ectwa w spra-
wie przyznawania im zasi³ków i innych form pomocy, jak równie¿
ulg z zakresu podatków, op³at i innych zobowi¹zañ finansowych,

7) prowadzenie dokumentacji organów So³ectwa, w tym
protoko³ów z zebrañ i posiedzeñ Rady So³eckiej,

  8)   przedk³adanie na Zebraniach Wiejskich co najmniej
raz w roku informacji o swojej dzia³alno�ci.

§ 18. 1) Rada  So³ecka  obraduje  na  posiedzeniach
zwo³ywanych  przez  So³tysa  lub  Przewodnicz¹cego  Rady.

2) Posiedzenia odbywaj¹  siê  w  miarê  potrzeb  lecz nie
rzadziej  ni¿  raz  na  kwarta³.

3) Tryb  pracy  i  zasady  podejmowania  uchwa³  okre�la
regulamin  uchwalony  przez Radê  So³eck¹.

Do realizacji wspólnych przedsiêwziêæ organy So³ectwa
mog¹ nawi¹zywaæ wspó³pracê z organami innych so³ectw na
terenie Gminy, zawieraj¹c stosowne porozumienia b¹d� podej-
muj¹c wspólne uchwa³y.

Rozdzia³  IV
Zadania  przekazywane So³ectwu  przez  Gminê

§ 19. Zadania  przekazane  So³ectwu  przez  Gminê  s¹
realizowane  przez  organy So³ectwa  zgodnie  z  ich  kompeten-
cjami.

Rozdzia³ V
Mienie  gminne  i  gospodarka  finansowa  So³ectwa

§ 20. So³ectwo  prowadzi  gospodarkê  finansow¹ w  ra-
mach  bud¿etu  Gminy.

§  21. 1.   W  przypadku  przekazania  mienia  komunalne-
go,  So³ectwo  zarz¹dza, korzysta  i  rozporz¹dza  dochodami  z
tego  �ród³a.

2.   Organy  So³ectwa  w  ramach  ich  kompetencji  s¹
upowa¿nione  do:

1) oddawania  w  najem  lub  dzier¿awê  przekazane  loka-
le,  obiekty  i  tereny,

2) organizowania  na  terenie  So³ectwa imprez,  wystaw  i
koncertów.

3.   Organy  So³ectwa  ze  �róde³  dochodów  okre�lonych  w
ust. 2  pokrywaj¹  nak³ady  zwi¹zane  z otrzymanym mieniem.

Rozdzia³  VI
Nadzór nad dzia³alno�ci¹  So³ectwa

§ 22. Rada  Miejska  i  Burmistrz  sprawuj¹  kontrolê  i
nadzór  nad  dzia³alno�ci¹  organów  So³ectwa.

1. Do  podstawowych �rodków  kontroli  nale¿y  lustracja
So³ectwa.

2. Do  podstawowych �rodków  nadzoru  nad  So³ectwem
nale¿¹:

1) dokonywanie  ocen  stanu  So³ectwa  na  sesjach  Rady
Miejskiej,

2) ocena  sposobu  wykorzystania  przyznanych  �rodków
finansowych  oraz  sposobu  realizacji  powierzonych  zadañ,

3) rozpatrywanie  sprawozdañ  z  dzia³alno�ci  gospodar-
czej  So³ectwa.

3.  Burmistrz  Otmuchowa   ma  prawo  ¿¹dania   informacji
i  danych  dotycz¹cych  funkcjonowania  So³ectwa.

4.  Burmistrz  Otmuchowa  wstrzyma  realizacjê  uchwa³
So³ectwa,  sprzecznych  z przepisami  prawa.

Rozdzia³   VII
Postanowienia  koñcowe

§  23. Wszelkie  spory  na  tle  stosowania  i  interpretacji
Statutu  rozstrzyga  Rada  Miejska.
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Dziennik Urzêdowy
Województwa Opolskiego Nr 98

Za³¹cznik  nr 23
  do  uchwa³y  Nr IX/90/2003

Rady  Miejskiej  w Otmuchowie
  z  dnia  29  wrze�nia  2003 r.

STATUT
So³ectwa  Sarnowice

Rozdzia³ I
Nazwa i teren dzia³ania

§ 1.1. Ogó³ mieszkañców  wsi   Sarnowice stanowi jed-
nostkê  pomocnicz¹  Gminy  Otmuchów.

2. Nazwa  jednostki  pomocniczej   brzmi :  So³ectwo
Sarnowice.

3. Obszar  So³ectwa  obejmuje  wie�  Sarnowice i  wynosi
301,87 ha.

Rozdzia³ II
Zasady  i  tryb  wyboru  organów  So³ectwa

§ 2. 1. Organami So³ectwa s¹:
1) Zebranie Wiejskie  -  jako  organ  uchwa³odawczy,
2) So³tys  -  jako  organ  wykonawczy.
2.    Rada  So³ecka  pe³ni  funkcjê  opiniodawczo - dorad-

cz¹  i  wspomagaj¹c¹  So³tysa.

§  3.1. So³tysa i Radê So³eck¹  wybiera ogó³  sta³ych miesz-
kañców So³ectwa uprawnionych do g³osowania na  Zebraniu
Wiejskim  w g³osowaniu tajnym, bezpo�rednim, spo�ród nie-
ograniczonej liczby kandydatów.

2. Zebranie  Wiejskie,  na  którym  ma  byæ  dokonany
wybór So³tysa i cz³onków Rady So³eckiej, zarz¹dza Burmistrz
Otmuchowa. W celu tym okre�la miejsce, dzieñ i godzinê Ze-
brania Wiejskiego.

3. Zarz¹dzenie Burmistrza Otmuchowa o zwo³aniu Zebra-
nia Wiejskiego dla wyboru So³tysa i Rady So³eckiej podaje siê
do wiadomo�ci mieszkañców So³ectwa, co najmniej na 14 dni
przed wyznaczon¹ dat¹ Zebrania.

§  4.1. Wybory So³tysa i Rady So³eckiej lub ich odwo³anie
przeprowadza komisja skrutacyjna w sk³adzie co najmniej
3 osób wybranych spo�ród uprawnionych uczestników Zebra-
nia. Cz³onkiem komisji nie mo¿e byæ osoba kandyduj¹ca do
wybieranych organów. Wybory przeprowadza siê na kartach do
g³osowania opatrzonych pieczêci¹ Urzêdu Miejskiego.

2. Do zadañ komisji nale¿y :
1) przyjêcie zg³oszeñ kandydatów,
2) przeprowadzenie g³osowania,
3) ustalenie wyników g³osowania,
4) og³oszenie wyników wyborów,
5) sporz¹dzenie protoko³u o wynikach wyborów.
3.    Protokó³ podpisuj¹ cz³onkowie komisji oraz przewod-

nicz¹cy  Zebrania.
4.   Zg³oszenia kandydatów i g³osowanie dla wyboru : So³-

tysa i Rady So³eckiej  przeprowadza siê oddzielnie.
5.  W pierwszej kolejno�ci  przeprowadza  siê  wybór So³-

tysa.

§  5. Za wybranych uwa¿a siê kandydatów, którzy uzyskali
zwyk³¹  wiêkszo�æ  g³osów.

§  6. 1 . So³tys i cz³onkowie  Rady  So³eckiej  mog¹  byæ
odwo³ani przez  Zebranie  Wiejskie  przed  up³ywem  kadencji
na podstawie  uzasadnionego  wniosku  z³o¿onego  przez  co
najmniej  10-ciu  mieszkañców  So³ectwa.

2.  G³osowanie  przeprowadza  siê  po  wys³uchaniu  zain-
teresowanych.

§  7.1. W przypadku odwo³ania So³tysa, Burmistrz Otmu-
chowa zwo³uje Zebranie Wiejskie, w  celu  wyboru  nowego
So³tysa -  w terminie 1-go miesi¹ca od dnia odwo³ania.

2. Wybory uzupe³niaj¹ce do Rady So³eckiej dokonywane
s¹ w ci¹gu miesi¹ca od dnia potrzeby  uzupe³nienia  jej  sk³adu.

Rozdzia³  III
Organizacja  i  zadania  organów  jednostki  pomocni-

czej

Zebranie Wiejskie
Prawo udzia³u w Zebraniu Wiejskim maj¹ wszyscy stali

mieszkañcy So³ectwa posiadaj¹cy czynne prawo wyborcze.

§  8.  Zebranie Wiejskie zwo³uje So³tys :
1) z w³asnej inicjatywy,
2) z inicjatywy Rady So³eckiej (na pisemny wniosek co

najmniej 50% jej sk³adu),
3) na pisemne ¿¹danie co najmniej 1/5 mieszkañców

So³ectwa uprawnionych do udzia³u w Zebraniu,
4) na  wniosek  Rady  Miejskiej  lub  Burmistrza .

 § 9. 1. Zebranie Wiejskie odbywa siê w miarê potrzeb,
jednak nie rzadziej  ni¿ raz w roku.

2. Termin i miejsce Zebrania Wiejskiego podaje siê do
wiadomo�ci publicznej przez og³oszenie na wiejskiej tablicy
og³oszeñ lub w inny sposób zwyczajowo przyjêty, na co najmniej
7 dni przed  terminem.

 § 10. 1.   Zebranie Wiejskie jest wa¿ne, gdy mieszkañcy
So³ectwa zostali o nim powiadomieni, zgodnie  z wymogami
niniejszego Statutu.

2.    Zebranie Wiejskie otwiera So³tys i przewodniczy jego
obradom.  W  przypadku  nieobecno�ci  So³tysa  Zebranie Wiej-
skie  wybiera  inn¹ osobê  do  jego  prowadzenia.

3.  Porz¹dek obrad uchwala Zebranie Wiejskie na pod-
stawie projektu przed³o¿onego przez  przewodnicz¹cego Zebra-
nia.

 § 11. 1. Zebranie Wiejskie jest upowa¿nione do podej-
mowania uchwa³ w obecno�ci  co  najmniej 1/5  osób   upraw-
nionych do g³osowania.

2. W przypadku  braku  quorum,  nastêpne  Zebranie odby-
wa siê po up³ywie 30 min.,  bez wzglêdu  na  ilo�æ  osób  w  nim
uczestnicz¹cych.

3. Uchwa³y  na  Zebraniu  podejmowane s¹ zwyk³¹ wiêk-
szo�ci¹ g³osów, ( liczba g³osów "za" musi byæ wiêksza od liczby
g³osów "przeciw'", g³osów wstrzymuj¹cych siê nie bierze siê pod
uwagê).

4. G³osowanie odbywa siê w sposób jawny, chyba ¿e Sta-
tut stanowi  inaczej.

5. Obrady Zebrania s¹ protoko³owane. Protokó³ z Zebra-
nia i uchwa³y podpisuje So³tys i og³asza w sposób zwyczajowo
przyjêty.

 §  12. Do   zadañ   Zebrania   Wiejskiego   nale¿y :
1)  opiniowanie  spraw socjalno - bytowych, opieki zdro-

wotnej, kultury, sportu, wypoczynku i innych zwi¹zanych z miej-
scem zamieszkania,

2)  kszta³towanie zasad wspó³¿ycia spo³ecznego poprzez
organizowanie samopomocy mieszkañców i wspólnych prac
na rzecz So³ectwa, a zw³aszcza w zakresie opieki nad m³odzie¿¹
i jej wychowaniem, utrzymanie porz¹dku, spokoju  i  czysto�ci,

3)  tworzenie pomocy s¹siedzkiej
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4)  podejmowanie uchwa³  w sprawach dotycz¹cych So-
³ectwa,

5)   wspó³uczestnictwo w organizowaniu i przeprowadza-
niu przez Radê Miejsk¹ konsultacji spo³ecznej, projektów uchwa³
Rady Miejskiej w sprawach o podstawowym znaczeniu dla
mieszkañców So³ectwa,

6)   wystêpowanie z wnioskami do Rady Miejskiej  w  spra-
wach  So³ectwa  i  Gminy,

7)   ustalanie zadañ dla So³tysa,
8)   wspieranie  inicjatyw  spo³ecznych.

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

1. Wybór i odwo³anie So³tysa.
2. Wybór i odwo³anie Rady So³eckiej.
3. Opiniowanie celowo�ci, poszerzenia lub likwidacji So-

³ectwa.

 § 14. 1.   Uchwa³y i opinie Zebrania Wiejskiego, So³tys
przekazuje Burmistrzowi Otmuchowa.

2.   Burmistrz Otmuchowa w zale¿no�ci od charakteru
sprawy za³atwia je we w³asnym zakresie lub przekazuje do roz-
patrzenia przez Radê Miejsk¹.

3.   O sposobie za³atwienia spraw okre�lonych w ust. 1 i 2,
Burmistrz  informuje  Zebranie Wiejskie  lub  So³tysa.

 So³tys  i  Rada  So³ecka

 § 15. 1.   Przy  wykonywaniu swoich  zadañ  So³tys  wspó³-
dzia³a  z  Rad¹  So³eck¹.

 2.   Rada So³ecka  sk³ada  siê  z   3-ch  do  5-ciu  osób.
 3.   Przewodnicz¹cym  Rady So³eckiej  jest  So³tys,  o ile

Zebranie Wiejskie  nie  wybierze odrêbnie  Przewodnicz¹cego
Rady  So³eckiej.

 §  16. Do  obowi¹zków  So³tysa  nale¿y  w  szczególno�ci:
1)  wspó³dzia³anie  z  Rad¹  So³eck¹,
2)  przewodniczenie Radzie So³eckiej, o ile Zebranie Wiej-

skie nie wybierze innego  Przewodnicz¹cego,
3)  zwo³ywanie  Zebrañ  Wiejskich,
4)  zwo³ywanie    posiedzeñ  Rady  So³eckiej  co  najmniej

raz  na  kwarta³,
5)  reprezentowanie  mieszkañców  So³ectwa  wobec  or-

ganów  Gminy.

 § 17. Zadania  So³tysa:
1) realizacja zadañ okre�lonych dla niego przez Zebranie

Wiejskie, Radê Miejsk¹ i Burmistrza Otmuchowa,
2) wykorzystanie aktywno�ci mieszkañców So³ectwa s³u-

¿¹cej poprawie gospodarki i warunków ¿ycia w So³ectwie oraz
inicjowanie przedsiêbiorczo�ci lokalnej dla potrzeb So³ectwa,

3) reprezentowanie So³ectwa na zewn¹trz.
4)   wykonywanie powierzonych mu przepisami prawa za-

dañ z zakresu administracji publicznej,
 5) zarz¹dzanie, administrowanie oraz gospodarowanie

sk³adnikami maj¹tkowymi i �rodkami finansowymi, które Gmi-
na przekaza³a So³ectwu do korzystania,

 6) opiniowanie wniosków mieszkañców So³ectwa w spra-
wie przyznawania im zasi³ków i innych form pomocy, jak równie¿
ulg z zakresu podatków, op³at i innych zobowi¹zañ finansowych,

7) prowadzenie dokumentacji organów So³ectwa, w tym
protokó³ów z zebrañ i posiedzeñ Rady So³eckiej,

  8)   przedk³adanie na Zebraniach Wiejskich co najmniej
raz w roku informacji o swojej dzia³alno�ci.

§ 18. 1) Rada  So³ecka  obraduje  na  posiedzeniach
zwo³ywanych  przez  So³tysa  lub  Przewodnicz¹cego  Rady.

2) Posiedzenia odbywaj¹  siê  w  miarê  potrzeb  lecz nie
rzadziej  ni¿  raz  na  kwarta³.

3) Tryb  pracy  i  zasady  podejmowania  uchwa³  okre�la
regulamin  uchwalony  przez Radê  So³eck¹.

Do realizacji wspólnych przedsiêwziêæ organy So³ectwa
mog¹ nawi¹zywaæ wspó³pracê z organami innych so³ectw na
terenie Gminy, zawieraj¹c stosowne porozumienia b¹d� podej-
muj¹c wspólne uchwa³y.

Rozdzia³  IV
Zadania  przekazywane So³ectwu  przez  Gminê

§ 19. Zadania  przekazane  So³ectwu  przez  Gminê  s¹
realizowane  przez  organy So³ectwa  zgodnie  z  ich  kompeten-
cjami.

Rozdzia³ V
Mienie  gminne  i  gospodarka  finansowa  So³ectwa

§ 20. So³ectwo  prowadzi  gospodarkê  finansow¹ w  ra-
mach  bud¿etu  Gminy.

§  21. 1.   W  przypadku  przekazania  mienia  komunalne-
go,  So³ectwo  zarz¹dza, korzysta  i  rozporz¹dza  dochodami  z
tego  �ród³a.

2.   Organy  So³ectwa  w  ramach  ich  kompetencji  s¹
upowa¿nione  do:

1) oddawania  w  najem  lub  dzier¿awê  przekazane  loka-
le,  obiekty  i  tereny,

2) organizowania  na  terenie  So³ectwa imprez,  wystaw  i
koncertów.

3.   Organy  So³ectwa  ze  �róde³  dochodów  okre�lonych  w
ust. 2  pokrywaj¹  nak³ady  zwi¹zane  z otrzymanym mieniem.

Rozdzia³  VI
Nadzór nad dzia³alno�ci¹  So³ectwa

§ 22. Rada  Miejska  i  Burmistrz  sprawuj¹  kontrolê  i
nadzór  nad  dzia³alno�ci¹  organów  So³ectwa.

1. Do  podstawowych �rodków  kontroli  nale¿y  lustracja
So³ectwa.

2. Do  podstawowych �rodków  nadzoru  nad  So³ectwem
nale¿¹:

1) dokonywanie  ocen  stanu  So³ectwa  na  sesjach  Rady
Miejskiej,

2) ocena  sposobu  wykorzystania  przyznanych  �rodków
finansowych  oraz  sposobu  realizacji  powierzonych  zadañ,

3) rozpatrywanie  sprawozdañ  z  dzia³alno�ci  gospodar-
czej  So³ectwa.

3.  Burmistrz  Otmuchowa   ma  prawo  ¿¹dania   informacji
i  danych  dotycz¹cych  funkcjonowania  So³ectwa.

4.  Burmistrz  Otmuchowa  wstrzyma  realizacjê  uchwa³
So³ectwa,  sprzecznych  z przepisami  prawa.

Rozdzia³   VII
Postanowienia  koñcowe

§  23. Wszelkie  spory  na  tle  stosowania  i  interpretacji
Statutu  rozstrzyga  Rada  Miejska.
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Dziennik Urzêdowy
Województwa Opolskiego Nr 98

Za³¹cznik nr 24
  do  uchwa³y  Nr IX/90/2003

Rady  Miejskiej  w Otmuchowie
  z  dnia  29  wrze�nia  2003 r.

STATUT
So³ectwa  Siedlec

Rozdzia³ I
Nazwa i teren dzia³ania

§ 1.1. Ogó³ mieszkañców  wsi   Siedlec stanowi jednostkê
pomocnicz¹  Gminy  Otmuchów.

2. Nazwa  jednostki  pomocniczej   brzmi :  So³ectwo
Siedlec.

3. Obszar  So³ectwa  obejmuje  wie�  Siedlec i  wynosi
353,90  ha.

Rozdzia³ II
Zasady  i  tryb  wyboru  organów  So³ectwa

§ 2. 1. Organami So³ectwa s¹:
1) Zebranie Wiejskie  -  jako  organ  uchwa³odawczy,
2) So³tys  -  jako  organ  wykonawczy.
2.    Rada  So³ecka  pe³ni  funkcjê  opiniodawczo - dorad-

cz¹  i  wspomagaj¹c¹  So³tysa.

§  3.1. So³tysa i Radê So³eck¹  wybiera ogó³  sta³ych miesz-
kañców So³ectwa uprawnionych do g³osowania na  Zebraniu
Wiejskim  w g³osowaniu tajnym, bezpo�rednim, spo�ród nie-
ograniczonej liczby kandydatów.

2. Zebranie  Wiejskie,  na  którym  ma  byæ  dokonany
wybór So³tysa i cz³onków Rady So³eckiej, zarz¹dza Burmistrz
Otmuchowa. W celu tym okre�la miejsce, dzieñ i godzinê Ze-
brania Wiejskiego.

3. Zarz¹dzenie Burmistrza Otmuchowa o zwo³aniu Zebra-
nia Wiejskiego dla wyboru So³tysa i Rady So³eckiej podaje siê
do wiadomo�ci mieszkañców So³ectwa, co najmniej na 14 dni
przed wyznaczon¹ dat¹ Zebrania.

§  4.1. Wybory So³tysa i Rady So³eckiej lub ich odwo³anie
przeprowadza komisja skrutacyjna w sk³adzie co najmniej 3
osób wybranych spo�ród uprawnionych uczestników Zebrania.
Cz³onkiem komisji nie mo¿e byæ osoba kandyduj¹ca do wybie-
ranych organów. Wybory przeprowadza siê na kartach do g³oso-
wania opatrzonych pieczêci¹ Urzêdu Miejskiego.

2. Do zadañ komisji nale¿y :
1) przyjêcie zg³oszeñ kandydatów,
2) przeprowadzenie g³osowania,
3) ustalenie wyników g³osowania,
4) og³oszenie wyników wyborów,
5) sporz¹dzenie protoko³u o wynikach wyborów.
3.    Protokó³ podpisuj¹ cz³onkowie komisji oraz przewod-

nicz¹cy  Zebrania.
4.   Zg³oszenia kandydatów i g³osowanie dla wyboru : So³-

tysa i Rady So³eckiej  przeprowadza siê oddzielnie.
5.  W pierwszej kolejno�ci  przeprowadza  siê  wybór So³-

tysa.

§  5. Za wybranych uwa¿a siê kandydatów, którzy uzyskali
zwyk³¹  wiêkszo�æ  g³osów.

§  6. 1 . So³tys i cz³onkowie  Rady  So³eckiej  mog¹  byæ
odwo³ani przez  Zebranie  Wiejskie  przed  up³ywem  kadencji
na podstawie  uzasadnionego  wniosku  z³o¿onego  przez  co
najmniej  10-ciu  mieszkañców  So³ectwa.

2.  G³osowanie  przeprowadza  siê  po  wys³uchaniu  zain-
teresowanych.

§  7.1. W przypadku odwo³ania So³tysa, Burmistrz Otmu-
chowa zwo³uje Zebranie Wiejskie, w  celu  wyboru  nowego
So³tysa -  w terminie 1-go miesi¹ca od dnia odwo³ania.

2. Wybory uzupe³niaj¹ce do Rady So³eckiej dokonywane
s¹ w ci¹gu miesi¹ca od dnia potrzeby  uzupe³nienia  jej  sk³adu.

Rozdzia³  III
Organizacja  i  zadania  organów  jednostki  pomocni-

czej

Zebranie  Wiejskie
Prawo udzia³u w Zebraniu Wiejskim maj¹ wszyscy stali

mieszkañcy So³ectwa posiadaj¹cy czynne prawo wyborcze.

§  8.  Zebranie Wiejskie zwo³uje So³tys :
1) z w³asnej inicjatywy,
2) z inicjatywy Rady So³eckiej (na pisemny wniosek co

najmniej 50% jej sk³adu),
3) na pisemne ¿¹danie co najmniej 1/5 mieszkañców

So³ectwa uprawnionych do udzia³u w Zebraniu,
4) na  wniosek  Rady  Miejskiej  lub  Burmistrza .

 § 9. 1. Zebranie Wiejskie odbywa siê w miarê potrzeb,
jednak nie rzadziej  ni¿ raz w roku.

2. Termin i miejsce Zebrania Wiejskiego podaje siê do
wiadomo�ci publicznej przez og³oszenie na wiejskiej tablicy
og³oszeñ lub w inny sposób zwyczajowo przyjêty, na co najmniej
7 dni przed  terminem.

 § 10. 1.   Zebranie Wiejskie jest wa¿ne, gdy mieszkañcy
So³ectwa zostali o nim powiadomieni, zgodnie  z wymogami
niniejszego Statutu.

2.    Zebranie Wiejskie otwiera So³tys i przewodniczy jego
obradom.  W  przypadku  nieobecno�ci  So³tysa  Zebranie Wiej-
skie  wybiera  inn¹ osobê  do  jego  prowadzenia.

3.  Porz¹dek obrad uchwala Zebranie Wiejskie na pod-
stawie projektu przed³o¿onego przez  przewodnicz¹cego Zebra-
nia.

 § 11. 1. Zebranie Wiejskie jest upowa¿nione do podej-
mowania uchwa³ w obecno�ci  co  najmniej 1/5  osób   upraw-
nionych do g³osowania.

2. W przypadku  braku  quorum  nastêpne  Zebranie odby-
wa siê po up³ywie 30 min.,  bez wzglêdu  na  ilo�æ  osób  w  nim
uczestnicz¹cych.

3. Uchwa³y  na  Zebraniu  podejmowane s¹ zwyk³¹ wiêk-
szo�ci¹ g³osów, ( liczba g³osów "za" musi byæ wiêksza od liczby
g³osów "przeciw'", g³osów wstrzymuj¹cych siê nie bierze siê pod
uwagê).

4. G³osowanie odbywa siê w sposób jawny, chyba ¿e Sta-
tut stanowi  inaczej.

5. Obrady Zebrania s¹ protoko³owane. Protokó³ z Zebra-
nia i uchwa³y podpisuje So³tys i og³asza w sposób zwyczajowo
przyjêty.

 §  12. Do   zadañ   Zebrania   Wiejskiego   nale¿y :
1)  opiniowanie  spraw socjalno - bytowych, opieki zdro-

wotnej, kultury, sportu, wypoczynku i innych zwi¹zanych z miej-
scem zamieszkania,

2)  kszta³towanie zasad wspó³¿ycia spo³ecznego poprzez
organizowanie samopomocy mieszkañców i wspólnych prac
na rzecz So³ectwa, a zw³aszcza w zakresie opieki nad m³odzie¿¹
i jej wychowaniem, utrzymanie porz¹dku, spokoju  i  czysto�ci,
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3)  tworzenie pomocy s¹siedzkiej,
4)  podejmowanie uchwa³  w sprawach dotycz¹cych So-

³ectwa,
5)   wspó³uczestnictwo w organizowaniu i przeprowadza-

niu przez Radê Miejsk¹ konsultacji spo³ecznej, projektów uchwa³
Rady Miejskiej w sprawach o podstawowym znaczeniu dla
mieszkañców So³ectwa,

6)   wystêpowanie z wnioskami do Rady Miejskiej  w  spra-
wach  So³ectwa  i  Gminy,

7)   ustalanie zadañ dla So³tysa,
8)   wspieranie  inicjatyw  spo³ecznych.

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

1. Wybór i odwo³anie So³tysa.
2. Wybór i odwo³anie Rady So³eckiej.
3. Opiniowanie celowo�ci, poszerzenia lub likwidacji So-

³ectwa.

 § 14. 1.   Uchwa³y i opinie Zebrania Wiejskiego, So³tys
przekazuje Burmistrzowi Otmuchowa.

2.   Burmistrz Otmuchowa w zale¿no�ci od charakteru
sprawy za³atwia je we w³asnym zakresie lub przekazuje do roz-
patrzenia przez Radê Miejsk¹.

3.   O sposobie za³atwienia spraw okre�lonych w ust. 1 i 2,
Burmistrz  informuje  Zebranie Wiejskie  lub  So³tysa.

 So³tys  i  Rada  So³ecka

 § 15. 1.   Przy  wykonywaniu swoich  zadañ  So³tys  wspó³-
dzia³a  z  Rad¹  So³eck¹.

 2.   Rada So³ecka  sk³ada  siê  z   3-ch  do  5-ciu  osób.
 3.   Przewodnicz¹cym  Rady So³eckiej  jest  So³tys,  o ile

Zebranie Wiejskie  nie  wybierze odrêbnie  Przewodnicz¹cego
Rady  So³eckiej.

 §  16. Do  obowi¹zków  So³tysa  nale¿y  w  szczególno�ci:
1)  wspó³dzia³anie  z  Rad¹  So³eck¹,
2)  przewodniczenie Radzie So³eckiej, o ile Zebranie Wiej-

skie nie wybierze innego  Przewodnicz¹cego,
3)  zwo³ywanie  Zebrañ  Wiejskich,
4)  zwo³ywanie    posiedzeñ  Rady  So³eckiej  co  najmniej

raz  na  kwarta³,
5)  reprezentowanie  mieszkañców  So³ectwa  wobec  or-

ganów  Gminy.

 § 17. Zadania  So³tysa:
1) realizacja zadañ okre�lonych dla niego przez Zebranie

Wiejskie, Radê Miejsk¹ i Burmistrza Otmuchowa,
2) wykorzystanie aktywno�ci mieszkañców So³ectwa s³u-

¿¹cej poprawie gospodarki i warunków ¿ycia w So³ectwie oraz
inicjowanie przedsiêbiorczo�ci lokalnej dla potrzeb So³ectwa,

3) reprezentowanie So³ectwa na zewn¹trz.
4)   wykonywanie powierzonych mu przepisami prawa za-

dañ z zakresu administracji publicznej,
 5) zarz¹dzanie, administrowanie oraz gospodarowanie

sk³adnikami maj¹tkowymi i �rodkami finansowymi, które Gmi-
na przekaza³a So³ectwu do korzystania,

 6) opiniowanie wniosków mieszkañców So³ectwa w spra-
wie przyznawania im zasi³ków i innych form pomocy, jak równie¿
ulg z zakresu podatków, op³at i innych zobowi¹zañ finansowych,

7) prowadzenie dokumentacji organów So³ectwa, w tym
protoko³ów z zebrañ i posiedzeñ Rady So³eckiej,

  8)   przedk³adanie na Zebraniach Wiejskich co najmniej
raz w roku informacji o swojej dzia³alno�ci.

§ 18. 1) Rada  So³ecka  obraduje  na  posiedzeniach
zwo³ywanych  przez  So³tysa  lub  Przewodnicz¹cego  Rady.

2) Posiedzenia odbywaj¹  siê  w  miarê  potrzeb  lecz nie
rzadziej  ni¿  raz  na  kwarta³.

3) Tryb  pracy  i  zasady  podejmowania  uchwa³  okre�la
regulamin  uchwalony  przez Radê  So³eck¹.

Do realizacji wspólnych przedsiêwziêæ organy So³ectwa
mog¹ nawi¹zywaæ wspó³pracê z organami innych so³ectw na
terenie Gminy, zawieraj¹c stosowne porozumienia b¹d� podej-
muj¹c wspólne uchwa³y.

Rozdzia³  IV
Zadania  przekazywane So³ectwu  przez  Gminê

§ 19. Zadania  przekazane  So³ectwu  przez  Gminê  s¹
realizowane  przez  organy So³ectwa  zgodnie  z  ich  kompeten-
cjami.

Rozdzia³ V
Mienie  gminne  i  gospodarka  finansowa  So³ectwa

§ 20. So³ectwo  prowadzi  gospodarkê  finansow¹ w  ra-
mach  bud¿etu  Gminy.

§  21. 1.   W  przypadku  przekazania  mienia  komunalne-
go,  So³ectwo  zarz¹dza, korzysta  i  rozporz¹dza  dochodami  z
tego  �ród³a.

2.   Organy  So³ectwa  w  ramach  ich  kompetencji  s¹
upowa¿nione  do:

1) oddawania  w  najem  lub  dzier¿awê  przekazane  loka-
le,  obiekty  i  tereny,

2) organizowania  na  terenie  So³ectwa imprez,  wystaw  i
koncertów.

3.   Organy  So³ectwa  ze  �róde³  dochodów  okre�lonych  w
ust. 2  pokrywaj¹  nak³ady  zwi¹zane  z otrzymanym mieniem.

Rozdzia³  VI
Nadzór nad dzia³alno�ci¹  So³ectwa

§ 22. Rada  Miejska  i  Burmistrz  sprawuj¹  kontrolê  i
nadzór  nad  dzia³alno�ci¹  organów  So³ectwa.

1. Do  podstawowych �rodków  kontroli  nale¿y  lustracja
So³ectwa.

2. Do  podstawowych �rodków  nadzoru  nad  So³ectwem
nale¿¹:

1) dokonywanie  ocen  stanu  So³ectwa  na  sesjach  Rady
Miejskiej,

2) ocena  sposobu  wykorzystania  przyznanych  �rodków
finansowych  oraz  sposobu  realizacji  powierzonych  zadañ,

3) rozpatrywanie  sprawozdañ  z  dzia³alno�ci  gospodar-
czej  So³ectwa.

3.  Burmistrz  Otmuchowa   ma  prawo  ¿¹dania   informacji
i  danych  dotycz¹cych  funkcjonowania  So³ectwa.

4.  Burmistrz  Otmuchowa  wstrzyma  realizacjê  uchwa³
So³ectwa,  sprzecznych  z przepisami  prawa.

Rozdzia³   VII
Postanowienia  koñcowe

§  23. Wszelkie  spory  na  tle  stosowania  i  interpretacji
Statutu  rozstrzyga  Rada  Miejska.
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Dziennik Urzêdowy
Województwa Opolskiego Nr 98

Za³¹cznik  nr 25
  do  uchwa³y  Nr IX/90/2003

Rady  Miejskiej  w Otmuchowie
  z  dnia  29  wrze�nia  2003 r.

STATUT
So³ectwa   Starowice

Rozdzia³ I
Nazwa i teren dzia³ania

§ 1.1. Ogó³ mieszkañców  wsi Starowice stanowi jednost-
kê  pomocnicz¹  Gminy  Otmuchów.

2. Nazwa  jednostki  pomocniczej   brzmi :  So³ectwo
Starowice .

3. Obszar  So³ectwa  obejmuje  wie�  Starowice i  wynosi
456,96  ha.

Rozdzia³ II
Zasady  i  tryb  wyboru  organów  So³ectwa

§ 2. 1. Organami So³ectwa s¹:
1) Zebranie Wiejskie  -  jako  organ  uchwa³odawczy,
2) So³tys  -  jako  organ  wykonawczy.
2.    Rada  So³ecka  pe³ni  funkcjê  opiniodawczo - dorad-

cz¹  i  wspomagaj¹c¹  So³tysa.

§  3.1. So³tysa i Radê So³eck¹  wybiera ogó³  sta³ych miesz-
kañców So³ectwa uprawnionych do g³osowania na  Zebraniu
Wiejskim  w g³osowaniu tajnym, bezpo�rednim, spo�ród nie-
ograniczonej liczby kandydatów.

2. Zebranie  Wiejskie,  na  którym  ma  byæ  dokonany
wybór So³tysa i cz³onków Rady So³eckiej, zarz¹dza Burmistrz
Otmuchowa. W celu tym okre�la miejsce, dzieñ i godzinê Ze-
brania Wiejskiego.

3. Zarz¹dzenie Burmistrza Otmuchowa o zwo³aniu Zebra-
nia Wiejskiego dla wyboru So³tysa i Rady So³eckiej podaje siê
do wiadomo�ci mieszkañców So³ectwa, co najmniej na 14 dni
przed wyznaczon¹ dat¹ Zebrania.

§  4.1. Wybory So³tysa i Rady So³eckiej lub ich odwo³anie
przeprowadza komisja skrutacyjna w sk³adzie co najmniej
3 osób wybranych spo�ród uprawnionych uczestników Zebra-
nia. Cz³onkiem komisji nie mo¿e byæ osoba kandyduj¹ca do
wybieranych organów. Wybory przeprowadza siê na kartach do
g³osowania opatrzonych pieczêci¹ Urzêdu Miejskiego.

2. Do zadañ komisji nale¿y :
1) przyjêcie zg³oszeñ kandydatów,
2) przeprowadzenie g³osowania,
3) ustalenie wyników g³osowania,
4) og³oszenie wyników wyborów,
5) sporz¹dzenie protoko³u o wynikach wyborów.
3.    Protokó³ podpisuj¹ cz³onkowie komisji oraz przewod-

nicz¹cy  Zebrania.
4.   Zg³oszenia kandydatów i g³osowanie dla wyboru : So³-

tysa i Rady So³eckiej  przeprowadza siê oddzielnie.
5.  W pierwszej kolejno�ci  przeprowadza  siê  wybór So³-

tysa.

§  5. Za wybranych uwa¿a siê kandydatów, którzy uzyskali
zwyk³¹  wiêkszo�æ  g³osów.

§  6. 1 . So³tys i cz³onkowie  Rady  So³eckiej  mog¹  byæ
odwo³ani przez  Zebranie  Wiejskie  przed  up³ywem  kadencji
na podstawie  uzasadnionego  wniosku  z³o¿onego  przez  co
najmniej  10-ciu  mieszkañców  So³ectwa.

2.  G³osowanie  przeprowadza  siê  po  wys³uchaniu  zain-
teresowanych.

§  7.1. W przypadku odwo³ania So³tysa, Burmistrz Otmu-
chowa zwo³uje Zebranie Wiejskie, w  celu  wyboru  nowego
So³tysa -  w terminie 1-go miesi¹ca od dnia odwo³ania.

2. Wybory uzupe³niaj¹ce do Rady So³eckiej dokonywane
s¹ w ci¹gu miesi¹ca od dnia potrzeby  uzupe³nienia  jej  sk³adu.

Rozdzia³  III
Organizacja  i  zadania  organów  jednostki  pomocni-

czej

Zebranie  Wiejskie
Prawo udzia³u w Zebraniu Wiejskim maj¹ wszyscy stali

mieszkañcy So³ectwa posiadaj¹cy czynne prawo wyborcze.

§  8.  Zebranie Wiejskie zwo³uje So³tys :
1) z w³asnej inicjatywy,
2) z inicjatywy Rady So³eckiej (na pisemny wniosek co

najmniej 50% jej sk³adu),
3) na pisemne ¿¹danie co najmniej 1/5 mieszkañców

So³ectwa uprawnionych do udzia³u w zebraniu,
4) na  wniosek  Rady  Miejskiej  lub  Burmistrza .

 § 9. 1. Zebranie Wiejskie odbywa siê w miarê potrzeb,
jednak nie rzadziej  ni¿ raz w roku.

2. Termin i miejsce Zebrania Wiejskiego podaje siê do
wiadomo�ci publicznej przez og³oszenie na wiejskiej tablicy
og³oszeñ lub w inny sposób zwyczajowo przyjêty, na co najmniej
7 dni przed  terminem.

 § 10. 1.   Zebranie Wiejskie jest wa¿ne, gdy mieszkañcy
So³ectwa zostali o nim powiadomieni, zgodnie  z wymogami
niniejszego Statutu.

2.    Zebranie Wiejskie otwiera So³tys i przewodniczy jego
obradom.  W  przypadku  nieobecno�ci  So³tysa  Zebranie Wiej-
skie  wybiera  inn¹ osobê  do  jego  prowadzenia.

3.  Porz¹dek obrad uchwala Zebranie Wiejskie na pod-
stawie projektu przed³o¿onego przez  przewodnicz¹cego Zebra-
nia.

 § 11. 1. Zebranie Wiejskie jest upowa¿nione do podej-
mowania uchwa³ w obecno�ci  co  najmniej 1/5  osób   upraw-
nionych do g³osowania.

2. W przypadku  braku  quorum,  nastêpne  Zebranie odby-
wa siê po up³ywie 30 min.,  bez wzglêdu  na  ilo�æ  osób  w  nim
uczestnicz¹cych.

3. Uchwa³y  na  Zebraniu  podejmowane s¹ zwyk³¹ wiêk-
szo�ci¹ g³osów, ( liczba g³osów "za" musi byæ wiêksza od liczby
g³osów "przeciw'", g³osów wstrzymuj¹cych siê nie bierze siê pod
uwagê).

4. G³osowanie odbywa siê w sposób jawny, chyba ¿e Sta-
tut stanowi  inaczej.

5. Obrady Zebrania s¹ protoko³owane. Protokó³ z Zebra-
nia i uchwa³y podpisuje So³tys i og³asza w sposób zwyczajowo
przyjêty.

 §  12. Do   zadañ   Zebrania   Wiejskiego   nale¿y :
1)  opiniowanie  spraw socjalno - bytowych, opieki zdro-

wotnej, kultury, sportu, wypoczynku i innych zwi¹zanych z miej-
scem zamieszkania,

2)  kszta³towanie zasad wspó³¿ycia spo³ecznego poprzez
organizowanie samopomocy mieszkañców i wspólnych prac
na rzecz So³ectwa, a zw³aszcza w zakresie opieki nad m³odzie¿¹
i jej wychowaniem, utrzymanie porz¹dku, spokoju  i  czysto�ci,
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3)  tworzenie pomocy s¹siedzkiej,
4)  podejmowanie uchwa³  w sprawach dotycz¹cych So-

³ectwa,
5)   wspó³uczestnictwo w organizowaniu i przeprowadza-

niu przez Radê Miejsk¹ konsultacji spo³ecznej, projektów uchwa³
Rady Miejskiej w sprawach o podstawowym znaczeniu dla
mieszkañców So³ectwa,

6)   wystêpowanie z wnioskami do Rady Miejskiej  w  spra-
wach  So³ectwa  i  Gminy,

7)   ustalanie zadañ dla So³tysa,
8)   wspieranie  inicjatyw  spo³ecznych.

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

1. Wybór i odwo³anie So³tysa.
2. Wybór i odwo³anie Rady So³eckiej.
3. Opiniowanie celowo�ci, poszerzenia lub likwidacji So-

³ectwa.

 § 14. 1.   Uchwa³y i opinie Zebrania Wiejskiego, So³tys
przekazuje Burmistrzowi Otmuchowa.

2.   Burmistrz Otmuchowa w zale¿no�ci od charakteru
sprawy za³atwia je we w³asnym zakresie lub przekazuje do roz-
patrzenia przez Radê Miejsk¹.

3.   O sposobie za³atwienia spraw okre�lonych w ust. 1 i 2,
Burmistrz  informuje  Zebranie Wiejskie  lub  So³tysa.

 So³tys  i  Rada  So³ecka

 § 15. 1.   Przy  wykonywaniu swoich  zadañ  So³tys  wspó³-
dzia³a  z  Rad¹  So³eck¹.

 2.   Rada So³ecka  sk³ada  siê  z   3-ch  do  5-ciu  osób.
 3.   Przewodnicz¹cym  Rady So³eckiej  jest  So³tys,  o ile

Zebranie Wiejskie  nie  wybierze odrêbnie  Przewodnicz¹cego
Rady  So³eckiej.

 §  16. Do  obowi¹zków  So³tysa  nale¿y  w  szczególno�ci:
1)  wspó³dzia³anie  z  Rad¹  So³eck¹,
2)  przewodniczenie Radzie So³eckiej, o ile Zebranie Wiej-

skie nie wybierze innego  Przewodnicz¹cego,
3)  zwo³ywanie  Zebrañ  Wiejskich,
4)  zwo³ywanie    posiedzeñ  Rady  So³eckiej  co  najmniej

raz  na  kwarta³,
5)  reprezentowanie  mieszkañców  So³ectwa  wobec  or-

ganów  Gminy.

 § 17. Zadania  So³tysa:
1) realizacja zadañ okre�lonych dla niego przez Zebranie

Wiejskie, Radê Miejsk¹ i Burmistrza Otmuchowa,
2) wykorzystanie aktywno�ci mieszkañców So³ectwa s³u-

¿¹cej poprawie gospodarki i warunków ¿ycia w So³ectwie oraz
inicjowanie przedsiêbiorczo�ci lokalnej dla potrzeb So³ectwa,

3) reprezentowanie So³ectwa na zewn¹trz,
4)   wykonywanie powierzonych mu przepisami prawa za-

dañ z zakresu administracji publicznej,
 5) zarz¹dzanie, administrowanie oraz gospodarowanie

sk³adnikami maj¹tkowymi i �rodkami finansowymi, które Gmi-
na przekaza³a So³ectwu do korzystania,

 6) opiniowanie wniosków mieszkañców So³ectwa w spra-
wie przyznawania im zasi³ków i innych form pomocy, jak równie¿
ulg z zakresu podatków, op³at i innych zobowi¹zañ finansowych,

7) prowadzenie dokumentacji organów So³ectwa, w tym
protokó³ów z zebrañ i posiedzeñ Rady So³eckiej,

  8)   przedk³adanie na Zebraniach Wiejskich co najmniej
raz w roku informacji o swojej dzia³alno�ci.

§ 18. 1) Rada  So³ecka  obraduje  na  posiedzeniach
zwo³ywanych  przez  So³tysa  lub  Przewodnicz¹cego  Rady.

2) Posiedzenia odbywaj¹  siê  w  miarê  potrzeb  lecz nie
rzadziej  ni¿  raz  na  kwarta³.

3) Tryb  pracy  i  zasady  podejmowania  uchwa³  okre�la
regulamin  uchwalony  przez Radê  So³eck¹.

Do realizacji wspólnych przedsiêwziêæ organy So³ectwa
mog¹ nawi¹zywaæ wspó³pracê z organami innych so³ectw na
terenie Gminy, zawieraj¹c stosowne porozumienia b¹d� podej-
muj¹c wspólne uchwa³y.

Rozdzia³  IV
Zadania  przekazywane So³ectwu  przez  Gminê

§ 19. Zadania  przekazane  So³ectwu  przez  Gminê  s¹
realizowane  przez  organy So³ectwa  zgodnie  z  ich  kompeten-
cjami.

Rozdzia³ V
Mienie  gminne  i  gospodarka  finansowa  So³ectwa

§ 20. So³ectwo  prowadzi  gospodarkê  finansow¹ w  ra-
mach  bud¿etu  Gminy.

§  21. 1.   W  przypadku  przekazania  mienia  komunalne-
go,  So³ectwo  zarz¹dza, korzysta  i  rozporz¹dza  dochodami  z
tego  �ród³a.

2.   Organy  So³ectwa  w  ramach  ich  kompetencji  s¹
upowa¿nione  do:

1) oddawania  w  najem  lub  dzier¿awê  przekazane  loka-
le,  obiekty  i  tereny,

2) organizowania  na  terenie  So³ectwa imprez,  wystaw  i
koncertów.

3.   Organy  So³ectwa  ze  �róde³  dochodów  okre�lonych  w
ust. 2  pokrywaj¹  nak³ady  zwi¹zane  z otrzymanym mieniem.

Rozdzia³  VI
Nadzór nad dzia³alno�ci¹  So³ectwa

§ 22. Rada  Miejska  i  Burmistrz  sprawuj¹  kontrolê  i
nadzór  nad  dzia³alno�ci¹  organów  So³ectwa.

1. Do  podstawowych �rodków  kontroli  nale¿y  lustracja
So³ectwa.

2. Do  podstawowych �rodków  nadzoru  nad  So³ectwem
nale¿¹:

1) dokonywanie  ocen  stanu  So³ectwa  na  sesjach  Rady
Miejskiej,

2) ocena  sposobu  wykorzystania  przyznanych  �rodków
finansowych  oraz  sposobu  realizacji  powierzonych  zadañ,

3) rozpatrywanie  sprawozdañ  z  dzia³alno�ci  gospodar-
czej  So³ectwa.

3.  Burmistrz  Otmuchowa   ma  prawo  ¿¹dania   informacji
i  danych  dotycz¹cych  funkcjonowania  So³ectwa.

4.  Burmistrz  Otmuchowa  wstrzyma  realizacjê  uchwa³
So³ectwa,  sprzecznych  z przepisami  prawa.

Rozdzia³   VII
Postanowienia  koñcowe

§  23. Wszelkie  spory  na  tle  stosowania  i  interpretacji
Statutu  rozstrzyga  Rada  Miejska.

Dziennik Urzêdowy
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Dziennik Urzêdowy
Województwa Opolskiego Nr 98

Za³¹cznik nr 26
 do uchwa³y Nr IX/90/2003

Rady  Miejskiej  w Otmuchowie
  z  dnia  29  wrze�nia  2003 r.

STATUT
So³ectwa   Suszkowice

Rozdzia³ I
Nazwa i teren dzia³ania

§ 1.1. Ogó³ mieszkañców  wsi Suszkowice stanowi jed-
nostkê  pomocnicz¹  Gminy  Otmuchów.

2. Nazwa  jednostki  pomocniczej   brzmi :  So³ectwo
Suszkowice .

3. Obszar  So³ectwa  obejmuje  wie�  Suszkowice i  wyno-
si  234 ha.

Rozdzia³ II
Zasady  i  tryb  wyboru  organów  So³ectwa

§ 2. 1. Organami So³ectwa s¹:
1) Zebranie Wiejskie  -  jako  organ  uchwa³odawczy,
2) So³tys  -  jako  organ  wykonawczy.
2.    Rada  So³ecka  pe³ni  funkcjê  opiniodawczo - dorad-

cz¹  i  wspomagaj¹c¹  So³tysa.

§  3.1. So³tysa i Radê So³eck¹  wybiera ogó³  sta³ych miesz-
kañców So³ectwa uprawnionych do g³osowania na  Zebraniu
Wiejskim  w g³osowaniu tajnym, bezpo�rednim, spo�ród nie-
ograniczonej liczby kandydatów.

2. Zebranie  Wiejskie,  na  którym  ma  byæ  dokonany
wybór So³tysa i cz³onków Rady So³eckiej, zarz¹dza Burmistrz
Otmuchowa. W celu tym okre�la miejsce, dzieñ i godzinê Ze-
brania Wiejskiego.

3. Zarz¹dzenie Burmistrza Otmuchowa o zwo³aniu Zebra-
nia Wiejskiego dla wyboru So³tysa i Rady So³eckiej podaje siê
do wiadomo�ci mieszkañców So³ectwa, co najmniej na 14 dni
przed wyznaczon¹ dat¹ Zebrania.

§  4.1. Wybory So³tysa i Rady So³eckiej lub ich odwo³anie
przeprowadza komisja skrutacyjna w sk³adzie co najmniej
3 osób wybranych spo�ród uprawnionych uczestników Zebra-
nia. Cz³onkiem komisji nie mo¿e byæ osoba kandyduj¹ca do
wybieranych organów. Wybory przeprowadza siê na kartach do
g³osowania opatrzonych pieczêci¹ Urzêdu Miejskiego.

2. Do zadañ komisji nale¿y :
1) przyjêcie zg³oszeñ kandydatów,
2) przeprowadzenie g³osowania,
3) ustalenie wyników g³osowania,
4) og³oszenie wyników wyborów,
5) sporz¹dzenie protoko³u o wynikach wyborów.
3.    Protokó³ podpisuj¹ cz³onkowie komisji oraz przewod-

nicz¹cy  Zebrania.
4.   Zg³oszenia kandydatów i g³osowanie dla wyboru : So³-

tysa i Rady So³eckiej  przeprowadza siê oddzielnie.
5.  W pierwszej kolejno�ci  przeprowadza  siê  wybór So³-

tysa.

§  5. Za wybranych uwa¿a siê kandydatów, którzy uzyskali
zwyk³¹  wiêkszo�æ  g³osów.

§  6. 1 . So³tys i cz³onkowie  Rady  So³eckiej  mog¹  byæ
odwo³ani przez  Zebranie  Wiejskie  przed  up³ywem  kadencji
na podstawie  uzasadnionego  wniosku  z³o¿onego  przez  co
najmniej  10-ciu  mieszkañców  So³ectwa.

2.  G³osowanie  przeprowadza  siê  po  wys³uchaniu  zain-
teresowanych.

§  7.1. W przypadku odwo³ania So³tysa, Burmistrz Otmu-
chowa zwo³uje Zebranie Wiejskie, w  celu  wyboru  nowego
So³tysa -  w terminie 1-go miesi¹ca od dnia odwo³ania.

2. Wybory uzupe³niaj¹ce do Rady So³eckiej dokonywane
s¹ w ci¹gu miesi¹ca od dnia potrzeby  uzupe³nienia  jej  sk³adu.

Rozdzia³  III
Organizacja  i  zadania  organów  jednostki  pomocni-

czej

Zebranie  Wiejskie
Prawo udzia³u w Zebraniu Wiejskim maj¹ wszyscy stali

mieszkañcy So³ectwa posiadaj¹cy czynne prawo wyborcze.

§  8.  Zebranie Wiejskie zwo³uje So³tys :
1) z w³asnej inicjatywy,
2) z inicjatywy Rady So³eckiej (na pisemny wniosek co

najmniej 50% jej sk³adu),
3) na pisemne ¿¹danie co najmniej 1/5 mieszkañców

So³ectwa uprawnionych do udzia³u w Zebraniu,
4) na  wniosek  Rady  Miejskiej  lub  Burmistrza .

 § 9. 1. Zebranie Wiejskie odbywa siê w miarê potrzeb,
jednak nie rzadziej  ni¿ raz w roku.

2. Termin i miejsce Zebrania Wiejskiego podaje siê do
wiadomo�ci publicznej przez og³oszenie na wiejskiej tablicy
og³oszeñ lub w inny sposób zwyczajowo przyjêty, na co najmniej
7 dni przed  terminem.

 § 10. 1.   Zebranie Wiejskie jest wa¿ne, gdy mieszkañcy
So³ectwa zostali o nim powiadomieni, zgodnie  z wymogami
niniejszego Statutu.

2.    Zebranie Wiejskie otwiera So³tys i przewodniczy jego
obradom.  W  przypadku  nieobecno�ci  So³tysa  Zebranie Wiej-
skie  wybiera  inn¹ osobê  do  jego  prowadzenia.

3.  Porz¹dek obrad uchwala Zebranie Wiejskie na pod-
stawie projektu przed³o¿onego przez  przewodnicz¹cego Zebra-
nia.

 § 11. 1. Zebranie Wiejskie jest upowa¿nione do podej-
mowania uchwa³ w obecno�ci  co  najmniej 1/5  osób   upraw-
nionych do g³osowania.

2. W przypadku  braku  quorum,  nastêpne  Zebranie odby-
wa siê po up³ywie 30 min.,  bez wzglêdu  na  ilo�æ  osób  w  nim
uczestnicz¹cych.

3. Uchwa³y  na  Zebraniu  podejmowane s¹ zwyk³¹ wiêk-
szo�ci¹ g³osów, ( liczba g³osów "za" musi byæ wiêksza od liczby
g³osów "przeciw'", g³osów wstrzymuj¹cych siê nie bierze siê pod
uwagê).

4. G³osowanie odbywa siê w sposób jawny, chyba ¿e Sta-
tut stanowi  inaczej.

5. Obrady Zebrania s¹ protoko³owane. Protokó³ z Zebra-
nia i uchwa³y podpisuje So³tys i og³asza w sposób zwyczajowo
przyjêty.

 §  12. Do   zadañ   Zebrania   Wiejskiego   nale¿y :
1)  opiniowanie  spraw socjalno - bytowych, opieki zdro-

wotnej, kultury, sportu, wypoczynku i innych zwi¹zanych z miej-
scem zamieszkania,

2)  kszta³towanie zasad wspó³¿ycia spo³ecznego poprzez
organizowanie samopomocy mieszkañców i wspólnych prac
na rzecz So³ectwa, a zw³aszcza w zakresie opieki nad m³odzie¿¹
i jej wychowaniem, utrzymanie porz¹dku, spokoju  i  czysto�ci,
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3)  tworzenie pomocy s¹siedzkiej
4)  podejmowanie uchwa³  w sprawach dotycz¹cych So-

³ectwa,
5)   wspó³uczestnictwo w organizowaniu i przeprowadza-

niu przez Radê Miejsk¹ konsultacji spo³ecznej, projektów uchwa³
Rady Miejskiej w sprawach o podstawowym znaczeniu dla
mieszkañców So³ectwa,

6)   wystêpowanie z wnioskami do Rady Miejskiej  w  spra-
wach  So³ectwa  i  Gminy,

7)   ustalanie zadañ dla So³tysa,
8)   wspieranie  inicjatyw  spo³ecznych.

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

1. Wybór i odwo³anie So³tysa.
2. Wybór i odwo³anie Rady So³eckiej.
3. Opiniowanie celowo�ci, poszerzenia lub likwidacji So-

³ectwa.

 § 14. 1.   Uchwa³y i opinie Zebrania Wiejskiego, So³tys
przekazuje Burmistrzowi Otmuchowa.

2.   Burmistrz Otmuchowa w zale¿no�ci od charakteru
sprawy za³atwia je we w³asnym zakresie lub przekazuje do roz-
patrzenia przez Radê Miejsk¹.

3.   O sposobie za³atwienia spraw okre�lonych w ust. 1 i 2,
Burmistrz  informuje  Zebranie Wiejskie  lub  So³tysa.

 So³tys  i  Rada  So³ecka

 § 15. 1.   Przy  wykonywaniu swoich  zadañ  So³tys  wspó³-
dzia³a  z  Rad¹  So³eck¹.

 2.   Rada So³ecka  sk³ada  siê  z   3-ch  do  5-ciu  osób.
 3.   Przewodnicz¹cym  Rady So³eckiej  jest  So³tys,  o ile

Zebranie Wiejskie  nie  wybierze odrêbnie  Przewodnicz¹cego
Rady  So³eckiej.

 §  16. Do  obowi¹zków  So³tysa  nale¿y  w  szczególno�ci:
1)  wspó³dzia³anie  z  Rad¹  So³eck¹,
2)  przewodniczenie Radzie So³eckiej, o ile Zebranie Wiej-

skie nie wybierze innego  Przewodnicz¹cego,
3)  zwo³ywanie  Zebrañ  Wiejskich,
4)  zwo³ywanie    posiedzeñ  Rady  So³eckiej  co  najmniej

raz  na  kwarta³,
5)  reprezentowanie  mieszkañców  So³ectwa  wobec  or-

ganów  Gminy.

 § 17. Zadania  So³tysa:
1) realizacja zadañ okre�lonych dla niego przez Zebranie

Wiejskie, Radê Miejsk¹ i Burmistrza Otmuchowa,
2) wykorzystanie aktywno�ci mieszkañców So³ectwa s³u-

¿¹cej poprawie gospodarki i warunków ¿ycia w So³ectwie oraz
inicjowanie przedsiêbiorczo�ci lokalnej dla potrzeb So³ectwa,

3) reprezentowanie So³ectwa na zewn¹trz.
4)   wykonywanie powierzonych mu przepisami prawa za-

dañ z zakresu administracji publicznej,
 5) zarz¹dzanie, administrowanie oraz gospodarowanie

sk³adnikami maj¹tkowymi i �rodkami finansowymi, które Gmi-
na przekaza³a So³ectwu do korzystania,

 6) opiniowanie wniosków mieszkañców So³ectwa w spra-
wie przyznawania im zasi³ków i innych form pomocy, jak równie¿
ulg z zakresu podatków, op³at i innych zobowi¹zañ finansowych,

7) prowadzenie dokumentacji organów So³ectwa, w tym
protokó³ów z zebrañ i posiedzeñ Rady So³eckiej,

  8)   przedk³adanie na Zebraniach Wiejskich co najmniej
raz w roku informacji o swojej dzia³alno�ci.

§ 18. 1) Rada  So³ecka  obraduje  na  posiedzeniach
zwo³ywanych  przez  So³tysa  lub Przewodnicz¹cego  Rady.

2) Posiedzenia odbywaj¹  siê  w  miarê  potrzeb  lecz nie
rzadziej  ni¿  raz  na  kwarta³.

3) Tryb  pracy  i  zasady  podejmowania  uchwa³  okre�la
regulamin  uchwalony  przez Radê  So³eck¹.

Do realizacji wspólnych przedsiêwziêæ organy So³ectwa
mog¹ nawi¹zywaæ wspó³pracê z organami innych so³ectw na
terenie Gminy, zawieraj¹c stosowne porozumienia b¹d� podej-
muj¹c wspólne uchwa³y.

Rozdzia³  IV
Zadania  przekazywane So³ectwu  przez  Gminê

§ 19. Zadania  przekazane  So³ectwu  przez  Gminê  s¹
realizowane  przez  organy So³ectwa  zgodnie  z  ich  kompeten-
cjami.

Rozdzia³ V
Mienie  gminne  i  gospodarka  finansowa  So³ectwa

§ 20. So³ectwo  prowadzi  gospodarkê  finansow¹ w  ra-
mach  bud¿etu  Gminy.

§  21. 1.   W  przypadku  przekazania  mienia  komunalne-
go,  So³ectwo  zarz¹dza, korzysta  i  rozporz¹dza  dochodami  z
tego  �ród³a.

2.   Organy  So³ectwa  w  ramach  ich  kompetencji  s¹
upowa¿nione  do:

1) oddawania  w  najem  lub  dzier¿awê  przekazane  loka-
le,  obiekty  i  tereny,

2) organizowania  na  terenie  So³ectwa imprez,  wystaw  i
koncertów.

3.   Organy  So³ectwa  ze  �róde³  dochodów  okre�lonych  w
ust. 2  pokrywaj¹  nak³ady  zwi¹zane  z otrzymanym mieniem.

Rozdzia³  VI
Nadzór nad dzia³alno�ci¹  So³ectwa

§ 22. Rada  Miejska  i  Burmistrz  sprawuj¹  kontrolê  i
nadzór  nad  dzia³alno�ci¹  organów  So³ectwa.

1. Do  podstawowych �rodków  kontroli  nale¿y  lustracja
So³ectwa.

2. Do  podstawowych �rodków  nadzoru  nad  So³ectwem
nale¿¹:

1) dokonywanie  ocen  stanu  So³ectwa  na  sesjach  Rady
Miejskiej,

2) ocena  sposobu  wykorzystania  przyznanych  �rodków
finansowych  oraz  sposobu  realizacji  powierzonych  zadañ,

3) rozpatrywanie  sprawozdañ  z  dzia³alno�ci  gospodar-
czej  So³ectwa.

3.  Burmistrz  Otmuchowa   ma  prawo  ¿¹dania   informacji
i  danych  dotycz¹cych  funkcjonowania  So³ectwa.

4.  Burmistrz  Otmuchowa  wstrzyma  realizacjê  uchwa³
So³ectwa,  sprzecznych  z przepisami  prawa.

Rozdzia³   VII
Postanowienia  koñcowe

§  23. Wszelkie  spory  na  tle  stosowania  i  interpretacji
Statutu  rozstrzyga  Rada  Miejska.

Dziennik Urzêdowy
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Dziennik Urzêdowy
Województwa Opolskiego Nr 98

Za³¹cznik  nr 27
  do  uchwa³y  Nr IX/90/2003

Rady  Miejskiej  w Otmuchowie
  z  dnia  29  wrze�nia  2003 r.

STATUT
So³ectwa   �liwice

Rozdzia³ I
Nazwa i teren dzia³ania

§ 1.1. Ogó³ mieszkañców  wsi  �liwice stanowi jednostkê
pomocnicz¹  Gminy  Otmuchów.

2. Nazwa  jednostki  pomocniczej   brzmi :  So³ectwo
�liwice .

3. Obszar  So³ectwa  obejmuje  wie�  �liwice i  wynosi
477,16  ha.

Rozdzia³ II
Zasady  i  tryb  wyboru  organów  So³ectwa

§ 2. 1. Organami So³ectwa s¹:
1) Zebranie Wiejskie  -  jako  organ  uchwa³odawczy,
2) So³tys  -  jako  organ  wykonawczy.
2.    Rada  So³ecka  pe³ni  funkcjê  opiniodawczo - dorad-

cz¹  i  wspomagaj¹c¹  So³tysa.

§  3.1. So³tysa i Radê So³eck¹  wybiera ogó³  sta³ych miesz-
kañców So³ectwa uprawnionych do g³osowania na  Zebraniu
Wiejskim  w g³osowaniu tajnym, bezpo�rednim, spo�ród nie-
ograniczonej liczby kandydatów.

2. Zebranie  Wiejskie,  na  którym  ma  byæ  dokonany
wybór So³tysa i cz³onków Rady So³eckiej, zarz¹dza Burmistrz
Otmuchowa. W celu tym okre�la miejsce, dzieñ i godzinê Ze-
brania Wiejskiego.

3. Zarz¹dzenie Burmistrza Otmuchowa o zwo³aniu Zebra-
nia Wiejskiego dla wyboru So³tysa i Rady So³eckiej podaje siê
do wiadomo�ci mieszkañców So³ectwa, co najmniej na 14 dni
przed wyznaczon¹ dat¹ Zebrania.

§  4.1. Wybory So³tysa i Rady So³eckiej lub ich odwo³anie
przeprowadza komisja skrutacyjna w sk³adzie co najmniej
3 osób wybranych spo�ród uprawnionych uczestników Zebra-
nia. Cz³onkiem komisji nie mo¿e byæ osoba kandyduj¹ca do
wybieranych organów. Wybory przeprowadza siê na kartach do
g³osowania opatrzonych pieczêci¹ Urzêdu Miejskiego.

2. Do zadañ komisji nale¿y :
1) przyjêcie zg³oszeñ kandydatów,
2) przeprowadzenie g³osowania,
3) ustalenie wyników g³osowania,
4) og³oszenie wyników wyborów,
5) sporz¹dzenie protoko³u o wynikach wyborów.
3.    Protokó³ podpisuj¹ cz³onkowie komisji oraz przewod-

nicz¹cy  Zebrania.
4.   Zg³oszenia kandydatów i g³osowanie dla wyboru : So³-

tysa i Rady So³eckiej  przeprowadza siê oddzielnie.
5.  W pierwszej kolejno�ci  przeprowadza  siê  wybór So³-

tysa.

§  5. Za wybranych uwa¿a siê kandydatów, którzy uzyskali
zwyk³¹  wiêkszo�æ  g³osów.

§  6. 1 . So³tys i cz³onkowie  Rady  So³eckiej  mog¹  byæ
odwo³ani przez  Zebranie  Wiejskie  przed  up³ywem  kadencji
na podstawie  uzasadnionego  wniosku  z³o¿onego  przez  co
najmniej  10-ciu  mieszkañców  So³ectwa.

2.  G³osowanie  przeprowadza  siê  po  wys³uchaniu  zain-
teresowanych.

§  7.1. W przypadku odwo³ania So³tysa, Burmistrz Otmu-
chowa zwo³uje Zebranie Wiejskie, w  celu  wyboru  nowego
So³tysa -  w terminie 1-go miesi¹ca od dnia odwo³ania.

2. Wybory uzupe³niaj¹ce do Rady So³eckiej dokonywane
s¹ w ci¹gu miesi¹ca od dnia potrzeby  uzupe³nienia  jej  sk³adu.

Rozdzia³  III
Organizacja  i  zadania  organów  jednostki  pomocni-

czej

Zebranie  Wiejskie
Prawo udzia³u w Zebraniu Wiejskim maj¹ wszyscy stali

mieszkañcy So³ectwa posiadaj¹cy czynne prawo wyborcze.

§  8.  Zebranie Wiejskie zwo³uje So³tys :
1) z w³asnej inicjatywy,
2) z inicjatywy Rady So³eckiej (na pisemny wniosek co

najmniej 50% jej sk³adu),
3) na pisemne ¿¹danie co najmniej 1/5 mieszkañców

So³ectwa uprawnionych do udzia³u w Zebraniu,
4) na  wniosek  Rady  Miejskiej  lub  Burmistrza .

 § 9. 1. Zebranie Wiejskie odbywa siê w miarê potrzeb,
jednak nie rzadziej  ni¿ raz w roku.

2. Termin i miejsce Zebrania Wiejskiego podaje siê do
wiadomo�ci publicznej przez og³oszenie na wiejskiej tablicy
og³oszeñ lub w inny sposób zwyczajowo przyjêty, na co najmniej
7 dni przed  terminem.

 § 10. 1.   Zebranie Wiejskie jest wa¿ne, gdy mieszkañcy
So³ectwa zostali o nim powiadomieni, zgodnie  z wymogami
niniejszego Statutu.

2.    Zebranie Wiejskie otwiera So³tys i przewodniczy jego
obradom.  W  przypadku  nieobecno�ci  So³tysa  Zebranie Wiej-
skie  wybiera  inn¹ osobê  do  jego  prowadzenia.

3.  Porz¹dek obrad uchwala Zebranie Wiejskie na pod-
stawie projektu przed³o¿onego przez  przewodnicz¹cego Zebra-
nia.

 § 11. 1. Zebranie Wiejskie jest upowa¿nione do podej-
mowania uchwa³ w obecno�ci  co  najmniej 1/5  osób   upraw-
nionych do g³osowania.

2. W przypadku  braku  quorum,  nastêpne  Zebranie odby-
wa siê po up³ywie 30 min.,  bez wzglêdu  na  ilo�æ  osób  w  nim
uczestnicz¹cych.

3. Uchwa³y  na  Zebraniu  podejmowane s¹ zwyk³¹ wiêk-
szo�ci¹ g³osów, ( liczba g³osów "za" musi byæ wiêksza od liczby
g³osów "przeciw'", g³osów wstrzymuj¹cych siê nie bierze siê pod
uwagê).

4. G³osowanie odbywa siê w sposób jawny, chyba ¿e Sta-
tut stanowi  inaczej..

5. Obrady Zebrania s¹ protoko³owane. Protokó³ z Zebra-
nia i uchwa³y podpisuje So³tys i og³asza w sposób zwyczajowo
przyjêty.

 §  12. Do   zadañ   Zebrania   Wiejskiego   nale¿y :
1)  opiniowanie  spraw socjalno - bytowych, opieki zdro-

wotnej, kultury, sportu, wypoczynku i innych zwi¹zanych z miej-
scem zamieszkania,

2)  kszta³towanie zasad wspó³¿ycia spo³ecznego poprzez
organizowanie samopomocy mieszkañców i wspólnych prac
na rzecz So³ectwa, a zw³aszcza w zakresie opieki nad m³odzie¿¹
i jej wychowaniem, utrzymanie porz¹dku, spokoju  i  czysto�ci,

3)  tworzenie pomocy s¹siedzkiej,
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4)  podejmowanie uchwa³  w sprawach dotycz¹cych So-
³ectwa,

5)   wspó³uczestnictwo w organizowaniu i przeprowadza-
niu przez Radê Miejsk¹ konsultacji spo³ecznej, projektów uchwa³
Rady Miejskiej w sprawach o podstawowym znaczeniu dla
mieszkañców So³ectwa,

6)   wystêpowanie z wnioskami do Rady Miejskiej  w  spra-
wach  So³ectwa  i  Gminy,

7)   ustalanie zadañ dla So³tysa,
8)   wspieranie  inicjatyw  spo³ecznych.

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

1. Wybór i odwo³anie So³tysa.
2. Wybór i odwo³anie Rady So³eckiej.
3. Opiniowanie celowo�ci, poszerzenia lub likwidacji So-

³ectwa.

 § 14. 1.   Uchwa³y i opinie Zebrania Wiejskiego, So³tys
przekazuje Burmistrzowi Otmuchowa.

2.   Burmistrz Otmuchowa w zale¿no�ci od charakteru
sprawy za³atwia je we w³asnym zakresie lub przekazuje do roz-
patrzenia przez Radê Miejsk¹.

3.   O sposobie za³atwienia spraw okre�lonych w ust. 1 i 2,
Burmistrz  informuje  Zebranie Wiejskie  lub  So³tysa.

 So³tys  i  Rada  So³ecka

 § 15. 1.   Przy  wykonywaniu swoich  zadañ  So³tys  wspó³-
dzia³a  z  Rad¹  So³eck¹.

 2.   Rada So³ecka  sk³ada  siê  z   3-ch  do  5-ciu  osób.
 3.   Przewodnicz¹cym  Rady So³eckiej  jest  So³tys,  o ile

Zebranie Wiejskie  nie  wybierze odrêbnie  Przewodnicz¹cego
Rady  So³eckiej.

 §  16. Do  obowi¹zków  So³tysa  nale¿y  w  szczególno�ci:
1)  wspó³dzia³anie  z  Rad¹  So³eck¹,
2)  przewodniczenie Radzie So³eckiej, o ile Zebranie Wiej-

skie nie wybierze innego  Przewodnicz¹cego,
3)  zwo³ywanie  Zebrañ  Wiejskich,
4)  zwo³ywanie    posiedzeñ  Rady  So³eckiej  co  najmniej

raz  na  kwarta³,
5)  reprezentowanie  mieszkañców  So³ectwa  wobec  or-

ganów  Gminy.

 § 17. Zadania  So³tysa:
1) realizacja zadañ okre�lonych dla niego przez Zebranie

Wiejskie, Radê Miejsk¹ i Burmistrza Otmuchowa,
2) wykorzystanie aktywno�ci mieszkañców So³ectwa s³u-

¿¹cej poprawie gospodarki i warunków ¿ycia w So³ectwie oraz
inicjowanie przedsiêbiorczo�ci lokalnej dla potrzeb So³ectwa,

3) reprezentowanie So³ectwa na zewn¹trz,
4)   wykonywanie powierzonych mu przepisami prawa za-

dañ z zakresu administracji publicznej,
 5) zarz¹dzanie, administrowanie oraz gospodarowanie

sk³adnikami maj¹tkowymi i �rodkami finansowymi, które Gmi-
na przekaza³a So³ectwu do korzystania,

 6) opiniowanie wniosków mieszkañców So³ectwa w spra-
wie przyznawania im zasi³ków i innych form pomocy, jak równie¿
ulg z zakresu podatków, op³at i innych zobowi¹zañ finansowych,

7) prowadzenie dokumentacji organów So³ectwa, w tym
protokó³ów z zebrañ i posiedzeñ Rady So³eckiej,

  8)   przedk³adanie na Zebraniach Wiejskich co najmniej
raz w roku informacji o swojej dzia³alno�ci.

§ 18. 1) Rada  So³ecka  obraduje  na  posiedzeniach
zwo³ywanych  przez  So³tysa  lub  Przewodnicz¹cego  Rady.

2) Posiedzenia odbywaj¹  siê  w  miarê  potrzeb  lecz nie
rzadziej  ni¿  raz  na  kwarta³.

3) Tryb  pracy  i  zasady  podejmowania  uchwa³  okre�la
regulamin  uchwalony  przez Radê  So³eck¹.

Do realizacji wspólnych przedsiêwziêæ organy So³ectwa
mog¹ nawi¹zywaæ wspó³pracê z organami innych so³ectw na
terenie Gminy, zawieraj¹c stosowne porozumienia b¹d� podej-
muj¹c wspólne uchwa³y.

Rozdzia³  IV
Zadania  przekazywane So³ectwu  przez  Gminê

§ 19. Zadania  przekazane  So³ectwu  przez  Gminê  s¹
realizowane  przez  organy So³ectwa  zgodnie  z  ich  kompeten-
cjami.

Rozdzia³ V
Mienie  gminne  i  gospodarka  finansowa  So³ectwa

§ 20. So³ectwo  prowadzi  gospodarkê  finansow¹ w  ra-
mach  bud¿etu  Gminy.

§  21. 1.   W  przypadku  przekazania  mienia  komunalne-
go,  So³ectwo  zarz¹dza, korzysta  i  rozporz¹dza  dochodami  z
tego  �ród³a.

2.   Organy  So³ectwa  w  ramach  ich  kompetencji  s¹
upowa¿nione  do:

1) oddawania  w  najem  lub  dzier¿awê  przekazane  loka-
le,  obiekty  i  tereny,

2) organizowania  na  terenie  So³ectwa imprez,  wystaw  i
koncertów.

3.   Organy  So³ectwa  ze  �róde³  dochodów  okre�lonych  w
ust. 2  pokrywaj¹  nak³ady  zwi¹zane  z otrzymanym mieniem.

Rozdzia³  VI
Nadzór nad dzia³alno�ci¹  So³ectwa

§ 22. Rada  Miejska  i  Burmistrz  sprawuj¹  kontrolê  i
nadzór  nad  dzia³alno�ci¹  organów  So³ectwa.

1. Do  podstawowych �rodków  kontroli  nale¿y  lustracja
So³ectwa.

2. Do  podstawowych �rodków  nadzoru  nad  So³ectwem
nale¿¹:

1) dokonywanie  ocen  stanu  So³ectwa  na  sesjach  Rady
Miejskiej,

2) ocena  sposobu  wykorzystania  przyznanych  �rodków
finansowych  oraz  sposobu  realizacji  powierzonych  zadañ,

3) rozpatrywanie  sprawozdañ  z  dzia³alno�ci  gospodar-
czej  So³ectwa.

3.  Burmistrz  Otmuchowa   ma  prawo  ¿¹dania   informacji
i  danych  dotycz¹cych  funkcjonowania  So³ectwa.

4.  Burmistrz  Otmuchowa  wstrzyma  realizacjê  uchwa³
So³ectwa,  sprzecznych  z przepisami  prawa.

Rozdzia³   VII
Postanowienia  koñcowe

§  23. Wszelkie  spory  na  tle  stosowania  i  interpretacji
Statutu  rozstrzyga  Rada  Miejska.
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Dziennik Urzêdowy
Województwa Opolskiego Nr 98

Za³¹cznik  nr 28
   do  uchwa³y  Nr IX/90/2003

Rady  Miejskiej  w Otmuchowie
  z  dnia  29  wrze�nia  2003 r.

STATUT
So³ectwa    Ulanowice

Rozdzia³ I
Nazwa i teren dzia³ania

§ 1. 1. Ogó³ mieszkañców  wsi   Ulanowice stanowi jed-
nostkê  pomocnicz¹  Gminy  Otmuchów.

2. Nazwa  jednostki  pomocniczej   brzmi :  So³ectwo
Ulanowice .

3. Obszar  So³ectwa  obejmuje  wie�  Ulanowice i  wynosi
381,38  ha.

Rozdzia³ II
Zasady  i  tryb  wyboru  organów  So³ectwa

§ 2. 1. Organami So³ectwa s¹:
1) Zebranie Wiejskie  -  jako  organ  uchwa³odawczy,
2) So³tys  -  jako  organ  wykonawczy.
2.    Rada  So³ecka  pe³ni  funkcjê  opiniodawczo - dorad-

cz¹  i  wspomagaj¹c¹  So³tysa.

§  3.1. So³tysa i Radê So³eck¹  wybiera ogó³  sta³ych miesz-
kañców So³ectwa uprawnionych do g³osowania na  Zebraniu
Wiejskim  w g³osowaniu tajnym, bezpo�rednim, spo�ród nie-
ograniczonej liczby kandydatów.

2. Zebranie  Wiejskie,  na  którym  ma  byæ  dokonany
wybór So³tysa i cz³onków Rady So³eckiej, zarz¹dza Burmistrz
Otmuchowa. W celu tym okre�la miejsce, dzieñ i godzinê Ze-
brania Wiejskiego.

3. Zarz¹dzenie Burmistrza Otmuchowa o zwo³aniu Zebra-
nia Wiejskiego dla wyboru So³tysa i Rady So³eckiej podaje siê
do wiadomo�ci mieszkañców So³ectwa, co najmniej na 14 dni
przed wyznaczon¹ dat¹ Zebrania.

§  4.1. Wybory So³tysa i Rady So³eckiej lub ich odwo³anie
przeprowadza komisja skrutacyjna w sk³adzie co najmniej
3 osób wybranych spo�ród uprawnionych uczestników Zebra-
nia. Cz³onkiem komisji nie mo¿e byæ osoba kandyduj¹ca do
wybieranych organów. Wybory przeprowadza siê na kartach do
g³osowania opatrzonych pieczêci¹ Urzêdu Miejskiego.

2. Do zadañ komisji nale¿y :
1) przyjêcie zg³oszeñ kandydatów,
2) przeprowadzenie g³osowania,
3) ustalenie wyników g³osowania,
4) og³oszenie wyników wyborów,
5) sporz¹dzenie protoko³u o wynikach wyborów.
3.    Protokó³ podpisuj¹ cz³onkowie komisji oraz przewod-

nicz¹cy  Zebrania.
4.   Zg³oszenia kandydatów i g³osowanie dla wyboru : So³-

tysa i Rady So³eckiej  przeprowadza siê oddzielnie.
5.  W pierwszej kolejno�ci  przeprowadza  siê  wybór So³-

tysa.

§  5. Za wybranych uwa¿a siê kandydatów, którzy uzyskali
zwyk³¹  wiêkszo�æ  g³osów.

§  6. 1 . So³tys i cz³onkowie  Rady  So³eckiej  mog¹  byæ
odwo³ani przez  Zebranie  Wiejskie  przed  up³ywem  kadencji
na podstawie  uzasadnionego  wniosku  z³o¿onego  przez  co
najmniej  10-ciu  mieszkañców  So³ectwa.

2.  G³osowanie  przeprowadza  siê  po  wys³uchaniu  zain-
teresowanych.

§  7.1. W przypadku odwo³ania So³tysa, Burmistrz Otmu-
chowa zwo³uje Zebranie Wiejskie, w  celu  wyboru  nowego
So³tysa -  w terminie 1-go miesi¹ca od dnia odwo³ania.

2. Wybory uzupe³niaj¹ce do Rady So³eckiej dokonywane
s¹ w ci¹gu miesi¹ca od dnia potrzeby  uzupe³nienia  jej  sk³adu.

Rozdzia³  III
Organizacja  i  zadania  organów  jednostki  pomocni-

czej

Zebranie  Wiejskie
Prawo udzia³u w Zebraniu Wiejskim maj¹ wszyscy stali

mieszkañcy So³ectwa posiadaj¹cy czynne prawo wyborcze.

§  8.  Zebranie Wiejskie zwo³uje So³tys :
1) z w³asnej inicjatywy,
2) z inicjatywy Rady So³eckiej (na pisemny wniosek co

najmniej 50% jej sk³adu),
3) na pisemne ¿¹danie co najmniej 1/5 mieszkañców

So³ectwa uprawnionych do udzia³u w Zebraniu,
4) na  wniosek  Rady  Miejskiej  lub  Burmistrza .

 § 9. 1. Zebranie Wiejskie odbywa siê w miarê potrzeb,
jednak nie rzadziej  ni¿ raz w roku.

2. Termin i miejsce Zebrania Wiejskiego podaje siê do
wiadomo�ci publicznej przez og³oszenie na wiejskiej tablicy
og³oszeñ lub w inny sposób zwyczajowo przyjêty, na co najmniej
7 dni przed  terminem.

 § 10. 1.   Zebranie Wiejskie jest wa¿ne, gdy mieszkañcy
So³ectwa zostali o nim powiadomieni, zgodnie  z wymogami
niniejszego Statutu.

2.    Zebranie Wiejskie otwiera So³tys i przewodniczy jego
obradom.  W  przypadku  nieobecno�ci  So³tysa  Zebranie Wiej-
skie  wybiera  inn¹ osobê  do  jego  prowadzenia.

3.  Porz¹dek obrad uchwala Zebranie Wiejskie na pod-
stawie projektu przed³o¿onego przez  przewodnicz¹cego Zebra-
nia.

 § 11. 1. Zebranie Wiejskie jest upowa¿nione do podej-
mowania uchwa³ w obecno�ci  co  najmniej 1/5  osób   upraw-
nionych do g³osowania.

2. W przypadku  braku  quorum  nastêpne  Zebranie odby-
wa siê po up³ywie 30 min.,  bez wzglêdu  na  ilo�æ  osób  w  nim
uczestnicz¹cych.

3. Uchwa³y  na  Zebraniu  podejmowane s¹ zwyk³¹ wiêk-
szo�ci¹ g³osów, ( liczba g³osów "za" musi byæ wiêksza od liczby
g³osów "przeciw'", g³osów wstrzymuj¹cych siê nie bierze siê pod
uwagê).

4. G³osowanie odbywa siê w sposób jawny, chyba ¿e Sta-
tut stanowi  inaczej.

5. Obrady Zebrania s¹ protoko³owane. Protokó³ z Zebra-
nia i uchwa³y podpisuje So³tys i og³asza w sposób zwyczajowo
przyjêty.

 §  12. Do   zadañ   Zebrania   Wiejskiego   nale¿y :
1)  opiniowanie  spraw socjalno - bytowych, opieki zdro-

wotnej, kultury, sportu, wypoczynku i innych zwi¹zanych z miej-
scem zamieszkania,

2)  kszta³towanie zasad wspó³¿ycia spo³ecznego poprzez
organizowanie samopomocy mieszkañców i wspólnych prac
na rzecz So³ectwa, a zw³aszcza w zakresie opieki nad m³odzie¿¹
i jej wychowaniem, utrzymanie porz¹dku, spokoju  i  czysto�ci,

3)  tworzenie pomocy s¹siedzkiej,
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4)  podejmowanie uchwa³  w sprawach dotycz¹cych So-
³ectwa,

5)   wspó³uczestnictwo w organizowaniu i przeprowadza-
niu przez Radê Miejsk¹ konsultacji spo³ecznej, projektów uchwa³
Rady Miejskiej w sprawach o podstawowym znaczeniu dla
mieszkañców So³ectwa,

6)   wystêpowanie z wnioskami do Rady Miejskiej  w  spra-
wach  So³ectwa  i  Gminy,

7)   ustalanie zadañ dla So³tysa,
8)   wspieranie  inicjatyw  spo³ecznych.

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

1. Wybór i odwo³anie So³tysa.
2. Wybór i odwo³anie Rady So³eckiej.
3. Opiniowanie celowo�ci, poszerzenia lub likwidacji So-

³ectwa.

 § 14. 1.   Uchwa³y i opinie Zebrania Wiejskiego, So³tys
przekazuje Burmistrzowi Otmuchowa.

2.   Burmistrz Otmuchowa w zale¿no�ci od charakteru
sprawy za³atwia je we w³asnym zakresie lub przekazuje do roz-
patrzenia przez Radê Miejsk¹.

3.   O sposobie za³atwienia spraw okre�lonych w ust. 1 i 2,
Burmistrz  informuje  Zebranie Wiejskie  lub  So³tysa.

 So³tys  i  Rada  So³ecka

 § 15. 1.   Przy  wykonywaniu swoich  zadañ  So³tys  wspó³-
dzia³a  z  Rad¹  So³eck¹.

 2.   Rada So³ecka  sk³ada  siê  z   3-ch  do  5-ciu  osób.
 3.   Przewodnicz¹cym  Rady So³eckiej  jest  So³tys,  o ile

Zebranie Wiejskie  nie  wybierze odrêbnie  Przewodnicz¹cego
Rady  So³eckiej.

 §  16. Do  obowi¹zków  So³tysa  nale¿y  w  szczególno�ci:
1)  wspó³dzia³anie  z  Rad¹  So³eck¹,
2)  przewodniczenie Radzie So³eckiej, o ile Zebranie Wiej-

skie nie wybierze innego  Przewodnicz¹cego,
3)  zwo³ywanie  Zebrañ  Wiejskich,
4)  zwo³ywanie    posiedzeñ  Rady  So³eckiej  co  najmniej

raz  na  kwarta³,
5)  reprezentowanie  mieszkañców  So³ectwa  wobec  or-

ganów  Gminy,

 § 17. Zadania  So³tysa:
1) realizacja zadañ okre�lonych dla niego przez Zebranie

Wiejskie, Radê Miejsk¹ i Burmistrza Otmuchowa,
2) wykorzystanie aktywno�ci mieszkañców So³ectwa s³u-

¿¹cej poprawie gospodarki i warunków ¿ycia w So³ectwie oraz
inicjowanie przedsiêbiorczo�ci lokalnej dla potrzeb So³ectwa,

3) reprezentowanie So³ectwa na zewn¹trz,
4)   wykonywanie powierzonych mu przepisami prawa za-

dañ z zakresu administracji publicznej,
 5) zarz¹dzanie, administrowanie oraz gospodarowanie

sk³adnikami maj¹tkowymi i �rodkami finansowymi, które Gmi-
na przekaza³a So³ectwu do korzystania,

 6) opiniowanie wniosków mieszkañców So³ectwa w spra-
wie przyznawania im zasi³ków i innych form pomocy, jak równie¿
ulg z zakresu podatków, op³at i innych zobowi¹zañ finansowych,

7) prowadzenie dokumentacji organów So³ectwa, w tym
protoko³ów z zebrañ i posiedzeñ Rady So³eckiej,

  8)   przedk³adanie na Zebraniach Wiejskich co najmniej
raz w roku informacji o swojej dzia³alno�ci.

§ 18. 1) Rada  So³ecka  obraduje  na  posiedzeniach
zwo³ywanych  przez  So³tysa  lub  przewodnicz¹cego  Rady.

2) Posiedzenia odbywaj¹  siê  w  miarê  potrzeb  lecz nie
rzadziej  ni¿  raz  na  kwarta³.

3) Tryb  pracy  i  zasady  podejmowania  uchwa³  okre�la
regulamin  uchwalony  przez Radê  So³eck¹.

Do realizacji wspólnych przedsiêwziêæ organy So³ectwa
mog¹ nawi¹zywaæ wspó³pracê z organami innych so³ectw na
terenie Gminy, zawieraj¹c stosowne porozumienia b¹d� podej-
muj¹c wspólne uchwa³y.

Rozdzia³  IV
Zadania  przekazywane So³ectwu  przez  Gminê

§ 19. Zadania  przekazane  So³ectwu  przez  Gminê  s¹
realizowane  przez  organy So³ectwa  zgodnie  z  ich  kompeten-
cjami.

Rozdzia³ V
Mienie  gminne  i  gospodarka  finansowa  So³ectwa

§ 20. So³ectwo  prowadzi  gospodarkê  finansow¹ w  ra-
mach  bud¿etu  Gminy.

§  21. 1.   W  przypadku  przekazania  mienia  komunalne-
go,  So³ectwo  zarz¹dza, korzysta  i  rozporz¹dza  dochodami  z
tego  �ród³a.

2.   Organy  So³ectwa  w  ramach  ich  kompetencji  s¹
upowa¿nione  do:

1) oddawania  w  najem  lub  dzier¿awê  przekazane  loka-
le,  obiekty  i  tereny,

2) organizowania  na  terenie  So³ectwa imprez,  wystaw  i
koncertów.

3.   Organy  So³ectwa  ze  �róde³  dochodów  okre�lonych  w
ust. 2  pokrywaj¹  nak³ady  zwi¹zane  z otrzymanym mieniem.

Rozdzia³  VI
Nadzór nad dzia³alno�ci¹  So³ectwa

§ 22. Rada  Miejska  i  Burmistrz  sprawuj¹  kontrolê  i
nadzór  nad  dzia³alno�ci¹  organów  So³ectwa.

1. Do  podstawowych �rodków  kontroli  nale¿y  lustracja
So³ectwa.

2. Do  podstawowych �rodków  nadzoru  nad  So³ectwem
nale¿¹:

1) dokonywanie  ocen  stanu  So³ectwa  na  sesjach  Rady
Miejskiej,

2) ocena  sposobu  wykorzystania  przyznanych  �rodków
finansowych  oraz  sposobu  realizacji  powierzonych  zadañ,

3) rozpatrywanie  sprawozdañ  z  dzia³alno�ci  gospodar-
czej  So³ectwa.

3.  Burmistrz  Otmuchowa   ma  prawo  ¿¹dania   informacji
i  danych  dotycz¹cych  funkcjonowania  So³ectwa.

4.  Burmistrz  Otmuchowa  wstrzyma  realizacjê  uchwa³
So³ectwa,  sprzecznych  z przepisami  prawa.

Rozdzia³   VII
Postanowienia  koñcowe

§  23. Wszelkie  spory  na  tle  stosowania  i  interpretacji
Statutu  rozstrzyga  Rada  Miejska.
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Dziennik Urzêdowy
Województwa Opolskiego Nr 98

Za³¹cznik  nr 29
   do  uchwa³y  Nr IX/90/2003

Rady  Miejskiej  w Otmuchowie
  z  dnia  29  wrze�nia  2003 r.

STATUT
So³ectwa    Wierzbno

Rozdzia³ I
Nazwa i teren dzia³ania

§ 1.1. Ogó³ mieszkañców wsi  Wierzbno i przysió³ka Zwie-
rzêtnik stanowi jednostkê  pomocnicz¹  Gminy  Otmuchów.

2. Nazwa  jednostki  pomocniczej   brzmi :  So³ectwo
Wierzbno .

3. Obszar  So³ectwa  obejmuje  wie�  Wierzbno i przysió-
³ek Zwierzêtnik i  wynosi   610,69  ha.

Rozdzia³ II
Zasady  i  tryb  wyboru  organów  So³ectwa

§ 2. 1. Organami So³ectwa s¹:
1) Zebranie Wiejskie  -  jako  organ  uchwa³odawczy,
2) So³tys  -  jako  organ  wykonawczy.
2.    Rada  So³ecka  pe³ni  funkcjê  opiniodawczo - dorad-

cz¹  i  wspomagaj¹c¹  So³tysa.

§  3.1. So³tysa i Radê So³eck¹  wybiera ogó³  sta³ych miesz-
kañców So³ectwa uprawnionych do g³osowania na  Zebraniu
Wiejskim  w g³osowaniu tajnym, bezpo�rednim, spo�ród nie-
ograniczonej liczby kandydatów.

2. Zebranie  Wiejskie,  na  którym  ma  byæ  dokonany
wybór So³tysa i cz³onków Rady So³eckie,j zarz¹dza Burmistrz
Otmuchowa. W celu tym okre�la miejsce, dzieñ i godzinê Ze-
brania Wiejskiego.

3. Zarz¹dzenie Burmistrza Otmuchowa o zwo³aniu Zebra-
nia Wiejskiego dla wyboru So³tysa i Rady So³eckiej podaje siê
do wiadomo�ci mieszkañców So³ectwa, co najmniej na 14 dni
przed wyznaczon¹ dat¹ Zebrania.

§  4.1. Wybory So³tysa i Rady So³eckiej lub ich odwo³anie
przeprowadza komisja skrutacyjna w sk³adzie co najmniej
3 osób wybranych spo�ród uprawnionych uczestników Zebra-
nia. Cz³onkiem komisji nie mo¿e byæ osoba kandyduj¹ca do
wybieranych organów. Wybory przeprowadza siê na kartach do
g³osowania opatrzonych pieczêci¹ Urzêdu Miejskiego.

2. Do zadañ komisji nale¿y :
1) przyjêcie zg³oszeñ kandydatów,
2) przeprowadzenie g³osowania,
3) ustalenie wyników g³osowania,
4) og³oszenie wyników wyborów,
5) sporz¹dzenie protoko³u o wynikach wyborów.
3.    Protokó³ podpisuj¹ cz³onkowie komisji oraz przewod-

nicz¹cy  Zebrania.
4.   Zg³oszenia kandydatów i g³osowanie dla wyboru : So³-

tysa i Rady So³eckiej  przeprowadza siê oddzielnie.
5.  W pierwszej kolejno�ci  przeprowadza  siê  wybór So³-

tysa.

§  5. Za wybranych uwa¿a siê kandydatów, którzy uzyskali
zwyk³¹  wiêkszo�æ  g³osów.

§  6. 1 . So³tys i cz³onkowie  Rady  So³eckiej  mog¹  byæ
odwo³ani przez  Zebranie  Wiejskie  przed  up³ywem  kadencji
na podstawie  uzasadnionego  wniosku  z³o¿onego  przez  co
najmniej  10-ciu  mieszkañców  So³ectwa.

2.  G³osowanie  przeprowadza  siê  po  wys³uchaniu  zain-
teresowanych.

§  7.1. W przypadku odwo³ania So³tysa, Burmistrz Otmu-
chowa zwo³uje Zebranie Wiejskie, w  celu  wyboru  nowego
So³tysa -  w terminie 1-go miesi¹ca od dnia odwo³ania.

2. Wybory uzupe³niaj¹ce do Rady So³eckiej dokonywane
s¹ w ci¹gu miesi¹ca od dnia potrzeby  uzupe³nienia  jej  sk³adu.

Rozdzia³  III
Organizacja  i  zadania  organów  jednostki  pomocni-

czej

Zebranie  Wiejskie
Prawo udzia³u w Zebraniu Wiejskim maj¹ wszyscy stali

mieszkañcy So³ectwa posiadaj¹cy czynne prawo wyborcze.

§  8.  Zebranie Wiejskie zwo³uje So³tys :
1) z w³asnej inicjatywy,
2) z inicjatywy Rady So³eckiej (na pisemny wniosek co

najmniej 50% jej sk³adu),
3) na pisemne ¿¹danie co najmniej 1/5 mieszkañców

So³ectwa uprawnionych do udzia³u w Zebraniu,
4) na  wniosek  Rady  Miejskiej  lub  Burmistrza .

 § 9. 1. Zebranie Wiejskie odbywa siê w miarê potrzeb,
jednak nie rzadziej  ni¿ raz w roku.

2. Termin i miejsce Zebrania Wiejskiego podaje siê do
wiadomo�ci publicznej przez og³oszenie na wiejskiej tablicy
og³oszeñ lub w inny sposób zwyczajowo przyjêty, na co najmniej
7 dni przed  terminem.

 § 10. 1.   Zebranie Wiejskie jest wa¿ne, gdy mieszkañcy
So³ectwa zostali o nim powiadomieni, zgodnie  z wymogami
niniejszego Statutu.

2.    Zebranie Wiejskie otwiera So³tys i przewodniczy jego
obradom.  W  przypadku  nieobecno�ci  So³tysa  Zebranie Wiej-
skie  wybiera  inn¹ osobê  do  jego  prowadzenia.

3.  Porz¹dek obrad uchwala Zebranie Wiejskie na pod-
stawie projektu przed³o¿onego przez  przewodnicz¹cego Zebra-
nia.

 § 11. 1. Zebranie Wiejskie jest upowa¿nione do podej-
mowania uchwa³ w obecno�ci  co  najmniej 1/5  osób   upraw-
nionych do g³osowania.

2. W przypadku  braku  quorum  nastêpne  Zebranie odby-
wa siê po up³ywie 30 min.,  bez wzglêdu  na  ilo�æ  osób  w  nim
uczestnicz¹cych.

3. Uchwa³y  na  Zebraniu  podejmowane s¹ zwyk³¹ wiêk-
szo�ci¹ g³osów, ( liczba g³osów "za" musi byæ wiêksza od liczby
g³osów "przeciw'", g³osów wstrzymuj¹cych siê nie bierze siê pod
uwagê).

4. G³osowanie odbywa siê w sposób jawny, chyba ¿e Sta-
tut stanowi  inaczej.

5. Obrady Zebrania s¹ protoko³owane. Protokó³ z Zebra-
nia i uchwa³y podpisuje So³tys i og³asza w sposób zwyczajowo
przyjêty.

 §  12. Do   zadañ   Zebrania   Wiejskiego   nale¿y :
1)  opiniowanie  spraw socjalno - bytowych, opieki zdro-

wotnej, kultury, sportu, wypoczynku i innych zwi¹zanych z miej-
scem zamieszkania,

2)  kszta³towanie zasad wspó³¿ycia spo³ecznego poprzez
organizowanie samopomocy mieszkañców i wspólnych prac
na rzecz So³ectwa, a zw³aszcza w zakresie opieki nad m³odzie¿¹
i jej wychowaniem, utrzymanie porz¹dku, spokoju  i  czysto�ci,

3)  tworzenie pomocy s¹siedzkiej,
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4)  podejmowanie uchwa³  w sprawach dotycz¹cych So-
³ectwa,

5)   wspó³uczestnictwo w organizowaniu i przeprowadza-
niu przez Radê Miejsk¹ konsultacji spo³ecznej, projektów uchwa³
Rady Miejskiej w sprawach o podstawowym znaczeniu dla
mieszkañców So³ectwa,

6)   wystêpowanie z wnioskami do Rady Miejskiej  w  spra-
wach  So³ectwa  i  Gminy,

7)   ustalanie zadañ dla So³tysa,
8)   wspieranie  inicjatyw  spo³ecznych.

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

1. Wybór i odwo³anie So³tysa.
2. Wybór i odwo³anie Rady So³eckiej.
3. Opiniowanie celowo�ci, poszerzenia lub likwidacji So-

³ectwa.

 § 14. 1.   Uchwa³y i opinie Zebrania Wiejskiego, So³tys
przekazuje Burmistrzowi Otmuchowa.

2.   Burmistrz Otmuchowa w zale¿no�ci od charakteru
sprawy za³atwia je we w³asnym zakresie lub przekazuje do roz-
patrzenia przez Radê Miejsk¹.

3.   O sposobie za³atwienia spraw okre�lonych w ust. 1 i 2,
Burmistrz  informuje  Zebranie Wiejskie  lub  So³tysa.

 So³tys  i  Rada  So³ecka

 § 15. 1.   Przy  wykonywaniu swoich  zadañ  So³tys  wspó³-
dzia³a  z  Rad¹  So³eck¹.

 2.   Rada So³ecka  sk³ada  siê  z   3-ch  do  5-ciu  osób.
 3.   Przewodnicz¹cym  Rady So³eckiej  jest  So³tys,  o ile

Zebranie Wiejskie  nie  wybierze odrêbnie  Przewodnicz¹cego
Rady  So³eckiej.

 §  16. Do  obowi¹zków  So³tysa  nale¿y  w  szczególno�ci:
1)  wspó³dzia³anie  z  Rad¹  So³eck¹,
2)  przewodniczenie Radzie So³eckiej, o ile Zebranie Wiej-

skie nie wybierze innego  Przewodnicz¹cego,
3)  zwo³ywanie  Zebrañ  Wiejskich,
4)  zwo³ywanie    posiedzeñ  Rady  So³eckiej  co  najmniej

raz  na  kwarta³,
5)  reprezentowanie  mieszkañców  So³ectwa  wobec  or-

ganów  Gminy.

 § 17. Zadania  So³tysa:
1) realizacja zadañ okre�lonych dla niego przez Zebranie

Wiejskie, Radê Miejsk¹ i Burmistrza Otmuchowa,
2) wykorzystanie aktywno�ci mieszkañców So³ectwa s³u-

¿¹cej poprawie gospodarki i warunków ¿ycia w So³ectwie oraz
inicjowanie przedsiêbiorczo�ci lokalnej dla potrzeb So³ectwa,

3) reprezentowanie So³ectwa na zewn¹trz,
4)   wykonywanie powierzonych mu przepisami prawa za-

dañ z zakresu administracji publicznej,
 5) zarz¹dzanie, administrowanie oraz gospodarowanie

sk³adnikami maj¹tkowymi i �rodkami finansowymi, które Gmi-
na przekaza³a So³ectwu do korzystania,

 6) opiniowanie wniosków mieszkañców So³ectwa w spra-
wie przyznawania im zasi³ków i innych form pomocy, jak równie¿
ulg z zakresu podatków, op³at i innych zobowi¹zañ finansowych,

7) prowadzenie dokumentacji organów So³ectwa, w tym
protoko³ów z zebrañ i posiedzeñ Rady So³eckiej,

  8)   przedk³adanie na Zebraniach Wiejskich co najmniej
raz w roku informacji o swojej dzia³alno�ci.

§ 18. 1) Rada  So³ecka  obraduje  na  posiedzeniach
zwo³ywanych  przez  So³tysa  lub  przewodnicz¹cego  Rady.

2) Posiedzenia odbywaj¹  siê  w  miarê  potrzeb  lecz nie
rzadziej  ni¿  raz  na  kwarta³.

3) Tryb  pracy  i  zasady  podejmowania  uchwa³  okre�la
regulamin  uchwalony  przez Radê  So³eck¹.

Do realizacji wspólnych przedsiêwziêæ organy So³ectwa
mog¹ nawi¹zywaæ wspó³pracê z organami innych so³ectw na
terenie Gminy, zawieraj¹c stosowne porozumienia b¹d� podej-
muj¹c wspólne uchwa³y.

Rozdzia³  IV
Zadania  przekazywane So³ectwu  przez  Gminê

§ 19. Zadania  przekazane  So³ectwu  przez  Gminê  s¹
realizowane  przez  organy So³ectwa  zgodnie  z  ich  kompeten-
cjami.

Rozdzia³ V
Mienie  gminne  i  gospodarka  finansowa  So³ectwa

§ 20. So³ectwo  prowadzi  gospodarkê  finansow¹ w  ra-
mach  bud¿etu  Gminy.

§  21. 1.   W  przypadku  przekazania  mienia  komunalne-
go,  So³ectwo  zarz¹dza, korzysta  i  rozporz¹dza  dochodami  z
tego  �ród³a.

2.   Organy  So³ectwa  w  ramach  ich  kompetencji  s¹
upowa¿nione  do:

1) oddawania  w  najem  lub  dzier¿awê  przekazane  loka-
le,  obiekty  i  tereny,

2) organizowania  na  terenie  So³ectwa imprez,  wystaw  i
koncertów.

3.   Organy  So³ectwa  ze  �róde³  dochodów  okre�lonych  w
ust. 2  pokrywaj¹  nak³ady  zwi¹zane  z otrzymanym mieniem.

Rozdzia³  VI
Nadzór nad dzia³alno�ci¹  So³ectwa

§ 22. Rada  Miejska  i  Burmistrz  sprawuj¹  kontrolê  i
nadzór  nad  dzia³alno�ci¹  organów  So³ectwa.

1. Do  podstawowych �rodków  kontroli  nale¿y  lustracja
So³ectwa.

2. Do  podstawowych �rodków  nadzoru  nad  So³ectwem
nale¿¹:

1) dokonywanie  ocen  stanu  So³ectwa  na  sesjach  Rady
Miejskiej,

2) ocena  sposobu  wykorzystania  przyznanych  �rodków
finansowych  oraz  sposobu  realizacji  powierzonych  zadañ,

3) rozpatrywanie  sprawozdañ  z  dzia³alno�ci  gospodar-
czej  So³ectwa.

3.  Burmistrz  Otmuchowa   ma  prawo  ¿¹dania   informacji
i  danych  dotycz¹cych  funkcjonowania  So³ectwa.

4.  Burmistrz  Otmuchowa  wstrzyma  realizacjê  uchwa³
So³ectwa,  sprzecznych  z przepisami  prawa.

Rozdzia³   VII
Postanowienia  koñcowe

§  23. Wszelkie  spory  na  tle  stosowania  i  interpretacji
Statutu  rozstrzyga  Rada  Miejska.
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Dziennik Urzêdowy
Województwa Opolskiego Nr 98

Za³¹cznik  nr  30
  do  uchwa³y  Nr IX/90/2003

Rady  Miejskiej  w Otmuchowie
  z  dnia  29  wrze�nia  2003 r.

STATUT
So³ectwa     Wójcice

Rozdzia³ I
Nazwa i teren dzia³ania

§ 1.1. Ogó³ mieszkañców  wsi   Wójcice stanowi jednost-
kê  pomocnicz¹  Gminy  Otmuchów.

2. Nazwa  jednostki  pomocniczej   brzmi :  So³ectwo
Wójcice .

3. Obszar  So³ectwa  obejmuje  wie�  Wójcice i  wynosi
1011,43 ha.

Rozdzia³ II
Zasady  i  tryb  wyboru  organów  So³ectwa

§ 2. 1. Organami So³ectwa s¹:
1) Zebranie Wiejskie  -  jako  organ  uchwa³odawczy,
2) So³tys  -  jako  organ  wykonawczy.
2.    Rada  So³ecka  pe³ni  funkcjê  opiniodawczo - dorad-

cz¹  i  wspomagaj¹c¹  So³tysa.

§  3.1. So³tysa i Radê So³eck¹  wybiera ogó³  sta³ych miesz-
kañców So³ectwa uprawnionych do g³osowania na  Zebraniu
Wiejskim  w g³osowaniu tajnym, bezpo�rednim, spo�ród nie-
ograniczonej liczby kandydatów.

2. Zebranie  Wiejskie,  na  którym  ma  byæ  dokonany
wybór So³tysa i cz³onków Rady So³eckiej, zarz¹dza Burmistrz
Otmuchowa. W celu tym okre�la miejsce, dzieñ i godzinê Ze-
brania Wiejskiego.

3. Zarz¹dzenie Burmistrza Otmuchowa o zwo³aniu Zebra-
nia Wiejskiego dla wyboru So³tysa i Rady So³eckiej podaje siê
do wiadomo�ci mieszkañców So³ectwa, co najmniej na 14 dni
przed wyznaczon¹ dat¹ Zebrania.

§  4.1. Wybory So³tysa i Rady So³eckiej lub ich odwo³anie
przeprowadza komisja skrutacyjna w sk³adzie co najmniej
3 osób wybranych spo�ród uprawnionych uczestników Zebra-
nia. Cz³onkiem komisji nie mo¿e byæ osoba kandyduj¹ca do
wybieranych organów. Wybory przeprowadza siê na kartach do
g³osowania opatrzonych pieczêci¹ Urzêdu Miejskiego.

2. Do zadañ komisji nale¿y :
1) przyjêcie zg³oszeñ kandydatów,
2) przeprowadzenie g³osowania,
3) ustalenie wyników g³osowania,
4) og³oszenie wyników wyborów,
5) sporz¹dzenie protoko³u o wynikach wyborów.
3.    Protokó³ podpisuj¹ cz³onkowie komisji oraz przewod-

nicz¹cy  Zebrania.
4.   Zg³oszenia kandydatów i g³osowanie dla wyboru : So³-

tysa i Rady So³eckiej  przeprowadza siê oddzielnie.
5.  W pierwszej kolejno�ci  przeprowadza  siê  wybór So³-

tysa.

§  5. Za wybranych uwa¿a siê kandydatów, którzy uzyskali
zwyk³¹  wiêkszo�æ  g³osów.

§  6. 1 . So³tys i cz³onkowie  Rady  So³eckiej  mog¹  byæ
odwo³ani przez  Zebranie  Wiejskie  przed  up³ywem  kadencji
na podstawie  uzasadnionego  wniosku  z³o¿onego  przez  co
najmniej  10-ciu  mieszkañców  So³ectwa.

2.  G³osowanie  przeprowadza  siê  po  wys³uchaniu  zain-
teresowanych.

§  7.1. W przypadku odwo³ania So³tysa, Burmistrz Otmu-
chowa zwo³uje Zebranie Wiejskie, w  celu  wyboru  nowego
So³tysa -  w terminie 1-go miesi¹ca od dnia odwo³ania.

2. Wybory uzupe³niaj¹ce do Rady So³eckiej dokonywane
s¹ w ci¹gu miesi¹ca od dnia potrzeby  uzupe³nienia  jej  sk³adu.

Rozdzia³  III
Organizacja  i  zadania  organów  jednostki  pomocni-

czej

Zebranie  Wiejskie
Prawo udzia³u w Zebraniu Wiejskim maj¹ wszyscy stali

mieszkañcy So³ectwa posiadaj¹cy czynne prawo wyborcze.

§  8.  Zebranie Wiejskie zwo³uje So³tys :
1) z w³asnej inicjatywy,
2) z inicjatywy Rady So³eckiej (na pisemny wniosek co

najmniej 50% jej sk³adu),
3) na pisemne ¿¹danie co najmniej 1/5 mieszkañców

So³ectwa uprawnionych do udzia³u w Zebraniu,
4) na  wniosek  Rady  Miejskiej  lub  Burmistrza .

 § 9. 1. Zebranie Wiejskie odbywa siê w miarê potrzeb,
jednak nie rzadziej  ni¿ raz w roku.

2. Termin i miejsce Zebrania Wiejskiego podaje siê do
wiadomo�ci publicznej przez og³oszenie na wiejskiej tablicy
og³oszeñ lub w inny sposób zwyczajowo przyjêty, na co najmniej
7 dni przed  terminem.

 § 10. 1.   Zebranie Wiejskie jest wa¿ne, gdy mieszkañcy
So³ectwa zostali o nim powiadomieni, zgodnie  z wymogami
niniejszego Statutu.

2.    Zebranie Wiejskie otwiera So³tys i przewodniczy jego
obradom.  W  przypadku  nieobecno�ci  So³tysa  Zebranie Wiej-
skie  wybiera  inn¹ osobê  do  jego  prowadzenia.

3.  Porz¹dek obrad uchwala Zebranie Wiejskie na pod-
stawie projektu przed³o¿onego przez  przewodnicz¹cego Zebra-
nia.

 § 11. 1. Zebranie Wiejskie jest upowa¿nione do podej-
mowania uchwa³ w obecno�ci  co  najmniej 1/5  osób   upraw-
nionych do g³osowania.

2. W przypadku  braku  quorum  nastêpne  Zebranie odby-
wa siê po up³ywie 30 min.,  bez wzglêdu  na  ilo�æ  osób  w  nim
uczestnicz¹cych.

3. Uchwa³y  na  Zebraniu  podejmowane s¹ zwyk³¹ wiêk-
szo�ci¹ g³osów, ( liczba g³osów "za" musi byæ wiêksza od liczby
g³osów "przeciw'", g³osów wstrzymuj¹cych siê nie bierze siê pod
uwagê).

4. G³osowanie odbywa siê w sposób jawny, chyba ¿e Sta-
tut stanowi  inaczej.

5. Obrady Zebrania s¹ protoko³owane. Protokó³ z Zebra-
nia i uchwa³y podpisuje So³tys i og³asza w sposób zwyczajowo
przyjêty.

 §  12. Do   zadañ   Zebrania   Wiejskiego   nale¿y :
1)  opiniowanie  spraw socjalno - bytowych, opieki zdro-

wotnej, kultury, sportu, wypoczynku i innych zwi¹zanych z miej-
scem zamieszkania,

2)  kszta³towanie zasad wspó³¿ycia spo³ecznego poprzez
organizowanie samopomocy mieszkañców i wspólnych prac
na rzecz So³ectwa, a zw³aszcza w zakresie opieki nad m³odzie¿¹
i jej wychowaniem, utrzymanie porz¹dku, spokoju  i  czysto�ci,

3)  tworzenie pomocy s¹siedzkiej,
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4)  podejmowanie uchwa³  w sprawach dotycz¹cych So-
³ectwa,

5)   wspó³uczestnictwo w organizowaniu i przeprowadza-
niu przez Radê Miejsk¹ konsultacji spo³ecznej, projektów uchwa³
Rady Miejskiej w sprawach o podstawowym znaczeniu dla
mieszkañców So³ectwa,

6)   wystêpowanie z wnioskami do Rady Miejskiej  w  spra-
wach  So³ectwa  i  Gminy,

7)   ustalanie zadañ dla So³tysa,
8)   wspieranie  inicjatyw  spo³ecznych.

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

1. Wybór i odwo³anie So³tysa.
2. Wybór i odwo³anie Rady So³eckiej.
3. Opiniowanie celowo�ci, poszerzenia lub likwidacji So-

³ectwa.

 § 14. 1. Uchwa³y i opinie Zebrania Wiejskiego, So³tys prze-
kazuje Burmistrzowi Otmuchowa.

2.   Burmistrz Otmuchowa w zale¿no�ci od charakteru
sprawy za³atwia je we w³asnym zakresie lub przekazuje do roz-
patrzenia przez Radê Miejsk¹.

3.   O sposobie za³atwienia spraw okre�lonych w ust. 1 i 2,
Burmistrz  informuje  Zebranie Wiejskie  lub  So³tysa.

 So³tys  i  Rada  So³ecka

 § 15. 1.   Przy  wykonywaniu swoich  zadañ  So³tys  wspó³-
dzia³a  z  Rad¹  So³eck¹.

 2.   Rada So³ecka  sk³ada  siê  z   3-ch  do  5-ciu  osób.
 3.   Przewodnicz¹cym  Rady So³eckiej  jest  So³tys,  o ile

Zebranie Wiejskie  nie  wybierze odrêbnie  Przewodnicz¹cego
Rady  So³eckiej.

 §  16. Do  obowi¹zków  So³tysa  nale¿y  w  szczególno�ci:
1)  wspó³dzia³anie  z  Rad¹  So³eck¹,
2)  przewodniczenie Radzie So³eckiej, o ile Zebranie Wiej-

skie nie wybierze innego  Przewodnicz¹cego,
3)  zwo³ywanie  Zebrañ  Wiejskich,
4)  zwo³ywanie    posiedzeñ  Rady  So³eckiej  co  najmniej

raz  na  kwarta³,
5)  reprezentowanie  mieszkañców  So³ectwa  wobec  or-

ganów  Gminy.

 § 17. Zadania  So³tysa:
1) realizacja zadañ okre�lonych dla niego przez Zebranie

Wiejskie, Radê Miejsk¹ i Burmistrza Otmuchowa,
2) wykorzystanie aktywno�ci mieszkañców So³ectwa s³u-

¿¹cej poprawie gospodarki i warunków ¿ycia w So³ectwie oraz
inicjowanie przedsiêbiorczo�ci lokalnej dla potrzeb So³ectwa,

3) reprezentowanie So³ectwa na zewn¹trz,
4)   wykonywanie powierzonych mu przepisami prawa za-

dañ z zakresu administracji publicznej,
 5) zarz¹dzanie, administrowanie oraz gospodarowanie

sk³adnikami maj¹tkowymi i �rodkami finansowymi, które Gmi-
na przekaza³a So³ectwu do korzystania,

 6) opiniowanie wniosków mieszkañców So³ectwa w spra-
wie przyznawania im zasi³ków i innych form pomocy, jak równie¿
ulg z zakresu podatków, op³at i innych zobowi¹zañ finansowych,

7) prowadzenie dokumentacji organów So³ectwa, w tym
protoko³ów z zebrañ i posiedzeñ Rady So³eckiej,

  8)   przedk³adanie na Zebraniach Wiejskich co najmniej
raz w roku informacji o swojej dzia³alno�ci.

§ 18. 1) Rada  So³ecka  obraduje  na  posiedzeniach
zwo³ywanych  przez  So³tysa  lub  Przewodnicz¹cego  Rady.

2) Posiedzenia odbywaj¹  siê  w  miarê  potrzeb  lecz nie
rzadziej  ni¿  raz  na  kwarta³.

3) Tryb  pracy  i  zasady  podejmowania  uchwa³  okre�la
regulamin  uchwalony  przez Radê  So³eck¹.

Do realizacji wspólnych przedsiêwziêæ organy So³ectwa
mog¹ nawi¹zywaæ wspó³pracê z organami innych so³ectw na
terenie Gminy, zawieraj¹c stosowne porozumienia b¹d� podej-
muj¹c wspólne uchwa³y.

Rozdzia³  IV
Zadania  przekazywane So³ectwu  przez  Gminê

§ 19. Zadania  przekazane  So³ectwu  przez  Gminê  s¹
realizowane  przez  organy So³ectwa  zgodnie  z  ich  kompeten-
cjami.

Rozdzia³ V
Mienie  gminne  i  gospodarka  finansowa  So³ectwa

§ 20. So³ectwo  prowadzi  gospodarkê  finansow¹ w  ra-
mach  bud¿etu  Gminy.

§  21. 1.   W  przypadku  przekazania  mienia  komunalne-
go,  So³ectwo  zarz¹dza, korzysta  i  rozporz¹dza  dochodami  z
tego  �ród³a.

2.   Organy  So³ectwa  w  ramach  ich  kompetencji  s¹
upowa¿nione  do:

1) oddawania  w  najem  lub  dzier¿awê  przekazane  loka-
le,  obiekty  i  tereny,

2) organizowania  na  terenie  So³ectwa imprez,  wystaw  i
koncertów.

3.   Organy  So³ectwa  ze  �róde³  dochodów  okre�lonych  w
ust. 2  pokrywaj¹  nak³ady  zwi¹zane  z otrzymanym mieniem.

Rozdzia³  VI
Nadzór nad dzia³alno�ci¹  So³ectwa

§ 22. Rada  Miejska  i  Burmistrz  sprawuj¹  kontrolê  i
nadzór  nad  dzia³alno�ci¹  organów  So³ectwa.

1. Do  podstawowych �rodków  kontroli  nale¿y  lustracja
So³ectwa.

2. Do  podstawowych �rodków  nadzoru  nad  So³ectwem
nale¿¹:

1) dokonywanie  ocen  stanu  So³ectwa  na  sesjach  Rady
Miejskiej,

2) ocena  sposobu  wykorzystania  przyznanych  �rodków
finansowych  oraz  sposobu  realizacji  powierzonych  zadañ,

3) rozpatrywanie  sprawozdañ  z  dzia³alno�ci  gospodar-
czej  So³ectwa.

3.  Burmistrz  Otmuchowa   ma  prawo  ¿¹dania   informacji
i  danych  dotycz¹cych  funkcjonowania  So³ectwa.

4.  Burmistrz  Otmuchowa  wstrzyma  realizacjê  uchwa³
So³ectwa,  sprzecznych  z przepisami  prawa.

Rozdzia³   VII
Postanowienia  koñcowe

§  23. Wszelkie  spory  na  tle  stosowania  i  interpretacji
Statutu  rozstrzyga  Rada  Miejska.

Dziennik Urzêdowy
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Dziennik Urzêdowy
Województwa Opolskiego Nr 98

Za³¹cznik  nr  31
   do  uchwa³y  Nr IX/90/2003

Rady  Miejskiej  w Otmuchowie
  z  dnia  29  wrze�nia  2003 r.

STATUT
So³ectwa    Zwanowice

Rozdzia³ I
Nazwa i teren dzia³ania

§ 1.1. Ogó³ mieszkañców  wsi  Zwanowice stanowi jed-
nostkê  pomocnicz¹  Gminy  Otmuchów.

2. Nazwa  jednostki  pomocniczej   brzmi :  So³ectwo
Zwanowice .

3. Obszar  So³ectwa  obejmuje  wie�  Zwanowice i  wynosi
342,52 ha.

Rozdzia³ II
Zasady  i  tryb  wyboru  organów  So³ectwa

§ 2. 1. Organami So³ectwa s¹:
1) Zebranie Wiejskie  -  jako  organ  uchwa³odawczy,
2) So³tys  -  jako  organ  wykonawczy.
2.    Rada  So³ecka  pe³ni  funkcjê  opiniodawczo - dorad-

cz¹  i  wspomagaj¹c¹  So³tysa.

§  3.1. So³tysa i Radê So³eck¹  wybiera ogó³  sta³ych miesz-
kañców So³ectwa uprawnionych do g³osowania na  Zebraniu
Wiejskim  w g³osowaniu tajnym, bezpo�rednim, spo�ród nie-
ograniczonej liczby kandydatów.

2. Zebranie  Wiejskie,  na  którym  ma  byæ  dokonany
wybór So³tysa i cz³onków Rady So³eckiej, zarz¹dza Burmistrz
Otmuchowa. W celu tym okre�la miejsce, dzieñ i godzinê Ze-
brania Wiejskiego.

3. Zarz¹dzenie Burmistrza Otmuchowa o zwo³aniu Zebra-
nia Wiejskiego dla wyboru So³tysa i Rady So³eckiej podaje siê
do wiadomo�ci mieszkañców So³ectwa, co najmniej na 14 dni
przed wyznaczon¹ dat¹ Zebrania.

§  4.1. Wybory So³tysa i Rady So³eckiej lub ich odwo³anie
przeprowadza komisja skrutacyjna w sk³adzie co najmniej
3 osób wybranych spo�ród uprawnionych uczestników Zebra-
nia. Cz³onkiem komisji nie mo¿e byæ osoba kandyduj¹ca do
wybieranych organów. Wybory przeprowadza siê na kartach do
g³osowania opatrzonych pieczêci¹ Urzêdu Miejskiego.

2. Do zadañ komisji nale¿y :
1) przyjêcie zg³oszeñ kandydatów,
2) przeprowadzenie g³osowania,
3) ustalenie wyników g³osowania,
4) og³oszenie wyników wyborów,
5) sporz¹dzenie protoko³u o wynikach wyborów.
3.    Protokó³ podpisuj¹ cz³onkowie komisji oraz przewod-

nicz¹cy  Zebrania.
4.   Zg³oszenia kandydatów i g³osowanie dla wyboru : So³-

tysa i Rady So³eckiej  przeprowadza siê oddzielnie.
5.  W pierwszej kolejno�ci  przeprowadza  siê  wybór So³-

tysa.

§  5. Za wybranych uwa¿a siê kandydatów, którzy uzyskali
zwyk³¹  wiêkszo�æ  g³osów.

§  6. 1 . So³tys i cz³onkowie  Rady  So³eckiej  mog¹  byæ
odwo³ani przez  Zebranie  Wiejskie  przed  up³ywem  kadencji
na podstawie  uzasadnionego  wniosku  z³o¿onego  przez  co
najmniej  10-ciu  mieszkañców  So³ectwa.

2.  G³osowanie  przeprowadza  siê  po  wys³uchaniu  zain-
teresowanych.

§  7.1. W przypadku odwo³ania So³tysa, Burmistrz Otmu-
chowa zwo³uje Zebranie Wiejskie, w  celu  wyboru  nowego
So³tysa -  w terminie 1-go miesi¹ca od dnia odwo³ania.

2. Wybory uzupe³niaj¹ce do Rady So³eckiej dokonywane
s¹ w ci¹gu miesi¹ca od dnia potrzeby  uzupe³nienia  jej  sk³adu.

Rozdzia³  III
Organizacja  i  zadania  organów  jednostki  pomocni-

czej

Zebranie  Wiejskie
Prawo udzia³u w Zebraniu Wiejskim maj¹ wszyscy stali

mieszkañcy So³ectwa posiadaj¹cy czynne prawo wyborcze.

§  8.  Zebranie Wiejskie zwo³uje So³tys :
1) z w³asnej inicjatywy,
2) z inicjatywy Rady So³eckiej (na pisemny wniosek co

najmniej 50% jej sk³adu),
3) na pisemne ¿¹danie co najmniej 1/5 mieszkañców

So³ectwa uprawnionych do udzia³u w Zebraniu,
4) na  wniosek  Rady  Miejskiej  lub  Burmistrza .

 § 9. 1. Zebranie Wiejskie odbywa siê w miarê potrzeb,
jednak nie rzadziej  ni¿ raz w roku.

2. Termin i miejsce Zebrania Wiejskiego podaje siê do
wiadomo�ci publicznej przez og³oszenie na wiejskiej tablicy
og³oszeñ lub w inny sposób zwyczajowo przyjêty, na co najmniej
7 dni przed  terminem.

 § 10. 1.   Zebranie Wiejskie jest wa¿ne, gdy mieszkañcy
So³ectwa zostali o nim powiadomieni, zgodnie  z wymogami
niniejszego Statutu.

2.    Zebranie Wiejskie otwiera So³tys i przewodniczy jego
obradom.  W  przypadku  nieobecno�ci  So³tysa  Zebranie Wiej-
skie  wybiera  inn¹ osobê  do  jego  prowadzenia.

3.  Porz¹dek obrad uchwala Zebranie Wiejskie na pod-
stawie projektu przed³o¿onego przez  przewodnicz¹cego Zebra-
nia.

 § 11. 1. Zebranie Wiejskie jest upowa¿nione do podej-
mowania uchwa³ w obecno�ci  co  najmniej 1/5  osób   upraw-
nionych do g³osowania.

2. W przypadku  braku  quorum  nastêpne  Zebranie odby-
wa siê po up³ywie 30 min.,  bez wzglêdu  na  ilo�æ  osób  w  nim
uczestnicz¹cych.

3. Uchwa³y  na  Zebraniu  podejmowane s¹ zwyk³¹ wiêk-
szo�ci¹ g³osów, ( liczba g³osów "za" musi byæ wiêksza od liczby
g³osów "przeciw'", g³osów wstrzymuj¹cych siê nie bierze siê pod
uwagê).

4. G³osowanie odbywa siê w sposób jawny, chyba ¿e Sta-
tut stanowi  inaczej.

5. Obrady Zebrania s¹ protoko³owane. Protokó³ z Zebra-
nia i uchwa³y podpisuje So³tys i og³asza w sposób zwyczajowo
przyjêty.

 §  12. Do   zadañ   Zebrania   Wiejskiego   nale¿y :
1)  opiniowanie  spraw socjalno - bytowych, opieki zdro-

wotnej, kultury, sportu, wypoczynku i innych zwi¹zanych z miej-
scem zamieszkania,

2)  kszta³towanie zasad wspó³¿ycia spo³ecznego poprzez
organizowanie samopomocy mieszkañców i wspólnych prac
na rzecz So³ectwa, a zw³aszcza w zakresie opieki nad m³odzie¿¹
i jej wychowaniem, utrzymanie porz¹dku, spokoju  i  czysto�ci,
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3)  tworzenie pomocy s¹siedzkiej,
4)  podejmowanie uchwa³  w sprawach dotycz¹cych So-

³ectwa,
5)   wspó³uczestnictwo w organizowaniu i przeprowadza-

niu przez Radê Miejsk¹ konsultacji spo³ecznej, projektów uchwa³
Rady Miejskiej w sprawach o podstawowym znaczeniu dla
mieszkañców So³ectwa,

6)   wystêpowanie z wnioskami do Rady Miejskiej  w  spra-
wach  So³ectwa  i  Gminy,

7)   ustalanie zadañ dla So³tysa,
8)   wspieranie  inicjatyw  spo³ecznych.

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

1. Wybór i odwo³anie So³tysa.
2. Wybór i odwo³anie Rady So³eckiej.
3. Opiniowanie celowo�ci, poszerzenia lub likwidacji So-

³ectwa.

 § 14. 1. Uchwa³y i opinie Zebrania Wiejskiego, So³tys prze-
kazuje Burmistrzowi Otmuchowa.

2.   Burmistrz Otmuchowa w zale¿no�ci od charakteru
sprawy za³atwia je we w³asnym zakresie lub przekazuje do roz-
patrzenia przez Radê Miejsk¹.

3.   O sposobie za³atwienia spraw okre�lonych w ust. 1 i 2,
Burmistrz  informuje  Zebranie Wiejskie  lub  So³tysa.

So³tys i Rada So³ecka

 § 15. 1.   Przy  wykonywaniu swoich  zadañ  So³tys  wspó³-
dzia³a  z  Rad¹  So³eck¹.

 2.   Rada So³ecka  sk³ada  siê  z   3-ch  do  5-ciu  osób.
 3.   Przewodnicz¹cym  Rady So³eckiej  jest  So³tys,  o ile

Zebranie Wiejskie  nie  wybierze odrêbnie  Przewodnicz¹cego
Rady  So³eckiej.

 §  16. Do  obowi¹zków  So³tysa  nale¿y  w  szczególno�ci:
1)  wspó³dzia³anie  z  Rad¹  So³eck¹,
2)  przewodniczenie Radzie So³eckiej, o ile Zebranie Wiej-

skie nie wybierze innego  Przewodnicz¹cego,
3)  zwo³ywanie  Zebrañ  Wiejskich,
4)  zwo³ywanie    posiedzeñ  Rady  So³eckiej  co  najmniej

raz  na  kwarta³,
5)  reprezentowanie  mieszkañców  So³ectwa  wobec  or-

ganów  Gminy.

 § 17. Zadania  So³tysa:
1) realizacja zadañ okre�lonych dla niego przez Zebranie

Wiejskie, Radê Miejsk¹ i Burmistrza Otmuchowa,
2) wykorzystanie aktywno�ci mieszkañców So³ectwa s³u-

¿¹cej poprawie gospodarki i warunków ¿ycia w So³ectwie oraz
inicjowanie przedsiêbiorczo�ci lokalnej dla potrzeb So³ectwa,

3) reprezentowanie So³ectwa na zewn¹trz,
4)   wykonywanie powierzonych mu przepisami prawa za-

dañ z zakresu administracji publicznej,
 5) zarz¹dzanie, administrowanie oraz gospodarowanie

sk³adnikami maj¹tkowymi i �rodkami finansowymi, które Gmi-
na przekaza³a So³ectwu do korzystania,

 6) opiniowanie wniosków mieszkañców So³ectwa w spra-
wie przyznawania im zasi³ków i innych form pomocy, jak równie¿
ulg z zakresu podatków, op³at i innych zobowi¹zañ finansowych,

7) prowadzenie dokumentacji organów So³ectwa, w tym
protoko³ów z zebrañ i posiedzeñ Rady So³eckiej,

  8)   przedk³adanie na Zebraniach Wiejskich co najmniej
raz w roku informacji o swojej dzia³alno�ci.

§ 18. 1) Rada  So³ecka  obraduje  na  posiedzeniach
zwo³ywanych  przez  So³tysa  lub  Przewodnicz¹cego  Rady.

2) Posiedzenia odbywaj¹  siê  w  miarê  potrzeb  lecz nie
rzadziej  ni¿  raz  na  kwarta³.

3) Tryb  pracy  i  zasady  podejmowania  uchwa³  okre�la
regulamin  uchwalony  przez Radê  So³eck¹.

Do realizacji wspólnych przedsiêwziêæ organy So³ectwa
mog¹ nawi¹zywaæ wspó³pracê z organami innych so³ectw na
terenie Gminy, zawieraj¹c stosowne porozumienia b¹d� podej-
muj¹c wspólne uchwa³y.

Rozdzia³  IV
Zadania  przekazywane So³ectwu  przez  Gminê

§ 19. Zadania  przekazane  So³ectwu  przez  Gminê  s¹
realizowane  przez  organy So³ectwa  zgodnie  z  ich  kompeten-
cjami.

Rozdzia³ V
Mienie  gminne  i  gospodarka  finansowa  So³ectwa

§ 20. So³ectwo  prowadzi  gospodarkê  finansow¹ w  ra-
mach  bud¿etu  Gminy.

§  21. 1.   W  przypadku  przekazania  mienia  komunalne-
go,  So³ectwo  zarz¹dza, korzysta  i  rozporz¹dza  dochodami  z
tego  �ród³a.

2.   Organy  So³ectwa  w  ramach  ich  kompetencji  s¹
upowa¿nione  do:

1) oddawania  w  najem  lub  dzier¿awê  przekazane  loka-
le,  obiekty  i  tereny,

2) organizowania  na  terenie  So³ectwa imprez,  wystaw  i
koncertów.

3.   Organy  So³ectwa  ze  �róde³  dochodów  okre�lonych  w
ust. 2  pokrywaj¹  nak³ady  zwi¹zane  z otrzymanym mieniem.

Rozdzia³  VI
Nadzór nad dzia³alno�ci¹  So³ectwa

§ 22. Rada  Miejska  i  Burmistrz  sprawuj¹  kontrolê  i
nadzór  nad  dzia³alno�ci¹  organów  So³ectwa.

1. Do  podstawowych �rodków  kontroli  nale¿y  lustracja
So³ectwa.

2. Do  podstawowych �rodków  nadzoru  nad  So³ectwem
nale¿¹:

1) dokonywanie  ocen  stanu  So³ectwa  na  sesjach  Rady
Miejskiej,

2) ocena  sposobu  wykorzystania  przyznanych  �rodków
finansowych  oraz  sposobu  realizacji  powierzonych  zadañ,

3) rozpatrywanie  sprawozdañ  z  dzia³alno�ci  gospodar-
czej  So³ectwa.

3.  Burmistrz  Otmuchowa   ma  prawo  ¿¹dania   informacji
i  danych  dotycz¹cych  funkcjonowania  So³ectwa.

4.  Burmistrz  Otmuchowa  wstrzyma  realizacjê  uchwa³
So³ectwa,  sprzecznych  z przepisami  prawa.

Rozdzia³   VII
Postanowienia  koñcowe

§  23. Wszelkie  spory  na  tle  stosowania  i  interpretacji
Statutu  rozstrzyga  Rada  Miejska.

Dziennik Urzêdowy
Województwa Opolskiego Nr 98       Poz.1883- 7561 -



Dziennik Urzêdowy
Województwa Opolskiego Nr 98

 Na  podstawie art.18 ust.2 pkt 4 , art.61 ust.2 ustawy z
dnia 8 marca 1990 r. o samorz¹dzie gminnym /Dz.U. z 2001 r.
Nr 142 poz.1591, z 2002 r. Nr 23 poz. 220 , Nr 62 poz. 558, 113
poz. 984, 214 poz. 1806/ i  art. 109, 110, 116, 117, 118, 124 ust.1
i 2, 128, 129 ust.2  ustawy z dnia 26 listopada 1998 r. o finan-
sach publicznych /Dz. U. z 2003 r. Nr 15 poz. 148/, Rada Miejska
w Ozimku  uchwala , co nastêpuje :

§ 1. W  uchwale Nr III/22/02 z dnia 30 grudnia 2002 r. w
sprawie uchwalenia bud¿etu Gminy na 2003 rok, zmienionej
uchwa³ami  Nr IV/42/03 z dnia 10 marca 2003 r., Nr VI/57/03 z
dnia 28 kwietnia 2003 r., Nr IV/69/03 z dnia 2 czerwca 2003 r.:

   1)  zwiêksza siê plan dochodów bud¿etowych
        z kwoty         26.370.478,56 z³
       na kwotê      26.390.538,56 z³,
   2)  zwiêksza siê plan wydatków bud¿etowych
       z kwoty           24.606.714,56 z³
       na  kwotê      24.626.774,56 z³

1884

Uchwa³a Nr VIII/72/03
Rady Miejskiej w Ozimku

z dnia 30 czerwca  2003 r.

w sprawie zmiany bud¿etu Gminy  na 2003 rok.

w sposób  przedstawiony  w za³¹cznikach  nr 1, 2 i 3   do
niniejszej  uchwa³y.

§ 2.  Wykonanie uchwa³y powierza siê Burmistrzowi.

§ 3. Uchwa³a wchodzi w ¿ycie z dniem jej podjêcia .

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

Przewodnicz¹cy
Rady Miejskiej

                                                                  Czes³aw Kaczmarek

Za³¹cznik nr 1
                                                          do uchwa³y Nr VIII/72/03

Korekta planu dochodów bud¿etowych na 2003 rok
w  z³

 

D z .  

 

T   r   e   �   æ  

 

 

R o z d z i a ³  

 

§  

 

P l a n  

 

K o r e k t a  

P l a n  

p o  z m i a n i e  

 

7 0 0  

 

G o s p o d a r k a  m i e s z k a n i o w a  

   

1 . 0 1 5 .2 0 4 ,0 0  

 

- 2 .1 3 6 ,0 0  

 

1 .0 1 3 .0 6 8 ,0 0  

  

G o s p o d a r k a  g r u n t a m i  i  

n i e r u c h o m o � c i a m i  

 

7 0 0 0 5  

  

1 . 0 1 5 . 2 0 4 , 0 0  

 

- 2 . 1 3 6 , 0 0  

 

1 . 0 1 3 . 0 6 8 , 0 0  

  

w p ³ y w y  z e  s p r z e d a ¿ y  

w y r o b ó w  i  s k ³ a d n i k ó w  

m a j ¹ t k o w y c h  

  

0 8 4  

 

6 5 1 . 0 0 0 ,0 0  

 

- 2 . 1 3 6 , 0 0  

 

6 4 8 . 8 6 4 ,0 0  

 

7 5 8  

 

R ó ¿ n e  r o z l i c z e n i a  

   

1 0 .2 4 2 .3 6 2 ,0 0  

 

+ 2 1 .0 9 6 ,0 0  

 

1 0 .2 6 3 .4 5 8 ,0 0  

  

C z ê � æ  o � w i a t o w a  s u b w e n c j i  

o g ó l n e j  d l a  j e d n o s t e k  s a m o r z ¹ d u  

t e r y t o r i a l n e g o  

 

7 5 8 0 2  

  

1 . 8 8 8 . 1 4 3 , 0 0  

 

+ 2 . 1 3 6 , 0 0  

 

1 . 8 9 0 . 2 7 9 , 0 0  

  

S u b w e n c j e  o g ó l n e  z  b u d ¿ e t u  

p a ñ s t w a  

  

2 9 2  

 

1 . 8 8 8 . 1 4 3 , 0 0  

 

+ 2 . 1 3 6 , 0 0  

 

1 . 8 9 0 . 2 7 9 , 0 0  

  
C z ê � æ  r e k o m p e n s u j ¹ c a  s u b w e n c j i  

o g ó l n e j  d l a  g m i n  

 

7 5 8 0 5  

  

7 6 2 . 0 9 2 ,0 0  

 

+ 1 8 . 9 6 0 , 0 0  

 

7 8 1 . 0 5 2 ,0 0  

  
-  s u b w e n c j e  o g ó l n e  z  b u d ¿ e t u  

p a ñ s t w a  

  

2 9 2  

 

7 6 2 . 0 9 2 ,0 0  

 

+ 1 8 . 9 6 0 , 0 0  

 

7 8 1 . 0 5 2 ,0 0  

 

9 2 1  

 

K u l t u r a  i  O c h r o n a  d z i e d z i c t w a  

n a r o d o w e g o  

   

2 4 .1 0 6 ,0 0  

 

+ 1 .1 0 0 ,0 0  

 

2 5 .2 0 6 ,0 0  

  

P o z o s t a ³ e  z a d a n i a  w  z a k r e s i e  

k u l t u r y  

 

9 2 1 0 5  

  

2 0 . 1 0 6 , 0 0  

 

+ 1 . 1 0 0 , 0 0  

 

2 1 . 2 0 6 , 0 0  

  

W p ³ y w y  z  r ó ¿ n y c h  d o c h o d ó w   

w  t y m  :  

1 )  w p ³ a t y  d l a  K O S M  n r 1         3 5 0 , -  

2 )  w p ³ a t y  d l a  R S  G r o d z i e c      1 5 0 , -  

3 )  w p ³ a t y  n a  D z i e ñ  R z e m i e � l n i k a       

6 0 0 , -  

  

 

0 9 7  

 

 

2 0 . 1 0 6 , 0 0  

 

 

+ 1 . 1 0 0 , 0 0  

 

 

2 1 . 2 0 6 , 0 0  

  

R a z e m  d o c h o d y  

P r z y c h o d y  b u d ¿ e t o w e   

   

2 6 .3 7 0 .4 7 8 ,5 6  

2 2 6 .7 6 8 ,0 0  

 

+ 2 0 .0 6 0 ,0 0  

-  

 

2 6 .3 9 0 .5 3 8 ,5 6  

2 2 6 .7 6 8 ,0 0  

  

R a z e m  d o c h o d y  i  p r z y c h o d y  

b u d ¿ e t o w e  

   

2 6 .5 9 7 .2 4 6 ,5 6  

 

+ 2 0 .0 6 0 ,0 0  

 

2 6 .6 1 7 .3 0 6 ,5 6  
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Za³¹cznik nr  2
do uchwa³y Nr VIII/72/03

        w z³.

Dzia³ Tre�æ Rozdz § Plan Korekta Plan po 
korekcie 

700 Gospodarka mieszkaniowa 
 

  787.000,00 +11.761,00 798.761,00 

 Gospodarka gruntami i nieruchom. 
 

70005  140.000,00 +19.761,00 159.761,00 

 Wydatki bie¿¹ce w tym: 
 1. Op³ata notarialna za nabyte 
 nieruchomo�ci 
 

  140.000,00 
 

25.000,00 

+19.761,00 
 

+19.761,00 

159.761,00 
 

44.761,00 

 Usuwanie skutków klêsk ¿ywio³owych 
 

70078  15.000,00 -8.000,00 7.000,00 

 Wydatki bie¿¹ce w tym: 
 

  15.000,00 -8.000,00 7.000,00 

754 Bezpieczeñstwo publiczne i ochrona 
przeciwpo¿arowa 
 

  153.199,00 +3.000,00 156.199,00 

 Ochotnicze Stra¿e Po¿arne 
 

75412  149.699,00 +3.000,00 152.699,00 

 Wydatki bie¿¹ce w tym: 
 
-bie¿¹ce utrzymanie OSP 
 

  99.699,00 
 

99.699,00 

+3.000,00 
 

+3.000,00 

102.699,00 
 

102.699,00 

758 Ró¿ne rozliczenia 
 

  7.851,00 -7.851,00 - 

 Rezerwy ogólne i celowe 
 

75818  7.851,00 -7.851,00 - 

 -rezerwy 
 

 4810 7.851,00 -7.851,00 - 

801 O�wiata i wychowanie 
 

  9.477.259,00 +31.000,00 9.508.259,00 

 Gimnazja 
 

80110  2.497.150,00 +8.000,00 2.505.150,00 

 Wydatki bie¿¹ce w tym: 
 
-remont posadzki w Gimnazjum 
 

  2.487.150,00 +8.000,00 2.495.150,00 

 Pozosta³a dzia³alno�æ 
 

80195  31.000,00 +23.000,00 54.000,00 

 Wydatki bie¿ace w tym: 
 
1. Sport szkolny 
2.Audyt energetyczny obiektów 
 o�wiatowych 

   
 

25.000,00 
- 

 
 

+10.000,00 
+13.000,00 

 
 

35.000,00 
13.000,00 

853 Opieka spo³eczna 
 

  3.044.468,00 +50,00 3.044.518,00 

 Dodatki mieszkaniowe 
 

85315  848.376,00 +50,00 848.426,00 

 Wydatki bie¿¹ce w tym: 
 
-dodatki mieszkaniowe wyp³acone przez 
Urz¹d Miasta i Gminy 
 

  
 
 

848.376,00 
 

130.995,00 

+50,00 
 

+50,00 

848.426,00 
 

131.045,00 
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Dziennik Urzêdowy
Województwa Opolskiego Nr 98

900 Gospodarka komunalna i ochrona 
�rodowiska 
 

  2.282.850,00 -6.000,00 2.276.850,00 

 Oczyszczanie miast i wsi 
 

90003  238.000,00 -6.000,00 232.000,00 

 Wydatki bie¿¹ce w tym: 
 
-utrzymanie czysto�ci w mie�cie i 
so³ectwach 
 

  238.000,00 
 

108.000,00 
 

-6.000,00 
 

-6.000,00 

232.000,00 
 

102.000,00 

921 Kultura i ochrona dziedzictwa 
narodowego 
 

  887.600,00 +1.100,00 888.700,00 

 Pozosta³e zadania w zakresie kultury 
 

92105  124.000,00 +1.100,00 125.100,00 

 Wydatki bie¿¹ce wtym: 
 
1. Dzia³alno�c kulturala Rad So³eckich i 
Osiedlowych 
 
-Rada Osiedlowa Nr 1 350,00 
-Rada So³ecka w Grodzcu 150,00 
 
-2. Pozosta³e wydatki  

  124.000,00 
 

18.700,00 
 
 
 
 
 

23.000,00 

+1.100,00 
 

+500,00 
 
 
 
 
 

+600,00 

125.100,00 
 

19.200,00 
 
 
 
 
 
 

23.600,00 
926 Kultura fizyczna i sport 

 
  278.257,00 -13.000,00 265.257,00 

 Instytucje kultury fizycznej 
 

92604  148.257,00 -13.000,00 135.257,00 

 Wydatki bie¿¹ce wtym; 
1. Sport masowy i zabezpiecznie 
imprez masowych 

  148.257,00 
27.000,00 

-13.000,00 
-13.000,00 

135.257,00 
14.000,00 

 Razem wydatki bud¿etowe 
Rozchody bud¿etowe 

  24.606.714,56 
1.990.532,00 

+20.060,00 24.626.774,56 
1.990.532,00 

 Razem wydatki i rozchody bud¿etowe 
 

  26.597.246,56 +20.060,00 26.617.306,56 

 Za³¹cznik nr 3
do uchwa³y Nr VIII/72/03

KOREKTA WYDATKÓW
GMINNEGO FUNDUSZU OCHRONY �RODOWISKA I GOSPODARKI WODNEJ NA 2003

                                                                                             w   z³

T r e � æ Dzia³ Rozdz. § Plan Korekta

Plan

po korekcie

Gospodarka komunalna i

ochrona �rodowiska

900 240.000 - 240.000

Fundusz Ochrony �rodowiska i
Gospodarki Wodnej

90011 240.000 - 240.000

 II Wydatki bie¿¹ce, w tym :

1876- zakup us³ug pozosta³ych

1.Segregacja odpadów

komunalnych

2. Wspieranie dzia³añ
zmierzaj¹cych do
     ochrony �rodowiska przed
    zanieczyszczeniami

4300

50.000

50.000

20.000

-

-

-

-3.000

+3.000

50.000

50.000

17.000

3.000

           Poz.1884- 7564 -



Na  podstawie art.18 ust.2 pkt 4, art.61 ust. 2 ustawy z dnia
8 marca 1990 r. o samorz¹dzie gminnym  /Dz.U. z 2001 r. Nr 142
poz.1591, z 2002 r. Nr 23 poz. 220 , Nr 62 poz. 558, 113 poz. 984,
Nr 214 poz. 1806/ i art. 109, 110, 116, 117, 118, 124 ust.1 i 2, 128,
129 ust. 2 ustawy z dnia 26 listopada 1998 r. o finansach pu-
blicznych /Dz. U. z 2003 r. Nr 15 poz. 148, Nr 45 poz. 391, Nr 65
poz. 594, Nr 96 poz. 874 /, Rada Miejska w Ozimku  uchwala , co
nastêpuje:

§  1. W uchwale Nr III/22/02 z dnia 30 grudnia 2002 r. w
sprawie uchwalenia bud¿etu Gminy na 2003 rok, zmienionej
uchwa³ami Nr IV/42/03 z dnia 10 marca 2003 r., Nr VI/57/03 z
dnia 28 kwietnia 2003 r., Nr IV/69/03 z dnia 2 czerwca 2003 r.,
Nr VIII/73/03 z dnia 30 czerwca 2003 r.:

I.  Zwiêksza siê plan:
1) przychodów bud¿etowych z kwoty 226.768,00 z³ na kwo-

tê 620.028,50 z³,
2) wydatków bud¿etowych z kwoty  24.650.126,56 z³ na

kwotê 25.043.387,06 z³ w sposób przedstawiony  w za³¹czni-
kach nr 1 i 2 do niniejszej uchwa³y.

1885

Uchwa³a Nr  IX / 79 / 03
Rady Miejskiej w Ozimku

z dnia 25 sierpnia 2003 r.

w sprawie zmiany bud¿etu Gminy  na 2003 rok.

II.  Zmienia siê plan Gminnego Funduszu Ochrony �rodo-
wiska i Gospodarki Wodnej w sposób przedstawiony w za³¹cz-
niku nr 3 do niniejszej uchwa³y.

III. Dokonuje siê zmiany limitów wydatków na wieloletnie
programy inwestycyjne w sposób przedstawiony w za³¹czniku
nr 4 do niniejszej uchwa³y.

§ 2.  Wykonanie uchwa³y powierza siê Burmistrzowi.

§ 3. Uchwa³a wchodzi w ¿ycie z dniem jej podjêcia .

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

Przewodnicz¹cy
Rady Miejskiej

                                                              Czes³aw Kaczmarek

Za³¹cznik nr 1
   do uchwa³y Nr IX/79/03

Korekta  planu przychodów bud¿etowych na 2003 rok
w z³

    
T r e � æ 

 

        
 § 

       
   Plan 

 

      
 Korekta 

            Plan 
       po zmianie 

   
Przychody z zaci¹gniêtych  po¿yczek i 
kredytów  na rynku  krajowym 
 

 
 
9520 

 
          
           22.550,00 

 
 
    + 393.260,50 

 
        
        415.810,50 

 
1. Po¿yczka w Wojewódzkim Funduszu 
Ochrony Srodowiska i Gospodarki  
Wodnej  w Opolu 
 w tym: 
 a/ budowa IV poziomu   
    obwa³owania  na sk³adowisku 
    sta³ych odpadów komunalnych  
     w Dylakach 
 b/  termomodernizacja  Szko³y 
      Podstawowej w Grod�cu 
 c/ termomodernizacja ³¹cznika 
     w Ozimku, ul. S³owackiego 1 

  
 
           22.550,00 
 
 
 
              
         
 
           22.550,00 
 
             - 
 
             - 

 
 
     + 318.260,50 
 
 
      
     
 
     -     1.739,50 
 
     + 320.000,00 
 
     +   75.000,00 

 
 
        340.810,50 
 
 
         
        
 
           20.810,50 
 
         320.000,00 
 
           75.000,00 
 

   
   Razem   przychody 
 

  
       226.768,00 

 
    + 393.260,50 

 
        620.028,50 
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Dziennik Urzêdowy
Województwa Opolskiego Nr 98

Za³¹cznik nr  2
do  uchwa³y Nr IX/79/03

  Korekta planu wydatków bud¿etowych  na rok 2003

w z³

Dzia³ Tre�æ Rozdz § Plan Korekta Plan po

korekcie

710 Dzia³alno�æ us³ugowa 257.500,00 - 257.500,00

Plany zagospodarowania

przestrzennego

71004 215.000,00 - 215.000,00

Wydatki bie¿¹ce w tym:

-Opracowanie warunków zabudowy

  i zagospodarowania terenu-

  kontynuacja

-Komisje urbanistyczne

215.000,00

15.000,00

-

-

-3.000,00

+3.000,00

215.000,00

12.000,00

3.000,00

801 O�wiata i wychowanie 9.508.259,00 +403.000,00 9.911.259,00

Szko³y podstawowe 80101 6.080.450,00 +400.000,00 6.480.450,00

Wydatki maj¹tkowe w tym:

-wydatki inwest.jednostek bud¿etow.

-Termomodernizacja Szko³y Podstaw.
  w Grod�cu
 (320.000,00 + 80.000,00 )

6050

1.000,00

1.000,00

-

+400.000,00

+400.000,00

+400.000,00

401.000,00

401.000,00

400.000,00

Gimnazja 80110 2.505.450,00 +3.000,00 2.508.450,00

Wydatki maj¹tkowe w tym:

-wydatki inwest.jednostek bud¿etow.

-Budowa Gimnazjum w Ozimku

6050

10.000,00

-

-

+3.000,00

+3.000,00

+3.000,00

13.000,00

3.000,00

3.000,00

Zespo³y ekonomiczno-administracyjne
szkó³    ( GZO  )

80114 453.940,00 - 453.940,00

Wydatki bie¿¹ce w tym:

Wydatki  maj¹tkowe w tym:

-wydatki na zakupy inwestycyjne

  jednostek bud¿etowych

-zakup zestawu komputerowego z

  oprogramowaniem

6060

453.940,00

-

-

-

-5.000,00

+5.000,00

+5.000,00

+5.000,00

448.940,00

5.000,00

5.000,00

5.000,00
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851 Ochrona zdrowia 
 

  250.000,00 -+75.000,00 325.000,00 

 Przeciwdzia³anie alkoholizmowi 85154  240.000,00 +75.000,00 315.000,00 
 Wydatki bie¿¹ce w tym: 

 
Wydatki maj¹tkowe, w tym: 
 
-wydatki inwest.jednostek bud¿etow. 
 
1.Termomodernizacja ³¹cznika 
 Ozimek, ul.S³owackiego 1 
-�wietlica �rodowiskowa 

  
 
 
 

6050 

240.000,00 
 

- 
 
- 
 
 
- 

-25.000,00 
 

+100.000,00 
 

+100.000,00 
 
 

+100.000,00 

215.000,00 
 

100.000,00 
 

100.000,00 
 
 

100.000,00 

900 Gospodarka Komunalna i ochrona 
�rodowiska 

  2.276.850,00 -84.739,50 2.192.110,50 

 Gospodarka �ciekami i ochrona 
wód 

90001  1.281.050,00 -81.739,50 1.199.310,50 

 Wydatki maj¹tkowe w tym: 
 
-wydatki inwest.jednostek bud¿etow. 
 
1.Budowa kanalizacji  w Antoniowie 
   II etap 
 
2. Budowa IV poziomu obwa³owania 
na sk³adowisku sta³ych odpadów 
komunalnych w Dylakach 
 

  
 

6050 

1.230.050,00 
 

1.230.050,00 
 

190.000,00 
 
 

108.450,00 

-80.000,00 
 

-80.000,00 
 

-80.000,00 
 
 

-1.739,50 

1.150.050,00 
 

1.150.050,00 
 

110.000,00 
 
 

106.710,50 
 

 O�wietlenie ulic,placów i dróg 
 

90015  638.000,00 -3.000,00 635.000,00 

 Wydatki bie¿¹ce w tym: 
 
1) konserwacja o�wietlenia 
 

  588.000,00 
 

136.000,00 

-3.000,00 
 

-3.000,00 

585.000,00 
 

133.000,00 

 Razem wydatki bud¿etowe 
Rozchody bud¿etowe 

  24.650.126,56 
1.990.532,00 

+393.260,50 
- 

25.043.387,06 
1.990.532,00 

 Razem wydatki i rozchody 
bud¿etowe 

  26.640.658,56 +393.260,50 27.033.919,06 
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Dziennik Urzêdowy
Województwa Opolskiego Nr 98

                                                             Za³¹cznik nr 3
                                                do uchwa³y Nr  IX / 79 / 03

KOREKTA   PLANU   FINANSOWEGO
 GMINNEGO FUNDUSZU OCHRONY �RODOWISKA I GOSPODARKI  WODNEJ  NA 2003 ROK

w z³

 
Dzia³ 
 

          
            Tre�æ 

 
Rozdz. 

 
  §  

  
   Plan 

   
 Korekta 

 
Plan  po  
zmianie 

 
 

 
      W Y D A T K I  

    
   

 
 

 

 
 900 

 
Gospodarka komunalna  
i ochrona �rodowiska 

    
    240.000 

        
        - 
  

   
     240.000 
 

  
Fundusz Ochrony �rodowiska i 
Gospodarki Wodnej 

 
90011 

  
     240.000 

 
        - 
 

 
     240.000 

  
 I .Wydatki bie¿¹ce 
w tym: 
- zakup us³ug pozosta³ych 
    z tego: 
  1. Segregacja odpadów    
komunalnych 
  2. Gminny program ochrony    
�rodowiska 
  3.Urz¹dzanie i utrzymywanie 
    zieleni, zadrzewieñ i 
zakrzewieñ 
 
 
II .Wydatki  maj¹tkowe 
     w tym : 
- wydatki inwestycyjne 
funduszy celowych 
 z tego: 
 1. Opracowanie dokumentacji 
technicznej II sektora 
sk³adowiska 
odpadów komunalnych w 
Dylakch 
 
 2. Opracowanie dokumentacji 
technicznej  kanalizacji 
sanitarnej wsi Biestrzynnik, 
Dylaki 
 
 3. Budowa V poziomu obwa³o- 
    -wania sk³adowiska sta³ych 
   odpadów komunalnych  
   w  Dylakach 
 

  
 
 
4300 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
6110 

 
       60.000 
 
       50.000 
 
 
       17.000 
 
         6.000 
 
         2.000 
 
      
       

180.000 
      
 
       180.000 
 
 
            
         80.000 
 
 
 
        100.000 
 
 
 
 
           - 

 
   - 16.000 
 
   - 16.000 
 
 
   - 16.000 
 
    -  3.000 
 
    + 3.000 
 
   
  
+ 16.000 
 
 
   +16.000 
 
 
    
   -32.000 
 
 
 
   +28.000 
 
 
 
 
   +20.000 

 
       44.000 
 
       34.000 
 
 
         1.000 
 
         3.000 
 
         5.000 
 
      
     
196.000 
 
 
     196.000 
 
 
        
       48.000 
 
 
 
      128.000 
 
 
 
 
        20.000 

  
     Razem wydatki  

       
       240.000 

   
        - 

          
      240.000 
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Za³¹cznik nr 4
do uchwa³y Nr IX/79/03

                                                                            w z³

L p.  

N azw a  program u, jego  

cel  

i zadan ia 

 

£ ¹czne 

nak ³ady  

 

2002  r. 

 

2003  r. 

 

2004  r. 

 

2005  r. 

1 2 3  4  5  6  7  
 

1 . 

 
 
 

1 .1  
 
 
 
 

  
 
 
 
 
1 .2  

 
 
 

1 .3  
 
 
 
 

1 .4  
 
 
 

 
M odernizacja 
O czyszczalni �cieków w  
A ntoniowie ( + in¿ynier 
kontraktu ) 
 
C el progra m u: ochrona 
wód zlewni rzeki M a³a 
Panew, zbiornika 
zaporowego Jezioro 
T urawskie oraz ujêcia 
wody pitnej �  zbiornika 
wód podziem nych 
G ZW P- 333 
 

Z a dania  progra m u: 
odbiór �cieków  z terenu 
ca³ej gminy. 
 
Jednostka organizacyjna 
realizuj¹ca program:  
U rz¹d G m iny i M iasta 
O zimek 
 
O kres realizacji:  
  Lata 2002 � 2004 
 
 

 
 
 
 
 

 

7 .936.600 ,00  

z tego: 
�rod ki w ³asne  
( w tym  
po¿yczka z 
W oj. Fun. O . 
�r. ) 

3 .076.225 ,00  

____________ 
�rod ki 

P H A R E  
4 .860.375 ,0  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

55 .000 ,00 

__________ 

 

 

- 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2 .823.525 ,00  

____________  

 

 

4 .505.875 ,00  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

197 .700 ,00 

____________ 

 

 

354 .500 ,00 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

-  

___________ 

 

- 

 

 
1  2  3  4  5  6  7  

  
   
2 . 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2 .1  
 
 
 
 

 
 
 
 
 

2 .2  
 
 
 
 
 
 

2 .3  
 
 

 
 
 
 

2 .4  
 

 

T r a n z y t  �c ie k ó w  z  

m ie jsc o w o �c i D y la k i �  

B ie s tr z y n n ik  o r a z  

J e d lic e  d o  o c z y sz c z a ln i 

�c ie k ó w  w  A n to n io w ie   

o r a z  k a n a liz a c ja  c z ê �c i 

w s i A n to n ió w  

I  e ta p (  +  in ¿ y n ie r  

k o n tr a k tu  )  
 
 
 

C e l P r o g r a m u :  o c h ro n a  
w ó d  z le w n i rz e k i M a ³a  

P a n e w , z b io rn ik a  
z a p o ro w e g o  J e z io ro  

T u ra w s k ie  o ra z  u jê c ie  
w o d y  p itn e j  �  z b io rn ik  

w ó d  p o d z ie m n y c h  
G Z W P  �  3 3 3 . 

 
 

Z a d a n ia  p r o g r a m u :  
o d b ió r  � c ie k ó w  z  

m ie js c o w o �c i A n to n ió w , 
J e d lic e  o ra z  D y la k i �  

B ie s trz y n n ik  . 
 
 

J e d n o st k a  

o r g a n iz a c y jn a  

r e a liz u j¹ c a  p r o g r a m :  
U rz ¹ d  G m in y  i  M ia s ta  

O z im e k . 
 

 
O k r e s  r e a liz a c j i:  
L a ta  2 0 0 3  -  2 0 0 5  

 
3 .7 9 8 .2 0 0 ,0 0  

z  te g o : 
�r o d k i w ³a sn e  

(  w  ty m  
p o ¿ y c z k a  z  

W o j . F u n . O . 
� r .  )  

 
1 .5 4 0 .5 7 5 ,0 0  

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _  
 
 

� r o d k i 

P H A R E  
 

2 .2 5 7 .6 2 5 ,0 0  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6 5 .0 0 0  

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _  

 

 

 

 

 

-  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2 8 6 .1 5 0 ,0 0  

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _  

 

 

 

 

 

4 1 0 .2 5 0 ,0 0  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6 7 6 .5 2 5 ,0 0  

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _  

 

 

 

 

 

1 .4 3 7 .1 2 5 ,0 0  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5 1 2 .9 0 0 ,0 0  

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _  

 

 

 

 

 

4 1 0 .2 5 0 ,0 0  
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1 2 3 4 5 6 7 
3. 
 
 
 

 
 
3.1 

 
 

3.2 
 
 
 

3.3 
 
 
 
 

3.4 
 
 

Budowa II kwatery 
sk³adowiska sta³ych 

odpadów komunalnych  
w Dylakach.  

 
 

Cel programu: ochrona 
powierzchni Ziemi. 

 
Zadania programu: 

unieszkodliwianie sta³ych 
odpadów komunalnych. 

 
Jednostka organizacyjna 

realizuj¹ca program: 
Urz¹d Gminy i Miasta 

Ozimek  
 

Okres realizacji:  
lata 2002 � 2004. 

 
 

     
2.250.000,00 

z tego: 
�rodki w³asne 

 
675.000,00 

____________ 
po¿yczka 

z Woj. Fun. O. 
�r. 

 
1.575.000,00 

 

 
 
 
 
 
 
 

244.000,00 
_________ 
 
 
 

 
- 

 
 
 
 
 
 
 

236.000,00 
____________ 

 
 
 
 
1.300.000,00 

 
 

 
 
 
 
 

195.000,00 
____________ 
 
 
 

 
275.000,00 

 
 
 
 
 
 
 
- 

___________ 
 
 
 
 

- 

 

 

4. 

 

 

 

4.1 

 

 

4.2 

 

 

 

 

4.3 

 

 

 

4.4 

 

 

 

 

 

 

  
Budowa  V poziomu obwa³owania 
sk³adowiska sta³ych odpadów 
komunalnych w Dylakach. 
 
 Cel programu: 
 ochrona powierzchni ziemi. 
 
 Zadania programu: zwiêkszenie 
objêto�ci sk³adowania  sta³ych 
odpadów komunalnych. 
 
 
Jednostka organizacyjna realizuj¹ca 
program:  
Urz¹d Gminy i Miasta Ozimek.   
 
 Okres realizacji: 
  Lata 2003 - 2004 
 
 
________________________________ 
                       
RAZEM 
 

 
190.000,00 z³ 

z tego 
a/ �rodki w³asne 
(bud¿et gminy) 

10.200,00 z³ 
 

b/Gminny F. Ochr 
�rodowiska 
20.000,00 z³ 

 
c/ po¿yczka inwest. z 
Wojewódzkiego 

Fund.Ochr. �rod. 
71.000,00 z³ 

 
d/po¿yczka pomo-     
- stowa z Wojew. 
Funduszu Ochrony 
�rodowiska 

       88.800,00 z³ 
________________ 

 
190.000,00 

 
 
 
 
 
- 
 
 
 
- 
 
 
 
 
- 
 
 
 
 
 
 

_____ 
 
- 

 
 
 
 
 
- 
 
 
 

20.000,00 
 
 
 
 
- 
 
 
 
 
 
 

____________ 
 

20.000,00 

 
 
 
 
 

10.200,00 
 
 
 
- 
 
 
 
 

71.000,00 
 
 
 
 
 

88.800,00 
__________ 

 
170.000,00 

 
 
 
 
 
- 
 
 
 
- 
 
 
 
 
- 
 
 
 
 
 
 

____________ 
 
- 
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1 2 3 4 5 6 7 
5. 
 
 

5.1 
 
 
 
 
 
 
 
 

5.2 
 
 
 
 

5.3 
 
 
 
 

5.4 

Kanalizacja wsi 
Antoniów - II etap 
 
Cel programu : ochrona 
wód zlewni rzeki  
Ma³a Panew, zbiornika 
zaporowego Jeziora 
Turawskiego otraz ujêcie 
wody pitnej- zbiornik wód 
podziemnych  
           GZWP-333 
 
Zadania programu: 
odbiór �cieków 
z miejscowo�ci Antoniów. 
 
 
Jednostka organizacyjna 
realizuj¹ca program: 
Urz¹d Gminy i Miasta  
Ozimek. 
 
Okres realizacji:  lata 
2003- 2004 
 
             RAZEM 

5.378.350,00 
z tego: 

 
a/ �rodki w³asne 
/bud¿et gminy/ 
1.017.150,00z³ 

 
b/po¿yczka inwest. 
z Woj. Fund. Ochr. 

�rodowiska 
2.661.200,00z³ 

 
c/ po¿yczka pomo- 

stowa z Wojew. 
Funduszu Ochrony 

�rodowiska 
1.700.000,00z³ 

 
 
 
 
 
 

_______________ 
 

5.378.350,00 

 
 
 
 
 
- 
 
 
 
 
- 
 
 
 
 
 
- 
 
 
 
 
 
 

_____ 
 
- 

 
 
 
 
 

110.000,00 
 
 
 
 
- 
 
 
 
 
 
- 
 
 
 
 
 
 

____________ 
 

110.000,00 

 
 
 
 
 

907.150,00 
 
 
 
 

2.661.200,00 
 
 
 
 
 

1.700.000,00 
 
 
 
 
 
 

____________ 
 

5.268.350,00 

 
 
 
 
 
- 
 
 
 
 
- 
 
 
 
 
 
- 
 
 
 
 
 
 

____________ 
 
- 
 
 

 

Na podstawie art. 34, ust. 5 ustawy z dnia 29 listopada
1990 r. o pomocy spo³ecznej       / Dz. U. Nr 64, poz. 414 z 1998 r.
z pó�n. zm. /,Rada Gminy Paw³owiczki  uchwala, co nastêpuje:

§ 1. Program do¿ywiania uczniów realizowany jest przez
Gminny O�rodek Pomocy Spo³ecznej zgodnie z zasadami usta-
lonymi w rozporz¹dzeniu Rady Ministrów z 14 stycznia 2003 r. w
sprawie szczegó³owych zasad i trybu udzielania pomocy w do-
¿ywianiu uczniów w 2003 roku /Dz.U. Nr 13, poz. 133 /.

§ 2. Rodzice lub opiekunowie ucznia korzystaj¹cego z
gor¹cego posi³ku, w rodzinach których dochód na osobê wyno-
si 200 % kryterium okre�lonego w art. 4 ustawy o pomocy spo-
³ecznej, zobowi¹zani s¹ do zwrotu wydatków poniesionych na
przygotowanie posi³ku w pe³nej kwocie.

§ 3. W szczególnie uzasadnionych przypadkach / zdarze-
nie losowe, klêska ¿ywio³owa itp. / pomimo przekroczenia kryte-

1886

Uchwa³a Nr  50/XIII/03
Rady Gminy Paw³owiczki

z dnia 30 pa�dziernika 2003 r.

w sprawie ustalenia zasad zwrotu wydatków poniesionych na do¿ywianie uczniów w 2003 roku.

rium dochodowego, o którym mowa w § 2, Wójt Gminy mo¿e
ustaliæ czê�ciowy zwrot wydatków albo odst¹piæ od ¿¹dania zwro-
tu wydatków.

§ 4. Wykonanie uchwa³y powierza siê Wójtowi Gminy Paw-
³owiczki.

§ 5. Traci moc uchwa³a Nr 230/XXX/2001 Rady Gminy w
Paw³owiczkach z dnia 27 wrze�nia 2001 r.

§ 6. Uchwa³a podlega opublikowaniu w Dzienniku Urzê-
dowym Województwa Opolskiego  i wchodzi w ¿ycie po up³ywie
14 dni od tej publikacji.

Przewodnicz¹cy Rady
       Gminy Paw³owiczki

Jerzy Treffon

Dziennik Urzêdowy
Województwa Opolskiego Nr 98 Poz.1885-1886- 7571 -
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 Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 , art. 61 ustawy z dnia
8 marca 1990r. o  samorz¹dzie   gminnym (Dz. U. z 2001 Nr 142,
poz.1591 z pó�n. zm.) oraz art. 109, art. 124 i art. 128 ust.2pkt 1
ustawy z dnia 26 listopada 1998r. o finansach publicznych
(Dz. U. z 2003 r. Nr 15, poz.148), Rada Miejska uchwala:

§ 1. Zwiêkszyæ plan dochodów i wydatków bud¿etowych
zwi¹zanych z realizacj¹ zadania- do¿ywianie dzieci by³ych pra-
cowników zlikwidowanych PPGR, ucz¹cych siê w szko³ach pod-
stawowych i gimnazjum na terenie Gminy - �rodki z Agencji W³a-
sno�ci Rolnej Skarbu Pañstwa:

Zwiêksza  siê dochody -         26.880 z³
Dzia³ 853- Opieka spo³eczna-         26.880 z³
§ 270- �rodki na dofinansowanie w³asnych zadañ bie¿¹-

cych gmin (zwi¹zków gmin), powiatów (zwi¹zków powiatów) ,
samorz¹dów województw , pozyskane z innych �róde³- 26.880z³

Zwiêksza  siê wydatki:         26.880 z³
Dzia³ 853- Opieka spo³eczna-         26.880 z³
rozdzia³ 85395- Pozosta³a dzia³alno�æ-         26.880 z³
wydatki bie¿¹ce:                     26.880 z³.

§ 2. Zmniejszyæ i zwiêkszyæ plan wydatków bud¿etowych
jednostek pomocniczych - so³ectw w ramach przeniesieñ miê-
dzy dzia³ami (S³ectwo Ro¿nów)

Zmniejsza siê wydatki         - 2.300 z³
Dzia³ 600- Transport i ³¹czno�æ-           2.300 z³

1887

Uchwa³a Nr IX/91/2003
Rady Miejskiej w Wo³czynie

z dnia 26 maja 2003 r.

w sprawie zmian  bud¿etu Gminy Wo³czyn na rok 2003.

rozdzia³ 60016- Drogi publiczne gminne-           2.300 z³
wydatki bie¿¹ce:                                                            2.300z³
Zwiêksza siê wydatki-           2.300 z³
Dzia³ 801-O�wiata i wychowanie- 400 z³
rozdzia³ 80101- Szko³y podstawowe- 200 z³
wydatki bie¿¹ce: 200 z³
rozdzia³ 80104- Przedszkola przy szko³ach podstawowych-

                                                                             200 z³
wydatki bie¿¹ce: 200 z³
Dzia³ 926- Kultura fizyczna i sport-            1900 z³
Rozdzia³ 92605- Zadania w zakresie kultury fizycznej i spor-

tu-                                                             1.900 z³
Wydatki bie¿¹ce :           1.900 z³.

§ 3. Wykonanie uchwa³y powierza siê Burmistrzowi Wo³-
czyna.

§ 4. Uchwa³a wchodzi w ¿ycie z dniem podjêcia.

§ 5. Uchwa³a podlega og³oszeniu :
1) w miejscach do tego przeznaczonych na terenie Gminy
2) w Dzienniku Urzêdowym Województwa Opolskiego.

Przewodnicz¹cy
Rady Miejskiej

Krzysztof Maszkowski

Na podstawie art.34 ust.5 ustawy z dnia 29 listopada 1990r.
o pomocy  spo³ecznej (Dz.U. z 1998r. Nr 64,poz.414,Nr 106,poz.
668,Nr 117,poz.756 i Nr 162,poz.1118 i 1126 z 1999r.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 2001 r.Nr 72,poz.748,Nr 88,poz.961,Nr
89,poz.973 Nr 111,poz.1149,Nr 122,poz.1349 i Nr 154,poz.1792,
z 2003 r. Nr 7,poz.79,oraz § 2 ust.2 rozporz¹dzenia Rady Mini-
strów z dnia 14 stycznia 2003r. w sprawie szczegó³owych zasad
i trybu udzielania pomocy w do¿ywianiu uczniów w 2003 r. (Dz.
U. Nr 13 ,poz.133) oraz art.18 ust.2 pkt 15 i art.40-42 z dnia 8
marca 1990r. o samorz¹dzie gminnym(Dz. U. z 2001r. Nr
142,poz.1591, Nr 23,poz.220 z 2002 Nr 62,poz.558, Nr
113,poz.984,Nr 153, poz.1271 i Nr 214,poz.1806, z 2003r. Nr 80,

1888

Uchwa³a Nr X/60/03
Rady Gminy w Zêbowicach

z dnia 29 pa�dziernika 2003 r.

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

poz.717 ,Nr 162,poz.1568 i Nr 177 ,poz.1725) oraz art.109 i art.124
ustawy z dnia 26 listropada 1998 r. o finansach publicznych
(Dz.U. z 2003 r. Nr 15,poz.148 ,Nr 45,poz. 391 Nr 65 ,poz.594,
 Nr 96 ,poz.874 Nr 166 ,poz.1611 Nr 177, poz.1725 ),Rada Gmi-
ny w Zêbowicach uchwala ,co nastêpuje:

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

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

2. Na uzasadniony wniosek zasi³kobiorcy okres zwrotu
mo¿e zostaæ przed³o¿ony  przez Kierownika O�rodka Pomocy
Spo³ecznej.

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

§ 4. �wiadczeniobiorca zobowi¹zany jest do zwrotu  otrzy-
manego �wiadczenia jednorazowo lub w ratach miesiêcznych.

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

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

§ 7. Wykonanie uchwa³y powierza siê Wójtowi Gminy.

§ 8. Uchwa³a podlega og³oszeniu w Dzienniku Urzêdo-
wym Województwa Opolskiego na tablicy og³oszeñ Urzêdu
Gminy w Zêbowicach.

§ 9. Uchwa³a wchodzi w ¿ycie po up³ywie 14 dni od daty jej
og³oszenia w  Dzienniku Urzêdowym Województwa Opolskiego
i z tym dniem traci moc uchwa³a Nr XXVI/198/2002 Rady Gminy
w Zêbowicach z dnia 26 kwietnia 2002 r. w sprawie zwrotu wy-
datków przeznaczonych  na �wiadczenia przyznane  w ramach
zadañ  w³asnych Gminy w zakresie do¿ywiania uczniów.

Przewodnicz¹cy
Rady Gminy

Gabriela Buczek

Na podstawie art.30 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca
1990 r. o samorz¹dzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz.
1591 z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr H 3, poz. 984,
Nr 153, poz. 1271 i Nr 214, poz. 1806) w zwi¹zku z art. 128 ust. 1
ustawy z dnia 26 listopada 1998r.o finansach publicznych
(Dz. U. z 2003 r. Nr 15, poz. 148), zarz¹dzam, co nastêpuje :

§ 1. W uchwale bud¿etowej Nr V/19/03 z dnia 30 grudnia
2002 r. wprowadzam zmiany, jak w za³¹czniku do niniejszej
uchwa³y.

§ 2. Zarz¹dzenie wchodzi w ¿ycie z dniem podjêcia i obo-
wi¹zuje w roku bud¿etowym 2003 .

Wójt Gminy
 Mieczys³aw Markiewicz

Za³¹cznik
do zarz¹dzenia Nr 17/03

Wójta Gminy Pakos³awice
z dnia 6 czerwca 2003 r.

Zwiêksza siê plan bud¿etu Gminy Pakos³awice
na 2003 rok:

1) Po stronie dochodów:
zadania zlecone:
w dziale 751-URZÊDY NACZELNYCH ORGANÓW W£A-

DZY PANSTWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SA-
DOWNICTWA

w rozdziale 75110- Referenda ogólnokrajowe i konstytu-
cyjne

§ 201 dotacje celowe przekazane z bud¿etu pañstwa na reali-

1889

Zarz¹dzenie Nr 17/02
Wójta Gminy Pakos³awice

z dnia 6 czerwca 2003 r.

w sprawie zmian w uchwale bud¿etowej na 2003 rok .

zacjê zadañ bie¿¹cych z zakresu administracji rz¹dowej oraz innych
zadañ zleconych gminom ustawami  o kwotê :                 12.281,48 z³

    Razem dzia³ 751 :    12.281.48 z³
w dziale 801-O�WIATA l WYCHOWANIE
rozdzia³ 80101-Szko³y podstawowe
§ 201 dotacje celowe przekazane z bud¿etu pañstwa na

realizacjê zadañ bie¿¹cych z zakresu administracji rz¹dowej oraz in-
nych zadañ zleconych gminom ustawami   o kwotê              1.741,00 z³

 Razem dzia³ 801 :                                                   1. 741,00 z³
w dziale 853-OPIEKA SPO£ECZNA
w rozdziale 853 13-Sk³adki na ubezpieczenie zdrowotne

op³acane za osoby pobieraj¹ce niektóre �wiadczenia z pomocy
spo³ecznej

§ 201 dotacje celowe przekazane z bud¿etu pañstwa na
realizacjê zadañ bie¿¹cych z zakresu administracji rz¹dowej oraz in-
nych zadañ zleconych gminom ustawami              o kwotê  1.000,00 z³

w rozdziale 85314-Zasi³ki i pomoc w naturze oraz sk³adki
na ubezpieczenie spo³eczne

§ 201 dotacje celowe przekazane z bud¿etu pañstwa na
realizacjê zadañ bie¿¹cych z zakresu administracji rz¹dowej oraz
innych zadañ zleconych gminom ustawami  o kwotê   9.920,00 z³

w rozdziale 85395-Pozosta³a dzia³alno�æ
§ 201 dotacje celowe przekazane z bud¿etu pañstwa na

realizacjê zadañ bie¿¹cych z zakresu administracji rz¹dowej oraz
innych zadañ zleconych gminom ustawami  o kwotê   1.627,00 z³

zadania w³asne:
w dziale 853-OPIEKA SPO£ECZNA
w rozdziale 85395-Pozosta³a dzia³alno�æ
§203 dotacje celowe przekazane z bud¿etu pañstwa na

realizacjê   w³asnych zadañ bie¿¹cych gmin   o kwotê:    26.741,00 z³
Razem dzia³ 853 :        39.288,00 z³
OGÓ£EM:                        53.310,48 z³

Dziennik Urzêdowy
Województwa Opolskiego Nr 98 Poz. 1888-1889- 7573 -



Dziennik Urzêdowy
Województwa Opolskiego Nr 98

2) Po stronie wydatków:
zadania zlecone:
w dziale 751-URZÊDY NACZELNYCH ORGANÓW W£A-

DZY PAÑSTWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ S¥-
DOWNICTWA

w rozdziale 75110- Referenda ogólnokrajowe i konstytu-
cyjne

§ 3030 ró¿ne wydatki na rzecz osób fizycznych   8.146,00 z³
§ 4210 zakup materia³ów i wyposa¿enia           1.862,46 z³
§ 4300 zakup us³ug pozosta³ych                         1.945,04 z³
§ 4410 podró¿e s³u¿bowe krajowe                        327,98 z³

Razem dzia³ 751:   12.281,48 z³

w dziale 801-O�WIATA I WYCHOWANIE
w rozdziale 80101- Szko³y podstawowe
§ 4240 zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i ksi¹-

¿ek                                                                                         1.741,00 z³
Razem dzia³ 851 :     1.741,00 z³

 w dziale 853-OP1EKA SPO£ECZNA
w rozdziale 85313-Sk³adki na ubezpieczenie zdrowotne

op³acane za osoby pobieraj¹ce niektóre �wiadczenia z pomocy
spo³ecznej

§ 4130 sk³adki na ubezpieczenie zdrowotne   1.000,00 z³
w rozdziale 85314-Zasi³ki i pomoc w naturze oraz sk³adki

na ubezpieczenie spo³eczne
§ 3110 �wiadczenia spo³eczne                             9.920,00 z³
w rozdziale 85395-Pozosta³a dzia³alno�æ
§ 3110 �wiadczenia spo³eczne                             1.627,00 z³
zadania w³asne:
w rozdziale 85395-Pozosta³a dzia³alno�æ
§ 3110 �wiadczenia spo³eczne                        26.741,00 z³
Razem dzia³ 853;                                                 39.288,00 z³
                                                  OGÓ£EM:    53.310,48 z³

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca
1990 r. o samorz¹dzie  gminnym (Dz.U. z  2001 r. Nr 142, poz.
1591, z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984,
Nr 214, poz.1806) w zwi¹zku z art. 128 ust.1 ustawy z  dnia 26 listopa-
da 1998 r. o finansach  publicznych (Dz. U. z 2003 r. Nr 15, poz. 148, Nr
45, poz. 391 i Nr 65, poz. 594 ) zarz¹dzam, co  nastêpuje:

§ 1. W  uchwale bud¿etowej Nr V/19/02  z dnia 30 grudnia
2002 r. wprowadzam zmiany, jak w za³¹czniku do niniejszej
uchwa³y .

§ 2. Zarz¹dzenie  wchodzi w  ¿ycie z  dniem  podjêcia  i
obowi¹zuje w  roku  bud¿etowym  2003 .

                                                                                Wójt Gminy
                                                             Mieczys³aw Markiewicz

                                                         Za³¹cznik do zarz¹dzenia
                                              Wójta Gminy Pakos³awice

                                        Nr 26/03 z dnia 22 lipca 2003 r.

Zwiêksza siê Bud¿et Gminy Pakos³awice na 2003 rok:
1) po stronie dochodów

zadania zlecone

w dziale 801 - O�WIATA I WYCHOWANIE
rozdziale 80101-Szko³y podstawowe
§ 201 dotacje celowe przekazane z bud¿etu pañstwa  na

realizacjê zadañ bie¿¹cych z zakresu administracji rz¹dowej oraz
innych zadañ    zleconych gminom ustawami  o kwotê   348,00 z³
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Zarz¹dzenie  Nr 26/03
Wójta Gminy Pakos³awice

z dnia 22 lipca 2003 r.

w sprawie zmian w uchwale bud¿etowej na 2003 rok.

w dziale 853 - OPIEKA SPO£ECZNA
rozdziale 85314-Zasi³ki i pomoc w naturze  oraz sk³adki

na ubezpieczenie spo³eczne
§ 201 dotacje celowe przekazane z bud¿etu pañstwa  na reali-

zacjê zadañ bie¿¹cych z zakresu  administracji rz¹dowej oraz innych
zadañ  zleconych gminom ustawami                      o kwotê   3.153,00 z³

rozdziale 85395-Pozosta³a dzia³alno�æ
§ 201 dotacje celowe przekazane z bud¿etu pañstwa  na

realizacjê zadañ bie¿¹cych z zakresu  administracji rz¹dowej oraz
innych zadañ zleconych gminom ustawami               kwotê     713,00 z³

zadania w³asne

w dziale 801 - O�WIATA I WYCHOWNIE
rozdziale-80195 Pozosta³a dzia³alno�æ
§ 203 dotacje celowe otrzymane z bud¿etu pañstwa na re-

alizacjê w³asnych zadañ    bie¿¹cych gmin  o kwotê   2.411.00 z³

                                              -----------------------------------------
                                                 OGÓ£EM:                   6.625,00 z³

2) po stronie wydatków
zadania zlecone
w dziale 801 - O�WIATA I WYCHOWANIE
rozdziale 80101-Szko³y podstawowe
§ 4240 zakup pomocy naukowych, dydaktycznych   i ksi¹-

¿ek                                                                      o kwotê     348,00 z³

w dziale 853 - OPIEKA SPO£ECZNA
rozdziale 85314-Zasi³ki i pomoc w naturze  oraz sk³adki

na ubezpieczenie spo³eczne
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§ 3110 �wiadczenia spo³eczne           o kwotê   3.153,00 z³
rozdziale 85395-Pozosta³a dzia³alno�æ
§ 3110 �wiadczenia spo³eczne           o kwotê     713,00 z³

zadania w³asne
w dziale 801 - O�WIATA I WYCHOWANIE
rozdziale 80195-Pozosta³a dzia³alno�æ
§ 4440 odpisy na zak³adowy fundusz    �wiadczeñ socjal-

nych                                                                      o kwotê   2.411,00 z³
                                                     ------------------------------------
                                                       OGÓ£EM:            6.625,00 z³

Dziennik Urzêdowy
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