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Na podstawie art. 35 ust. 1, art. 40 ust 2 pkt 1 i art. 41 ust 1
ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorz¹dzie gminnym / Dz. U.
z 2001 r. Nr 142 poz.1591; 2002 r . Nr 23, poz.220, Nr 62, poz.558,
Nr 113, poz.984, Nr 214, poz.1806) oraz art. 4 ust 1 i art. 13 pkt 2
ustawy z dnia 20 lipca 2000 r. o og³aszaniu aktów normatywnych
i niektórych innych aktów prawnych ( Dz.U. Nr 62, poz.718; 2001 r.
Nr 46, poz.499)- Rada Miejska w Baborowie uchwala, co nastê-
puje :

§ 1. Uchwala siê statuty nastêpuj¹cych osiedli miasta Ba-
borów:

1) Statut Osiedla "Baborów Pó³noc" - stanowi¹cy za³¹cz-
nik nr 1,

2) Statut Osiedla "Baborów Po³udnie"- stanowi¹cy za³¹cz-
nik nr 2.

§ 2. Wykonanie uchwa³y powierza siê Burmistrzowi Gmi-
ny Baborów.

§ 3. Uchwa³a podlega opublikowaniu w Dzienniku Urzê-
dowym Województwa Opolskiego i wchodzi w ¿ycie po up³ywie
14 dni od dnia og³oszenia.

Przewodnicz¹cy
Rady Miejskiej

Jerzy Tomczyk

Z³¹cznik nr 1
do uchwa³y Nr IV/37/2003

Rady Miejskiej w Baborowie
z dnia 4 lutego 2003 r.

STATUT
OSIEDLA "BABORÓW  PÓ£NOC"

I.  POSTANOWIENIA OGÓLNE

§ 1.Osiedle "BABORÓW PÓ£NOC" jest jednostk¹ pomoc-
nicz¹ Gminy. Osiedle jest podmiotem prawa publicznego, po-
siada w³asn¹ organizacjê, wybieralne organy oraz w³asne
uprawnienia i zadania.

§ 2.Osiedle "BABORÓW PÓ£NOC" obejmuje swoim ob-
szarem dzia³ania nastêpuj¹ce ulice: 40-lecia PRL, Ko�ciuszki,
Krakowska, Krzy¿owa, Kwiatowa, Ogrodowa, Opawska, Osie-
dlowa, Osiedle Akacjowe, Piaskowa, Raciborska, Ró¿y Wiatrów,
Rzemie�lników, S³oneczna, Stawowa, Stra¿aków, Szkolna,
�wierczewskiego, Wiejska, Wodna, Witosa.

§ 3. Wspólnotê samorz¹dow¹ Osiedla stanowi¹ wszyscy
mieszkañcy posiadaj¹cy sta³e zameldowanie lub stale zamiesz-
kuj¹cy w obszarze ulic obejmuj¹cych Osiedle.

II.  ORGANIZACJA

§ 4.Osiedle jako jednostka pomocnicza wykonuje zada-
nia gminy, dzia³aj¹c poprzez swoje organy.

§ 5.1. Organami Osiedla s¹:
1) Ogólne Zebranie Mieszkañców
2) Zarz¹d Osiedla.
2. Na czele Zarz¹du Osiedla stoi Przewodnicz¹cy.

§ 6.Kadencja Zarz¹du Osiedla trwa 4 lata.

III. ZAKRES DZIA£ANIA, ZADANIA I KOMPETENCJE

§ 7.Ogólne Zebranie mieszkañców jest form¹ demokra-
cji, bezpo�redniej samorz¹dno�ci lokalnej mieszkañców, jest
organem stanowi¹cym (uchwa³odawczym) Osiedla.

§ 8.Zarz¹d Osiedla jest organem wykonawczym. W sk³ad
Zarz¹du Osiedla wchodzi 5 cz³onków.

§ 9.1. Ogólne Zebranie jest w³adne wyra¿aæ opiniê we
wszystkich istotnych dla interesów mieszkañców Osiedla spra-
wach, a w szczególno�ci:

 1)  projektów rozstrzygniêæ organów gminy w czê�ci doty-
cz¹cej planów zagospodarowania przestrzennego obszaru Osie-
dla oraz ich realizacji,

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

wek handlowych, us³ugowych, opieki zdrowotnej, kulturalnych,
opiekuñczo-wychowawczych.

2. Ogólne Zebranie Mieszkañców jest w³adne rozpatry-
waæ wszelkie sprawy wa¿ne dla spo³eczno�ci lokalnej, a w
szczególno�ci:

1) socjalno-bytowe
2) opieki zdrowotnej
3) sportu, wypoczynku i kultury
4) sprawowania kontroli spo³ecznej nad dzia³alno�ci¹ jed-

nostek organizacyjnych zwi¹zanych z warunkami ¿ycia na Osie-
dlu

5) prowadzenia prac spo³ecznie u¿ytecznych
6) rozwoju gospodarczego
7) kszta³towania zasad wspó³¿ycia spo³ecznego
8) tworzenia pomocy s¹siedzkiej
9) wyzwalania inicjatyw obywatelskich na rzecz miejsca

zamieszkania
10) innych zwi¹zanych z miejscem zamieszkania.

§ 10.Do kompetencji Ogólnego Zebrania Mieszkañców
nale¿y:

1) wydawanie opinii dotycz¹cej zmiany granic polegaj¹-
cych na w³¹czeniu obszaru lub czê�ci Osiedla do s¹siedniej
jednostki pomocniczej
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2) zajmowanie stanowiska w sprawach istotnych dla Osie-
dla i jego mieszkañców w formie uchwa³ i wniosków

3) wybieranie i odwo³ywanie Zarz¹du Osiedla i jego Prze-
wodnicz¹cego

4) dokonywanie okresowych ocen dzia³alno�ci Zarz¹du
Osiedla i jego Przewodnicz¹cego

5) stanowienie w innych sprawach dotycz¹cych Osiedla w
ramach przepisów ustawowych

6) wnioskowanie do Rady Miejskiej o zarz¹dzenie przed-
terminowych wyborów Zarz¹du Osiedla i Przewodnicz¹cego
Zarz¹du.

§ 11.Do zadañ i kompetencji Przewodnicz¹cego nale¿y w
szczególno�ci:

1) zwo³ywanie Ogólnego Zebrania Mieszkañców oraz prze-
wodniczenie obradom

2) wystêpowanie w imieniu Osiedla wobec organów gmi-
ny i innych instytucji we wszystkich sprawach dotycz¹cych Osiedla

3) reprezentowanie  Osiedla na zewn¹trz
4) organizowanie i koordynowanie inicjatyw i przedsiê-

wziêæ spo³ecznych maj¹cych na celu poprawê warunków ¿ycia
spo³eczno�ci Osiedla

5) uczestnictwo w posiedzeniach Rady Miejskiej
6) zwo³ywanie i prowadzenie posiedzeñ Zarz¹du Osiedla
7) kierowanie realizacj¹ uchwa³ Ogólnego Zebrania Miesz-

kañców i Zarz¹du Osiedla
8) wystêpowanie z wnioskami dotycz¹cymi potrzeb Osie-

dla i jego mieszkañców oraz prowadzenie dzia³alno�ci inter-
wencyjnej w tym zakresie

9) prowadzenie dokumentacji dzia³alno�ci organów Osie-
dla

10) sporz¹dzanie sprawozdañ i rozliczeñ z gospodarczej i
finansowej dzia³alno�ci Osiedla.

§ 12.1. Przewodnicz¹cy jako funkcjonariusz publiczny ko-
rzysta z ochrony prawnej.

2. Przy wykonywaniu czynno�ci okre�lonych w §11 Prze-
wodnicz¹cemu przys³uguje pomoc prawna i organizacyjna Urzê-
du Miejskiego.

§ 13.Do zadañ i kompetencji Zarz¹du Osiedla nale¿y:
1) przygotowanie Ogólnych Zebrañ Mieszkañców Osiedla

i sporz¹dzanie projektów uchwa³ tych zebrañ
2) zbieranie wniosków i innych wyst¹pieñ mieszkañców

w sprawach Osiedla
3) sporz¹dzanie projektów wyst¹pieñ do innych organów

w sprawach wykraczaj¹cych poza mo¿liwo�ci realizacji w spra-
wach Osiedla

4) inicjowanie dzia³añ spo³ecznie u¿ytecznych dla Osiedla
i jego mieszkañców .

§ 14.1. Prawo uczestniczenia w Ogólnym Zebraniu Miesz-
kañców maj¹ wszyscy mieszkañcy Osiedla stanowi¹cy wspól-
notê samorz¹dow¹ Osiedla.

2. Uczestnictwo w Ogólnym Zebraniu Mieszkañców upraw-
nia do:

1) zabierania g³osu w dyskusji
2) przedstawiania wniosków i projektów uchwa³
3) g³osowania
4) sk³adania o�wiadczeñ
5) ¿¹dania zapisu w protokole zabrania, z³o¿onego o�wiad-

czenia lub deklaracji

§ 15.1. Ogólne Zebrania Mieszkañców zwo³uje Przewod-
nicz¹cy:

1) z w³asnej inicjatywy

2) na ¿¹danie co najmniej 1/10 mieszkañców uprawnio-
nych do udzia³u w zebraniu

3) na polecenie Rady Miejskiej lub Burmistrza
2. W uzasadnionych przypadkach Ogólne Zabranie Miesz-

kañców mo¿e zwo³aæ Burmistrz.
3. W przypadkach okre�lonych w ust.1 pkt.2 i 3 zebranie

powinno byæ zwo³ane w terminie 7 dni od otrzymania wniosku
lub polecenia.

§ 16.1. Zebranie mieszkañców odbywa siê w miarê ist-
niej¹cych potrzeb.

2. Termin i miejsce zebrania podaje siê do wiadomo�ci
publicznej poprzez wywieszenie og³oszeñ na tablicach og³osze-
niowych w obszarze okre�lonym w §2.

§ 17.1. Zebranie jest wa¿ne, gdy mieszkañcy zostali o nim
prawid³owo zawiadomieni, zgodnie z wymogami Statutu, bez
wzglêdu na ilo�æ obecnych na nim uprawnionych mieszkañ-
ców.

2. Zebranie otwiera Przewodnicz¹cy i przewodniczy jego
obradom

3. W razie nieobecno�ci Przewodnicz¹cego, choroby lub
odwo³ania jego obowi¹zki przejmuje najstarszy wiekiem cz³o-
nek Zarz¹du Osiedla

4. Porz¹dek obrad ustala Zarz¹d Osiedla na podstawie
projektu przed³o¿onego przez Przewodnicz¹cego

§ 18.1. Ogólne Zebranie Mieszkañców i Zarz¹d Osiedla podej-
muj¹ uchwa³y w g³osowaniu jawnym, zwyk³¹ wiêkszo�ci¹ g³osów
chyba, ¿e Statut lub Ordynacja wyborcza stanowi inaczej.

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

§ 19.Na wniosek co najmniej 1/4 uprawnionych do g³oso-
wania obecnych na zebraniach, przeprowadza siê w konkretnej
sprawie g³osowanie tajne.

§ 20.Zarz¹d Osiedla zaprasza na swoje posiedzenia rad-
nych gminy i powiatu zamieszka³ych na terenie Osiedla, a tak¿e
przedstawicieli organizacji samorz¹dowych, pozarz¹dowych,
spo³ecznych, zawodowych, by omawiaæ problemy, plany, zamie-
rzenia, podejmowaæ organizatorskie inicjatywy wspó³dzia³ania.

IV.  ZASADY I TRYB WYBORU ORGANÓW OSIEDLA

§ 21.Wybory Zarz¹du Osiedla i Przewodnicz¹cego zarz¹-
dza Rada Miejska w terminie do 6 miesiêcy od rozpoczêcia no-
wej kadencji Rady Miejskiej.

§ 22.1. Wybory przeprowadza siê na Ogólnym Zebraniu
Mieszkañców Osiedla zgodnie z obowi¹zuj¹cymi przepisami
prawa i niniejszym Statutem.

2. Zebranie wyborcze zwo³uje Burmistrz ustalaj¹c termin
zebrania.

3. Do czasu wyboru nowego Przewodnicz¹cego zebranie
wyborcze prowadzi Przewodnicz¹cy poprzedniej kadencji lub oso-
ba wyznaczona przez Burmistrza.

§ 23.1. Dla prawomocno�ci wyborów przeprowadzonych
na zebraniu wymagana jest obecno�æ co najmniej 1/20 miesz-
kañców uprawnionych do g³osowania.

2. O ile w wyznaczonym terminie nie uzyskano obecno�ci
wymaganej liczby mieszkañców, wybory mog¹ byæ prowadzone
bez wzglêdu na liczbê obecnych na zebraniu w tym samym dniu,
po up³ywie pó³ godziny od pierwotnie ustalonego terminu odby-
cia zebrania.



Dziennik Urzêdowy
Województwa Opolskiego Nr 14 - 828 -         Poz. 367

§ 24. Czynne i bierne prawo wyborcze przys³uguje pe³no-
letnim mieszkañcom Osiedla, maj¹cym sta³e zamieszkanie na
jego terenie. Nie dope³nienie obowi¹zku meldunkowego nie
wy³¹cza prawa wyborczego osoby stale zamieszkuj¹cej na ob-
szarze Osiedla.

§ 25.Wyboru Zarz¹du Osiedla i jego Przewodnicz¹cego do-
konuje Ogólne Zebranie Mieszkañców Osiedla w�ród nieogra-
niczonej liczby kandydatów w bezpo�rednim g³osowaniu tajnym,
zwyk³¹ wiêkszo�ci¹ g³osów. Odwo³anie nastêpuje w tym samym
trybie.

§ 26.Cz³onkowie Zarz¹du Osiedla oraz Przewodnicz¹cy
mog¹ byæ odwo³ani przez Ogólne Zebranie Mieszkañców przed
up³ywem kadencji, je¿eli nie wykonuj¹ swych obowi¹zków, naru-
szaj¹ postanowienia Statutu i uchwa³ zebrania lub dopu�cili siê
czynu dyskwalifikuj¹cego w opinii �rodowiska.

§ 27.1. Wybory przeprowadza komisja skrutacyjna, w sk³a-
dzie co najmniej 3 - osobowym, powo³ana spo�ród uprawnio-
nych do g³osowania uczestników Ogólnego  Zebrania Mieszkañ-
ców.

2. Cz³onkowie komisji skrutacyjnej nie mog¹ byæ wybierani
na cz³onka Zarz¹du Osiedla i Przewodnicz¹cego.

3. Do zadañ komisji skrutacyjnej nale¿y:
1) przyjêcie zg³oszeñ kandydatów
2) przeprowadzenie tajnego g³osowania, przygotowanie kart

do g³osowania, opatrzenie ich pieczêci¹, przygotowanie urny
wyborczej, rozdanie kart do g³osowania, przeliczenie g³osów

3) ustalenie wyników g³osowania (za wybranych uwa¿a siê
tych, którzy otrzymali najwiêksz¹ liczbê g³osów, w przypadku gdy
dwie lub kilka osób otrzyma³o tak¹ sam¹ liczbê g³osów i stano-
wi¹ liczbê wiêksz¹ ni¿ wybieran¹, przeprowadza siê dodatkowe
g³osowanie tylko miêdzy tymi osobami)

4) dopilnowanie, by g³osowanie odbywa³o siê wy³¹cznie
osobi�cie za pomoc¹ kart do g³osowania

5) stwierdzenie, ¿e niewa¿ne s¹ g³osy na kartach: ca³kowi-
cie przedartych, innych ni¿ opieczêtowane

6) og³oszenie wyników wyborów
7) sporz¹dzenie protoko³ów o wynikach wyborów i podanie

ich do publicznej wiadomo�ci przez odczytanie, wywieszanie na
zewn¹trz lokalu wyborczego oraz w sposób zwyczajowo przyjêty
na tablicach og³oszeñ.

§ 28.Nadzór nad dzia³alno�ci¹ Osiedla sprawuje wy³¹cz-
nie Rada Miejska, przy pomocy Komisji Rewizyjnej

§ 29.Zmiany Statutu uchwala Rada Miejska z w³asnej inicjatywy
lub na wniosek Ogólnego Zebrania Mieszkañców Osiedla.

§ 30.Na posiedzenie Ogólnego Zebrania Mieszkañców oraz
Zarz¹du Osiedla udostêpniane s¹ sale narad Urzêdu Miejskie-
go w Babrowie.

Za³¹cznik  nr 2
do uchwa³y Nr IV/37/2003

Rady Miejskiej w Baborowie
z dnia 4 lutego 2003 r.

STATUT
OSIEDLA "BABORÓW  PO£UDNIE"

I.  POSTANOWIENIA OGÓLNE

§ 1.Osiedle "BABORÓW PO£UDNIE" jest jednostk¹ po-
mocnicz¹ Gminy. Osiedle jest podmiotem prawa publicznego,

posiada w³asn¹ organizacjê, wybieralne organy oraz w³asne
uprawnienia i zadania.

§ 2.Osiedle "BABORÓW PO£UDNIE" obejmuje swoim
obszarem dzia³ania nastêpuj¹ce ulice: D¹browszczaków, G³ub-
czycka, Kolejowa, M³ynówka, Moniuszki, Nowa, Plac Dworco-
wy, Polna, Powstañców, Rynek, W¹ska.

§ 3.Wspólnotê samorz¹dow¹ Osiedla stanowi¹ wszy-
scy mieszkañcy posiadaj¹cy sta³e zameldowanie lub stale za-
mieszkuj¹cy w obszarze ulic obejmuj¹cych Osiedle.

II.  ORGANIZACJA

§ 4.Osiedle jako jednostka pomocnicza wykonuje zada-
nia gminy, dzia³aj¹c poprzez swoje organy.

§ 5.1. Organami Osiedla s¹:
1) Ogólne Zebranie Mieszkañców
2) Zarz¹d Osiedla
2. Na czele Zarz¹du Osiedla stoi Przewodnicz¹cy.

§ 6.Kadencja Zarz¹du Osiedla trwa 4 lata.

IV. ZAKRES DZIA£ANIA, ZADANIA I KOMPETENCJE

§ 7.Ogólne Zebranie mieszkañców jest form¹ demokra-
cji, bezpo�redniej samorz¹dno�ci lokalnej mieszkañców, jest
organem stanowi¹cym (uchwa³odawczym) Osiedla.

§ 8.Zarz¹d Osiedla jest organem wykonawczym. W sk³ad
Zarz¹du Osiedla wchodzi 5 cz³onków.

§ 9.1. Ogólne Zebranie jest w³adne wyra¿aæ opiniê we
wszystkich istotnych dla interesów mieszkañców Osiedla spra-
wach, a w szczególno�ci:

1) projektów rozstrzygniêæ organów gminy w czê�ci doty-
cz¹cej planów zagospodarowania przestrzennego obszaru
Osiedla oraz ich realizacji,

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

cówek handlowych, us³ugowych, opieki zdrowotnej, kultural-
nych, opiekuñczo-wychowawczych,

3. Ogólne Zebranie Mieszkañców jest w³adne rozpatry-
waæ wszelkie sprawy wa¿ne dla spo³eczno�ci lokalnej, a w
szczególno�ci:

1) socjalno-bytowe
2) opieki zdrowotnej
3) sportu, wypoczynku i kultury
4) sprawowania kontroli spo³ecznej nad dzia³alno�ci¹

jednostek organizacyjnych zwi¹zanych z warunkami ¿ycia na
Osiedlu

5) prowadzenia prac spo³ecznie u¿ytecznych
6) rozwoju gospodarczego
7) kszta³towania zasad wspó³¿ycia spo³ecznego
8) tworzenia pomocy s¹siedzkiej
9) wyzwalania inicjatyw obywatelskich na rzecz miejsca

zamieszkania
10) innych zwi¹zanych z miejscem zamieszkania.

§ 10.Do kompetencji Ogólnego Zebrania Mieszkañców
nale¿y:

1) wydawanie opinii dotycz¹cej zmiany granic polegaj¹-
cych na w³¹czeniu obszaru lub czê�ci Osiedla do s¹siedniej
jednostki pomocniczej
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2) zajmowanie stanowiska w sprawach istotnych dla Osie-
dla i jego mieszkañców w formie uchwa³ i wniosków

3) wybieranie i odwo³ywanie Zarz¹du Osiedla i jego Prze-
wodnicz¹cego

4) dokonywanie okresowych ocen dzia³alno�ci Zarz¹du
Osiedla i jego Przewodnicz¹cego

5) stanowienie w innych sprawach dotycz¹cych Osiedla w
ramach przepisów ustawowych

6) wnioskowanie do Rady Miejskiej o zarz¹dzenie przed-
terminowych wyborów Zarz¹du Osiedla i Przewodnicz¹cego
Zarz¹du.

§ 11.Do zadañ i kompetencji Przewodnicz¹cego nale¿y w
szczególno�ci:

1) zwo³ywanie Ogólnego Zebrania Mieszkañców oraz prze-
wodniczenie obradom

2) wystêpowanie w imieniu Osiedla wobec organów gmi-
ny i innych instytucji we wszystkich sprawach dotycz¹cych Osie-
dla

3) reprezentowanie  Osiedla na zewn¹trz
4) organizowanie i koordynowanie inicjatyw i przedsiêwziêæ

spo³ecznych maj¹cych na celu poprawê warunków ¿ycia spo-
³eczno�ci Osiedla

5) uczestnictwo w posiedzeniach Rady Miejskiej
6) zwo³ywanie i prowadzenie posiedzeñ Zarz¹du Osiedla
7) kierowanie realizacj¹ uchwa³ Ogólnego Zebrania Miesz-

kañców i Zarz¹du Osiedla
8) wystêpowanie z wnioskami dotycz¹cymi potrzeb Osie-

dla i jego mieszkañców oraz prowadzenie dzia³alno�ci interwen-
cyjnej w tym zakresie

9) prowadzenie dokumentacji dzia³alno�ci organów Osiedla
10) sporz¹dzanie sprawozdañ i rozliczeñ z gospodarczej i

finansowej dzia³alno�ci Osiedla.

§ 12.1.Przewodnicz¹cy jako funkcjonariusz publiczny ko-
rzysta z ochrony prawnej.

2.Przy wykonywaniu czynno�ci okre�lonych w §11 Prze-
wodnicz¹cemu przys³uguje pomoc prawna i organizacyjna Urzêdu
Miejskiego.

§ 13.Do zadañ i kompetencji Zarz¹du Osiedla nale¿y:
1) przygotowanie Ogólnych Zebrañ Mieszkañców Osiedla

i sporz¹dzanie projektów uchwa³ tych zebrañ
2) zbieranie wniosków i innych wyst¹pieñ mieszkañców w

sprawach Osiedla
3) sporz¹dzanie projektów wyst¹pieñ do innych organów

w sprawach wykraczaj¹cych poza mo¿liwo�ci realizacji w spra-
wach Osiedla

4) inicjowanie dzia³añ spo³ecznie u¿ytecznych dla Osiedla
i jego mieszkañców

§ 14.1.Prawo uczestniczenia w Ogólnym Zebraniu Miesz-
kañców maj¹ wszyscy mieszkañcy Osiedla stanowi¹cy wspól-
notê samorz¹dow¹ Osiedla.

2.Uczestnictwo w Ogólnym Zebraniu Mieszkañców upraw-
nia do:

1) zabierania g³osu w dyskusji
2) przedstawiania wniosków i projektów uchwa³
3) g³osowania
4) sk³adania o�wiadczeñ
5) ¿¹dania zapisu w protokole zabrania, z³o¿onego o�wiad-

czenia lub deklaracji.

§ 15.1.Ogólne Zebrania Mieszkañców zwo³uje Przewod-
nicz¹cy:

1) z w³asnej inicjatywy
2) na ¿¹danie co najmniej 1/10 mieszkañców uprawnio-

nych do udzia³u w zebraniu
3) na polecenie Rady Miejskiej lub Burmistrza.
2.W uzasadnionych przypadkach Ogólne Zabranie Miesz-

kañców mo¿e zwo³aæ Burmistrz.
3.W przypadkach okre�lonych w ust.1 pkt.2 i 3 zebranie

powinno byæ zwo³ane w terminie 7 dni od otrzymania wniosku
lub polecenia.

§ 16.1.Zebranie mieszkañców odbywa siê w miarê ist-
niej¹cych potrzeb.

2.Termin i miejsce zebrania podaje siê do wiadomo�ci
publicznej poprzez wywieszenie og³oszeñ na tablicach og³o-
szeniowych w obszarze okre�lonym w §2.

§ 17.1.Zebranie jest wa¿ne, gdy mieszkañcy zostali o nim
prawid³owo zawiadomieni, zgodnie z wymogami Statutu, bez
wzglêdu na ilo�æ obecnych na nim uprawnionych mieszkañ-
ców.

2.Zebranie otwiera Przewodnicz¹cy i przewodniczy jego
obradom

3.W razie nieobecno�ci Przewodnicz¹cego, choroby lub
odwo³ania jego obowi¹zki przejmuje najstarszy wiekiem cz³o-
nek Zarz¹du Osiedla

4.Porz¹dek obrad ustala Zarz¹d Osiedla na podstawie
projektu przed³o¿onego przez Przewodnicz¹cego.

§ 18.1.Ogólne Zebranie Mieszkañców i Zarz¹d Osiedla
podejmuj¹ uchwa³y w g³osowaniu jawnym, zwyk³¹ wiêkszo�ci¹
g³osów chyba, ¿e Statut lub Ordynacja wyborcza stanowi ina-
czej

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

§ 19.Na wniosek co najmniej 1/4 uprawnionych do g³o-
sowania obecnych na zebraniach, przeprowadza siê w konkret-
nej sprawie g³osowanie tajne.

§ 20.Zarz¹d Osiedla zaprasza na swoje posiedzenia rad-
nych gminy i powiatu zamieszka³ych na terenie Osiedla, a tak¿e
przedstawicieli organizacji samorz¹dowych, pozarz¹dowych,
spo³ecznych, zawodowych, by omawiaæ problemy, plany, zamie-
rzenia, podejmowaæ organizatorskie inicjatywy wspó³dzia³ania.

IV.  ZASADY I TRYB WYBORU ORGANÓW OSIEDLA

§ 21.Wybory Zarz¹du Osiedla i Przewodnicz¹cego zarz¹-
dza Rada Miejska w terminie do 6 miesiêcy od rozpoczêcia
nowej kadencji Rady Miejskiej.

§ 22.1.Wybory przeprowadza siê na Ogólnym Zebraniu
Mieszkañców Osiedla zgodnie z obowi¹zuj¹cymi przepisami
prawa i niniejszym Statutem.

2.Zebranie wyborcze zwo³uje Burmistrz ustalaj¹c termin
zebrania.

3.Do czasu wyboru nowego Przewodnicz¹cego zebranie
wyborcze prowadzi Przewodnicz¹cy poprzedniej kadencji lub
osoba wyznaczona przez Burmistrza.

§ 23.1.Dla prawomocno�ci wyborów przeprowadzonych
na zebraniu wymagana jest obecno�æ co najmniej 1/20 miesz-
kañców uprawnionych do g³osowania.
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2.O ile w wyznaczonym terminie nie uzyskano obecno�ci
wymaganej liczby mieszkañców, wybory mog¹ byæ prowadzone
bez wzglêdu na liczbê obecnych na zebraniu w tym samym dniu,
po up³ywie pó³ godziny od pierwotnie ustalonego terminu odby-
cia zebrania.

§ 24.Czynne i bierne prawo wyborcze przys³uguje pe³nolet-
nim mieszkañcom Osiedla, maj¹cym sta³e zamieszkanie na jego
terenie. Nie dope³nienie obowi¹zku meldunkowego nie wy³¹cza
prawa wyborczego osoby stale zamieszkuj¹cej na obszarze Osie-
dla.

§ 25.Wyboru Zarz¹du Osiedla i jego Przewodnicz¹cego do-
konuje Ogólne Zebranie Mieszkañców Osiedla w�ród nieograni-
czonej liczby kandydatów w bezpo�rednim g³osowaniu tajnym,
zwyk³¹ wiêkszo�ci¹ g³osów. Odwo³anie nastêpuje w tym samym
trybie.

§ 26.Cz³onkowie Zarz¹du Osiedla oraz Przewodnicz¹cy
mog¹ byæ odwo³ani przez Ogólne Zebranie Mieszkañców przed
up³ywem kadencji, je¿eli nie wykonuj¹ swych obowi¹zków, naru-
szaj¹ postanowienia Statutu i uchwa³ zebrania lub dopu�cili siê
czynu dyskwalifikuj¹cego w opinii �rodowiska.

§ 27.1.Wybory przeprowadza komisja skrutacyjna, w sk³a-
dzie co najmniej 3 - osobowym, powo³ana spo�ród uprawnio-
nych do g³osowania uczestników Ogólnego  Zebrania Mieszkañ-
ców.

2.Cz³onkowie komisji skrutacyjnej nie mog¹ byæ wybierani
na cz³onka Zarz¹du Osiedla i Przewodnicz¹cego.

3.Do zadañ komisji skrutacyjnej nale¿y:
1) przyjêcie zg³oszeñ kandydatów
2) przeprowadzenie tajnego g³osowania, przygotowanie

kart do g³osowania, opatrzenie ich pieczêci¹, przygotowanie
urny wyborczej, rozdanie kart do g³osowania, przeliczenie g³o-
sów

3) ustalenie wyników g³osowania (za wybranych uwa¿a
siê tych, którzy otrzymali najwiêksz¹ liczbê g³osów, w przypad-
ku gdy dwie lub kilka osób otrzyma³o tak¹ sam¹ liczbê g³osów
i stanowi¹ liczbê wiêksz¹ ni¿ wybieran¹, przeprowadza siê
dodatkowe g³osowanie tylko miêdzy tymi osobami)

4) dopilnowanie, by g³osowanie odbywa³o siê wy³¹cznie
osobi�cie za pomoc¹ kart do g³osowania

5) stwierdzenie, ¿e niewa¿ne s¹ g³osy na kartach: ca³ko-
wicie przedartych, innych ni¿ opieczêtowane

6) og³oszenie wyników wyborów
7) sporz¹dzenie protoko³ów o wynikach wyborów i poda-

nie ich do publicznej wiadomo�ci przez odczytanie, wywiesza-
nie na zewn¹trz lokalu wyborczego oraz w sposób zwyczajowo
przyjêty na tablicach og³oszeñ.

§ 28.Nadzór nad dzia³alno�ci¹ Osiedla sprawuje wy³¹cz-
nie Rada Miejska, przy pomocy Komisji Rewizyjnej

§ 29.Zmiany Statutu uchwala Rada Miejska z w³asnej
inicjatywy lub na wniosek Ogólnego Zebrania Mieszkañców
Osiedla.

§ 30.Na posiedzenie Ogólnego Zebrania Mieszkañców
oraz Zarz¹du Osiedla udostêpniane s¹ sale narad Urzêdu
Miejskiego w Baborowie.

Na podstawie art. 35 ust. 1, art. 40 ust 2 pkt 1 i art. 41 ust 1
ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorz¹dzie gminnym ( Dz. U.z
2001 r.  Nr 142 poz.1591; 2002 r . Nr 23, poz.220, Nr 62, poz.558,
Nr 113, poz.984, Nr 214, poz.1806) oraz art. 4 ust 1 i art. 13 pkt 2
ustawy z dnia 20 lipca 2000 r. o og³aszaniu aktów normatywnych
i niektórych innych aktów prawnych ( Dz.U. Nr 62, poz.718; 2001 r. Nr
46, poz.499)-Rada Miejska w Baborowie uchwala, co nastêpuje :

§ 1. Uchwala siê statuty nastêpuj¹cych so³ectw Gminy Ba-
borów:

1) Statut So³ectwa Babice    - stanowi¹cy za³¹cznik nr  1,
2) Statut So³ectwa Boguchwa³ów- stanowi¹cy za³¹cznik nr  2,
3) Statut So³ectwa Czerwonków   - stanowi¹cy za³¹cznik nr  3,
4) Statut So³ectwa Dzieæmarów    - stanowi¹cy za³¹cznik nr  4,
5) Statut So³ectwa Dzielów     - stanowi¹cy za³¹cznik nr  5,
6) Statut So³ectwa Ksiê¿e Pole     - stanowi¹cy za³¹cznik nr  6,
7) Statut So³ectwa Raków    - stanowi¹cy za³¹cznik nr  7,
8)Statut So³ectwa Sucha Psina - stanowi¹cy za³¹cznik nr  8,
9)Statut so³ectwa Su³ków          - stanowi¹cy za³¹cznik nr  9,
10)Statut So³ectwa Szczyty         - stanowi¹cy za³¹cznik nr 10,
11)Statut So³ectwa T³ustomosty   - stanowi¹cy za³¹cznik nr 11.
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Uchwa³a Nr IV/38 /2003
Rady Miejskiej w Baborowie

z dnia 4 lutego 2003 r.

w sprawie uchwalenia statutów so³ectw Gminy Baborów.

§ 2.Wykonanie uchwa³y powierza siê Burmistrzowi Gmi-
ny Baborów.

§ 3.Uchwa³a podlega opublikowaniu w Dzienniku Urzê-
dowym Województwa Opolskiego i wchodzi w ¿ycie po up³ywie
14 dni od dnia og³oszenia.

Przewodnicz¹cy
Rady Miejskiej

Jerzy Tomczyk

Za³¹cznik  nr 1
do uchwa³y Nr IV/ 38 /2003

Rady Miejskiej w Baborowie
 z dnia 4 lutego 2003 r.

STATUT SO£ECTWA BABICE

I. POSTANOWIENIA OGÓLNE

§ 1.1. So³ectwo Babice, jako jednostka pomocnicza
Gminy Baborów, posiada w³asn¹ organizacjê, wybieralne or-
gany oraz w³asne uprawnienia i zadania.
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2. So³ectwo Babice obejmuje obszar 8,2 km2 zamieszka³y
przez ludno�æ stanowi¹c¹ wspólnotê so³eck¹.

3. So³ectwo ma prawo do herbu oraz oznakowania siedzi-
by So³tysa tablic¹ "So³tys" z  wizerunkiem herbu Gminy.

II. ORGANIZACJA I ZADANIA SO£ECTWA

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

2. Organami so³ectwa s¹:
1) Zebranie Wiejskie,
2) So³tys,
3) Rada So³ecka.

§ 3.1. Do zadañ So³ectwa nale¿y:
1) udzia³ w rozpatrywaniu spraw rolnictwa, inwestycji na

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

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

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

kresie organizowania warunków ¿ycia na wsi.
2. Rada Miejska na wniosek so³ectwa mo¿e przekazaæ

okre�lone sk³adniki mienia komunalnego so³ectwu do korzy-
stania.

3. Realizuj¹c zadanie o którym mowa w ust 2, organy so-
³ectwa rozporz¹dzaj¹ dochodami z tego �ród³a, w ramach bu-
d¿etu Gminy

§ 4.Zadania okre�lone w § 3 ust 1 so³ectwo realizuje w
szczególno�ci poprzez:

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

2) opiniowanie spraw nale¿¹cych do zakresu dzia³ania
so³ectwa,

3 wspó³uczestnictwo w organizowaniu i przeprowadzaniu
przez Radê Miejsk¹ konsultacji spo³ecznej projektów uchwa³
Rady Miejskiej o podstawowym znaczeniu dla mieszkañców
so³ectwa,

4) wystêpowanie z wnioskami do Rady Miejskiej o rozpa-
trzenie spraw, których za³atwienie wykracza poza mo¿liwo�ci
mieszkañców so³ectwa,

5) wspó³pracê z radnymi w zakresie organizacji spotkañ z
wyborcami, dy¿urów oraz kierowanie do nich wniosków doty-
cz¹cych so³ectwa,

6) ustalenie zadañ dla So³tysa do realizacji pomiêdzy Ze-
braniami Wiejskimi.

III. ZEBRANIE WIEJSKIE

§ 5.1. Zebranie Wiejskie jest form¹ demokracji bezpo-
�redniej samorz¹dno�ci lokalnej mieszkañców so³ectwa i jako
takie jest organem uchwa³odawczym w so³ectwie.

2. Prawo uczestnictwa i wybierania w Zebraniu Wiejskim maj¹
wszyscy mieszkañcy so³ectwa zameldowani lub stale zamieszkuj¹cy
na obszarze so³ectwa posiadaj¹cy czynne prawo wyborcze.

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

czenia lub deklaracji.

4. W Zebraniu Wiejskim mog¹ uczestniczyæ (bez prawa g³oso-
wania) przedstawiciele Urzêdu. Mog¹ oni zabieraæ g³os, sk³adaæ
o�wiadczenia poza regulaminowym porz¹dkiem obrad.

5. Zebranie Wiejskie zwo³uje So³tys w razie potrzeby, nie
rzadziej jednak jak jeden raz w roku w okresie jesiennym po-
przez og³oszenie. W szczególnie uzasadnionych przypadkach
Zebranie Wiejskie mo¿e równie¿ zwo³aæ Burmistrz, z w³asnej
inicjatywy lub na wniosek co najmniej 10 mieszkañców upraw-
nionych do g³osowania.

6. Termin i miejsce Zebrania Wiejskiego, zwo³uj¹cy poda-
je do publicznej wiadomo�ci w formie obwieszczeñ na tablicy
og³oszeñ w so³ectwie oraz innych miejscach publicznych na te-
renie so³ectwa, a tak¿e na tablicy og³oszeñ Urzêdu, najpó�niej
na siedem dni przed Zebraniem.

7. Zebranie jest wa¿ne bez wzglêdu na ilo�æ obecnych na
nim uprawnionych mieszkañców.

8. G³osowanie nad poszczególnymi sprawami jest jaw-
ne, za wyj¹tkiem spraw, dla których niniejszy Statut lub ustawa
przewiduje g³osowanie tajne. Do stwierdzenia poparcia miesz-
kañców wystarczy zwyk³a wiêkszo�æ g³osów. Zwyk³a wiêkszo�æ
oznacza przynajmniej o jeden g³os wiêcej "za" od g³osów prze-
ciwnych.

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

1) projektów rozstrzygniêæ organów gminy w czê�ci doty-
cz¹cej planów zagospodarowania przestrzennego so³ectwa i
jego realizacji,

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

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

których za³atwienie przekracza mo¿liwo�ci so³ectwa.

2. Zebranie Wiejskie mo¿e w drodze opinii wyra¿onej przez
g³osowanie wp³ywaæ na dzia³alno�æ organów so³ectwa.

3. Do wy³¹cznej kompetencji Zebrania Wiejskiego nale¿y:
1) wybór i odwo³anie So³tysa,
2) wybór i odwo³anie Rady So³eckiej,
3) wnioskowanie do Rady Miejskiej o zarz¹dzenie przed-

terminowych wyborów So³tysa,
4) wnioskowanie do Rady Miejskiej o zarz¹dzenie przed-

terminowych wyborów Rady So³eckiej.

IV. SO£TYS

§ 7.1. So³tys jest organem wykonawczym so³ectwa i wy-
bieralnym na okres 4 letniej kadencji.

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

3. So³tysa wybiera siê z nieograniczonej liczby kandyda-
tów, dopuszczalny jest wybór w przypadku zg³oszenia choæby
jednego kandydata.

§ 8.1. So³tys jako organ wykonawczy so³ectwa wyposa¿o-
ny jest na mocy niniejszego Statutu w nastêpuj¹ce kompeten-
cje :

1) jako reprezentant so³ectwa :
a) wystêpuje w imieniu so³ectwa wobec w³adz i ró¿nych

osób oraz instytucji we wszystkich sprawach dotycz¹cych so³ec-
twa,

b)bierze udzia³ w sesjach Rady Miejskiej z g³osem dorad-
czym,
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Za uczestnictwo w sesjach So³tysowi przys³uguje dieta na
zasadach okre�lonych odrêbn¹ uchwa³¹ Rady Miejskiej,

c) bierze udzia³ w dzia³alno�ci wykonawczej Burmistrza,
d) zwo³uje i przewodniczy Zebraniom Wiejskim,
e) zwo³uje i przewodniczy Radzie So³eckiej,
f) mo¿e wnosiæ skargi na dzia³alno�æ i decyzjê ró¿nych

instytucji i organów w sprawach dotycz¹cych so³ectwa,
g) informuje ogó³ mieszkañców o wa¿niejszych sprawach

so³ectwa,
2) jako organizator dzia³añ so³ectwa :
a) projektuje dzia³anie so³ectwa oraz przedk³ada je Zebra-

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

opinii i wniosków,
c) organizuje i koordynuje inicjatywy i przedsiêwziêcia spo-

³eczne na terenie so³ectwa,
d) podejmuje wykonanie uchwa³ Zebrania Wiejskiego i

wspó³pracuje z mieszkañcami w ich realizacji,
e) podejmuje czynno�ci przygotowawcze i wykonawcze

zwi¹zane z administracj¹ sk³adników mienia powierzonego
so³ectwu,

f) mo¿e wystêpowaæ z wnioskami i propozycjami w spra-
wie mienia.

So³tys korzysta z pomocy prawnej i techniczno - organiza-
cyjnej Urzêdu Gminy w sprawach administrowania mieniem,

3) jako realizator zadañ z zakresu administracji publicz-
nej:

a) wspó³dzia³a z organami Pañstwowej Inspekcji Sanitar-
nej w sprawach dotycz¹cych zdrowia i ¿ycia mieszkañców,

b) wspó³pracuje z w³a�ciwymi organami w sprawach za-
pobiegania i zwalczania skutków klêsk ¿ywio³owych,

c) wspó³dzia³a z organami stra¿y po¿arnej w profilaktyce
przeciwpo¿arowej,

d) wystawia �wiadectwa miejsca pochodzenia zwierz¹t,
e) mo¿e pe³niæ funkcjê inkasenta  podatku rolnego, od

nieruchomo�ci i posiadania psów, za prowizj¹ okre�lon¹ uchwa-
³¹ Rady Miejskiej.

2. So³tys z mocy prawa korzysta z ochrony prawnej przy-
s³uguj¹cej funkcjonariuszom publicznym.

V. RADA SO£ECKA

§ 9.1. Rada So³ecka jest organem wybieralnym o charak-
terze doradczym i inicjuj¹cym oraz wspomagaj¹cym So³tysa,
mog¹cym podejmowaæ okre�lone sprawy zarówno z w³asnej
inicjatywy, jak i na wniosek So³tysa.

2. Rada So³ecka so³ectwa Babice liczy 5 osób.
3. Kadencja Rady So³eckiej trwa 4 lata.
4. Rada So³ecka jest wybierana z nieograniczonej liczby

kandydatów.
5. Rada So³ecka jest uprawniona do wspó³dzia³ania z

So³tysem w prowadzeniu i za³atwianiu spraw so³ectwa a w szcze-
gólno�ci do:

1) podejmowania inicjatyw dotycz¹cych przeznaczenia
�rodków finansowych na cele rozwoju gospodarczego so³ec-
twa,

2) inicjowania dzia³añ spo³ecznie u¿ytecznych dla so³ec-
twa i jego mieszkañców,

3) opracowania i przedk³adania Zebraniu Wiejskiemu pro-
jektów uchwa³ w sprawach bêd¹cych przedmiotem obrad Ze-
brania Wiejskiego.

4) przedstawiania Zebraniu Wiejskiemu propozycji doty-
cz¹cych udzia³u mieszkañców so³ectwa w rozwi¹zywaniu pro-
blemów so³ectwa oraz realizacji zadañ samorz¹du,

5) wspó³dzia³anie z organizacjami spo³ecznymi w celu
wspólnej realizacji zadañ, (cofania zezwoleñ na sprzeda¿ napo-
jów alkoholowych, opiniowania inicjatyw zmierzaj¹cych do skie-
rowania na leczenie odwykowe itp.).

6. W celu integracji spo³ecznych dzia³añ �rodowiska wiej-
skiego, Rada So³ecka winna zapraszaæ na swoje posiedzenia
radnych gminy lub powiatu zamieszka³ych na terenie so³ectwa.

7. Rada So³ecka mo¿e równie¿ zapraszaæ na swoje po-
siedzenia przedstawicieli organizacji samorz¹dowych, zawodo-
wych i spo³ecznych dzia³aj¹cych w so³ectwie, omawiaæ plany
oraz zamierzenia, podejmowaæ organizatorskie inicjatywy wspó³-
dzia³ania.

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

§ 10.1. Wybory So³tysa i Rady So³eckiej zarz¹dza Rada
Miejska, w terminie do 6 miesiêcy od rozpoczêcia nowej kaden-
cji Rady Miejskiej.

2. W przypadku odwo³ania So³tysa w trakcie kadencji lub
zaistnienia innej okoliczno�ci uniemo¿liwiaj¹cej trwale wykony-
wanie funkcji przez So³tysa, wybory przedterminowe zwo³uje siê
w terminie nie d³u¿szym ni¿ 14 dni od zaistnienia tych okoliczno-
�ci.

3. Zebranie Wiejskie zwo³ane w celu wyborów So³tysa i
Rady So³eckiej prowadzi Burmistrz lub upowa¿niona przez nie-
go osoba.

4. Czynne i bierne prawo wyborcze przys³uguje sta³ym
mieszkañcom so³ectwa, którzy w dniu wyborów ukoñczyli 18 lat.
Nie dope³nienie obowi¹zku meldunkowego nie wy³¹cza czyn-
nego prawa wyborczego osoby stale zamieszkuj¹cej w so³ec-
twie.

5. Wybory przeprowadza komisja skrutacyjna, w sk³adzie
co najmniej 3 osobowym, powo³ana spo�ród uprawnionych do
g³osowania uczestników Zebrania Wiejskiego ( nie bêd¹cych
kandydatami na So³tysa czy cz³onka Rady So³eckiej).

6. Do zadañ komisji skrutacyjnej nale¿y:
1) przyjêcie zg³oszeñ kandydatów,
2) przeprowadzenie tajnego g³osowania; przygotowanie

kart do g³osowania (na karcie kandydatów umieszcza siê w ko-
lejno�ci alfabetycznej) i opatrzenie ich pieczêci¹, przygotowanie
urny wyborczej, rozdanie kart do g³osowania, zebranie g³osów,

3) ustalenie wyników g³osowania (za wybranych uwa¿a
siê tych, którzy otrzymali najwiêksz¹ liczbê g³osów, w przypadku
gdy dwie lub kilka osób otrzyma³o tak¹ sam¹ liczbê g³osów i
stanowi¹ liczbê wiêksz¹ ni¿ wybieran¹, przeprowadza siê do-
datkowe g³osowanie tylko miêdzy tymi osobami),

4) g³osowanie na So³tysa i cz³onków Rady So³eckiej odby-
wa siê wy³¹cznie osobi�cie, za pomoc¹ kart do g³osowania,

5) niewa¿ne s¹ g³osy na kartach : ca³kowicie przedartych,
innych ni¿ urzêdowe,

6) og³oszenie wyników wyborów,
7) sporz¹dzenie protoko³ów o wynikach wyborów i poda-

nie ich do publicznej wiadomo�ci w sposób zwyczajowo przyjêty
i przez og³oszenie na tablicach og³oszeñ oraz na zewn¹trz loka-
lu wyborczego.

VII. GOSPODARKA MIENIEM I GOSPODARKA FINANSO-
WA SO£ECTWA

§ 11.1. So³ectwo mo¿e zarz¹dzaæ przekazanym mu, przez
Radê Miejsk¹ odrêbn¹ uchwa³¹, mieniem gminnym.

2. W zakresie zwyk³ego zarz¹du mieniem bêd¹cym w jego
posiadaniu so³ectwo:

1) utrzymuje mienie w stanie nie pogorszonym poprzez
dokonywanie niezbêdnych napraw, konserwacji i remontów,
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2) za³atwia bie¿¹ce sprawy zwi¹zane z eksploatacj¹ mie-
nia,

3) korzysta z mienia zgodnie z przeznaczeniem,
4) mo¿e prowadziæ dzia³alno�æ gospodarcz¹ z wykorzy-

staniem mienia, którym zarz¹dza, w zakresie nie wykraczaj¹-
cym poza zadania o charakterze u¿yteczno�ci publicznej w
uzgodnieniu z Burmistrzem.

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

3. W sprawach okre�lonych w ust.1 i 2 so³ectwo reprezen-
tuje So³tys.

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

§ 12.1. So³tys przedk³ada do zatwierdzenia przez Burmi-
strza w terminie do 10 pa�dziernika roku poprzedzaj¹cego rok
bud¿etowy, plan finansowo-rzeczowy. Plan ten uprzednio winien
byæ uchwalony przez Zebranie Wiejskie.

2. Obs³ugê finansowo-ksiêgow¹, w tym dochodów i wy-
datków so³ectwa, prowadzi Referat Finansowo - Bud¿etowy Urzê-
du.

3. �rodki finansowe przewidziane w bud¿ecie Gminy w
uchwale bud¿etowej na dany rok, przychody z mienia pozostaj¹-
cego w zarz¹dzie so³ectwa, dobrowolne wp³aty osób fizycznych i
prawnych oraz inne uzyskane �rodki so³ectwo przeznacza na
cele okre�lone w planie rzeczowo-finansowym, a w szczegól-
no�ci na:

1) inwestycje i bie¿¹ce utrzymanie mienia, którym zarz¹-
dza,

2) finansowanie swojej statutowej dzia³alno�ci,
3) dofinansowanie inicjatyw spo³ecznych w so³ectwie,
4) cele okre�lone uchwa³ami Zebrania Wiejskiego zgod-

nie z planem rzeczowo-finansowym, o którym mowa w ust.1.

4. Bie¿¹cy nadzór nad czynno�ciami okre�lonymi w ust. 1-3
sprawuje Burmistrz w porozumieniu ze Skarbnikiem Gminy.

VIII. KONTROLA I NADZÓR

§ 13.1. Nadzór nad dzia³alno�ci¹ organów so³ectwa spra-
wuje Rada Miejska i Burmistrz.

2. Rada Miejska nadzoruje dzia³alno�æ so³ectwa za po-
moc¹ Komisji Rewizyjnej, przy czym przynajmniej raz na cztery
lata dokonuje kontroli gospodarki finansowej so³ectwa.

3. Burmistrz lub osoba dzia³aj¹ca w jego imieniu ma pra-
wo wgl¹du do dokumentów w celu ich oceny pod wzglêdem
zgodno�ci z prawem, wstêpu do pomieszczeñ i budynków za-
rz¹dzanych przez so³ectwo oraz prawo ¿¹dania od So³tysa nie-
zbêdnych informacji i danych dotycz¹cych funkcjonowania so-
³ectwa.

4. Burmistrz  jest obowi¹zany czuwaæ, aby mienie so³ec-
twa nie by³o nara¿one na szkody i uszczuplenia oraz aby �rodki
finansowe so³ectwa wydatkowane by³y zgodnie z przepisami  i
Statutem.

I X. POSTANOWIENIA KOÑCOWE

§ 14 .1. Zmiany do Statutu uchwala Rada Miejska z w³a-
snej inicjatywy lub na wniosek Zebrania Wiejskiego w trybie i na
zasadach przewidzianych do jego uchwalenia.

2. Statut podlega og³oszeniu w Dzienniku Urzêdowym
Województwa Opolskiego oraz na tablicy og³oszeñ w Urzêdzie
Gminy i w lokalu So³tysa.

Za³¹cznik  nr 2
do uchwa³y Nr IV/ 38 /2003

Rady Miejskiej w Baborowie
 z dnia 4 lutego 2003 r.

STATUT SO£ECTWA BOGUCHWA£ÓW

I. POSTANOWIENIA OGÓLNE

§ 1.1.So³ectwo Boguchwa³ów, jako jednostka pomocni-
cza gminy Baborów, posiada w³asn¹ organizacjê, wybieralne
organy oraz w³asne uprawnienia i zadania.

2.So³ectwo Boguchwa³ów obejmuje obszar 8,2 km2 za-
mieszka³y przez ludno�æ stanowi¹c¹ wspólnotê so³eck¹.

3.So³ectwo ma prawo do herbu oraz oznakowania siedzi-
by So³tysa tablic¹ "So³tys" z  wizerunkiem herbu Gminy.

II. ORGANIZACJA SO£ECTWA

§ 2.1.So³ectwo jako jednostka pomocnicza wykonuje za-
dania powierzone jej przez gminê, dzia³aj¹c poprzez swoje or-
gany.

2.Organami so³ectwa s¹:
1) Zebranie Wiejskie,
2) So³tys,
3) Rada So³ecka.

§ 3.1.Do zadañ So³ectwa nale¿y:
1) udzia³ w rozpatrywaniu spraw rolnictwa, inwestycji na

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

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

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

kresie organizowania warunków ¿ycia na wsi.
2.Rada Miejska na wniosek so³ectwa mo¿e przekazaæ

okre�lone sk³adniki mienia komunalnego so³ectwu do korzy-
stania.

3.Realizuj¹c zadanie o którym mowa w ust 2, organy so-
³ectwa rozporz¹dzaj¹ dochodami z tego �ród³a, w ramach bu-
d¿etu Gminy.

§ 4.Zadania okre�lone w § 3 ust. 1 so³ectwo realizuje w
szczególno�ci poprzez:

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

2) opiniowanie spraw nale¿¹cych do zakresu dzia³ania
so³ectwa,

3) wspó³uczestnictwo w organizowaniu i przeprowadza-
niu przez Radê Miejsk¹ konsultacji spo³ecznej projektów uchwa³
Rady Miejskiej o podstawowym znaczeniu dla mieszkañców
so³ectwa,

4) wystêpowanie z wnioskami do Rady Miejskiej o rozpa-
trzenie spraw, których za³atwienie wykracza poza mo¿liwo�ci
mieszkañców so³ectwa,

5) wspó³pracê z radnymi w zakresie organizacji spotkañ z
wyborcami, dy¿urów oraz kierowanie do nich wniosków doty-
cz¹cych so³ectwa,

6) ustalenie zadañ dla So³tysa do realizacji pomiêdzy Ze-
braniami Wiejskimi.
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III. ZEBRANIE WIEJSKIE

§ 5.1. Zebranie Wiejskie jest form¹ demokracji bezpo�red-
niej samorz¹dno�ci lokalnej mieszkañców so³ectwa i jako takie
jest organem uchwa³odawczym w so³ectwie.

2. Prawo uczestnictwa i wybierania w Zebraniu Wiejskim
maj¹ wszyscy mieszkañcy so³ectwa zameldowani lub stale za-
mieszkuj¹cy na obszarze so³ectwa posiadaj¹cy czynne prawo
wyborcze.

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

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

g³osowania) przedstawiciele Urzêdu. Mog¹ oni zabieraæ g³os,
sk³adaæ o�wiadczenia poza regulaminowym porz¹dkiem obrad.

5. Zebranie Wiejskie zwo³uje So³tys w razie potrzeby, nie
rzadziej jednak jak jeden raz w roku w okresie jesiennym poprzez
og³oszenie. W szczególnie uzasadnionych przypadkach Zebra-
nie Wiejskie mo¿e równie¿ zwo³aæ Burmistrz, z w³asnej inicjatywy
lub na wniosek co najmniej 10 mieszkañców uprawnionych do
g³osowania.

6. Termin i miejsce Zebrania Wiejskiego, zwo³uj¹cy poda-
je do publicznej wiadomo�ci w formie obwieszczeñ na tablicy
og³oszeñ w so³ectwie oraz innych miejscach publicznych na te-
renie so³ectwa, a tak¿e na tablicy og³oszeñ Urzêdu, najpó�niej na
siedem dni przed Zebraniem.

7. Zebranie jest wa¿ne bez wzglêdu na ilo�æ obecnych na
nim uprawnionych mieszkañców.

8. G³osowanie nad poszczególnymi sprawami jest jawne,
za wyj¹tkiem spraw, dla których niniejszy Statut lub ustawa prze-
widuje g³osowanie tajne. Do stwierdzenia poparcia mieszkañ-
ców wystarczy zwyk³a wiêkszo�æ g³osów. Zwyk³a wiêkszo�æ ozna-
cza przynajmniej o jeden g³os wiêcej "za" od g³osów przeciw-
nych.

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

1) projektów rozstrzygniêæ organów gminy w czê�ci doty-
cz¹cej planów zagospodarowania przestrzennego so³ectwa i jego
realizacji,

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

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

których za³atwienie przekracza mo¿liwo�ci so³ectwa.

2.Zebranie Wiejskie mo¿e w drodze opinii wyra¿onej przez
g³osowanie wp³ywaæ na dzia³alno�æ organów so³ectwa.

3. Do wy³¹cznej kompetencji Zebrania Wiejskiego nale¿y:
1) wybór i odwo³anie So³tysa,
2) wybór i odwo³anie Rady So³eckiej,
3) wnioskowanie do Rady Miejskiej o zarz¹dzenie przed-

terminowych wyborów So³tysa,
4) wnioskowanie do Rady Miejskiej o zarz¹dzenie przed-

terminowych wyborów Rady So³eckiej.

IV. SO£TYS

§ 7.1. So³tys jest organem wykonawczym so³ectwa i wy-
bieralnym na okres 4 letniej kadencji.

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

3. So³tysa wybiera siê z nieograniczonej liczby kandyda-
tów, dopuszczalny jest wybór w przypadku zg³oszenie choæby
jednego kandydata.

§ 8.1. So³tys jako organ wykonawczy so³ectwa wyposa-
¿ony jest na mocy niniejszego Statutu w nastêpuj¹ce kompe-
tencje :

1) jako reprezentant so³ectwa :
a) wystêpuje w imieniu so³ectwa wobec w³adz i ró¿nych

osób oraz instytucji we wszystkich sprawach dotycz¹cych so-
³ectwa,

b) bierze udzia³ w sesjach Rady Miejskiej z g³osem do-
radczym.

Za uczestnictwo w sesjach So³tysowi przys³uguje dieta
na zasadach okre�lonych odrêbn¹ uchwa³¹ Rady Miejskiej,

c) bierze udzia³ w dzia³alno�ci wykonawczej Burmistrza,
d) zwo³uje i przewodniczy Zebraniom Wiejskim,
e) zwo³uje i przewodniczy Radzie So³eckiej,
f) mo¿e wnosiæ skargi na dzia³alno�æ i decyzjê ró¿nych

instytucji i organów w sprawach dotycz¹cych so³ectwa,
g) informuje ogó³ mieszkañców o wa¿niejszych sprawach

so³ectwa,
2)  jako organizator dzia³añ so³ectwa :
a) projektuje dzia³anie so³ectwa oraz przedk³ada je Ze-

braniu Wiejskiemu,
b) przygotowuje dla Zebrania Wiejskiego projekty uchwa³,

opinii i wniosków,
c) organizuje i koordynuje inicjatywy i przedsiêwziêcia

spo³eczne na terenie so³ectwa,
d) podejmuje wykonanie uchwa³ Zebrania Wiejskiego i

wspó³pracuje z mieszkañcami w ich realizacji.
e) podejmuje czynno�ci przygotowawcze i wykonawcze

zwi¹zane z administracj¹ sk³adników mienia powierzonego
so³ectwu,

f) mo¿e wystêpowaæ z wnioskami i propozycjami w spra-
wie mienia.

So³tys korzysta z pomocy prawnej i techniczno - organi-
zacyjnej Urzêdu Gminy w sprawach administrowania mieniem,

3) jako realizator zadañ z zakresu administracji publicz-
nej:

a) wspó³dzia³a z organami Pañstwowej Inspekcji Sani-
tarnej w sprawach dotycz¹cych zdrowia i ¿ycia mieszkañców,

b) wspó³pracuje z w³a�ciwymi organami w sprawach za-
pobiegania i zwalczania skutków klêsk ¿ywio³owych,

c) wspó³dzia³a z organami stra¿y po¿arnej w profilaktyce
przeciwpo¿arowej,

d) wystawia �wiadectwa miejsca pochodzenia zwierz¹t,
e)mo¿e pe³niæ funkcjê inkasenta  podatku rolnego, od

nieruchomo�ci i posiadania psów, za prowizj¹ okre�lon¹
uchwa³¹ Rady Miejskiej.

2. So³tys z mocy prawa korzysta z ochrony prawnej przy-
s³uguj¹cej funkcjonariuszom publicznym.
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V. RADA SO£ECKA

§ 9.1. Rada So³ecka jest organem wybieralnym o charak-
terze doradczym i inicjuj¹cym oraz wspomagaj¹cym So³tysa,
mog¹cym podejmowaæ okre�lone sprawy zarówno z w³asnej
inicjatywy, jak i na wniosek So³tysa.

2. Rada So³ecka so³ectwa Boguchwa³ów liczy 5 osób.
3. Kadencja Rady So³eckiej trwa 4 lata.
4. Rada So³ecka jest wybierana z nieograniczonej liczby

kandydatów.
5. Rada So³ecka jest uprawniona do wspó³dzia³ania z

So³tysem w prowadzeniu i za³atwianiu spraw so³ectwa a w szcze-
gólno�ci do:

1) podejmowania inicjatyw dotycz¹cych przeznaczenia
�rodków finansowych na cele rozwoju gospodarczego so³ec-
twa,

2) inicjowania dzia³añ spo³ecznie u¿ytecznych dla so³ec-
twa i jego mieszkañców,

3) opracowania i przedk³adania Zebraniu Wiejskiemu pro-
jektów uchwa³ w sprawach bêd¹cych przedmiotem obrad Ze-
brania Wiejskiego.

4) przedstawiania Zebraniu Wiejskiemu propozycji doty-
cz¹cych udzia³u mieszkañców so³ectwa w rozwi¹zywaniu pro-
blemów so³ectwa oraz realizacji zadañ samorz¹du,

5) wspó³dzia³anie z organizacjami spo³ecznymi w celu
wspólnej realizacji zadañ, (cofania zezwoleñ na sprzeda¿ napo-
jów alkoholowych, opiniowania inicjatyw zmierzaj¹cych do skie-
rowania na leczenie odwykowe itp.).

6. W celu integracji spo³ecznych dzia³añ �rodowiska wiej-
skiego, Rada So³ecka winna zapraszaæ na swoje posiedzenia
radnych gminy lub powiatu zamieszka³ych na terenie so³ectwa.

7. Rada So³ecka mo¿e równie¿ zapraszaæ na swoje po-
siedzenia przedstawicieli organizacji samorz¹dowych, zawodo-
wych i spo³ecznych dzia³aj¹cych w so³ectwie, omawiaæ plany
oraz zamierzenia, podejmowaæ organizatorskie inicjatywy wspó³-
dzia³ania.

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

§ 10.1.Wybory So³tysa i Rady So³eckiej zarz¹dza Rada
Miejska, w terminie do 6 miesiêcy od rozpoczêcia nowej kaden-
cji Rady Miejskiej.

2.W przypadku odwo³ania So³tysa w trakcie kadencji lub
zaistnienia innej okoliczno�ci uniemo¿liwiaj¹cej trwale wykony-
wanie funkcji przez So³tysa, wybory przedterminowe zwo³uje siê
w terminie nie d³u¿szym ni¿ 14 dni od zaistnienia tych okoliczno-
�ci.

3.Zebranie Wiejskie zwo³ane w celu wyborów So³tysa i
Rady So³eckiej prowadzi Burmistrz lub upowa¿niona przez nie-
go osoba.

4.Czynne i bierne prawo wyborcze przys³uguje sta³ym
mieszkañcom so³ectwa, którzy w dniu wyborów ukoñczyli 18 lat.
Nie dope³nienie obowi¹zku meldunkowego nie wy³¹cza czyn-
nego prawa wyborczego osoby stale zamieszkuj¹cej w so³ec-
twie.

5.Wybory przeprowadza komisja skrutacyjna, w sk³adzie
co najmniej 3 osobowym, powo³ana spo�ród uprawnionych do
g³osowania uczestników Zebrania Wiejskiego ( nie bêd¹cych
kandydatami na So³tysa czy cz³onka Rady So³eckiej).

6.Do zadañ komisji skrutacyjnej nale¿y:
1/przyjêcie zg³oszeñ kandydatów,
2/przeprowadzenie tajnego g³osowania; przygotowanie

kart do g³osowania (na karcie kandydatów umieszcza siê w ko-
lejno�ci alfabetycznej) i opatrzenie ich pieczêci¹, przygotowanie
urny wyborczej, rozdanie kart do g³osowania, zebranie g³osów,

3/ustalenie wyników g³osowania (za wybranych uwa¿a siê
tych, którzy otrzymali najwiêksz¹ liczbê g³osów, w przypadku gdy
dwie lub kilka osób otrzyma³o tak¹ sam¹ liczbê g³osów i stano-
wi¹ liczbê wiêksz¹ ni¿ wybieran¹, przeprowadza siê dodatkowe
g³osowanie tylko miêdzy tymi osobami),

4/g³osowanie na So³tysa i cz³onków Rady So³eckiej odby-
wa siê wy³¹cznie osobi�cie, za pomoc¹ kart do g³osowania,

5/niewa¿ne s¹ g³osy na kartach : ca³kowicie przedartych,
innych ni¿ urzêdowe,

6/og³oszenie wyników wyborów,
7/sporz¹dzenie protoko³ów o wynikach wyborów i poda-

nie ich do publicznej wiadomo�ci w sposób zwyczajowo przyjêty
i przez og³oszenie na tablicach og³oszeñ oraz na zewn¹trz loka-
lu wyborczego.

VII. GOSPODARKA MIENIEM I GOSPODARKA FINANSO-
WA SO£ECTWA

§ 11.1.So³ectwo mo¿e zarz¹dzaæ przekazanym mu, przez
Radê Miejsk¹ odrêbn¹ uchwa³¹, mieniem gminnym.

2.W zakresie zwyk³ego zarz¹du mieniem bêd¹cym w jego
posiadaniu so³ectwo:

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

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

3) korzysta z mienia zgodnie z przeznaczeniem,
4) mo¿e prowadziæ dzia³alno�æ gospodarcz¹ z wykorzy-

staniem mienia, którym zarz¹dza, w zakresie nie wykraczaj¹-
cym poza zadania o charakterze u¿yteczno�ci publicznej w
uzgodnieniu z Burmistrzem.

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

3. W sprawach okre�lonych w ust.1 i 2 so³ectwo reprezen-
tuje So³tys.

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

§ 12.1.So³tys przedk³ada do zatwierdzenia przez Burmi-
strza w terminie do 10 pa�dziernika roku poprzedzaj¹cego rok
bud¿etowy, plan finansowo-rzeczowy. Plan ten uprzednio winien
byæ uchwalony przez Zebranie Wiejskie.

2.Obs³ugê finansowo-ksiêgow¹, w tym dochodów i wy-
datków so³ectwa, prowadzi Referat Finansowo - Bud¿etowy Urzê-
du.

3.�rodki finansowe przewidziane w bud¿ecie Gminy w
uchwale bud¿etowej na dany rok, przychody z mienia pozostaj¹-
cego w zarz¹dzie so³ectwa, dobrowolne wp³aty osób fizycznych i
prawnych oraz inne uzyskane �rodki so³ectwo przeznacza na
cele okre�lone w planie rzeczowo-finansowym, a w szczegól-
no�ci na:

1) inwestycje i bie¿¹ce utrzymanie mienia, którym zarz¹-
dza,

2) finansowanie swojej statutowej dzia³alno�ci,
3) dofinansowanie inicjatyw spo³ecznych w so³ectwie,
4) cele okre�lone uchwa³ami Zebrania Wiejskiego zgod-

nie z planem rzeczowo-finansowym, o którym mowa w ust.1.

4.Bie¿¹cy nadzór nad czynno�ciami okre�lonymi w ust. 1-3
sprawuje Burmistrz w porozumieniu ze Skarbnikiem Gminy.
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VIII. KONTROLA I NADZÓR

§ 13.1.Nadzór nad dzia³alno�ci¹ organów so³ectwa spra-
wuje Rada Miejska i Burmistrz.

2.Rada Miejska nadzoruje dzia³alno�æ so³ectwa za po-
moc¹ Komisji Rewizyjnej, przy czym przynajmniej raz na cztery
lata dokonuje kontroli gospodarki finansowej so³ectwa.

3.Burmistrz lub osoba dzia³aj¹ca w jego imieniu ma pra-
wo wgl¹du do dokumentów w celu ich oceny pod wzglêdem
zgodno�ci z prawem, wstêpu do pomieszczeñ i budynków za-
rz¹dzanych przez so³ectwo oraz prawo ¿¹dania od So³tysa nie-
zbêdnych informacji i danych dotycz¹cych funkcjonowania so-
³ectwa.

4.Burmistrz  jest obowi¹zany czuwaæ, aby mienie so³ec-
twa nie by³o nara¿one na szkody i uszczuplenia oraz aby �rodki
finansowe so³ectwa wydatkowane by³y zgodnie z przepisami i
Statutem.

IX. POSTANOWIENIA KOÑCOWE

§ 14 .1.Zmiany do Statutu uchwala Rada Miejska z w³a-
snej inicjatywy lub na wniosek Zebrania Wiejskiego w trybie i na
zasadach przewidzianych do jego uchwalenia.

2.Statut podlega og³oszeniu w Dzienniku Urzêdowym
Województwa Opolskiego oraz na tablicy og³oszeñ w Urzêdzie
Gminy i w lokalu So³tysa.

Za³¹cznik  nr 3
do uchwa³y Nr IV/ 38 /2003

Rady Miejskiej w Baborowie
 z dnia 4 lutego 2003 r.

STATUT SO£ECTWA CZERWONKÓW

I. POSTANOWIENIA OGÓLNE

§ 1.1. So³ectwo Czerwonków, jako jednostka pomocnicza
gminy Baborów, posiada w³asn¹ organizacjê, wybieralne orga-
ny oraz w³asne uprawnienia i zadania.

2. So³ectwo Czerwonków obejmuje obszar 9,2 km2 za-
mieszka³y przez ludno�æ stanowi¹c¹ wspólnotê so³eck¹.

3. So³ectwo ma prawo do herbu oraz oznakowania siedzi-
by So³tysa tablic¹ "So³tys" z  wizerunkiem herbu Gminy.

II. ORGANIZACJA SO£ECTWA

§ 2.1.So³ectwo jako jednostka pomocnicza wykonuje zadania
powierzone jej przez gminê, dzia³aj¹c poprzez swoje organy.

2.Organami so³ectwa s¹:
5) Zebranie Wiejskie,
6) So³tys,
7) Rada So³ecka.

§ 3.1.Do zadañ So³ectwa nale¿y:
1) udzia³ w rozpatrywaniu spraw rolnictwa, inwestycji na

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

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

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

kresie organizowania warunków ¿ycia na wsi.

2. Rada Miejska na wniosek so³ectwa mo¿e przekazaæ
okre�lone sk³adniki mienia komunalnego so³ectwu do korzy-
stania.

3. Realizuj¹c zadanie o którym mowa w ust 2, organy so-
³ectwa rozporz¹dzaj¹ dochodami z tego �ród³a, w ramach bu-
d¿etu Gminy.

§ 4. Zadania okre�lone w § 3 ust 1 so³ectwo realizuje w
szczególno�ci poprzez:

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

2) opiniowanie spraw nale¿¹cych do zakresu dzia³ania
so³ectwa,

3) wspó³uczestnictwo w organizowaniu i przeprowadza-
niu przez Radê Miejsk¹ konsultacji spo³ecznej projektów uchwa³
Rady Miejskiej o podstawowym znaczeniu dla mieszkañców
so³ectwa,

4) wystêpowanie z wnioskami do Rady Miejskiej o rozpa-
trzenie spraw, których za³atwienie wykracza poza mo¿liwo�ci
mieszkañców so³ectwa,

5) wspó³pracê z radnymi w zakresie organizacji spotkañ z
wyborcami, dy¿urów oraz kierowanie do nich wniosków doty-
cz¹cych so³ectwa,

6) ustalenie zadañ dla So³tysa do realizacji pomiêdzy Ze-
braniami Wiejskimi.

III. ZEBRANIE WIEJSKIE

§ 5.1.Zebranie Wiejskie jest form¹ demokracji bezpo�red-
niej samorz¹dno�ci lokalnej mieszkañców so³ectwa i jako takie
jest organem uchwa³odawczym w so³ectwie.

2.Prawo uczestnictwa i wybierania w Zebraniu Wiejskim
maj¹ wszyscy mieszkañcy so³ectwa zameldowani lub stale za-
mieszkuj¹cy na obszarze so³ectwa posiadaj¹cy czynne prawo
wyborcze.

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

czenia lub deklaracji.
4.W Zebraniu Wiejskim mog¹ uczestniczyæ (bez prawa g³o-

sowania) przedstawiciele Urzêdu. Mog¹ oni zabieraæ g³os, sk³a-
daæ o�wiadczenia poza regulaminowym porz¹dkiem obrad.

5.Zebranie Wiejskie zwo³uje So³tys w razie potrzeby, nie
rzadziej jednak jak jeden raz w roku w okresie jesiennym po-
przez og³oszenie. W szczególnie uzasadnionych przypadkach
Zebranie Wiejskie mo¿e równie¿ zwo³aæ Burmistrz, z w³asnej
inicjatywy lub na wniosek co najmniej 10 mieszkañców upraw-
nionych do g³osowania.

6.Termin i miejsce Zebrania Wiejskiego, zwo³uj¹cy poda-
je do publicznej wiadomo�ci w formie obwieszczeñ na tablicy
og³oszeñ w so³ectwie oraz innych miejscach publicznych na te-
renie so³ectwa, a tak¿e na tablicy og³oszeñ Urzêdu, najpó�niej
na siedem dni przed Zebraniem.

7.Zebranie jest wa¿ne bez wzglêdu na ilo�æ obecnych na
nim uprawnionych mieszkañców.

8.G³osowanie nad poszczególnymi sprawami jest jawne, za
wyj¹tkiem spraw, dla których niniejszy Statut lub ustawa przewiduje
g³osowanie tajne. Do stwierdzenia poparcia mieszkañców wystarczy
zwyk³a wiêkszo�æ g³osów. Zwyk³a wiêkszo�æ oznacza przynajmniej o
jeden g³os wiêcej "za" od g³osów przeciwnych.

§ 6.1. Zebranie Wiejskie jest w³adne wyra¿aæ opiniê we
wszystkich istotnych dla interesów mieszkañców wsi sprawach,
a w szczególno�ci:
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1) projektów rozstrzygniêæ organów gminy w czê�ci doty-
cz¹cej planów zagospodarowania przestrzennego so³ectwa i
jego realizacji,

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

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

których za³atwienie przekracza mo¿liwo�ci so³ectwa.

2.Zebranie Wiejskie mo¿e w drodze opinii wyra¿onej przez
g³osowanie wp³ywaæ na dzia³alno�æ organów so³ectwa.

3. Do wy³¹cznej kompetencji Zebrania Wiejskiego nale¿y:
1) wybór i odwo³anie So³tysa,
2) wybór i odwo³anie Rady So³eckiej,
3) wnioskowanie do Rady Miejskiej o zarz¹dzenie przed-

terminowych wyborów So³tysa,
4) wnioskowanie do Rady Miejskiej o zarz¹dzenie przed-

terminowych wyborów Rady So³eckiej.

IV. SO£TYS

§ 7.1.So³tys jest organem wykonawczym so³ectwa i wy-
bieralnym na okres 4 letniej kadencji.

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

3.So³tysa wybiera siê z nieograniczonej liczby kandyda-
tów, dopuszczalny jest wybór w przypadku zg³oszenia choæby
jednego kandydata.

§ 8.1. So³tys jako organ wykonawczy so³ectwa wyposa¿o-
ny jest na mocy niniejszego Statutu w nastêpuj¹ce kompeten-
cje :

1) jako reprezentant so³ectwa :
a) wystêpuje w imieniu so³ectwa wobec w³adz i ró¿nych

osób oraz instytucji we wszystkich sprawach dotycz¹cych so³ec-
twa,

b) bierze udzia³ w sesjach Rady Miejskiej z g³osem dorad-
czym.

Za uczestnictwo w sesjach So³tysowi przys³uguje dieta na
zasadach okre�lonych odrêbn¹ uchwa³¹ Rady Miejskiej,

c) bierze udzia³ w dzia³alno�ci wykonawczej Burmistrza,
d) zwo³uje i przewodniczy Zebraniom Wiejskim,
e) zwo³uje i przewodniczy Radzie So³eckiej,
f) mo¿e wnosiæ skargi na dzia³alno�æ i decyzjê ró¿nych

instytucji i organów w sprawach dotycz¹cych so³ectwa,
g) informuje ogó³ mieszkañców o wa¿niejszych sprawach

so³ectwa.
2) jako organizator dzia³añ so³ectwa :
a) projektuje dzia³anie so³ectwa oraz przedk³ada je Zebra-

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

opinii i wniosków,
c) organizuje i koordynuje inicjatywy i przedsiêwziêcia spo-

³eczne na terenie so³ectwa,
d) podejmuje wykonanie uchwa³ Zebrania Wiejskiego i

wspó³pracuje z mieszkañcami w ich realizacji.
e) podejmuje czynno�ci przygotowawcze i wykonawcze

zwi¹zane z administracj¹ sk³adników mienia powierzonego
so³ectwu,

f) mo¿e wystêpowaæ z wnioskami i propozycjami w spra-
wie mienia.

So³tys korzysta z pomocy prawnej i techniczno - organiza-
cyjnej Urzêdu Gminy w sprawach administrowania mieniem,

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

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

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

przeciwpo¿arowej,
d) wystawia �wiadectwa miejsca pochodzenia zwierz¹t,
e)mo¿e pe³niæ funkcjê inkasenta  podatku rolnego, od nie-

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

2. So³tys z mocy prawa korzysta z ochrony prawnej przy-
s³uguj¹cej funkcjonariuszom publicznym.

V. RADA SO£ECKA

§ 9.1.Rada So³ecka jest organem wybieralnym o charak-
terze doradczym i inicjuj¹cym oraz wspomagaj¹cym So³tysa,
mog¹cym podejmowaæ okre�lone sprawy zarówno z w³asnej
inicjatywy, jak i na wniosek So³tysa.

2.Rada So³ecka so³ectwa Czerwonków liczy 5 osób.
3.Kadencja Rady So³eckiej trwa 4 lata.
4.Rada So³ecka jest wybierana z nieograniczonej liczby

kandydatów.
5.Rada So³ecka jest uprawniona do wspó³dzia³ania z So³-

tysem w prowadzeniu i za³atwianiu spraw so³ectwa a w szcze-
gólno�ci do:

1) podejmowania inicjatyw dotycz¹cych przeznaczenia
�rodków finansowych na cele rozwoju gospodarczego so³ec-
twa,

2) inicjowania dzia³añ spo³ecznie u¿ytecznych dla so³ec-
twa i jego mieszkañców,

3) opracowania i przedk³adania Zebraniu Wiejskiemu pro-
jektów uchwa³ w sprawach bêd¹cych przedmiotem obrad Ze-
brania Wiejskiego.

4) przedstawiania Zebraniu Wiejskiemu propozycji doty-
cz¹cych udzia³u mieszkañców so³ectwa w rozwi¹zywaniu pro-
blemów so³ectwa oraz realizacji zadañ samorz¹du,

5) wspó³dzia³anie z organizacjami spo³ecznymi w celu
wspólnej realizacji zadañ, (cofania zezwoleñ na sprzeda¿ napo-
jów alkoholowych, opiniowania inicjatyw zmierzaj¹cych do skie-
rowania na leczenie odwykowe itp.).

6.W celu integracji spo³ecznych dzia³añ �rodowiska wiej-
skiego, Rada So³ecka winna zapraszaæ na swoje posiedzenia
radnych gminy lub powiatu zamieszka³ych na terenie so³ectwa.

7.Rada So³ecka mo¿e równie¿ zapraszaæ na swoje po-
siedzenia przedstawicieli organizacji samorz¹dowych, zawodo-
wych i spo³ecznych dzia³aj¹cych w so³ectwie, omawiaæ plany
oraz zamierzenia, podejmowaæ organizatorskie inicjatywy wspó³-
dzia³ania.

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

§ 10. 1.Wybory So³tysa i Rady So³eckiej zarz¹dza Rada
Miejska, w terminie do 6 miesiêcy od rozpoczêcia nowej kaden-
cji Rady Miejskiej.

2.W przypadku odwo³ania So³tysa w trakcie kadencji lub
zaistnienia innej okoliczno�ci uniemo¿liwiaj¹cej trwale wykony-
wanie funkcji przez So³tysa, wybory przedterminowe zwo³uje siê w
terminie nie d³u¿szym ni¿ 14 dni od zaistnienia tych okoliczno�ci.

3.Zebranie Wiejskie zwo³ane w celu wyborów So³tysa i
Rady So³eckiej prowadzi Burmistrz lub upowa¿niona przez nie-
go osoba.

4.Czynne i bierne prawo wyborcze przys³uguje sta³ym
mieszkañcom so³ectwa, którzy w dniu wyborów ukoñczyli 18 lat.
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Nie dope³nienie obowi¹zku meldunkowego nie wy³¹cza czyn-
nego prawa wyborczego osoby stale zamieszkuj¹cej w so³ec-
twie.

5.Wybory przeprowadza komisja skrutacyjna, w sk³adzie
co najmniej 3 osobowym, powo³ana spo�ród uprawnionych do
g³osowania uczestników Zebrania Wiejskiego ( nie bêd¹cych
kandydatami na So³tysa czy cz³onka Rady So³eckiej).

6.Do zadañ komisji skrutacyjnej nale¿y:
1) przyjêcie zg³oszeñ kandydatów,
2) przeprowadzenie tajnego g³osowania; przygotowanie

kart do g³osowania (na karcie kandydatów umieszcza siê w ko-
lejno�ci alfabetycznej) i opatrzenie ich pieczêci¹, przygotowanie
urny wyborczej, rozdanie kart do g³osowania, zebranie g³osów,

3) ustalenie wyników g³osowania (za wybranych uwa¿a
siê tych, którzy otrzymali najwiêksz¹ liczbê g³osów, w przypadku
gdy dwie lub kilka osób otrzyma³o tak¹ sam¹ liczbê g³osów i
stanowi¹ liczbê wiêksz¹ ni¿ wybieran¹, przeprowadza siê do-
datkowe g³osowanie tylko miêdzy tymi osobami),

4) g³osowanie na So³tysa i cz³onków Rady So³eckiej odby-
wa siê wy³¹cznie osobi�cie, za pomoc¹ kart do g³osowania,

5) niewa¿ne s¹ g³osy na kartach : ca³kowicie przedartych,
innych ni¿ urzêdowe,

6) og³oszenie wyników wyborów,
7) sporz¹dzenie protoko³ów o wynikach wyborów i poda-

nie ich do publicznej wiadomo�ci w sposób zwyczajowo przyjêty
i przez og³oszenie na tablicach og³oszeñ oraz na zewn¹trz loka-
lu wyborczego.

VII. GOSPODARKA MIENIEM I GOSPODARKA FINANSO-
WA SO£ECTWA

§ 11.1.So³ectwo mo¿e zarz¹dzaæ przekazanym mu, przez
Radê Miejsk¹ odrêbn¹ uchwa³¹, mieniem gminnym.

2.W zakresie zwyk³ego zarz¹du mieniem bêd¹cym w jego
posiadaniu so³ectwo:

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

2) za³atwia bie¿¹ce sprawy zwi¹zane z eksploatacj¹ mienia,
3) korzysta z mienia zgodnie z przeznaczeniem,
4) mo¿e prowadziæ dzia³alno�æ gospodarcz¹ z wykorzy-

staniem mienia, którym zarz¹dza, w zakresie nie wykraczaj¹-
cym poza zadania o charakterze u¿yteczno�ci publicznej w
uzgodnieniu z Burmistrzem,

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

3.W sprawach okre�lonych w ust.1 i 2 so³ectwo reprezen-
tuje So³tys.

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

§ 12.1.So³tys przedk³ada do zatwierdzenia przez Burmi-
strza w terminie do 10 pa�dziernika roku poprzedzaj¹cego rok
bud¿etowy, plan finansowo-rzeczowy. Plan ten uprzednio winien
byæ uchwalony przez Zebranie Wiejskie.

2.Obs³ugê finansowo-ksiêgow¹, w tym dochodów i wy-
datków so³ectwa, prowadzi Referat Finansowo - Bud¿etowy Urzêdu.

3.�rodki finansowe przewidziane w bud¿ecie Gminy w
uchwale bud¿etowej na dany rok, przychody z mienia pozostaj¹-
cego w zarz¹dzie so³ectwa, dobrowolne wp³aty osób fizycznych i
prawnych oraz inne uzyskane �rodki so³ectwo przeznacza na
cele okre�lone w planie rzeczowo-finansowym, a w szczegól-
no�ci na:

1) inwestycje i bie¿¹ce utrzymanie mienia, którym zarz¹dza,
2)finansowanie swojej statutowej dzia³alno�ci,
3)dofinansowanie inicjatyw spo³ecznych w so³ectwie,
4)cele okre�lone uchwa³ami Zebrania Wiejskiego zgod-

nie z planem rzeczowo-finansowym, o którym mowa w ust.1.

4. Bie¿¹cy nadzór nad czynno�ciami okre�lonymi w ust. 1-3
sprawuje Burmistrz w porozumieniu ze Skarbnikiem Gminy.

VIII. KONTROLA I NADZÓR

§ 13.1.Nadzór nad dzia³alno�ci¹ organów so³ectwa spra-
wuje Rada Miejska i Burmistrz.

2.Rada Miejska nadzoruje dzia³alno�æ so³ectwa za po-
moc¹ Komisji Rewizyjnej, przy czym przynajmniej raz na cztery
lata dokonuje kontroli gospodarki finansowej so³ectwa.

3.Burmistrz lub osoba dzia³aj¹ca w jego imieniu ma pra-
wo wgl¹du do dokumentów w celu ich oceny pod wzglêdem
zgodno�ci z prawem, wstêpu do pomieszczeñ i budynków za-
rz¹dzanych przez so³ectwo oraz prawo ¿¹dania od So³tysa nie-
zbêdnych informacji i danych dotycz¹cych funkcjonowania so-
³ectwa.

4.Burmistrz  jest obowi¹zany czuwaæ, aby mienie so³ec-
twa nie by³o nara¿one na szkody i uszczuplenia oraz aby �rodki
finansowe so³ectwa wydatkowane by³y zgodnie z przepisami i
Statutem.

IX. POSTANOWIENIA KOÑCOWE

§ 14 .1.Zmiany do Statutu uchwala Rada Miejska z w³a-
snej inicjatywy lub na wniosek Zebrania Wiejskiego w trybie i na
zasadach przewidzianych do jego uchwalenia.

2.Statut podlega og³oszeniu w Dzienniku Urzêdowym
Województwa Opolskiego oraz na tablicy og³oszeñ w Urzêdzie
Gminy i w lokalu So³tysa.

Za³¹cznik  nr 4
do uchwa³y Nr IV/ 38 / 2003

Rady Miejskiej w Baborowie
 z dnia 4 lutego 2003 r.

STATUT SO£ECTWA DZIEÆMARÓW

I. POSTANOWIENIA OGÓLNE

§ 1.So³ectwo Dzieæmarów, jako jednostka pomocnicza
gminy Baborów, posiada w³asn¹ organizacjê, wybieralne orga-
ny oraz w³asne uprawnienia i zadania.

1.So³ectwo Dzieæmarów obejmuje obszar 9,7 km2 zamiesz-
ka³y przez ludno�æ stanowi¹c¹ wspólnotê so³eck¹.

2.So³ectwo ma prawo do herbu oraz oznakowania siedzi-
by So³tysa tablic¹ "So³tys"  z  wizerunkiem herbu Gminy.

II. ORGANIZACJA SO£ECTWA

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

2.Organami so³ectwa s¹:
1) Zebranie Wiejskie,
2) So³tys,
3) Rada So³ecka.
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§ 3. 1.Do zadañ So³ectwa nale¿y:
1) udzia³ w rozpatrywaniu spraw rolnictwa, inwestycji na

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

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

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

kresie organizowania warunków ¿ycia na wsi.
2.Rada Miejska na wniosek so³ectwa mo¿e przekazaæ

okre�lone sk³adniki mienia komunalnego so³ectwu do korzy-
stania.

3.Realizuj¹c zadanie o którym mowa w ust 2, organy so-
³ectwa rozporz¹dzaj¹ dochodami z tego �ród³a, w ramach bu-
d¿etu Gminy.

§ 4. Zadania okre�lone w § 3 ust. 1 so³ectwo realizuje w
szczególno�ci poprzez:

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

2)  opiniowanie spraw nale¿¹cych do zakresu dzia³ania
so³ectwa,

3) wspó³uczestnictwo w organizowaniu i przeprowadza-
niu przez Radê Miejsk¹ konsultacji spo³ecznej projektów uchwa³
Rady Miejskiej o podstawowym znaczeniu dla mieszkañców
so³ectwa,

4) wystêpowanie z wnioskami do Rady Miejskiej o rozpa-
trzenie spraw, których za³atwienie wykracza poza mo¿liwo�ci
mieszkañców so³ectwa,

5) wspó³pracê z radnymi w zakresie organizacji spotkañ z
wyborcami, dy¿urów oraz kierowanie do nich wniosków doty-
cz¹cych so³ectwa,

6) ustalenie zadañ dla So³tysa do realizacji pomiêdzy Ze-
braniami Wiejskimi.

III. ZEBRANIE WIEJSKIE

§ 5.1.Zebranie Wiejskie jest form¹ demokracji bezpo�red-
niej samorz¹dno�ci lokalnej mieszkañców so³ectwa i jako takie
jest organem uchwa³odawczym w so³ectwie.

2.Prawo uczestnictwa i wybierania w Zebraniu Wiejskim
maj¹ wszyscy mieszkañcy so³ectwa zameldowani lub stale za-
mieszkuj¹cy na obszarze so³ectwa posiadaj¹cy czynne prawo
wyborcze.

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

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

g³osowania) przedstawiciele Urzêdu. Mog¹ oni zabieraæ g³os,
sk³adaæ o�wiadczenia poza regulaminowym porz¹dkiem obrad.

5.Zebranie Wiejskie zwo³uje So³tys w razie potrzeby, nie
rzadziej jednak jak jeden raz w roku w okresie jesiennym po-
przez og³oszenie. W szczególnie uzasadnionych przypadkach
Zebranie Wiejskie mo¿e równie¿ zwo³aæ Burmistrz, z w³asnej
inicjatywy lub na wniosek co najmniej 10 mieszkañców upraw-
nionych do g³osowania.

6.Termin i miejsce Zebrania Wiejskiego, zwo³uj¹cy poda-
je do publicznej wiadomo�ci w formie obwieszczeñ na tablicy
og³oszeñ w so³ectwie oraz innych miejscach publicznych na te-
renie so³ectwa, a tak¿e na tablicy og³oszeñ Urzêdu, najpó�niej
na siedem dni przed Zebraniem.

7.Zebranie jest wa¿ne bez wzglêdu na ilo�æ obecnych na
nim uprawnionych mieszkañców.

8.G³osowanie nad poszczególnymi sprawami jest jawne,
za wyj¹tkiem spraw, dla których niniejszy Statut lub ustawa prze-
widuje g³osowanie tajne. Do stwierdzenia poparcia mieszkañ-
ców wystarczy zwyk³a wiêkszo�æ g³osów. Zwyk³a wiêkszo�æ ozna-
cza przynajmniej o jeden g³os wiêcej "za" od g³osów przeciw-
nych.

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

1) projektów rozstrzygniêæ organów gminy w czê�ci doty-
cz¹cej planów zagospodarowania przestrzennego so³ectwa i
jego realizacji,

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

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

których za³atwienie przekracza mo¿liwo�ci so³ectwa.

2.Zebranie Wiejskie mo¿e w drodze opinii wyra¿onej przez
g³osowanie wp³ywaæ na dzia³alno�æ organów so³ectwa.

3. Do wy³¹cznej kompetencji Zebrania Wiejskiego nale¿y:
1) wybór i odwo³anie So³tysa,
2) wybór i odwo³anie Rady So³eckiej,
3) wnioskowanie do Rady Miejskiej o zarz¹dzenie przed-

terminowych wyborów So³tysa,
4) wnioskowanie do Rady Miejskiej o zarz¹dzenie przed-

terminowych wyborów Rady So³eckiej.

IV. SO£TYS

§ 7.1.So³tys jest organem wykonawczym so³ectwa i wy-
bieralnym na okres 4 letniej kadencji.

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

3.So³tysa wybiera siê z nieograniczonej liczby kandyda-
tów, dopuszczalny jest wybór w przypadku zg³oszenia choæby
jednego kandydata.

§ 8.1. So³tys jako organ wykonawczy so³ectwa wyposa¿o-
ny jest na mocy niniejszego Statutu w nastêpuj¹ce kompetencje :

1) jako reprezentant so³ectwa :
a)wystêpuje w imieniu so³ectwa wobec w³adz i ró¿nych

osób oraz instytucji we wszystkich sprawach dotycz¹cych so³ec-
twa,

b)bierze udzia³ w sesjach Rady Miejskiej z g³osem dorad-
czym.

Za uczestnictwo w sesjach So³tysowi przys³uguje dieta na
zasadach okre�lonych odrêbn¹ uchwa³¹ Rady Miejskiej,

c)bierze udzia³ w dzia³alno�ci wykonawczej Burmistrza,
d)zwo³uje i przewodniczy Zebraniom Wiejskim,
e)zwo³uje i przewodniczy Radzie So³eckiej,
f)mo¿e wnosiæ skargi na dzia³alno�æ i decyzjê ró¿nych in-

stytucji i organów w sprawach dotycz¹cych so³ectwa,
g)informuje ogó³ mieszkañców o wa¿niejszych sprawach

so³ectwa.
2) jako organizator dzia³añ so³ectwa :
a)projektuje dzia³anie so³ectwa oraz przedk³ada je Zebra-

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

opinii i wniosków,
c)organizuje i koordynuje inicjatywy i przedsiêwziêcia spo-

³eczne na terenie so³ectwa,
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d)podejmuje wykonanie uchwa³ Zebrania Wiejskiego i
wspó³pracuje z mieszkañcami w ich realizacji,

e)podejmuje czynno�ci przygotowawcze i wykonawcze
zwi¹zane z administracj¹ sk³adników mienia powierzonego
so³ectwu,

f)mo¿e wystêpowaæ z wnioskami i propozycjami w spra-
wie mienia.

So³tys korzysta z pomocy prawnej i techniczno - organiza-
cyjnej Urzêdu Gminy w sprawach administrowania mieniem.

3) jako realizator zadañ z zakresu administracji publicz-
nej:

a) wspó³dzia³a z organami Pañstwowej Inspekcji Sanitar-
nej w sprawach dotycz¹cych zdrowia i ¿ycia mieszkañców,

b) wspó³pracuje z w³a�ciwymi organami w sprawach za-
pobiegania i zwalczania skutków klêsk ¿ywio³owych,

c) wspó³dzia³a z organami stra¿y po¿arnej w profilaktyce
przeciwpo¿arowej,

d) wystawia �wiadectwa miejsca pochodzenia zwierz¹t,
e)mo¿e pe³niæ funkcjê inkasenta  podatku rolnego, od nie-

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

2. So³tys z mocy prawa korzysta z ochrony prawnej przy-
s³uguj¹cej funkcjonariuszom publicznym.

V. RADA SO£ECKA

§ 9.1.Rada So³ecka jest organem wybieralnym o charak-
terze doradczym i inicjuj¹cym oraz wspomagaj¹cym So³tysa,
mog¹cym podejmowaæ okre�lone sprawy zarówno z w³asnej
inicjatywy, jak i na wniosek So³tysa.

2.Rada So³ecka so³ectwa Dzieæmarów liczy 5 osób.
3.Kadencja Rady So³eckiej trwa 4 lata.
4.Rada So³ecka jest wybierana z nieograniczonej liczby

kandydatów.
5.Rada So³ecka jest uprawniona do wspó³dzia³ania z So³-

tysem w prowadzeniu i za³atwianiu spraw so³ectwa a w szcze-
gólno�ci do:

1) podejmowania inicjatyw dotycz¹cych przeznaczenia �rod-
ków finansowych na cele rozwoju gospodarczego so³ectwa,

2) inicjowania dzia³añ spo³ecznie u¿ytecznych dla so³ec-
twa i jego mieszkañców,

3) opracowania i przedk³adania Zebraniu Wiejskiemu pro-
jektów uchwa³ w sprawach bêd¹cych przedmiotem obrad Ze-
brania Wiejskiego.

4) przedstawiania Zebraniu Wiejskiemu propozycji doty-
cz¹cych udzia³u mieszkañców so³ectwa w rozwi¹zywaniu pro-
blemów so³ectwa oraz realizacji zadañ samorz¹du,

5) wspó³dzia³anie z organizacjami spo³ecznymi w celu
wspólnej realizacji zadañ, (cofania zezwoleñ na sprzeda¿ napo-
jów alkoholowych, opiniowania inicjatyw zmierzaj¹cych do skie-
rowania na leczenie odwykowe itp.).

6.W celu integracji spo³ecznych dzia³añ �rodowiska wiej-
skiego, Rada So³ecka winna zapraszaæ na swoje posiedzenia
radnych gminy lub powiatu zamieszka³ych na terenie so³ectwa.

7.Rada So³ecka mo¿e równie¿ zapraszaæ na swoje posiedze-
nia przedstawicieli organizacji samorz¹dowych, zawodowych i spo-
³ecznych dzia³aj¹cych w so³ectwie, omawiaæ plany oraz zamierzenia,
podejmowaæ organizatorskie inicjatywy wspó³dzia³ania.

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

§ 10.1.Wybory So³tysa i Rady So³eckiej zarz¹dza Rada
Miejska, w terminie do 6 miesiêcy od rozpoczêcia nowej kaden-
cji Rady Miejskiej.

2.W przypadku odwo³ania So³tysa w trakcie kadencji lub
zaistnienia innej okoliczno�ci uniemo¿liwiaj¹cej trwale wykony-
wania funkcji przez So³tysa, wybory przedterminowe zwo³uje siê
w terminie nie d³u¿szym ni¿ 14 dni od zaistnienia tych okoliczno�ci.

3.Zebranie Wiejskie zwo³ane w celu wyborów So³tysa i
Rady So³eckiej prowadzi Burmistrz lub upowa¿niona przez nie-
go osoba.

4.Czynne i bierne prawo wyborcze przys³uguje sta³ym
mieszkañcom so³ectwa, którzy w dniu wyborów ukoñczyli 18 lat.
Nie dope³nienie obowi¹zku meldunkowego nie wy³¹cza czyn-
nego prawa wyborczego osoby stale zamieszkuj¹cej w so³ec-
twie.

5.Wybory przeprowadza komisja skrutacyjna, w sk³adzie
co najmniej 3 osobowym, powo³ana spo�ród uprawnionych do
g³osowania uczestników Zebrania Wiejskiego ( nie bêd¹cych
kandydatami na So³tysa czy cz³onka Rady So³eckiej).

6.Do zadañ komisji skrutacyjnej nale¿y:
1) przyjêcie zg³oszeñ kandydatów,
2) przeprowadzenie tajnego g³osowania; przygotowanie

kart do g³osowania (na karcie kandydatów umieszcza siê w ko-
lejno�ci alfabetycznej) i opatrzenie ich pieczêci¹, przygotowanie
urny wyborczej, rozdanie kart do g³osowania, zebranie g³osów,

3) ustalenie wyników g³osowania (za wybranych uwa¿a
siê tych, którzy otrzymali najwiêksz¹ liczbê g³osów, w przypadku
gdy dwie lub kilka osób otrzyma³o tak¹ sam¹ liczbê g³osów i
stanowi¹ liczbê wiêksz¹ ni¿ wybieran¹, przeprowadza siê do-
datkowe g³osowanie tylko miêdzy tymi osobami),

4) g³osowanie na So³tysa i cz³onków Rady So³eckiej odby-
wa siê wy³¹cznie osobi�cie, za pomoc¹ kart do g³osowania,

5) niewa¿ne s¹ g³osy na kartach : ca³kowicie przedartych,
innych ni¿ urzêdowe,

6) og³oszenie wyników wyborów,
7) sporz¹dzenie protoko³ów o wynikach wyborów i poda-

nie ich do publicznej wiadomo�ci w sposób zwyczajowo przyjêty
i przez og³oszenie na tablicach og³oszeñ oraz na zewn¹trz loka-
lu wyborczego.

VII. GOSPODARKA MIENIEM I GOSPODARKA FINANSO-
WA SO£ECTWA

§ 11.1.So³ectwo mo¿e zarz¹dzaæ przekazanym mu, przez
Radê Miejsk¹ odrêbn¹ uchwa³¹, mieniem gminnym.

2.W zakresie zwyk³ego zarz¹du mieniem bêd¹cym w jego
posiadaniu so³ectwo:

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

2) za³atwia bie¿¹ce sprawy zwi¹zane z eksploatacj¹ mienia,
3) korzysta z mienia zgodnie z przeznaczeniem,
4) mo¿e prowadziæ dzia³alno�æ gospodarcz¹ z wykorzy-

staniem mienia, którym zarz¹dza, w zakresie nie wykraczaj¹-
cym poza zadania o charakterze u¿yteczno�ci publicznej w
uzgodnieniu z Burmistrzem,

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

3.W sprawach okre�lonych w ust.1 i 2 so³ectwo reprezen-
tuje So³tys.

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

§ 12.1.So³tys przedk³ada do zatwierdzenia przez Burmi-
strza w terminie do 10 pa�dziernika roku poprzedzaj¹cego rok
bud¿etowy, plan finansowo-rzeczowy. Plan ten uprzednio winien
byæ uchwalony przez Zebranie Wiejskie.
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2.Obs³ugê finansowo-ksiêgow¹, w tym dochodów i wy-
datków so³ectwa, prowadzi Referat Finansowo - Bud¿etowy Urzêdu.

3.�rodki finansowe przewidziane w bud¿ecie Gminy w
uchwale bud¿etowej na dany rok, przychody z mienia pozostaj¹-
cego w zarz¹dzie so³ectwa, dobrowolne wp³aty osób fizycznych i
prawnych oraz inne uzyskane �rodki so³ectwo przeznacza na
cele okre�lone w planie rzeczowo-finansowym, a w szczegól-
no�ci na:

1) inwestycje i bie¿¹ce utrzymanie mienia, którym zarz¹-
dza,

2)finansowanie swojej statutowej dzia³alno�ci,
3)dofinansowanie inicjatyw spo³ecznych w so³ectwie,
4) cele okre�lone uchwa³ami Zebrania Wiejskiego zgod-

nie z planem rzeczowo-finansowym, o którym mowa w ust.1.

4.Bie¿¹cy nadzór nad czynno�ciami okre�lonymi w ust. 1-3
sprawuje Burmistrz w porozumieniu ze Skarbnikiem Gminy.

VIII. KONTROLA I NADZÓR

§ 13.1.Nadzór nad dzia³alno�ci¹ organów so³ectwa spra-
wuje Rada Miejska i Burmistrz.

2.Rada Miejska nadzoruje dzia³alno�æ so³ectwa za po-
moc¹ Komisji Rewizyjnej, przy czym przynajmniej raz na cztery
lata dokonuje kontroli gospodarki finansowej so³ectwa.

3.Burmistrz lub osoba dzia³aj¹ca w jego imieniu ma pra-
wo wgl¹du do dokumentów w celu ich oceny pod wzglêdem
zgodno�ci z prawem, wstêpu do pomieszczeñ i budynków za-
rz¹dzanych przez so³ectwo oraz prawo ¿¹dania od So³tysa nie-
zbêdnych informacji i danych dotycz¹cych funkcjonowania so-
³ectwa.

4.Burmistrz  jest obowi¹zany czuwaæ, aby mienie so³ec-
twa nie by³o nara¿one na szkody i uszczuplenia oraz aby �rodki
finansowe so³ectwa wydatkowane by³y zgodnie z przepisami i
Statutem.

IX. POSTANOWIENIA KOÑCOWE

§ 14 .1.Zmiany do Statutu uchwala Rada Miejska z w³a-
snej inicjatywy lub na wniosek Zebrania Wiejskiego w trybie i na
zasadach przewidzianych do jego uchwalenia.

2.Statut podlega og³oszeniu w Dzienniku Urzêdowym
Województwa Opolskiego oraz na tablicy og³oszeñ w Urzêdzie
Gminy i w lokalu So³tysa.

Za³¹cznik  nr 5
do uchwa³y Nr IV /38 / 2003

Rady Miejskiej w Baborowie
 z dnia 4 lutego 2003 r.

STATUT SO£ECTWA DZIELÓW

I. POSTANOWIENIA OGÓLNE

§ 1.1.So³ectwo Dzielów, jako jednostka pomocnicza gmi-
ny Baborów, posiada w³asn¹ organizacjê, wybieralne organy
oraz w³asne uprawnienia i zadania.

2.So³ectwo Dzielów obejmuje obszar 5,4 km2 zamieszka-
³y przez ludno�æ stanowi¹c¹ wspólnotê so³eck¹.

3.So³ectwo ma prawo do herbu oraz oznakowania siedzi-
by So³tysa tablic¹ "So³tys" z  wizerunkiem herbu Gminy.

II. ORGANIZACJA SO£ECTWA

§ 2.1.So³ectwo jako jednostka pomocnicza wykonuje za-
dania powierzone jej przez gminê, dzia³aj¹c poprzez swoje or-
gany.

2.Organami so³ectwa s¹:
8) Zebranie Wiejskie,
9) So³tys,
10) Rada So³ecka.

§ 3. 1.Do zadañ So³ectwa nale¿y:
1) udzia³ w rozpatrywaniu spraw rolnictwa, inwestycji na

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

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

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

kresie organizowania warunków ¿ycia na wsi.
2.Rada Miejska na wniosek so³ectwa mo¿e przekazaæ

okre�lone sk³adniki mienia komunalnego so³ectwu do korzy-
stania.

3.Realizuj¹c zadanie o którym mowa w ust 2, organy so-
³ectwa rozporz¹dzaj¹ dochodami z tego �ród³a, w ramach bu-
d¿etu Gminy.

§ 4.Zadania okre�lone w § 3 ust 1 so³ectwo realizuje w
szczególno�ci poprzez:

1)  podejmowanie uchwa³ w sprawach so³ectwa w ra-
mach przyznanych kompetencji,

2)  opiniowanie spraw nale¿¹cych do zakresu dzia³ania
so³ectwa,

3) wspó³uczestnictwo w organizowaniu i przeprowadza-
niu przez Radê Miejsk¹ konsultacji spo³ecznej projektów uchwa³
Rady Miejskiej o podstawowym znaczeniu dla mieszkañców
so³ectwa,

4) wystêpowanie z wnioskami do Rady Miejskiej o rozpa-
trzenie spraw, których za³atwienie wykracza poza mo¿liwo�ci
mieszkañców so³ectwa,

5) wspó³pracê z radnymi w zakresie organizacji spotkañ z
wyborcami, dy¿urów oraz kierowanie do nich wniosków doty-
cz¹cych so³ectwa,

6) ustalenie zadañ dla So³tysa do realizacji pomiêdzy Ze-
braniami Wiejskimi.

III. ZEBRANIE WIEJSKIE

§ 5.1.Zebranie Wiejskie jest form¹ demokracji bezpo�red-
niej samorz¹dno�ci lokalnej mieszkañców so³ectwa i jako takie
jest organem uchwa³odawczym w so³ectwie.

2.Prawo uczestnictwa i wybierania w Zebraniu Wiejskim
maj¹ wszyscy mieszkañcy so³ectwa zameldowani lub stale za-
mieszkuj¹cy na obszarze so³ectwa posiadaj¹cy czynne prawo
wyborcze.

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

czenia lub deklaracji.
4.W Zebraniu Wiejskim mog¹ uczestniczyæ (bez prawa g³o-

sowania) przedstawiciele Urzêdu. Mog¹ oni zabieraæ g³os, sk³a-
daæ o�wiadczenia poza regulaminowym porz¹dkiem obrad.
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5.Zebranie Wiejskie zwo³uje So³tys w razie potrzeby, nie
rzadziej jednak jak jeden raz w roku w okresie jesiennym po-
przez og³oszenie. W szczególnie uzasadnionych przypadkach
Zebranie Wiejskie mo¿e równie¿ zwo³aæ Burmistrz, z w³asnej
inicjatywy lub na wniosek co najmniej 10 mieszkañców upraw-
nionych do g³osowania.

6.Termin i miejsce Zebrania Wiejskiego, zwo³uj¹cy poda-
je do publicznej wiadomo�ci w formie obwieszczeñ na tablicy
og³oszeñ w so³ectwie oraz innych miejscach publicznych na te-
renie so³ectwa, a tak¿e na tablicy og³oszeñ Urzêdu, najpó�niej
na siedem dni przed Zebraniem.

7.Zebranie jest wa¿ne bez wzglêdu na ilo�æ obecnych na
nim uprawnionych mieszkañców.

8.G³osowanie nad poszczególnymi sprawami jest jawne,
za wyj¹tkiem spraw, dla których niniejszy Statut lub ustawa prze-
widuje g³osowanie tajne. Do stwierdzenia poparcia mieszkañ-
ców wystarczy zwyk³a wiêkszo�æ g³osów. Zwyk³a wiêkszo�æ ozna-
cza przynajmniej o jeden g³os wiêcej "za" od g³osów przeciw-
nych.

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

1) projektów rozstrzygniêæ organów gminy w czê�ci doty-
cz¹cej planów zagospodarowania przestrzennego so³ectwa i
jego realizacji,

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

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

których za³atwienie przekracza mo¿liwo�ci so³ectwa.

2.Zebranie Wiejskie mo¿e w drodze opinii wyra¿onej przez
g³osowanie wp³ywaæ na dzia³alno�æ organów so³ectwa.

3. Do wy³¹cznej kompetencji Zebrania Wiejskiego nale¿y:
1) wybór i odwo³anie So³tysa,
2) wybór i odwo³anie Rady So³eckiej,
3) wnioskowanie do Rady Miejskiej o zarz¹dzenie przed-

terminowych wyborów So³tysa,
4) wnioskowanie do Rady Miejskiej o zarz¹dzenie przed-

terminowych wyborów Rady So³eckiej.

V. SO£TYS

§ 7. 1.So³tys jest organem wykonawczym so³ectwa i wy-
bieralnym na okres 4 letniej kadencji.

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

3.So³tysa wybiera siê z nieograniczonej liczby kandyda-
tów, dopuszczalny jest wybór w przypadku zg³oszenie choæby
jednego kandydata.

§ 8.1. So³tys jako organ wykonawczy so³ectwa wyposa¿o-
ny jest na mocy niniejszego Statutu w nastêpuj¹ce kompeten-
cje :

1) Jako reprezentant so³ectwa :
a) wystêpuje w imieniu so³ectwa wobec w³adz i ró¿nych

osób oraz instytucji we wszystkich sprawach dotycz¹cych so³ec-
twa,

b) bierze udzia³ w sesjach Rady Miejskiej z g³osem dorad-
czym.

Za uczestnictwo w sesjach So³tysowi przys³uguje dieta na
zasadach okre�lonych odrêbn¹ uchwa³¹ Rady Miejskiej,

c) bierze udzia³ w dzia³alno�ci wykonawczej Burmistrza,
d) zwo³uje i przewodniczy Zebraniom Wiejskim,

e) zwo³uje i przewodniczy Radzie So³eckiej,
f) mo¿e wnosiæ skargi na dzia³alno�æ i decyzjê ró¿nych

instytucji i organów w sprawach dotycz¹cych so³ectwa,
g) informuje ogó³ mieszkañców o wa¿niejszych sprawach

so³ectwa.
2)  Jako organizator dzia³añ so³ectwa :
a) projektuje dzia³anie so³ectwa oraz przedk³ada je Zebra-

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

opinii i wniosków,
c) organizuje i koordynuje inicjatywy i przedsiêwziêcia spo-

³eczne na terenie so³ectwa,
d) podejmuje wykonanie uchwa³ Zebrania Wiejskiego i

wspó³pracuje z mieszkañcami w ich realizacji.
e) podejmuje czynno�ci przygotowawcze i wykonawcze

zwi¹zane z administracj¹ sk³adników mienia powierzonego
so³ectwu,

f) mo¿e wystêpowaæ z wnioskami i propozycjami w spra-
wie mienia.

So³tys korzysta z pomocy prawnej i techniczno - organiza-
cyjnej Urzêdu Gminy w sprawach administrowania mieniem.

3) Jako realizator zadañ z zakresu administracji publicz-
nej:

a) wspó³dzia³a z organami Pañstwowej Inspekcji Sanitar-
nej w sprawach dotycz¹cych zdrowia i ¿ycia mieszkañców,

b) wspó³pracuje z w³a�ciwymi organami w sprawach za-
pobiegania i zwalczania skutków klêsk ¿ywio³owych,

c) wspó³dzia³a z organami stra¿y po¿arnej w profilaktyce
przeciwpo¿arowej,

d) wystawia �wiadectwa miejsca pochodzenia zwierz¹t,
e) mo¿e pe³niæ funkcjê inkasenta  podatku rolnego, od

nieruchomo�ci i posiadania psów, za prowizj¹e)okre�lon¹
uchwa³¹ Rady Miejskiej.

2. So³tys z mocy prawa korzysta z ochrony prawnej przy-
s³uguj¹cej funkcjonariuszom publicznym.

V. RADA SO£ECKA

§ 9. 1.Rada So³ecka jest organem wybieralnym o charak-
terze doradczym i inicjuj¹cym oraz wspomagaj¹cym So³tysa,
mog¹cym podejmowaæ okre�lone sprawy zarówno z w³asnej
inicjatywy, jak i na wniosek So³tysa.

2.Rada So³ecka so³ectwa Dzielów liczy 5 osób.
3.Kadencja Rady So³eckiej trwa 4 lata.
4.Rada So³ecka jest wybierana z nieograniczonej liczby

kandydatów.
5.Rada So³ecka jest uprawniona do wspó³dzia³ania z So³-

tysem w prowadzeniu i za³atwianiu spraw so³ectwa a w szcze-
gólno�ci do:

1) podejmowania inicjatyw dotycz¹cych przeznaczenia
�rodków finansowych na cele rozwoju gospodarczego so³ec-
twa,

2) inicjowania dzia³añ spo³ecznie u¿ytecznych dla so³ec-
twa i jego mieszkañców,

3) opracowania i przedk³adania Zebraniu Wiejskiemu pro-
jektów uchwa³ w sprawach bêd¹cych przedmiotem obrad Ze-
brania Wiejskiego.

4) przedstawiania Zebraniu Wiejskiemu propozycji doty-
cz¹cych udzia³u mieszkañców so³ectwa w rozwi¹zywaniu pro-
blemów so³ectwa oraz realizacji zadañ samorz¹du,

5) wspó³dzia³anie z organizacjami spo³ecznymi w celu
wspólnej realizacji zadañ, (cofania zezwoleñ na sprzeda¿ napo-
jów alkoholowych, opiniowania inicjatyw zmierzaj¹cych do skie-
rowania na leczenie odwykowe itp.).
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6.W celu integracji spo³ecznych dzia³añ �rodowiska wiej-
skiego, Rada So³ecka winna zapraszaæ na swoje posiedzenia
radnych gminy lub powiatu zamieszka³ych na terenie so³ectwa.

7.Rada So³ecka mo¿e równie¿ zapraszaæ na swoje po-
siedzenia przedstawicieli organizacji samorz¹dowych, zawodo-
wych i spo³ecznych dzia³aj¹cych w so³ectwie, omawiaæ plany
oraz zamierzenia, podejmowaæ organizatorskie inicjatywy wspó³-
dzia³ania.

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

§ 10. 1.Wybory So³tysa i Rady So³eckiej zarz¹dza Rada
Miejska, w terminie do 6 miesiêcy od rozpoczêcia nowej kaden-
cji Rady Miejskiej.

2.W przypadku odwo³ania So³tysa w trakcie kadencji lub
zaistnienia innej okoliczno�ci uniemo¿liwiaj¹cej trwale wykony-
wania funkcji przez So³tysa, wybory przedterminowe zwo³uje siê
w terminie nie d³u¿szym ni¿ 14 dni od zaistnienia tych okoliczno-
�ci.

3.Zebranie Wiejskie zwo³ane w celu wyborów So³tysa i
Rady So³eckiej prowadzi Burmistrz lub upowa¿niona przez nie-
go osoba.

4.Czynne i bierne prawo wyborcze przys³uguje sta³ym
mieszkañcom so³ectwa, którzy w  dniu wyborów ukoñczyli 18 lat.
Nie dope³nienie obowi¹zku meldunkowego nie wy³¹cza czyn-
nego prawa wyborczego osoby stale zamieszkuj¹cej w so³ec-
twie.

5.Wybory przeprowadza komisja skrutacyjna, w sk³adzie
co najmniej 3 osobowym, powo³ana spo�ród uprawnionych do
g³osowania uczestników Zebrania Wiejskiego ( nie bêd¹cych
kandydatami na So³tysa czy cz³onka Rady So³eckiej).

6.Do zadañ komisji skrutacyjnej nale¿y:
1) przyjêcie zg³oszeñ kandydatów,
2) przeprowadzenie tajnego g³osowania; przygotowanie

kart do g³osowania (na karcie kandydatów umieszcza siê w ko-
lejno�ci alfabetycznej) i opatrzenie ich pieczêci¹, przygotowanie
urny wyborczej, rozdanie kart do g³osowania, zebranie g³osów,

3) ustalenie wyników g³osowania (za wybranych uwa¿a
siê tych, którzy otrzymali najwiêksz¹ liczbê g³osów, w przypadku
gdy dwie lub kilka osób otrzyma³o tak¹ sam¹ liczbê g³osów i
stanowi¹ liczbê wiêksz¹ ni¿ wybieran¹, przeprowadza siê do-
datkowe g³osowanie tylko miêdzy tymi osobami),

4) g³osowanie na So³tysa i cz³onków Rady So³eckiej odby-
wa siê wy³¹cznie osobi�cie, za pomoc¹ kart do g³osowania,

5) niewa¿ne s¹ g³osy na kartach : ca³kowicie przedartych,
innych ni¿ urzêdowe,

6) og³oszenie wyników wyborów,
7) sporz¹dzenie protoko³ów o wynikach wyborów i poda-

nie ich do publicznej wiadomo�ci w sposób zwyczajowo przyjêty
i przez og³oszenie na tablicach og³oszeñ oraz na zewn¹trz loka-
lu wyborczego.

VII. GOSPODARKA MIENIEM I GOSPODARKA FINANSO-
WA SO£ECTWA

§ 11.1.So³ectwo mo¿e zarz¹dzaæ przekazanym mu, przez
Radê Miejsk¹ odrêbn¹ uchwa³¹, mieniem gminnym.

2.W zakresie zwyk³ego zarz¹du mieniem bêd¹cym w jego
posiadaniu so³ectwo:

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

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

3)  korzysta z mienia zgodnie z przeznaczeniem,
4)  mo¿e prowadziæ dzia³alno�æ gospodarcz¹ z wykorzy-

staniem mienia, którym zarz¹dza, w zakresie nie wykraczaj¹-

cym poza zadania o charakterze u¿yteczno�ci publicznej w
uzgodnieniu z Burmistrzem,

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

3.W sprawach okre�lonych w ust.1 i 2 so³ectwo reprezen-
tuje So³tys.

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

§ 12.1.So³tys przedk³ada do zatwierdzenia przez Burmi-
strza w terminie do 10 pa�dziernika roku poprzedzaj¹cego rok
bud¿etowy, plan finansowo-rzeczowy. Plan ten uprzednio winien
byæ uchwalony przez Zebranie Wiejskie.

2.Obs³ugê finansowo-ksiêgow¹, w tym dochodów i wydat-
ków so³ectwa, prowadzi Referat Finansowo - Bud¿etowy Urzêdu.

3.�rodki finansowe przewidziane w bud¿ecie Gminy w
uchwale bud¿etowej na dany rok, przychody z mienia pozostaj¹-
cego w zarz¹dzie so³ectwa, dobrowolne wp³aty osób fizycznych i
prawnych oraz inne uzyskane �rodki so³ectwo przeznacza na
cele okre�lone w planie rzeczowo-finansowym, a w szczegól-
no�ci na:

1) inwestycje i bie¿¹ce utrzymanie mienia, którym zarz¹dza,
2)finansowanie swojej statutowej dzia³alno�ci,
3)dofinansowanie inicjatyw spo³ecznych w so³ectwie,
4)cele okre�lone uchwa³ami Zebrania Wiejskiego zgod-

nie z planem rzeczowo-finansowym, o którym mowa w ust.1.

4.Bie¿¹cy nadzór nad czynno�ciami okre�lonymi w ust. 1-3
sprawuje Burmistrz w porozumieniu ze Skarbnikiem Gminy.

VIII. KONTROLA I NADZÓR

§ 13.1.Nadzór nad dzia³alno�ci¹ organów so³ectwa spra-
wuje Rada Miejska i Burmistrz.

2.Rada Miejska nadzoruje dzia³alno�æ so³ectwa za po-
moc¹ komisji rewizyjnej, przy czym przynajmniej raz na cztery
lata dokonuje kontroli gospodarki finansowej so³ectwa.

3.Burmistrz lub osoba dzia³aj¹ca w jego imieniu ma pra-
wo wgl¹du do dokumentów w celu ich oceny pod wzglêdem
zgodno�ci z prawem, wstêpu do pomieszczeñ i budynków za-
rz¹dzanych przez so³ectwo oraz prawo ¿¹dania od So³tysa nie-
zbêdnych informacji i danych dotycz¹cych funkcjonowania so-
³ectwa.

4.Burmistrz  jest obowi¹zany czuwaæ, aby mienie so³ec-
twa nie by³o nara¿one na szkody i uszczuplenia oraz aby �rodki
finansowe so³ectwa wydatkowane by³y zgodnie z przepisami i
Statutem.

IX. POSTANOWIENIA KOÑCOWE

§ 14 . 1. .Zmiany do Statutu uchwala Rada Miejska z w³a-
snej inicjatywy lub na wniosek Zebrania Wiejskiego w trybie i na
zasadach przewidzianych do jego uchwalenia.

2.Statut podlega og³oszeniu w Dzienniku Urzêdowym
Województwa Opolskiego oraz na tablicy og³oszeñ w Urzêdzie
Gminy i w lokalu So³tysa.
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Za³¹cznik  nr 6
do uchwa³y Nr IV/ 38 /2003

Rady Miejskiej w Baborowie
 z dnia 4 lutego 2003 r.

STATUT SO£ECTWA KSIÊ¯E POLE

I. POSTANOWIENIA OGÓLNE

§ 1. 1. So³ectwo Ksiê¿e Pole, jako jednostka pomocnicza
gminy Baborów, posiada w³asn¹ organizacjê, wybieralne orga-
ny oraz w³asne uprawnienia i zadania.

2.So³ectwo Ksiê¿e Pole obejmuje obszar 10 km2 zamiesz-
ka³y przez ludno�æ stanowi¹c¹ wspólnotê so³eck¹.

3.So³ectwo ma prawo do herbu oraz oznakowania siedzi-
by So³tysa tablic¹ "So³tys" z  wizerunkiem herbu Gminy.

II. ORGANIZACJA SO£ECTWA

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

2.Organami so³ectwa s¹:
1) Zebranie Wiejskie,
2) So³tys,
3) Rada So³ecka.
§ 3.1. Do zadañ So³ectwa nale¿y:
1) udzia³ w rozpatrywaniu spraw rolnictwa, inwestycji na

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

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

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

kresie organizowania warunków ¿ycia na wsi.
2.Rada Miejska na wniosek so³ectwa mo¿e przekazaæ

okre�lone sk³adniki mienia komunalnego so³ectwu do korzy-
stania.

3.Realizuj¹c zadanie o którym mowa w ust 2, organy so-
³ectwa rozporz¹dzaj¹ dochodami z tego �ród³a, w ramach bu-
d¿etu Gminy.

§ 4.Zadania okre�lone w § 3 ust 1 so³ectwo realizuje w
szczególno�ci poprzez:

1)  podejmowanie uchwa³ w sprawach so³ectwa w ra-
mach przyznanych kompetencji,

2)  opiniowanie spraw nale¿¹cych do zakresu dzia³ania
so³ectwa,

3) wspó³uczestnictwo w organizowaniu i przeprowadza-
niu przez Radê Miejsk¹ konsultacji spo³ecznej projektów uchwa³
Rady Miejskiej o podstawowym znaczeniu dla mieszkañców
so³ectwa,

4) wystêpowanie z wnioskami do Rady Miejskiej o rozpa-
trzenie spraw, których za³atwienie wykracza poza mo¿liwo�ci
mieszkañców so³ectwa,

5) wspó³pracê z radnymi w zakresie organizacji spotkañ z
wyborcami, dy¿urów oraz kierowanie do nich wniosków doty-
cz¹cych so³ectwa,

6) ustalenie zadañ dla So³tysa do realizacji pomiêdzy Ze-
braniami Wiejskimi.

III. ZEBRANIE WIEJSKIE

§ 5. 1. Zebranie Wiejskie jest form¹ demokracji bezpo-
�redniej samorz¹dno�ci lokalnej mieszkañców so³ectwa i jako
takie jest organem uchwa³odawczym w so³ectwie.

2.Prawo uczestnictwa i wybierania w Zebraniu Wiejskim
maj¹ wszyscy mieszkañcy so³ectwa zameldowani lub stale za-
mieszkuj¹cy na obszarze so³ectwa posiadaj¹cy czynne prawo
wyborcze.

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

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

g³osowania) przedstawiciele Urzêdu. Mog¹ oni zabieraæ g³os,
sk³adaæ o�wiadczenia poza regulaminowym porz¹dkiem ob-
rad.

5.Zebranie Wiejskie zwo³uje So³tys w razie potrzeby, nie
rzadziej jednak jak jeden raz w roku w okresie jesiennym po-
przez og³oszenie. W szczególnie uzasadnionych przypadkach
Zebranie Wiejskie mo¿e równie¿ zwo³aæ Burmistrz, z w³asnej
inicjatywy lub na wniosek co najmniej 10 mieszkañców upraw-
nionych do g³osowania.

6.Termin i miejsce Zebrania Wiejskiego, zwo³uj¹cy poda-
je do publicznej wiadomo�ci w formie obwieszczeñ na tablicy
og³oszeñ w so³ectwie oraz innych miejscach publicznych na te-
renie so³ectwa, a tak¿e na tablicy og³oszeñ Urzêdu, najpó�niej
na siedem dni przed Zebraniem.

7.Zebranie jest wa¿ne bez wzglêdu na ilo�æ obecnych na
nim uprawnionych mieszkañców

8.G³osowanie nad poszczególnymi sprawami jest jawne,
za wyj¹tkiem spraw, dla których niniejszy Statut lub ustawa prze-
widuje g³osowanie tajne. Do stwierdzenia poparcia mieszkañ-
ców wystarczy zwyk³a wiêkszo�æ g³osów. Zwyk³a wiêkszo�æ ozna-
cza przynajmniej o jeden g³os wiêcej "za" od g³osów przeciw-
nych.

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

1) projektów rozstrzygniêæ organów gminy w czê�ci doty-
cz¹cej planów zagospodarowania przestrzennego so³ectwa i
jego realizacji,

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

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

których za³atwienie przekracza mo¿liwo�ci so³ectwa.

2.Zebranie Wiejskie mo¿e w drodze opinii wyra¿onej przez
g³osowanie wp³ywaæ na dzia³alno�æ organów so³ectwa.

3. Do wy³¹cznej kompetencji Zebrania Wiejskiego nale¿y:
1) wybór i odwo³anie So³tysa,
2) wybór i odwo³anie Rady So³eckiej,
3) wnioskowanie do Rady Miejskiej o zarz¹dzenie przed-

terminowych wyborów So³tysa,
4) wnioskowanie do Rady Miejskiej o zarz¹dzenie przed-

terminowych wyborów Rady So³eckiej.

IV. SO£TYS

§ 7.1. So³tys jest organem wykonawczym so³ectwa i wy-
bieralnym na okres 4 letniej kadencji.

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

3.So³tysa wybiera siê z nieograniczonej liczby kandyda-
tów, dopuszczalny jest wybór w przypadku zg³oszenie choæby
jednego kandydata.
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§ 8.1. So³tys jako organ wykonawczy so³ectwa wyposa¿o-
ny jest na mocy niniejszego Statutu w nastêpuj¹ce kompeten-
cje :

1)  Jako reprezentant so³ectwa :
a) wystêpuje w imieniu so³ectwa wobec w³adz i ró¿nych

osób oraz instytucji we wszystkich sprawach dotycz¹cych so-
³ectwa,

b) bierze udzia³ w sesjach Rady Miejskiej z g³osem do-
radczym.

Za uczestnictwo w sesjach So³tysowi przys³uguje dieta
na zasadach okre�lonych odrêbn¹ uchwa³¹ Rady Miejskiej,

c) bierze udzia³ w dzia³alno�ci wykonawczej Burmistrza,
d) zwo³uje i przewodniczy Zebraniom Wiejskim,
e) zwo³uje i przewodniczy Radzie So³eckiej,
f) mo¿e wnosiæ skargi na dzia³alno�æ i decyzjê ró¿nych

instytucji i organów w sprawach dotycz¹cych so³ectwa,
g) informuje ogó³ mieszkañców o wa¿niejszych sprawach

so³ectwa.
2)  Jako organizator dzia³añ so³ectwa :
a) projektuje dzia³anie so³ectwa oraz przedk³ada je Ze-

braniu Wiejskiemu,
b) przygotowuje dla Zebrania Wiejskiego projekty uchwa³,

opinii i wniosków,
c) organizuje i koordynuje inicjatywy i przedsiêwziêcia spo-

³eczne na terenie so³ectwa,
d) podejmuje wykonanie uchwa³ Zebrania Wiejskiego i

wspó³pracuje z mieszkañcami w ich realizacji.
e) podejmuje czynno�ci przygotowawcze i wykonawcze

zwi¹zane z administracj¹ sk³adników mienia powierzonego
so³ectwu,

f) mo¿e wystêpowaæ z wnioskami i propozycjami w spra-
wie mienia.

So³tys korzysta z pomocy prawnej i techniczno - organiza-
cyjnej Urzêdu Gminy w sprawach administrowania mieniem.

3) Jako realizator zadañ z zakresu administracji publicz-
nej:

a) wspó³dzia³a z organami Pañstwowej Inspekcji Sanitar-
nej w sprawach dotycz¹cych zdrowia i ¿ycia mieszkañców,

b) wspó³pracuje z w³a�ciwymi organami w sprawach za-
pobiegania i zwalczania skutków klêsk ¿ywio³owych,

c) wspó³dzia³a z organami stra¿y po¿arnej w profilaktyce
przeciwpo¿arowej,

d) wystawia �wiadectwa miejsca pochodzenia zwierz¹t,
e)mo¿e pe³niæ funkcjê inkasenta  podatku rolnego, od nie-

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

2. So³tys z mocy prawa korzysta z ochrony prawnej przy-
s³uguj¹cej funkcjonariuszom publicznym.

V. RADA SO£ECKA

§ 9. 1. Rada So³ecka jest organem wybieralnym o charak-
terze doradczym i inicjuj¹cym oraz wspomagaj¹cym So³tysa,
mog¹cym podejmowaæ okre�lone sprawy zarówno  z w³asnej
inicjatywy, jak i na wniosek So³tysa.

2.Rada So³ecka so³ectwa Ksiê¿e Pole liczy 5 osób.
3.Kadencja Rady So³eckiej trwa 4 lata.
4.Rada So³ecka jest wybierana z nieograniczonej liczby

kandydatów.
5.Rada So³ecka jest uprawniona do wspó³dzia³ania z So³-

tysem w prowadzeniu i za³atwianiu spraw so³ectwa a w szcze-
gólno�ci do:

1) podejmowania inicjatyw dotycz¹cych przeznaczenia

�rodków finansowych na cele rozwoju gospodarczego so³ec-
twa,

2) inicjowania dzia³añ spo³ecznie u¿ytecznych dla so³ec-
twa i jego mieszkañców,

3) opracowania i przedk³adania Zebraniu Wiejskiemu pro-
jektów uchwa³ w sprawach bêd¹cych przedmiotem obrad Ze-
brania Wiejskiego.

4) przedstawiania Zebraniu Wiejskiemu propozycji doty-
cz¹cych udzia³u mieszkañców so³ectwa w rozwi¹zywaniu pro-
blemów so³ectwa oraz realizacji zadañ samorz¹du,

5) wspó³dzia³anie z organizacjami spo³ecznymi w celu
wspólnej realizacji zadañ, (cofania zezwoleñ na sprzeda¿ napo-
jów alkoholowych, opiniowania inicjatyw zmierzaj¹cych do skie-
rowania na leczenie odwykowe itp.).

6.W celu integracji spo³ecznych dzia³añ �rodowiska wiej-
skiego, Rada So³ecka winna zapraszaæ na swoje posiedzenia
radnych gminy lub powiatu zamieszka³ych na terenie so³ectwa.

7.Rada So³ecka mo¿e równie¿ zapraszaæ na swoje po-
siedzenia przedstawicieli organizacji samorz¹dowych, zawodo-
wych i spo³ecznych dzia³aj¹cych w so³ectwie, omawiaæ plany
oraz zamierzenia, podejmowaæ organizatorskie inicjatywy wspó³-
dzia³ania.

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

§ 10. 1.Wybory So³tysa i Rady So³eckiej zarz¹dza Rada
Miejska, w terminie do 6 miesiêcy od rozpoczêcia nowej kaden-
cji Rady Miejskiej.

2.W przypadku odwo³ania So³tysa w trakcie kadencji lub
zaistnienia innej okoliczno�ci uniemo¿liwiaj¹cej trwale wykony-
wania funkcji przez So³tysa, wybory przedterminowe zwo³uje siê
w terminie nie d³u¿szym ni¿ 14 dni od zaistnienia tych okoliczno�ci.

3.Zebranie Wiejskie zwo³ane w celu wyborów So³tysa i
Rady So³eckiej prowadzi Burmistrz lub upowa¿niona przez nie-
go osoba.

4.Czynne i bierne prawo wyborcze przys³uguje sta³ym
mieszkañcom so³ectwa, którzy w dniu wyborów ukoñczyli 18 lat.
Nie dope³nienie obowi¹zku meldunkowego nie wy³¹cza czyn-
nego prawa wyborczego osoby stale zamieszkuj¹cej w so³ec-
twie.

5.Wybory przeprowadza komisja skrutacyjna, w sk³adzie
co najmniej 3 osobowym, powo³ana spo�ród uprawnionych do
g³osowania uczestników Zebrania Wiejskiego ( nie bêd¹cych
kandydatami na So³tysa czy cz³onka Rady So³eckiej).

6.Do zadañ komisji skrutacyjnej nale¿y:
1) przyjêcie zg³oszeñ kandydatów,
2) przeprowadzenie tajnego g³osowania; przygotowanie

kart do g³osowania (na karcie kandydatów umieszcza siê w ko-
lejno�ci alfabetycznej) i opatrzenie ich pieczêci¹, przygotowanie
urny wyborczej, rozdanie kart do g³osowania, zebranie g³osów,

3) ustalenie wyników g³osowania (za wybranych uwa¿a
siê tych, którzy otrzymali najwiêksz¹ liczbê g³osów, w przypadku
gdy dwie lub kilka osób otrzyma³o tak¹ sam¹ liczbê g³osów i
stanowi¹ liczbê wiêksz¹ ni¿ wybieran¹, przeprowadza siê do-
datkowe g³osowanie tylko miêdzy tymi osobami),

4) g³osowanie na So³tysa i cz³onków Rady So³eckiej odby-
wa siê wy³¹cznie osobi�cie, za pomoc¹ kart do g³osowania,

5) niewa¿ne s¹ g³osy na kartach : ca³kowicie przedartych,
innych ni¿ urzêdowe,

6) og³oszenie wyników wyborów,
7) sporz¹dzenie protoko³ów o wynikach wyborów i poda-

nie ich do publicznej wiadomo�ci w sposób zwyczajowo przyjêty
i przez og³oszenie na tablicach og³oszeñ oraz na zewn¹trz loka-
lu wyborczego.
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VII. GOSPODARKA MIENIEM I GOSPODARKA FINANSO-
WA SO£ECTWA

§ 11. 1. So³ectwo mo¿e zarz¹dzaæ przekazanym mu przez
Radê Miejsk¹ odrêbn¹ uchwa³¹, mieniem gminnym.

2.W zakresie zwyk³ego zarz¹du mieniem bêd¹cym w jego
posiadaniu so³ectwo:

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

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

3) korzysta z mienia zgodnie z przeznaczeniem,
4) mo¿e prowadziæ dzia³alno�æ gospodarcz¹ z wykorzy-

staniem mienia, którym zarz¹dza, w zakresie nie wykraczaj¹-
cym poza zadania o charakterze u¿yteczno�ci publicznej w
uzgodnieniu z Burmistrzem.

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

3.W sprawach okre�lonych w ust.1 i 2 so³ectwo reprezen-
tuje So³tys.

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

§ 12. 1. So³tys przedk³ada do zatwierdzenia przez Burmi-
strza w terminie do 10 pa�dziernika roku poprzedzaj¹cego rok
bud¿etowy, plan finansowo-rzeczowy. Plan ten uprzednio winien
byæ uchwalony przez Zebranie Wiejskie.

2.Obs³ugê finansowo-ksiêgow¹, w tym dochodów i wy-
datków so³ectwa, prowadzi Referat Finansowo - Bud¿etowy Urzêdu.

3.�rodki finansowe przewidziane w bud¿ecie Gminy w
uchwale bud¿etowej na dany rok, przychody z mienia pozostaj¹-
cego w zarz¹dzie so³ectwa, dobrowolne wp³aty osób fizycznych i
prawnych oraz inne uzyskane �rodki so³ectwo przeznacza na
cele okre�lone w planie rzeczowo-finansowym, a w szczegól-
no�ci na:

1)inwestycje i bie¿¹ce utrzymanie mienia, którym zarz¹-
dza,

2)finansowanie swojej statutowej dzia³alno�ci,
3)dofinansowanie inicjatyw spo³ecznych w so³ectwie,
4)cele okre�lone uchwa³ami Zebrania Wiejskiego zgod-

nie z planem rzeczowo-finansowym, o którym mowa w ust.1.

4.Bie¿¹cy nadzór nad czynno�ciami okre�lonymi w ust. 1-3
sprawuje Burmistrz w porozumieniu ze Skarbnikiem Gminy.

VIII. KONTROLA I NADZÓR

§ 13. 1. Nadzór nad dzia³alno�ci¹ organów so³ectwa spra-
wuje Rada Miejska i Burmistrz.

2.Rada Miejska nadzoruje dzia³alno�æ so³ectwa za po-
moc¹ Komisji Rewizyjnej, przy czym przynajmniej raz na cztery
lata dokonuje kontroli gospodarki finansowej so³ectwa.

3.Burmistrz lub osoba dzia³aj¹ca w jego imieniu ma pra-
wo wgl¹du do dokumentów w celu ich oceny pod wzglêdem
zgodno�ci z prawem, wstêpu do pomieszczeñ i budynków za-
rz¹dzanych przez so³ectwo oraz prawo ¿¹dania od So³tysa nie-
zbêdnych informacji i danych dotycz¹cych funkcjonowania so-
³ectwa.

4.Burmistrz  jest obowi¹zany czuwaæ, aby mienie so³ec-
twa nie by³o nara¿one na szkody i uszczuplenia oraz aby �rodki
finansowe so³ectwa wydatkowane by³y zgodnie z przepisami  i
Statutem.

IX. POSTANOWIENIA KOÑCOWE

§ 14 . 1. Zmiany do Statutu uchwala Rada Miejska z w³a-
snej inicjatywy lub na wniosek Zebrania Wiejskiego w trybie i na
zasadach przewidzianych do jego uchwalenia.

2.Statut podlega og³oszeniu w Dzienniku Urzêdowym
Województwa Opolskiego oraz na tablicy og³oszeñ w Urzêdzie
Gminy i w lokalu So³tysa.

Za³¹cznik  nr 7
do uchwa³y Nr IV/ 38 / 2003

Rady Miejskiej w Baborowie
 z dnia 4 lutego 2003 r.

STATUT SO£ECTWA RAKÓW

I. POSTANOWIENIA OGÓLNE

§ 1. 1. So³ectwo Raków, jako jednostka pomocnicza gmi-
ny Baborów, posiada w³asn¹ organizacjê, wybieralne organy
oraz w³asne uprawnienia i zadania.

2.So³ectwo Raków obejmuje obszar 19,6 km2 zamieszka-
³y przez ludno�æ stanowi¹c¹ wspólnotê so³eck¹.

3.So³ectwo ma prawo do herbu oraz oznakowania siedzi-
by So³tysa tablic¹ "So³tys" z  wizerunkiem herbu Gminy.

II. ORGANIZACJA SO£ECTWA

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

2.Organami so³ectwa s¹:
1)Zebranie Wiejskie,
2)So³tys,
2) Rada So³ecka.

§ 3. 1. Do zadañ So³ectwa nale¿y:
1) udzia³ w rozpatrywaniu spraw rolnictwa, inwestycji na

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

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

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

kresie organizowania warunków ¿ycia na wsi.
2.Rada Miejska na wniosek so³ectwa mo¿e przekazaæ okre-

�lone sk³adniki mienia komunalnego so³ectwu do korzystania.
3.Realizuj¹c zadanie o którym mowa w ust 2, organy so-

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

§ 4. Zadania okre�lone w § 3 ust 1 so³ectwo realizuje w
szczególno�ci poprzez:

1)  podejmowanie uchwa³ w sprawach so³ectwa w ra-
mach przyznanych kompetencji,

2) opiniowanie spraw nale¿¹cych do zakresu dzia³ania
so³ectwa,

3) wspó³uczestnictwo w organizowaniu i przeprowadza-
niu przez Radê Miejsk¹ konsultacji spo³ecznej projektów uchwa³
Rady Miejskiej o podstawowym znaczeniu dla mieszkañców
so³ectwa,

4) wystêpowanie z wnioskami do Rady Miejskiej o rozpa-
trzenie spraw, których za³atwienie wykracza poza mo¿liwo�ci
mieszkañców so³ectwa,
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5) wspó³pracê z radnymi w zakresie organizacji spotkañ z
wyborcami, dy¿urów oraz kierowanie do nich wniosków doty-
cz¹cych so³ectwa,

6)ustalenie zadañ dla So³tysa do realizacji pomiêdzy Ze-
braniami Wiejskimi.

III. ZEBRANIE WIEJSKIE

§ 5.1.Zebranie Wiejskie jest form¹ demokracji bezpo�red-
niej samorz¹dno�ci lokalnej mieszkañców so³ectwa i jako takie
jest organem uchwa³odawczym w so³ectwie.

2.Prawo uczestnictwa i wybierania w Zebraniu Wiejskim
maj¹ wszyscy mieszkañcy so³ectwa zameldowani lub stale za-
mieszkuj¹cy na obszarze so³ectwa posiadaj¹cy czynne prawo
wyborcze.

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

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

g³osowania) przedstawiciele Urzêdu. Mog¹ oni zabieraæ g³os,
sk³adaæ o�wiadczenia poza regulaminowym porz¹dkiem ob-
rad.

5.Zebranie Wiejskie zwo³uje So³tys w razie potrzeby, nie
rzadziej jednak jak jeden raz w roku w okresie jesiennym po-
przez og³oszenie. W szczególnie uzasadnionych przypadkach
Zebranie Wiejskie mo¿e równie¿ zwo³aæ Burmistrz, z w³asnej
inicjatywy lub na wniosek co najmniej 10 mieszkañców upraw-
nionych do g³osowania.

6.Termin i miejsce Zebrania Wiejskiego, zwo³uj¹cy poda-
je do publicznej wiadomo�ci w formie obwieszczeñ na tablicy
og³oszeñ w so³ectwie oraz innych miejscach publicznych na tere-
nie so³ectwa, a tak¿e na tablicy og³oszeñ Urzêdu, najpó�niej na
siedem dni przed Zebraniem.

7.Zebranie jest wa¿ne bez wzglêdu na ilo�æ obecnych na
nim uprawnionych mieszkañców

8.G³osowanie nad poszczególnymi sprawami jest jawne,
za wyj¹tkiem spraw, dla których niniejszy Statut lub ustawa prze-
widuje g³osowanie tajne. Do stwierdzenia poparcia mieszkañ-
ców wystarczy zwyk³a wiêkszo�æ g³osów. Zwyk³a wiêkszo�æ ozna-
cza przynajmniej o jeden g³os wiêcej "za" od g³osów przeciw-
nych.

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

1) projektów rozstrzygniêæ organów gminy w czê�ci doty-
cz¹cej planów zagospodarowania przestrzennego so³ectwa i
jego realizacji,

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

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

których za³atwienie przekracza mo¿liwo�ci so³ectwa.

2.Zebranie Wiejskie mo¿e w drodze opinii wyra¿onej przez
g³osowanie wp³ywaæ na dzia³alno�æ organów so³ectwa.

3. Do wy³¹cznej kompetencji Zebrania Wiejskiego nale¿y:
1) wybór i odwo³anie So³tysa,
2) wybór i odwo³anie Rady So³eckiej,
3) wnioskowanie do Rady Miejskiej o zarz¹dzenie przed-

terminowych wyborów So³tysa,

4) wnioskowanie do Rady Miejskiej o zarz¹dzenie przed-
terminowych wyborów Rady So³eckiej.

IV. SO£TYS

§ 7. 1.So³tys jest organem wykonawczym so³ectwa i wy-
bieralnym na okres 4 letniej kadencji.

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

3.So³tysa wybiera siê z nieograniczonej liczby kandyda-
tów, dopuszczalny jest wybór w przypadku zg³oszenia choæby
jednego kandydata.

§ 8. 1. So³tys jako organ wykonawczy so³ectwa wyposa¿o-
ny jest na mocy niniejszego Statutu w nastêpuj¹ce kompeten-
cje :

1)  Jako reprezentant so³ectwa :
a)wystêpuje w imieniu so³ectwa wobec w³adz i ró¿nych

osób oraz instytucji we wszystkich sprawach dotycz¹cych so³ec-
twa,

b) bierze udzia³ w sesjach Rady Miejskiej z g³osem dorad-
czym.

Za uczestnictwo w sesjach So³tysowi przys³uguje dieta na
zasadach okre�lonych odrêbn¹ uchwa³¹ Rady Miejskiej,

c)bierze udzia³ w dzia³alno�ci wykonawczej Burmistrza,
d)zwo³uje i przewodniczy Zebraniom Wiejskim,
e)zwo³uje i przewodniczy Radzie So³eckiej,
f)mo¿e wnosiæ skargi na dzia³alno�æ i decyzjê ró¿nych in-

stytucji i organów w sprawach dotycz¹cych so³ectwa,
g)informuje ogó³ mieszkañców o wa¿niejszych sprawach

so³ectwa.
2) Jako organizator dzia³añ so³ectwa :
a)projektuje dzia³anie so³ectwa oraz przedk³ada je Zebra-

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

opinii i wniosków,
c)organizuje i koordynuje inicjatywy i przedsiêwziêcia spo-

³eczne na terenie so³ectwa,
d)podejmuje wykonanie uchwa³ Zebrania Wiejskiego i

wspó³pracuje z mieszkañcami w ich realizacji.
e)podejmuje czynno�ci przygotowawcze i wykonawcze

zwi¹zane z administracj¹ sk³adników mienia powierzonego
so³ectwu,

f)mo¿e wystêpowaæ z wnioskami i propozycjami w spra-
wie mienia.

So³tys korzysta z pomocy prawnej i techniczno - organiza-
cyjnej Urzêdu Gminy w sprawach administrowania mieniem.

3) Jako realizator zadañ z zakresu administracji publicz-
nej:

a)wspó³dzia³a z organami Pañstwowej Inspekcji Sanitar-
nej w sprawach dotycz¹cych zdrowia i ¿ycia mieszkañców,

b)wspó³pracuje z w³a�ciwymi organami w sprawach za-
pobiegania i zwalczania skutków klêsk ¿ywio³owych,

c)wspó³dzia³a z organami stra¿y po¿arnej w profilaktyce
przeciwpo¿arowej,

d)wystawia �wiadectwa miejsca pochodzenia zwierz¹t,
e)mo¿e pe³niæ funkcjê inkasenta  podatku rolnego, od nie-

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

2. So³tys z mocy prawa korzysta z ochrony prawnej przy-
s³uguj¹cej funkcjonariuszom publicznym.
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V. RADA SO£ECKA

§ 9.1.Rada So³ecka jest organem wybieralnym o charak-
terze doradczym i inicjuj¹cym oraz wspomagaj¹cym So³tysa,
mog¹cym podejmowaæ okre�lone sprawy zarówno z w³asnej
inicjatywy, jak i na wniosek So³tysa.

2.Rada So³ecka so³ectwa Raków liczy 5 osób.
3.Kadencja Rady So³eckiej trwa 4 lata.
4.Rada So³ecka jest wybierana z nieograniczonej liczby

kandydatów.
5.Rada So³ecka jest uprawniona do wspó³dzia³ania z So³-

tysem w prowadzeniu i za³atwianiu spraw so³ectwa a w szcze-
gólno�ci do:

1) podejmowania inicjatyw dotycz¹cych przeznaczenia
�rodków finansowych na cele rozwoju gospodarczego so³ec-
twa,

2) inicjowania dzia³añ spo³ecznie u¿ytecznych dla so³ec-
twa i jego mieszkañców,

3) opracowania i przedk³adania Zebraniu Wiejskiemu pro-
jektów uchwa³ w sprawach bêd¹cych przedmiotem obrad Ze-
brania Wiejskiego.

4) przedstawiania Zebraniu Wiejskiemu propozycji doty-
cz¹cych udzia³u mieszkañców so³ectwa w rozwi¹zywaniu pro-
blemów so³ectwa oraz realizacji zadañ samorz¹du,

5) wspó³dzia³anie z organizacjami spo³ecznymi w celu
wspólnej realizacji zadañ, (cofania zezwoleñ na sprzeda¿ napo-
jów alkoholowych, opiniowania inicjatyw zmierzaj¹cych do skie-
rowania na leczenie odwykowe itp.).

6.W celu integracji spo³ecznych dzia³añ �rodowiska wiej-
skiego, Rada So³ecka winna zapraszaæ na swoje posiedzenia
radnych gminy lub powiatu zamieszka³ych na terenie so³ectwa.

7.Rada So³ecka mo¿e równie¿ zapraszaæ na swoje po-
siedzenia przedstawicieli organizacji samorz¹dowych, zawodo-
wych i spo³ecznych dzia³aj¹cych w so³ectwie, omawiaæ plany
oraz zamierzenia, podejmowaæ organizatorskie inicjatywy wspó³-
dzia³ania.

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

§ 10. 1. Wybory So³tysa i Rady So³eckiej zarz¹dza Rada
Miejska, w terminie do 6 miesiêcy od rozpoczêcia nowej kaden-
cji Rady Miejskiej.

2.W przypadku odwo³ania So³tysa w trakcie kadencji lub
zaistnienia innej okoliczno�ci uniemo¿liwiaj¹cej trwale wykony-
wania funkcji przez So³tysa, wybory przedterminowe zwo³uje siê
w terminie nie d³u¿szym ni¿ 14 dni od zaistnienia tych okoliczno-
�ci.

3.Zebranie Wiejskie zwo³ane w celu wyborów So³tysa i
Rady So³eckiej prowadzi Burmistrz lub upowa¿niona przez nie-
go osoba.

4.Czynne i bierne prawo wyborcze przys³uguje sta³ym
mieszkañcom so³ectwa, którzy w dniu wyborów ukoñczyli 18 lat.
Nie dope³nienie obowi¹zku meldunkowego nie wy³¹cza czyn-
nego prawa wyborczego osoby stale zamieszkuj¹cej w so³ec-
twie.

5.Wybory przeprowadza komisja skrutacyjna, w sk³adzie
co najmniej 3 osobowym, powo³ana spo�ród uprawnionych do
g³osowania uczestników Zebrania Wiejskiego ( nie bêd¹cych
kandydatami na So³tysa czy cz³onka Rady So³eckiej).

6.Do zadañ komisji skrutacyjnej nale¿y:
1) przyjêcie zg³oszeñ kandydatów,
2) przeprowadzenie tajnego g³osowania; przygotowanie

kart do g³osowania (na karcie kandydatów umieszcza siê w ko-
lejno�ci alfabetycznej) i opatrzenie ich pieczêci¹, przygotowanie
urny wyborczej, rozdanie kart do g³osowania, zebranie g³osów,

3) ustalenie wyników g³osowania (za wybranych uwa¿a
siê tych, którzy otrzymali najwiêksz¹ liczbê g³osów, w przypadku
gdy dwie lub kilka osób otrzyma³o tak¹ sam¹ liczbê g³osów i
stanowi¹ liczbê wiêksz¹ ni¿ wybieran¹, przeprowadza siê do-
datkowe g³osowanie tylko miêdzy tymi osobami),

4) g³osowanie na So³tysa i cz³onków Rady So³eckiej odby-
wa siê wy³¹cznie osobi�cie, za pomoc¹ kart do g³osowania,

5) niewa¿ne s¹ g³osy na kartach : ca³kowicie przedartych,
innych ni¿ urzêdowe,

6) og³oszenie wyników wyborów,
7) sporz¹dzenie protoko³ów o wynikach wyborów i poda-

nie ich do publicznej wiadomo�ci w sposób zwyczajowo przyjêty
i przez og³oszenie na tablicach og³oszeñ oraz na zewn¹trz loka-
lu wyborczego.

VII. GOSPODARKA MIENIEM I GOSPODARKA FINANSO-
WA SO£ECTWA

§ 11. 1. So³ectwo mo¿e zarz¹dzaæ przekazanym mu, przez
Radê Miejsk¹ odrêbn¹ uchwa³¹, mieniem gminnym.

2.W zakresie zwyk³ego zarz¹du mieniem bêd¹cym w jego
posiadaniu so³ectwo:

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

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

3) korzysta z mienia zgodnie z przeznaczeniem,
4) mo¿e prowadziæ dzia³alno�æ gospodarcz¹ z wykorzy-

staniem mienia, którym zarz¹dza, w zakresie nie wykraczaj¹-
cym poza zadania o charakterze u¿yteczno�ci publicznej w
uzgodnieniu z Burmistrzem.

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

3.W sprawach okre�lonych w ust.1 i 2 so³ectwo reprezen-
tuje So³tys.

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

§ 12. 1. So³tys przedk³ada do zatwierdzenia przez Burmi-
strza w terminie do 10 pa�dziernika roku poprzedzaj¹cego rok
bud¿etowy, plan finansowo-rzeczowy. Plan ten uprzednio winien
byæ uchwalony przez Zebranie Wiejskie.

2.Obs³ugê finansowo-ksiêgow¹, w tym dochodów i wy-
datków so³ectwa, prowadzi Referat Finansowo - Bud¿etowy Urzê-
du.

3.�rodki finansowe przewidziane w bud¿ecie Gminy w
uchwale bud¿etowej na dany rok, przychody z mienia pozostaj¹-
cego w zarz¹dzie so³ectwa, dobrowolne wp³aty osób fizycznych i
prawnych oraz inne uzyskane �rodki so³ectwo przeznacza na
cele okre�lone w planie rzeczowo-finansowym, a w szczegól-
no�ci na:

1)inwestycje i bie¿¹ce utrzymanie mienia, którym zarz¹dza,
2)finansowanie swojej statutowej dzia³alno�ci,
3)dofinansowanie inicjatyw spo³ecznych w so³ectwie,
4)cele okre�lone uchwa³ami Zebrania Wiejskiego zgod-

nie z planem rzeczowo-finansowym, o którym mowa w ust.1.

4.Bie¿¹cy nadzór nad czynno�ciami okre�lonymi w ust. 1-3
sprawuje Burmistrz w porozumieniu ze Skarbnikiem Gminy.

VIII. KONTROLA I NADZÓR

§ 13.1. Nadzór nad dzia³alno�ci¹ organów so³ectwa spra-
wuje Rada Miejska i Burmistrz.
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2.Rada Miejska nadzoruje dzia³alno�æ so³ectwa za po-
moc¹ komisji rewizyjnej, przy czym przynajmniej raz na cztery
lata dokonuje kontroli gospodarki finansowej so³ectwa.

3.Burmistrz lub osoba dzia³aj¹ca w jego imieniu ma pra-
wo wgl¹du do dokumentów w celu ich oceny pod wzglêdem
zgodno�ci z prawem, wstêpu do pomieszczeñ i budynków za-
rz¹dzanych przez so³ectwo oraz prawo ¿¹dania od So³tysa nie-
zbêdnych informacji i danych dotycz¹cych funkcjonowania so-
³ectwa.

4.Burmistrz  jest obowi¹zany czuwaæ, aby mienie so³ec-
twa nie by³o nara¿one na szkody i uszczuplenia oraz aby �rodki
finansowe so³ectwa wydatkowane by³y zgodnie z przepisami  i
Statutem.

IX. POSTANOWIENIA KOÑCOWE

§ 14 . 1.Zmiany do Statutu uchwala Rada Miejska z w³a-
snej inicjatywy lub na wniosek Zebrania Wiejskiego w trybie i na
zasadach przewidzianych do jego uchwalenia.

2.Statut podlega og³oszeniu w Dzienniku Urzêdowym
Województwa Opolskiego oraz na tablicy og³oszeñ w Urzêdzie
Gminy i w lokalu So³tysa.

Za³¹cznik nr 8
do uchwa³y Nr IV/ 38 / 2003

Rady Miejskiej w Baborowie
 z dnia 4 lutego 2003 r.

STATUT SO£ECTWA SUCHA PSINA

I. POSTANOWIENIA OGÓLNE

§ 1.1. So³ectwo Sucha Psina, jako jednostka pomocnicza
gminy Baborów, posiada w³asn¹ organizacjê, wybieralne orga-
ny oraz w³asne uprawnienia i zadania.

2.So³ectwo Sucha Psina obejmuje obszar 9 km2 zamiesz-
ka³y przez ludno�æ stanowi¹c¹ wspólnotê so³eck¹.

3.So³ectwo ma prawo do herbu oraz oznakowania siedzi-
by So³tysa tablic¹ "So³tys" z  wizerunkiem herbu Gminy.

II. ORGANIZACJA SO£ECTWA

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

2.Organami so³ectwa s¹:
1) Zebranie Wiejskie,
2) So³tys,
3) Rada So³ecka.

§ 3. 1. Do zadañ So³ectwa nale¿y:
1) udzia³ w rozpatrywaniu spraw rolnictwa, inwestycji na

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

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

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

kresie organizowania warunków ¿ycia na wsi.
2.Rada Miejska na wniosek so³ectwa mo¿e przekazaæ

okre�lone sk³adniki mienia komunalnego so³ectwu do korzy-
stania.

3.Realizuj¹c zadanie o którym mowa w ust 2, organy so-
³ectwa rozporz¹dzaj¹ dochodami z tego �ród³a, w ramach bu-
d¿etu Gminy

§ 4.Zadania okre�lone w § 3 ust 1 so³ectwo realizuje w
szczególno�ci poprzez:

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

2) opiniowanie spraw nale¿¹cych do zakresu dzia³ania
so³ectwa,

3)wspó³uczestnictwo w organizowaniu i przeprowadzaniu
przez Radê Miejsk¹ konsultacji spo³ecznej projektów uchwa³
Rady Miejskiej o podstawowym znaczeniu dla mieszkañców
so³ectwa,

4)wystêpowanie z wnioskami do Rady Miejskiej o rozpa-
trzenie spraw, których za³atwienie wykracza poza mo¿liwo�ci
mieszkañców so³ectwa,

5)wspó³pracê z radnymi w zakresie organizacji spotkañ z
wyborcami, dy¿urów oraz kierowanie do nich wniosków doty-
cz¹cych so³ectwa,

6)ustalenie zadañ dla So³tysa do realizacji pomiêdzy Ze-
braniami Wiejskimi.

III. ZEBRANIE WIEJSKIE

§ 5. 1. Zebranie Wiejskie jest form¹ demokracji bezpo-
�redniej samorz¹dno�ci lokalnej mieszkañców so³ectwa i jako
takie jest organem uchwa³odawczym w so³ectwie.

2.Prawo uczestnictwa i wybierania w Zebraniu Wiejskim
maj¹ wszyscy mieszkañcy so³ectwa zameldowani lub stale za-
mieszkuj¹cy na obszarze so³ectwa posiadaj¹cy czynne prawo
wyborcze.

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

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

g³osowania) przedstawiciele Urzêdu. Mog¹ oni zabieraæ g³os,
sk³adaæ o�wiadczenia poza regulaminowym porz¹dkiem ob-
rad.

5.Zebranie Wiejskie zwo³uje So³tys w razie potrzeby, nie
rzadziej jednak jak jeden raz w roku w okresie jesiennym po-
przez og³oszenie. W szczególnie uzasadnionych przypadkach
Zebranie Wiejskie mo¿e równie¿ zwo³aæ Burmistrz, z w³asnej
inicjatywy lub na wniosek co najmniej 10 mieszkañców upraw-
nionych do g³osowania.

6.Termin i miejsce Zebrania Wiejskiego, zwo³uj¹cy poda-
je do publicznej wiadomo�ci w formie obwieszczeñ na tablicy
og³oszeñ w so³ectwie oraz innych miejscach publicznych na te-
renie so³ectwa, a tak¿e na tablicy og³oszeñ Urzêdu, najpó�niej
na siedem dni przed Zebraniem.

7.Zebranie jest wa¿ne bez wzglêdu na ilo�æ obecnych na
nim uprawnionych mieszkañców.

8.G³osowanie nad poszczególnymi sprawami jest jawne,
za wyj¹tkiem spraw, dla których niniejszy Statut lub ustawa prze-
widuje g³osowanie tajne. Do stwierdzenia poparcia mieszkañ-
ców wystarczy zwyk³a wiêkszo�æ g³osów. Zwyk³a wiêkszo�æ ozna-
cza przynajmniej o jeden g³os wiêcej "za" od g³osów przeciw-
nych.

§ 6.1. 1. Zebranie Wiejskie jest w³adne wyra¿aæ opiniê we
wszystkich istotnych dla interesów mieszkañców wsi sprawach,
a w szczególno�ci:
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1) projektów rozstrzygniêæ organów gminy w czê�ci doty-
cz¹cej planów zagospodarowania przestrzennego so³ectwa i
jego realizacji,

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

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

których za³atwienie przekracza mo¿liwo�ci so³ectwa.

2.Zebranie Wiejskie mo¿e w drodze opinii wyra¿onej przez
g³osowanie wp³ywaæ na dzia³alno�æ organów so³ectwa.

3. Do wy³¹cznej kompetencji Zebrania Wiejskiego nale¿y:
1) wybór i odwo³anie So³tysa,
2) wybór i odwo³anie Rady So³eckiej,
3) wnioskowanie do Rady Miejskiej o zarz¹dzenie przed-

terminowych wyborów So³tysa,
4) wnioskowanie do Rady Miejskiej o zarz¹dzenie przed-

terminowych wyborów Rady So³eckiej.

IV. SO£TYS

§ 7. 1. So³tys jest organem wykonawczym so³ectwa i wy-
bieralnym na okres 4 letniej kadencji.

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

3.So³tysa wybiera siê z nieograniczonej liczby kandyda-
tów, dopuszczalny jest wybór w przypadku zg³oszenie choæby
jednego kandydata.

§ 8. 1.  So³tys jako organ wykonawczy so³ectwa wyposa¿o-
ny jest na mocy niniejszego Statutu w nastêpuj¹ce kompeten-
cje :

1) Jako reprezentant so³ectwa :
a)wystêpuje w imieniu so³ectwa wobec w³adz i ró¿nych

osób oraz instytucji we wszystkich sprawach dotycz¹cych so³ec-
twa,

b)bierze udzia³ w sesjach Rady Miejskiej z g³osem dorad-
czym.

Za uczestnictwo w sesjach So³tysowi przys³uguje dieta na
zasadach okre�lonych odrêbn¹ uchwa³¹ Rady Miejskiej,

c)bierze udzia³ w dzia³alno�ci wykonawczej Burmistrza,
d)zwo³uje i przewodniczy Zebraniom Wiejskim,
e)zwo³uje i przewodniczy Radzie So³eckiej,
f)mo¿e wnosiæ skargi na dzia³alno�æ i decyzjê ró¿nych in-

stytucji i organów w sprawach dotycz¹cych so³ectwa,
g)informuje ogó³ mieszkañców o wa¿niejszych sprawach

so³ectwa.
2) Jako organizator dzia³añ so³ectwa :
a)projektuje dzia³anie so³ectwa oraz przedk³ada je Zebra-

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

opinii i wniosków,
c)organizuje i koordynuje inicjatywy i przedsiêwziêcia spo-

³eczne na terenie so³ectwa,
d)podejmuje wykonanie uchwa³ Zebrania Wiejskiego i

wspó³pracuje z mieszkañcami w ich realizacji.
e)podejmuje czynno�ci przygotowawcze i wykonawcze

zwi¹zane z administracj¹ sk³adników mienia powierzonego
so³ectwu,

f)mo¿e wystêpowaæ z wnioskami i propozycjami w spra-
wie mienia.

So³tys korzysta z pomocy prawnej i techniczno - organiza-
cyjnej Urzêdu Gminy w sprawach administrowania mieniem.

3) Jako realizator zadañ z zakresu administracji publicz-
nej:

a)wspó³dzia³a z organami Pañstwowej Inspekcji Sanitar-
nej w sprawach dotycz¹cych zdrowia i ¿ycia mieszkañców,

b)wspó³pracuje z w³a�ciwymi organami w sprawach za-
pobiegania i zwalczania skutków klêsk ¿ywio³owych,

c)wspó³dzia³a z organami stra¿y po¿arnej w profilaktyce
przeciwpo¿arowej,

d)wystawia �wiadectwa miejsca pochodzenia zwierz¹t,
e)mo¿e pe³niæ funkcjê inkasenta  podatku rolnego, od nie-

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

2. So³tys z mocy prawa korzysta z ochrony prawnej przy-
s³uguj¹cej funkcjonariuszom publicznym.

V. RADA SO£ECKA

§ 9.1. Rada So³ecka jest organem wybieralnym o charak-
terze doradczym i inicjuj¹cym oraz wspomagaj¹cym So³tysa,
mog¹cym podejmowaæ okre�lone sprawy zarówno z w³asnej
inicjatywy, jak i na wniosek So³tysa.

2.Rada So³ecka so³ectwa Sucha Psina liczy 5 osób.
3.Kadencja Rady So³eckiej trwa 4 lata.
4.Rada So³ecka jest wybierana z nieograniczonej liczby

kandydatów.
5.Rada So³ecka jest uprawniona do wspó³dzia³ania z So³-

tysem w prowadzeniu i za³atwianiu spraw so³ectwa a w szcze-
gólno�ci do:

1) podejmowania inicjatyw dotycz¹cych przeznaczenia
�rodków finansowych na cele rozwoju gospodarczego so³ectwa,

2) inicjowania dzia³añ spo³ecznie u¿ytecznych dla so³ec-
twa i jego mieszkañców,

3) opracowania i przedk³adania Zebraniu Wiejskiemu pro-
jektów uchwa³ w sprawach bêd¹cych przedmiotem obrad Ze-
brania Wiejskiego,

4) przedstawiania Zebraniu Wiejskiemu propozycji doty-
cz¹cych udzia³u mieszkañców so³ectwa w rozwi¹zywaniu pro-
blemów so³ectwa oraz realizacji zadañ samorz¹du,

5) wspó³dzia³anie z organizacjami spo³ecznymi w celu
wspólnej realizacji zadañ, (cofania zezwoleñ na sprzeda¿ napo-
jów alkoholowych, opiniowania inicjatyw zmierzaj¹cych do skie-
rowania na leczenie odwykowe itp.).

6.W celu integracji spo³ecznych dzia³añ �rodowiska wiej-
skiego, Rada So³ecka winna zapraszaæ na swoje posiedzenia
radnych gminy lub powiatu zamieszka³ych na terenie so³ectwa.

7.Rada So³ecka mo¿e równie¿ zapraszaæ na swoje po-
siedzenia przedstawicieli organizacji samorz¹dowych, zawodo-
wych i spo³ecznych dzia³aj¹cych w so³ectwie, omawiaæ plany
oraz zamierzenia, podejmowaæ organizatorskie inicjatywy wspó³-
dzia³ania.

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

§ 10.1. Wybory So³tysa i Rady So³eckiej zarz¹dza Rada
Miejska, w terminie do 6 miesiêcy od rozpoczêcia nowej kaden-
cji Rady Miejskiej.

2.W przypadku odwo³ania So³tysa w trakcie kadencji lub
zaistnienia innej okoliczno�ci uniemo¿liwiaj¹cej trwale wykony-
wania funkcji przez So³tysa, wybory przedterminowe zwo³uje siê
w terminie nie d³u¿szym ni¿ 14 dni od zaistnienia tych okoliczno�ci.

3.Zebranie Wiejskie zwo³ane w celu wyborów So³tysa i Rady
So³eckiej prowadzi Burmistrz lub upowa¿niona przez niego osoba.

4.Czynne i bierne prawo wyborcze przys³uguje sta³ym miesz-
kañcom so³ectwa, którzy w dniu wyborów ukoñczyli 18 lat. Nie
dope³nienie obowi¹zku meldunkowego nie wy³¹cza czynnego pra-
wa wyborczego osoby stale zamieszkuj¹cej w so³ectwie.
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5.Wybory przeprowadza komisja skrutacyjna, w sk³adzie
co najmniej 3 osobowym, powo³ana spo�ród uprawnionych do
g³osowania uczestników Zebrania Wiejskiego ( nie bêd¹cych
kandydatami na So³tysa czy cz³onka Rady So³eckiej).

6.Do zadañ komisji skrutacyjnej nale¿y:
1) przyjêcie zg³oszeñ kandydatów,
2) przeprowadzenie tajnego g³osowania; przygotowanie

kart do g³osowania (na karcie kandydatów umieszcza siê w ko-
lejno�ci alfabetycznej) i opatrzenie ich pieczêci¹, przygotowanie
urny wyborczej, rozdanie kart do g³osowania, zebranie g³osów,

3) ustalenie wyników g³osowania (za wybranych uwa¿a
siê tych, którzy otrzymali najwiêksz¹ liczbê g³osów, w przypadku
gdy dwie lub kilka osób otrzyma³o tak¹ sam¹ liczbê g³osów i
stanowi¹ liczbê wiêksz¹ ni¿ wybieran¹, przeprowadza siê do-
datkowe g³osowanie tylko miêdzy tymi osobami),

4) g³osowanie na So³tysa i cz³onków Rady So³eckiej odby-
wa siê wy³¹cznie osobi�cie, za pomoc¹ kart do g³osowania,

5) niewa¿ne s¹ g³osy na kartach : ca³kowicie przedartych,
innych ni¿ urzêdowe,

6) og³oszenie wyników wyborów,
7) sporz¹dzenie protoko³ów o wynikach wyborów i poda-

nie ich do publicznej wiadomo�ci w sposób zwyczajowo przyjêty
i przez og³oszenie na tablicach og³oszeñ oraz na zewn¹trz loka-
lu wyborczego.

VII. GOSPODARKA MIENIEM I GOSPODARKA FINANSO-
WA SO£ECTWA

§ 11. 1. So³ectwo mo¿e zarz¹dzaæ przekazanym mu, przez
Radê Miejsk¹ odrêbn¹ uchwa³¹, mieniem gminnym.

2.W zakresie zwyk³ego zarz¹du mieniem bêd¹cym w jego
posiadaniu so³ectwo:

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

2) za³atwia bie¿¹ce sprawy zwi¹zane z eksploatacj¹ mienia,
3) korzysta z mienia zgodnie z przeznaczeniem,
4) mo¿e prowadziæ dzia³alno�æ gospodarcz¹ z wykorzy-

staniem mienia, którym zarz¹dza, w zakresie nie wykraczaj¹-
cym poza zadania o charakterze u¿yteczno�ci publicznej w
uzgodnieniu z Burmistrzem,

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

3.W sprawach okre�lonych w ust.1 i 2 so³ectwo reprezen-
tuje So³tys.

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

§ 12. 1. So³tys przedk³ada do zatwierdzenia przez Burmi-
strza w terminie do 10 pa�dziernika roku poprzedzaj¹cego rok
bud¿etowy, plan finansowo-rzeczowy. Plan ten uprzednio winien
byæ uchwalony przez Zebranie Wiejskie.

2.Obs³ugê finansowo-ksiêgow¹, w tym dochodów i wydatków
so³ectwa, prowadzi Referat Finansowo - Bud¿etowy Urzêdu.

3.�rodki finansowe przewidziane w bud¿ecie Gminy w
uchwale bud¿etowej na dany rok, przychody z mienia pozostaj¹-
cego w zarz¹dzie so³ectwa, dobrowolne wp³aty osób fizycznych i
prawnych oraz inne uzyskane �rodki so³ectwo przeznacza na
cele okre�lone w planie rzeczowo-finansowym, a w szczegól-
no�ci na:

1)inwestycje i bie¿¹ce utrzymanie mienia, którym zarz¹-
dza,

2)finansowanie swojej statutowej dzia³alno�ci,
3)dofinansowanie inicjatyw spo³ecznych w so³ectwie,
4) cele okre�lone uchwa³ami Zebrania Wiejskiego zgod-

nie z planem rzeczowo-finansowym, o którym mowa w ust.1.

4.Bie¿¹cy nadzór nad czynno�ciami okre�lonymi w ust. 1-3
sprawuje Burmistrz w porozumieniu ze Skarbnikiem Gminy.

VIII. KONTROLA I NADZÓR

§ 13.1. Nadzór nad dzia³alno�ci¹ organów so³ectwa spra-
wuje Rada Miejska i Burmistrz.

2.Rada Miejska nadzoruje dzia³alno�æ so³ectwa za po-
moc¹ komisji rewizyjnej, przy czym przynajmniej raz na cztery
lata dokonuje kontroli gospodarki finansowej so³ectwa.

3.Burmistrz lub osoba dzia³aj¹ca w jego imieniu ma pra-
wo wgl¹du do dokumentów w celu ich oceny pod wzglêdem
zgodno�ci z prawem, wstêpu do pomieszczeñ i budynków za-
rz¹dzanych przez so³ectwo oraz prawo ¿¹dania od So³tysa nie-
zbêdnych informacji i danych dotycz¹cych funkcjonowania so-
³ectwa.

4.Burmistrz  jest obowi¹zany czuwaæ, aby mienie so³ec-
twa nie by³o nara¿one na szkody i uszczuplenia oraz aby �rodki
finansowe so³ectwa wydatkowane by³y zgodnie z przepisami  i
Statutem.

IX. POSTANOWIENIA KOÑCOWE

§ 14 . 1. Zmiany do Statutu uchwala Rada Miejska z w³a-
snej inicjatywy lub na wniosek Zebrania Wiejskiego w trybie i na
zasadach przewidzianych do jego uchwalenia.

2.Statut podlega og³oszeniu w Dzienniku Urzêdowym
Województwa Opolskiego oraz na tablicy og³oszeñ w Urzêdzie
Gminy i w lokalu So³tysa.

Za³¹cznik  nr 9
do uchwa³y Nr IV/ 38 /2003

Rady Miejskiej w Baborowie
 z dnia 4 lutego 2003 r.

STATUT SO£ECTWA SU£KÓW

I. POSTANOWIENIA OGÓLNE

§ 1.1. So³ectwo Su³ków, jako jednostka pomocnicza gmi-
ny Baborów, posiada w³asn¹ organizacjê, wybieralne organy
oraz w³asne uprawnienia i zadania.

2.So³ectwo Su³ków obejmuje obszar 7,9 km2 zamieszka³y
przez ludno�æ stanowi¹c¹ wspólnotê so³eck¹.

3. So³ectwo ma prawo do herbu oraz oznakowania siedzi-
by So³tysa tablic¹ "So³tys" z  wizerunkiem herbu Gminy.

II. ORGANIZACJA SO£ECTWA

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

2.Organami so³ectwa s¹:
1) Zebranie Wiejskie,
2) So³tys,
3) Rada So³ecka.

§ 3.1. Do zadañ So³ectwa nale¿y:
1) udzia³ w rozpatrywaniu spraw rolnictwa, inwestycji na

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

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

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

kresie organizowania warunków ¿ycia na wsi.
2.Rada Miejska na wniosek so³ectwa mo¿e przekazaæ

okre�lone sk³adniki mienia komunalnego so³ectwu do korzy-
stania.

3.Realizuj¹c zadanie o którym mowa w ust 2, organy so-
³ectwa rozporz¹dzaj¹ dochodami z tego �ród³a, w ramach bu-
d¿etu Gminy.

§ 4. Zadania okre�lone w § 3 ust 1 so³ectwo realizuje w
szczególno�ci poprzez:

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

2) opiniowanie spraw nale¿¹cych do zakresu dzia³ania
so³ectwa,

3)wspó³uczestnictwo w organizowaniu i przeprowadzaniu
przez Radê Miejsk¹ konsultacji spo³ecznej projektów uchwa³
Rady Miejskiej o podstawowym znaczeniu dla mieszkañców
so³ectwa,

4)wystêpowanie z wnioskami do Rady Miejskiej o rozpa-
trzenie spraw, których za³atwienie wykracza poza mo¿liwo�ci
mieszkañców so³ectwa,

5)wspó³pracê z radnymi w zakresie organizacji spotkañ z
wyborcami, dy¿urów oraz kierowanie do nich wniosków doty-
cz¹cych so³ectwa,

6)ustalenie zadañ dla So³tysa do realizacji pomiêdzy Ze-
braniami Wiejskimi.

III. ZEBRANIE WIEJSKIE

§ 5.1. Zebranie Wiejskie jest form¹ demokracji bezpo-
�redniej samorz¹dno�ci lokalnej mieszkañców so³ectwa i jako
takie jest organem uchwa³odawczym w so³ectwie.

2.Prawo uczestnictwa i wybierania w Zebraniu Wiejskim
maj¹ wszyscy mieszkañcy so³ectwa zameldowani lub stale za-
mieszkuj¹cy na obszarze so³ectwa posiadaj¹cy czynne prawo
wyborcze.

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

czenia lub deklaracji.
4.W Zebraniu Wiejskim mog¹ uczestniczyæ (bez prawa g³oso-

wania) przedstawiciele Urzêdu. Mog¹ oni zabieraæ g³os, sk³adaæ
o�wiadczenia poza regulaminowym porz¹dkiem obrad.

5.Zebranie Wiejskie zwo³uje So³tys w razie potrzeby, nie
rzadziej jednak jak jeden raz w roku w okresie jesiennym po-
przez og³oszenie. W szczególnie uzasadnionych przypadkach
Zebranie Wiejskie mo¿e równie¿ zwo³aæ Burmistrz, z w³asnej
inicjatywy lub na wniosek co najmniej 10 mieszkañców upraw-
nionych do g³osowania.

6.Termin i miejsce Zebrania Wiejskiego, zwo³uj¹cy poda-
je do publicznej wiadomo�ci w formie obwieszczeñ na tablicy
og³oszeñ w so³ectwie oraz innych miejscach publicznych na te-
renie so³ectwa, a tak¿e na tablicy og³oszeñ Urzêdu, najpó�niej
na siedem dni przed Zebraniem.

7.Zebranie jest wa¿ne bez wzglêdu na ilo�æ obecnych na
nim uprawnionych mieszkañców.

8.G³osowanie nad poszczególnymi sprawami jest jawne,
za wyj¹tkiem spraw, dla których niniejszy Statut lub ustawa prze-
widuje g³osowanie tajne. Do stwierdzenia poparcia mieszkañ-

ców wystarczy zwyk³a wiêkszo�æ g³osów. Zwyk³a wiêkszo�æ ozna-
cza przynajmniej o jeden g³os wiêcej "za" od g³osów przeciw-
nych.

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

1) projektów rozstrzygniêæ organów gminy w czê�ci doty-
cz¹cej planów zagospodarowania przestrzennego so³ectwa i
jego realizacji,

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

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

których za³atwienie przekracza mo¿liwo�ci so³ectwa.

2.Zebranie Wiejskie mo¿e w drodze opinii wyra¿onej przez
g³osowanie wp³ywaæ na dzia³alno�æ organów so³ectwa.

3. Do wy³¹cznej kompetencji Zebrania Wiejskiego nale¿y:
1) wybór i odwo³anie So³tysa,
2) wybór i odwo³anie Rady So³eckiej,
3) wnioskowanie do Rady Miejskiej o zarz¹dzenie przed-

terminowych wyborów So³tysa,
4) wnioskowanie do Rady Miejskiej o zarz¹dzenie przed-

terminowych wyborów Rady So³eckiej.

IV. SO£TYS

§ 7.1. So³tys jest organem wykonawczym so³ectwa i wy-
bieralnym na okres 4 letniej kadencji.

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

3.So³tysa wybiera siê z nieograniczonej liczby kandyda-
tów, dopuszczalny jest wybór w przypadku zg³oszenie choæby
jednego kandydata.

§ 8.1. So³tys jako organ wykonawczy so³ectwa wyposa¿ony
jest na mocy niniejszego Statutu w nastêpuj¹ce kompetencje :

1) jako reprezentant so³ectwa :
a)wystêpuje w imieniu so³ectwa wobec w³adz i ró¿nych

osób oraz instytucji we wszystkich sprawach dotycz¹cych so³ec-
twa,

b)bierze udzia³ w sesjach Rady Miejskiej z g³osem dorad-
czym.

Za uczestnictwo w sesjach So³tysowi przys³uguje dieta na
zasadach okre�lonych odrêbn¹ uchwa³¹ Rady Miejskiej,

c)bierze udzia³ w dzia³alno�ci wykonawczej Burmistrza,
d) zwo³uje i przewodniczy Zebraniom Wiejskim,
e)zwo³uje i przewodniczy Radzie So³eckiej,
f)mo¿e wnosiæ skargi na dzia³alno�æ i decyzjê ró¿nych in-

stytucji i organów w sprawach dotycz¹cych so³ectwa,
g)informuje ogó³ mieszkañców o wa¿niejszych sprawach

so³ectwa.
2) jako organizator dzia³añ so³ectwa :
a)projektuje dzia³anie so³ectwa oraz przedk³ada je Zebra-

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

opinii i wniosków,
c) organizuje i koordynuje inicjatywy i przedsiêwziêcia spo-

³eczne na terenie so³ectwa,
d) podejmuje wykonanie uchwa³ Zebrania Wiejskiego i

wspó³pracuje z mieszkañcami w ich realizacji.
e)podejmuje czynno�ci przygotowawcze i wykonawcze

zwi¹zane z administracj¹ sk³adników mienia powierzonego
so³ectwu,
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f)mo¿e wystêpowaæ z wnioskami i propozycjami w spra-
wie mienia.

So³tys korzysta z pomocy prawnej i techniczno - organiza-
cyjnej Urzêdu Gminy w sprawach administrowania mieniem.

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

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

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

przeciwpo¿arowej,
d)wystawia �wiadectwa miejsca pochodzenia zwierz¹t,
g) mo¿e pe³niæ funkcjê inkasenta  podatku rolnego, od

nieruchomo�ci i posiadania psów, za prowizj¹ okre�lon¹ uchwa-
³¹ Rady Miejskiej.

2. So³tys z mocy prawa korzysta z ochrony prawnej przy-
s³uguj¹cej funkcjonariuszom publicznym.

V. RADA SO£ECKA

§ 9.1.Rada So³ecka jest organem wybieralnym o charak-
terze doradczym i inicjuj¹cym oraz wspomagaj¹cym So³tysa,
mog¹cym podejmowaæ okre�lone sprawy zarówno z w³asnej
inicjatywy, jak i na wniosek So³tysa.

2.Rada So³ecka so³ectwa Su³ków liczy 5 osób.
3.Kadencja Rady So³eckiej trwa 4 lata.
4.Rada So³ecka jest wybierana z nieograniczonej liczby

kandydatów.
5.Rada So³ecka jest uprawniona do wspó³dzia³ania z So³-

tysem w prowadzeniu i za³atwianiu spraw so³ectwa a w szcze-
gólno�ci do:

1) podejmowania inicjatyw dotycz¹cych przeznaczenia �rod-
ków finansowych na cele rozwoju gospodarczego so³ectwa,

2) inicjowania dzia³añ spo³ecznie u¿ytecznych dla so³ec-
twa i jego mieszkañców,

3) opracowania i przedk³adania Zebraniu Wiejskiemu pro-
jektów uchwa³ w sprawach bêd¹cych przedmiotem obrad Ze-
brania Wiejskiego.

4) przedstawiania Zebraniu Wiejskiemu propozycji doty-
cz¹cych udzia³u mieszkañców so³ectwa w rozwi¹zywaniu pro-
blemów so³ectwa oraz realizacji zadañ samorz¹du,

5) wspó³dzia³anie z organizacjami spo³ecznymi w celu
wspólnej realizacji zadañ, (cofania zezwoleñ na sprzeda¿ napo-
jów alkoholowych, opiniowania inicjatyw zmierzaj¹cych do skie-
rowania na leczenie odwykowe itp.).

6.W celu integracji spo³ecznych dzia³añ �rodowiska wiej-
skiego, Rada So³ecka winna zapraszaæ na swoje posiedzenia
radnych gminy lub powiatu zamieszka³ych na terenie so³ectwa.

7.Rada So³ecka mo¿e równie¿ zapraszaæ na swoje posiedze-
nia przedstawicieli organizacji samorz¹dowych, zawodowych i spo-
³ecznych dzia³aj¹cych w so³ectwie, omawiaæ plany oraz zamierzenia,
podejmowaæ organizatorskie inicjatywy wspó³dzia³ania.

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

§ 10.1. Wybory So³tysa i Rady So³eckiej zarz¹dza Rada
Miejska, w terminie do 6 miesiêcy od rozpoczêcia nowej kaden-
cji Rady Miejskiej.

2.W przypadku odwo³ania So³tysa w trakcie kadencji lub
zaistnienia innej okoliczno�ci uniemo¿liwiaj¹cej trwale wykony-
wania funkcji przez So³tysa, wybory przedterminowe zwo³uje siê
w terminie nie d³u¿szym ni¿ 14 dni od zaistnienia tych okoliczno-
�ci.

3.Zebranie Wiejskie zwo³ane w celu wyborów So³tysa i
Rady So³eckiej prowadzi Burmistrz lub upowa¿niona przez nie-
go osoba.

4.Czynne i bierne prawo wyborcze przys³uguje sta³ym miesz-
kañcom so³ectwa, którzy w dniu wyborów ukoñczyli 18 lat. Nie dope³-
nienie obowi¹zku meldunkowego nie wy³¹cza czynnego prawa wy-
borczego osoby stale zamieszkuj¹cej w so³ectwie.

5.Wybory przeprowadza komisja skrutacyjna, w sk³adzie
co najmniej 3 osobowym, powo³ana spo�ród uprawnionych do
g³osowania uczestników Zebrania Wiejskiego ( nie bêd¹cych
kandydatami na So³tysa czy cz³onka Rady So³eckiej).

6.Do zadañ komisji skrutacyjnej nale¿y:
1) przyjêcie zg³oszeñ kandydatów,
2) przeprowadzenie tajnego g³osowania; przygotowanie

kart do g³osowania (na karcie kandydatów umieszcza siê w ko-
lejno�ci alfabetycznej) i opatrzenie ich pieczêci¹, przygotowanie
urny wyborczej, rozdanie kart do g³osowania, zebranie g³osów,

3) ustalenie wyników g³osowania (za wybranych uwa¿a
siê tych, którzy otrzymali najwiêksz¹ liczbê g³osów, w przypadku
gdy dwie lub kilka osób otrzyma³o tak¹ sam¹ liczbê g³osów i
stanowi¹ liczbê wiêksz¹ ni¿ wybieran¹, przeprowadza siê do-
datkowe g³osowanie tylko miêdzy tymi osobami),

4) g³osowanie na So³tysa i cz³onków Rady So³eckiej odby-
wa siê wy³¹cznie osobi�cie, za pomoc¹ kart do g³osowania,

5) niewa¿ne s¹ g³osy na kartach : ca³kowicie przedartych,
innych ni¿ urzêdowe,

6) og³oszenie wyników wyborów,
7) sporz¹dzenie protoko³ów o wynikach wyborów i poda-

nie ich do publicznej wiadomo�ci w sposób zwyczajowo przyjêty
i przez og³oszenie na tablicach og³oszeñ oraz na zewn¹trz loka-
lu wyborczego.

VII. GOSPODARKA MIENIEM I GOSPODARKA FINANSO-
WA SO£ECTWA

§ 11.1. So³ectwo mo¿e zarz¹dzaæ przekazanym mu, przez
Radê Miejsk¹ odrêbn¹ uchwa³¹, mieniem gminnym.

2.W zakresie zwyk³ego zarz¹du mieniem bêd¹cym w jego
posiadaniu so³ectwo:

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

2) za³atwia bie¿¹ce sprawy zwi¹zane z eksploatacj¹ mienia,
3) korzysta z mienia zgodnie z przeznaczeniem,
4) mo¿e prowadziæ dzia³alno�æ gospodarcz¹ z wykorzy-

staniem mienia, którym zarz¹dza, w zakresie nie wykraczaj¹-
cym poza zadania o charakterze u¿yteczno�ci publicznej w
uzgodnieniu z Burmistrzem.

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

3.W sprawach okre�lonych w ust.1 i 2 so³ectwo reprezen-
tuje So³tys.

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

§ 12.1. So³tys przedk³ada do zatwierdzenia przez Burmi-
strza w terminie do 10 pa�dziernika roku poprzedzaj¹cego rok
bud¿etowy, plan finansowo-rzeczowy. Plan ten uprzednio winien
byæ uchwalony przez Zebranie Wiejskie.

2.Obs³ugê finansowo-ksiêgow¹, w tym dochodów i wydatków
so³ectwa, prowadzi Referat Finansowo - Bud¿etowy Urzêdu.

3.�rodki finansowe przewidziane w bud¿ecie Gminy w uchwa-
le bud¿etowej na dany rok, przychody z mienia pozostaj¹cego w za-
rz¹dzie so³ectwa, dobrowolne wp³aty osób fizycznych i prawnych oraz
inne uzyskane �rodki so³ectwo przeznacza na cele okre�lone w pla-
nie rzeczowo-finansowym, a w szczególno�ci na:
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1) inwestycje i bie¿¹ce utrzymanie mienia, którym zarz¹-
dza,

2)finansowanie swojej statutowej dzia³alno�ci,
3)dofinansowanie inicjatyw spo³ecznych w so³ectwie,
4) cele okre�lone uchwa³ami Zebrania Wiejskiego zgod-

nie z planem rzeczowo-finansowym, o którym mowa w ust.1.

4.Bie¿¹cy nadzór nad czynno�ciami okre�lonymi w ust. 1-3
sprawuje Burmistrz w porozumieniu ze Skarbnikiem Gminy.

VIII. KONTROLA I NADZÓR

§ 13.1.Nadzór nad dzia³alno�ci¹ organów so³ectwa spra-
wuje Rada Miejska i Burmistrz.

2.Rada Miejska nadzoruje dzia³alno�æ so³ectwa za po-
moc¹ Komisji Rewizyjnej, przy czym przynajmniej raz na cztery
lata dokonuje kontroli gospodarki finansowej so³ectwa.

3.Burmistrz lub osoba dzia³aj¹ca w jego imieniu ma pra-
wo wgl¹du do dokumentów w celu ich oceny pod wzglêdem
zgodno�ci z prawem, wstêpu do pomieszczeñ i budynków za-
rz¹dzanych przez so³ectwo oraz prawo ¿¹dania od So³tysa nie-
zbêdnych informacji i danych dotycz¹cych funkcjonowania so-
³ectwa.

4.Burmistrz  jest obowi¹zany czuwaæ, aby mienie so³ec-
twa nie by³o nara¿one na szkody i uszczuplenia oraz aby �rodki
finansowe so³ectwa wydatkowane by³y zgodnie z przepisami  i
Statutem.

IX. POSTANOWIENIA KOÑCOWE

§ 14 .1. Zmiany do Statutu uchwala Rada Miejska z w³a-
snej inicjatywy lub na wniosek Zebrania Wiejskiego w trybie i na
zasadach przewidzianych do jego uchwalenia.

2.Statut podlega og³oszeniu w Dzienniku Urzêdowym
Województwa Opolskiego oraz na tablicy og³oszeñ w Urzêdzie
Gminy i w lokalu So³tysa.

Za³¹cznik  nr 10
do uchwa³y Nr IV/ 38 /2003

Rady Miejskiej w Baborowie
 z dnia 4 lutego 2003 r.

STATUT SO£ECTWA SZCZYTY

I. POSTANOWIENIA OGÓLNE

§ 1.1. So³ectwo Szczyty, jako jednostka pomocnicza gminy
Baborów, posiada w³asn¹ organizacjê, wybieralne organy oraz
w³asne uprawnienia i zadania.

2.So³ectwo Szczyty obejmuje obszar 2,2 km2 zamieszka³y
przez ludno�æ stanowi¹c¹ wspólnotê so³eck¹.

3.So³ectwo ma prawo do herbu oraz oznakowania siedzi-
by So³tysa tablic¹ "So³tys" z  wizerunkiem herbu Gminy.

II. ORGANIZACJA SO£ECTWA

§ 2.1. So³ectwo jako jednostka pomocnicza wykonuje za-
dania powierzone jej przez gminê, dzia³aj¹c poprzez swoje or-
gany.

2.Organami so³ectwa s¹:
1)Zebranie Wiejskie,
2)So³tys,
3)Rada So³ecka.

§ 3.1. Do zadañ So³ectwa nale¿y:
1) udzia³ w rozpatrywaniu spraw rolnictwa, inwestycji na

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

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

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

kresie organizowania warunków ¿ycia na wsi.
2.Rada Miejska na wniosek so³ectwa mo¿e przekazaæ

okre�lone sk³adniki mienia komunalnego so³ectwu do korzy-
stania.

3.Realizuj¹c zadanie o którym mowa w ust 2, organy so-
³ectwa rozporz¹dzaj¹ dochodami z tego �ród³a, w ramach bu-
d¿etu Gminy

§ 4.Zadania okre�lone w § 3 ust 1 so³ectwo realizuje w
szczególno�ci poprzez:

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

2) opiniowanie spraw nale¿¹cych do zakresu dzia³ania
so³ectwa,

3)wspó³uczestnictwo w organizowaniu i przeprowadzaniu
przez Radê Miejsk¹ konsultacji spo³ecznej projektów uchwa³
Rady Miejskiej o podstawowym znaczeniu dla mieszkañców
so³ectwa,

4)wystêpowanie z wnioskami do Rady Miejskiej o rozpa-
trzenie spraw, których za³atwienie wykracza poza mo¿liwo�ci
mieszkañców so³ectwa,

5)wspó³pracê z radnymi w zakresie organizacji spotkañ z
wyborcami, dy¿urów oraz kierowanie do nich wniosków doty-
cz¹cych so³ectwa,

6) ustalenie zadañ dla So³tysa do realizacji pomiêdzy Ze-
braniami Wiejskimi.

III. ZEBRANIE WIEJSKIE

§ 5.1. Zebranie Wiejskie jest form¹ demokracji bezpo-
�redniej samorz¹dno�ci lokalnej mieszkañców so³ectwa i jako
takie jest organem uchwa³odawczym w so³ectwie.

2.Prawo uczestnictwa i wybierania w Zebraniu Wiejskim
maj¹ wszyscy mieszkañcy so³ectwa zameldowani lub stale za-
mieszkuj¹cy na obszarze so³ectwa posiadaj¹cy czynne prawo
wyborcze.

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

czenia lub deklaracji.
4.W Zebraniu Wiejskim mog¹ uczestniczyæ (bez prawa g³o-

sowania) przedstawiciele Urzêdu. Mog¹ oni zabieraæ g³os, sk³a-
daæ o�wiadczenia poza regulaminowym porz¹dkiem obrad.

5.Zebranie Wiejskie zwo³uje So³tys w razie potrzeby, nie
rzadziej jednak jak jeden raz w roku w okresie jesiennym po-
przez og³oszenie. W szczególnie uzasadnionych przypadkach
Zebranie Wiejskie mo¿e równie¿ zwo³aæ Burmistrz, z w³asnej
inicjatywy lub na wniosek co najmniej 10 mieszkañców upraw-
nionych do g³osowania.

6.Termin i miejsce Zebrania Wiejskiego, zwo³uj¹cy poda-
je do publicznej wiadomo�ci w formie obwieszczeñ na tablicy
og³oszeñ w so³ectwie oraz innych miejscach publicznych na te-
renie so³ectwa, a tak¿e na tablicy og³oszeñ Urzêdu, najpó�niej
na siedem dni przed Zebraniem.
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7.Zebranie jest wa¿ne bez wzglêdu na ilo�æ obecnych na
nim uprawnionych mieszkañców.

8.G³osowanie nad poszczególnymi sprawami jest jawne,
za wyj¹tkiem spraw, dla których niniejszy Statut lub ustawa prze-
widuje g³osowanie tajne. Do stwierdzenia poparcia mieszkañ-
ców wystarczy zwyk³a wiêkszo�æ g³osów. Zwyk³a wiêkszo�æ ozna-
cza przynajmniej o jeden g³os wiêcej "za" od g³osów przeciw-
nych.

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

1) projektów rozstrzygniêæ organów gminy w czê�ci doty-
cz¹cej planów zagospodarowania przestrzennego so³ectwa i
jego realizacji,

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

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

których za³atwienie przekracza mo¿liwo�ci so³ectwa.

2.Zebranie Wiejskie mo¿e w drodze opinii wyra¿onej przez
g³osowanie wp³ywaæ na dzia³alno�æ organów so³ectwa.

3. Do wy³¹cznej kompetencji Zebrania Wiejskiego nale¿y:
1) wybór i odwo³anie So³tysa,
2) wybór i odwo³anie Rady So³eckiej,
3) wnioskowanie do Rady Miejskiej o zarz¹dzenie przed-

terminowych wyborów So³tysa,
4) wnioskowanie do Rady Miejskiej o zarz¹dzenie przed-

terminowych wyborów Rady So³eckiej.

IV. SO£TYS

§ 7.1. So³tys jest organem wykonawczym so³ectwa i wy-
bieralnym na okres 4 letniej kadencji.

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

3.So³tysa wybiera siê z nieograniczonej liczby kandyda-
tów, dopuszczalny jest wybór w przypadku zg³oszenie choæby
jednego kandydata.

§ 8.1. So³tys jako organ wykonawczy so³ectwa wyposa¿ony jest
na mocy niniejszego Statutu w nastêpuj¹ce kompetencje :

1) jako reprezentant so³ectwa :
a)wystêpuje w imieniu so³ectwa wobec w³adz i ró¿nych osób

oraz instytucji we wszystkich sprawach dotycz¹cych so³ectwa,
b)bierze udzia³ w sesjach Rady Miejskiej z g³osem doradczym.
Za uczestnictwo w sesjach So³tysowi przys³uguje dieta na

zasadach okre�lonych odrêbn¹ uchwa³¹ Rady Miejskiej,
c)bierze udzia³ w dzia³alno�ci wykonawczej Burmistrza,
d)zwo³uje i przewodniczy Zebraniom Wiejskim,
e)zwo³uje i przewodniczy Radzie So³eckiej,
f)mo¿e wnosiæ skargi na dzia³alno�æ i decyzjê ró¿nych in-

stytucji i organów w sprawach dotycz¹cych so³ectwa,
g)informuje ogó³ mieszkañców o wa¿niejszych sprawach

so³ectwa.
2) jako organizator dzia³añ so³ectwa :
a)projektuje dzia³anie so³ectwa oraz przedk³ada je Zebra-

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

opinii i wniosków,
c)organizuje i koordynuje inicjatywy i przedsiêwziêcia spo-

³eczne na terenie so³ectwa,
d)podejmuje wykonanie uchwa³ Zebrania Wiejskiego i

wspó³pracuje z mieszkañcami w ich realizacji.

e) podejmuje czynno�ci przygotowawcze i wykonawcze zwi¹za-
ne z administracj¹ sk³adników mienia powierzonego so³ectwu,

f) mo¿e wystêpowaæ z wnioskami i propozycjami w spra-
wie mienia.

So³tys korzysta z pomocy prawnej i techniczno - organiza-
cyjnej Urzêdu Gminy w sprawach administrowania mieniem.

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

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

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

przeciwpo¿arowej,
d)wystawia �wiadectwa miejsca pochodzenia zwierz¹t,
e)mo¿e pe³niæ funkcjê inkasenta  podatku rolnego, od nie-

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

2. So³tys z mocy prawa korzysta z ochrony prawnej przys³u-
guj¹cej funkcjonariuszom publicznym.

V. RADA SO£ECKA

§ 9.1. Rada So³ecka jest organem wybieralnym o charak-
terze doradczym i inicjuj¹cym oraz wspomagaj¹cym So³tysa,
mog¹cym podejmowaæ okre�lone sprawy zarówno z w³asnej
inicjatywy, jak i na wniosek So³tysa.

2.Rada So³ecka so³ectwa Szczyty liczy 5 osób.
3.Kadencja Rady So³eckiej trwa 4 lata.
4.Rada So³ecka jest wybierana z nieograniczonej liczby

kandydatów.
5.Rada So³ecka jest uprawniona do wspó³dzia³ania z So³-

tysem w prowadzeniu i za³atwianiu spraw so³ectwa a w szcze-
gólno�ci do:

1) podejmowania inicjatyw dotycz¹cych przeznaczenia �rod-
ków finansowych na cele rozwoju gospodarczego so³ectwa,

2) inicjowania dzia³añ spo³ecznie u¿ytecznych dla so³ec-
twa i jego mieszkañców,

3) opracowania i przedk³adania Zebraniu Wiejskiemu pro-
jektów uchwa³ w sprawach bêd¹cych przedmiotem obrad Ze-
brania Wiejskiego,

4) przedstawiania Zebraniu Wiejskiemu propozycji doty-
cz¹cych udzia³u mieszkañców so³ectwa w rozwi¹zywaniu pro-
blemów so³ectwa oraz realizacji zadañ samorz¹du,

5) wspó³dzia³anie z organizacjami spo³ecznymi w celu
wspólnej realizacji zadañ, (cofania zezwoleñ na sprzeda¿ napo-
jów alkoholowych, opiniowania inicjatyw zmierzaj¹cych do skie-
rowania na leczenie odwykowe itp.).

6.W celu integracji spo³ecznych dzia³añ �rodowiska wiej-
skiego, Rada So³ecka winna zapraszaæ na swoje posiedzenia
radnych gminy lub powiatu zamieszka³ych na terenie so³ectwa.

7.Rada So³ecka mo¿e równie¿ zapraszaæ na swoje posie-
dzenia przedstawicieli organizacji samorz¹dowych, zawodowych i
spo³ecznych dzia³aj¹cych w so³ectwie, omawiaæ plany oraz zamie-
rzenia, podejmowaæ organizatorskie inicjatywy wspó³dzia³ania.

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

§ 10.1. Wybory So³tysa i Rady So³eckiej zarz¹dza Rada
Miejskiej, w terminie do 6 miesiêcy od rozpoczêcia nowej ka-
dencji Rady Miejskiej.

2.W przypadku odwo³ania So³tysa w trakcie kadencji lub
zaistnienia innej okoliczno�ci uniemo¿liwiaj¹cej trwale wykony-
wania funkcji przez So³tysa, wybory przedterminowe zwo³uje siê w
terminie nie d³u¿szym ni¿ 14 dni od zaistnienia tych okoliczno�ci.
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3.Zebranie Wiejskie zwo³ane w celu wyborów So³tysa i Rady
So³eckiej prowadzi Burmistrz lub upowa¿niona przez niego osoba.

4.Czynne i bierne prawo wyborcze przys³uguje sta³ym miesz-
kañcom so³ectwa, którzy w dniu wyborów ukoñczyli 18 lat. Nie dope³-
nienie obowi¹zku meldunkowego nie wy³¹cza czynnego prawa wy-
borczego osoby stale zamieszkuj¹cej w so³ectwie.

5.Wybory przeprowadza komisja skrutacyjna, w sk³adzie
co najmniej 3 osobowym, powo³ana spo�ród uprawnionych do
g³osowania uczestników Zebrania Wiejskiego ( nie bêd¹cych
kandydatami na So³tysa czy cz³onka Rady So³eckiej).

6.Do zadañ komisji skrutacyjnej nale¿y:
1) przyjêcie zg³oszeñ kandydatów,
2) przeprowadzenie tajnego g³osowania; przygotowanie

kart do g³osowania (na karcie kandydatów umieszcza siê w ko-
lejno�ci alfabetycznej) i opatrzenie ich pieczêci¹, przygotowanie
urny wyborczej, rozdanie kart do g³osowania, zebranie g³osów,

3) ustalenie wyników g³osowania (za wybranych uwa¿a
siê tych, którzy otrzymali najwiêksz¹ liczbê g³osów, w przypadku
gdy dwie lub kilka osób otrzyma³o tak¹ sam¹ liczbê g³osów i
stanowi¹ liczbê wiêksz¹ ni¿ wybieran¹, przeprowadza siê do-
datkowe g³osowanie tylko miêdzy tymi osobami),

4) g³osowanie na So³tysa i cz³onków Rady So³eckiej odby-
wa siê wy³¹cznie osobi�cie, za pomoc¹ kart do g³osowania,

5) niewa¿ne s¹ g³osy na kartach : ca³kowicie przedartych,
innych ni¿ urzêdowe,

6) og³oszenie wyników wyborów,
7) sporz¹dzenie protoko³ów o wynikach wyborów i poda-

nie ich do publicznej wiadomo�ci w sposób zwyczajowo przyjêty
i przez og³oszenie na tablicach og³oszeñ oraz na zewn¹trz loka-
lu wyborczego.

VII. GOSPODARKA MIENIEM I GOSPODARKA FINANSO-
WA SO£ECTWA

§ 11.1. So³ectwo mo¿e zarz¹dzaæ przekazanym mu przez
Radê Miejsk¹ odrêbn¹ uchwa³¹, mieniem gminnym.

2.W zakresie zwyk³ego zarz¹du mieniem bêd¹cym w jego
posiadaniu so³ectwo:

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

2)za³atwia bie¿¹ce sprawy zwi¹zane z eksploatacj¹ mienia,
3) korzysta z mienia zgodnie z przeznaczeniem,
4) mo¿e prowadziæ dzia³alno�æ gospodarcz¹ z wykorzy-

staniem mienia, którym zarz¹dza, w zakresie nie wykraczaj¹-
cym poza zadania o charakterze u¿yteczno�ci publicznej w
uzgodnieniu z Burmistrzem,

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

3.W sprawach okre�lonych w ust.1 i 2 so³ectwo reprezen-
tuje So³tys.

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

§ 12.1. So³tys przedk³ada do zatwierdzenia przez Burmi-
strza w terminie do 10 pa�dziernika roku poprzedzaj¹cego rok
bud¿etowy, plan finansowo-rzeczowy. Plan ten uprzednio winien
byæ uchwalony przez Zebranie Wiejskie.

2.Obs³ugê finansowo-ksiêgow¹, w tym dochodów i wy-
datków so³ectwa, prowadzi Referat Finansowo - Bud¿etowy Urzêdu.

3.�rodki finansowe przewidziane w bud¿ecie Gminy w
uchwale bud¿etowej na dany rok, przychody z mienia pozostaj¹-
cego w zarz¹dzie so³ectwa, dobrowolne wp³aty osób fizycznych i
prawnych oraz inne uzyskane �rodki so³ectwo przeznacza na
cele okre�lone w planie rzeczowo-finansowym, a w szczegól-
no�ci na:

1)inwestycje i bie¿¹ce utrzymanie mienia, którym zarz¹-
dza,

2)finansowanie swojej statutowej dzia³alno�ci,
3)dofinansowanie inicjatyw spo³ecznych w so³ectwie,
4)cele okre�lone uchwa³ami Zebrania Wiejskiego zgod-

nie z planem rzeczowo-finansowym, o którym mowa w ust.1.

4.Bie¿¹cy nadzór nad czynno�ciami okre�lonymi w ust. 1-3
sprawuje Burmistrz w porozumieniu ze Skarbnikiem Gminy.

VIII. KONTROLA I NADZÓR

§ 13.1.  Nadzór nad dzia³alno�ci¹ organów so³ectwa spra-
wuje Rada Miejska i Burmistrz.

2.Rada Miejska nadzoruje dzia³alno�æ so³ectwa za po-
moc¹ komisji rewizyjnej, przy czym przynajmniej raz na cztery
lata dokonuje kontroli gospodarki finansowej so³ectwa.

3.Burmistrz lub osoba dzia³aj¹ca w jego imieniu ma pra-
wo wgl¹du do dokumentów w celu ich oceny pod wzglêdem
zgodno�ci z prawem, wstêpu do pomieszczeñ i budynków za-
rz¹dzanych przez so³ectwo oraz prawo ¿¹dania od So³tysa nie-
zbêdnych informacji i danych dotycz¹cych funkcjonowania so-
³ectwa.

4.Burmistrz  jest obowi¹zany czuwaæ, aby mienie so³ec-
twa nie by³o nara¿one na szkody i uszczuplenia oraz aby �rodki
finansowe so³ectwa wydatkowane by³y zgodnie z przepisami i
Statutem.

IX. POSTANOWIENIA KOÑCOWE

§ 14 .1. Zmiany do Statutu uchwala Rada Miejska z w³a-
snej inicjatywy lub na wniosek Zebrania Wiejskiego w trybie i na
zasadach przewidzianych do jego uchwalenia.

2.Statut podlega og³oszeniu w Dzienniku Urzêdowym
Województwa Opolskiego oraz na tablicy og³oszeñ w Urzêdzie
Gminy i w lokalu So³tysa.

Za³¹cznik  nr 11
do uchwa³y Nr IV/38 /2003

Rady Miejskiej w Baborowie
 z dnia 4 lutego 2003 r.

STATUT SO£ECTWA T£USTOMOSTY

I. POSTANOWIENIA OGÓLNE

§ 1.1. So³ectwo T³ustomosty, jako jednostka pomocnicza
gminy Baborów, posiada w³asn¹ organizacjê, wybieralne orga-
ny oraz w³asne uprawnienia i zadania.

2.So³ectwo T³ustomosty obejmuje obszar 15,5 km2 za-
mieszka³y przez ludno�æ stanowi¹c¹ wspólnotê so³eck¹.

3.So³ectwo ma prawo do herbu oraz oznakowania siedzi-
by So³tysa tablic¹ "So³tys" z  wizerunkiem herbu Gminy.

II. ORGANIZACJA SO£ECTWA

§ 2.1. So³ectwo jako jednostka pomocnicza wykonuje za-
dania powierzone jej przez gminê, dzia³aj¹c poprzez swoje or-
gany.

2.Organami so³ectwa s¹:
1)Zebranie Wiejskie,
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2)So³tys,
3)Rada So³ecka.

§ 3.1.Do zadañ So³ectwa nale¿y:
1) udzia³ w rozpatrywaniu spraw rolnictwa, inwestycji na

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

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

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

kresie organizowania warunków ¿ycia na wsi.
2.Rada Miejska na wniosek so³ectwa mo¿e przekazaæ okre-

�lone sk³adniki mienia komunalnego so³ectwu do korzystania.
3.Realizuj¹c zadanie o którym mowa w ust 2, organy so-

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

§ 4.Zadania okre�lone w § 3 ust 1 so³ectwo realizuje w
szczególno�ci poprzez:

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

2) opiniowanie spraw nale¿¹cych do zakresu dzia³ania
so³ectwa,

3)wspó³uczestnictwo w organizowaniu i przeprowadzaniu
przez Radê Miejsk¹ konsultacji spo³ecznej projektów uchwa³
Rady Miejskiej o podstawowym znaczeniu dla mieszkañców
so³ectwa,

4)wystêpowanie z wnioskami do Rady Miejskiej o rozpa-
trzenie spraw, których za³atwienie wykracza poza mo¿liwo�ci
mieszkañców so³ectwa,

5)wspó³pracê z radnymi w zakresie organizacji spotkañ z
wyborcami, dy¿urów oraz kierowanie do nich wniosków doty-
cz¹cych so³ectwa,

6) ustalenie zadañ dla So³tysa do realizacji pomiêdzy Ze-
braniami Wiejskimi.

III. ZEBRANIE WIEJSKIE

§ 5.1. Zebranie Wiejskie jest form¹ demokracji bezpo-
�redniej samorz¹dno�ci lokalnej mieszkañców so³ectwa i jako
takie jest organem uchwa³odawczym w so³ectwie.

2.Prawo uczestnictwa i wybierania w Zebraniu Wiejskim maj¹
wszyscy mieszkañcy so³ectwa zameldowani lub stale zamieszkuj¹cy
na obszarze so³ectwa posiadaj¹cy czynne prawo wyborcze.

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

czenia lub deklaracji.
4.W Zebraniu Wiejskim mog¹ uczestniczyæ (bez prawa g³oso-

wania) przedstawiciele Urzêdu. Mog¹ oni zabieraæ g³os, sk³adaæ
o�wiadczenia poza regulaminowym porz¹dkiem obrad.

5.Zebranie Wiejskie zwo³uje So³tys w razie potrzeby, nie
rzadziej jednak jak jeden raz w roku w okresie jesiennym po-
przez og³oszenie. W szczególnie uzasadnionych przypadkach
Zebranie Wiejskie mo¿e równie¿ zwo³aæ Burmistrz, z w³asnej
inicjatywy lub na wniosek co najmniej 10 mieszkañców upraw-
nionych do g³osowania.

6.Termin i miejsce Zebrania Wiejskiego, zwo³uj¹cy poda-
je do publicznej wiadomo�ci w formie obwieszczeñ na tablicy
og³oszeñ w so³ectwie oraz innych miejscach publicznych na te-
renie so³ectwa, a tak¿e na tablicy og³oszeñ Urzêdu, najpó�niej
na siedem dni przed Zebraniem.

7.Zebranie jest wa¿ne bez wzglêdu na ilo�æ obecnych na
nim uprawnionych mieszkañców

8.G³osowanie nad poszczególnymi sprawami jest jawne,
za wyj¹tkiem spraw, dla których niniejszy Statut lub ustawa prze-
widuje g³osowanie tajne. Do stwierdzenia poparcia mieszkañ-
ców wystarczy zwyk³a wiêkszo�æ g³osów. Zwyk³a wiêkszo�æ ozna-
cza przynajmniej o jeden g³os wiêcej "za" od g³osów przeciwnych.

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

1) projektów rozstrzygniêæ organów gminy w czê�ci doty-
cz¹cej planów zagospodarowania przestrzennego so³ectwa i
jego realizacji,

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

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

których za³atwienie przekracza mo¿liwo�ci so³ectwa.

2.Zebranie Wiejskie mo¿e w drodze opinii wyra¿onej przez
g³osowanie wp³ywaæ na dzia³alno�æ organów so³ectwa.

3. Do wy³¹cznej kompetencji Zebrania Wiejskiego nale¿y:
1) wybór i odwo³anie So³tysa,
2) wybór i odwo³anie Rady So³eckiej,
3) wnioskowanie do Rady Miejskiej o zarz¹dzenie przed-

terminowych wyborów So³tysa,
4) wnioskowanie do Rady Miejskiej o zarz¹dzenie przed-

terminowych wyborów Rady So³eckiej.

IV. SO£TYS

§ 7.1. So³tys jest organem wykonawczym so³ectwa i wy-
bieralnym na okres 4 letniej kadencji.

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

3.So³tysa wybiera siê z nieograniczonej liczby kandyda-
tów, dopuszczalny jest wybór w przypadku zg³oszenia choæby
jednego kandydata.

§ 8.1. So³tys jako organ wykonawczy so³ectwa wyposa¿o-
ny jest na mocy niniejszego Statutu w nastêpuj¹ce kompeten-
cje :

1) jako reprezentant so³ectwa :
a) wystêpuje w imieniu so³ectwa wobec w³adz i ró¿nych

osób oraz instytucji we wszystkich sprawach dotycz¹cych so³ec-
twa,

b) bierze udzia³ w sesjach Rady Miejskiej z g³osem dorad-
czym.

Za uczestnictwo w sesjach So³tysowi przys³uguje dieta na
zasadach okre�lonych odrêbn¹ uchwa³¹ Rady Miejskiej,

c) bierze udzia³ w dzia³alno�ci wykonawczej Burmistrza,
d) zwo³uje i przewodniczy Zebraniom Wiejskim,
e) zwo³uje i przewodniczy Radzie So³eckiej,
f)mo¿e wnosiæ skargi na dzia³alno�æ i decyzjê ró¿nych in-

stytucji i organów w sprawach dotycz¹cych so³ectwa,
g) informuje ogó³ mieszkañców o wa¿niejszych sprawach

so³ectwa,
2) jako organizator dzia³añ so³ectwa :
a) projektuje dzia³anie so³ectwa oraz przedk³ada je Zebra-

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

opinii i wniosków,
c) organizuje i koordynuje inicjatywy i przedsiêwziêcia spo-

³eczne na terenie so³ectwa,
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d)podejmuje wykonanie uchwa³ Zebrania Wiejskiego i
wspó³pracuje z mieszkañcami w ich realizacji.

e)podejmuje czynno�ci przygotowawcze i wykonawcze zwi¹za-
ne z administracj¹ sk³adników mienia powierzonego so³ectwu,

f)mo¿e wystêpowaæ z wnioskami i propozycjami w spra-
wie mienia.

So³tys korzysta z pomocy prawnej i techniczno - organiza-
cyjnej Urzêdu Gminy w sprawach administrowania mieniem,

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

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

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

przeciwpo¿arowej,
d)wystawia �wiadectwa miejsca pochodzenia zwierz¹t,
e)mo¿e pe³niæ funkcjê inkasenta  podatku rolnego, od nie-

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

2. So³tys z mocy prawa korzysta z ochrony prawnej przy-
s³uguj¹cej funkcjonariuszom publicznym.

V. RADA SO£ECKA

§ 9.1. Rada So³ecka jest organem wybieralnym o charak-
terze doradczym i inicjuj¹cym oraz wspomagaj¹cym So³tysa,
mog¹cym podejmowaæ okre�lone sprawy zarówno z w³asnej
inicjatywy, jak i na wniosek So³tysa.

2.Rada So³ecka so³ectwa T³ustomosty liczy 5 osób.
3.Kadencja Rady So³eckiej trwa 4 lata.
4.Rada So³ecka jest wybierana z nieograniczonej liczby

kandydatów.
5.Rada So³ecka jest uprawniona do wspó³dzia³ania z So³-

tysem w prowadzeniu i za³atwianiu spraw so³ectwa a w szcze-
gólno�ci do:

1) podejmowania inicjatyw dotycz¹cych przeznaczenia �rod-
ków finansowych na cele rozwoju gospodarczego so³ectwa,

2) inicjowania dzia³añ spo³ecznie u¿ytecznych dla so³ec-
twa i jego mieszkañców,

3) opracowania i przedk³adania Zebraniu Wiejskiemu pro-
jektów uchwa³ w sprawach bêd¹cych przedmiotem obrad Ze-
brania Wiejskiego.

4) przedstawiania Zebraniu Wiejskiemu propozycji doty-
cz¹cych udzia³u mieszkañców so³ectwa w rozwi¹zywaniu pro-
blemów so³ectwa oraz realizacji zadañ samorz¹du,

5) wspó³dzia³anie z organizacjami spo³ecznymi w celu
wspólnej realizacji zadañ, (cofania zezwoleñ na sprzeda¿ napo-
jów alkoholowych, opiniowania inicjatyw zmierzaj¹cych do skie-
rowania na leczenie odwykowe itp.).

6.W celu integracji spo³ecznych dzia³añ �rodowiska wiej-
skiego, Rada So³ecka winna zapraszaæ na swoje posiedzenia
radnych gminy lub powiatu zamieszka³ych na terenie so³ectwa.

7.Rada So³ecka mo¿e równie¿ zapraszaæ na swoje posiedze-
nia przedstawicieli organizacji samorz¹dowych, zawodowych i spo-
³ecznych dzia³aj¹cych w so³ectwie, omawiaæ plany oraz zamierzenia,
podejmowaæ organizatorskie inicjatywy wspó³dzia³ania.

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

§ 10.1. Wybory So³tysa i Rady So³eckiej zarz¹dza Rada
Miejska, w terminie do 6 miesiêcy od rozpoczêcia nowej kaden-
cji Rady Miejskiej.

2.W przypadku odwo³ania So³tysa w trakcie kadencji lub
zaistnienia innej okoliczno�ci uniemo¿liwiaj¹cej trwale wykony-
wania funkcji przez So³tysa, wybory przedterminowe zwo³uje siê w
terminie nie d³u¿szym ni¿ 14 dni od zaistnienia tych okoliczno�ci.

3.Zebranie Wiejskie zwo³ane w celu wyborów So³tysa i
Rady So³eckiej prowadzi Burmistrz lub upowa¿niona przez nie-
go osoba.

4.Czynne i bierne prawo wyborcze przys³uguje sta³ym
mieszkañcom so³ectwa, którzy w dniu wyborów ukoñczyli 18 lat.
Nie dope³nienie obowi¹zku meldunkowego nie wy³¹cza czyn-
nego prawa wyborczego osoby stale zamieszkuj¹cej w so³ec-
twie.

5.Wybory przeprowadza komisja skrutacyjna, w sk³adzie
co najmniej 3 osobowym, powo³ana spo�ród uprawnionych do
g³osowania uczestników Zebrania Wiejskiego ( nie bêd¹cych
kandydatami na So³tysa czy cz³onka Rady So³eckiej).

6.Do zadañ komisji skrutacyjnej nale¿y:
1) przyjêcie zg³oszeñ kandydatów,
2) przeprowadzenie tajnego g³osowania; przygotowanie

kart do g³osowania (na karcie kandydatów umieszcza siê w ko-
lejno�ci alfabetycznej) i opatrzenie ich pieczêci¹, przygotowanie
urny wyborczej, rozdanie kart do g³osowania, zebranie g³osów,

3) ustalenie wyników g³osowania (za wybranych uwa¿a
siê tych, którzy otrzymali najwiêksz¹ liczbê g³osów, w przypadku
gdy dwie lub kilka osób otrzyma³o tak¹ sam¹ liczbê g³osów i
stanowi¹ liczbê wiêksz¹ ni¿ wybieran¹, przeprowadza siê do-
datkowe g³osowanie tylko miêdzy tymi osobami),

4) g³osowanie na So³tysa i cz³onków Rady So³eckiej odby-
wa siê wy³¹cznie osobi�cie, za pomoc¹ kart do g³osowania,

5) niewa¿ne s¹ g³osy na kartach : ca³kowicie przedartych,
innych ni¿ urzêdowe,

6) og³oszenie wyników wyborów,
7) sporz¹dzenie protoko³ów o wynikach wyborów i poda-

nie ich do publicznej wiadomo�ci w sposób zwyczajowo przyjêty
i przez og³oszenie na tablicach og³oszeñ oraz na zewn¹trz loka-
lu wyborczego.

VII. GOSPODARKA MIENIEM I GOSPODARKA FINANSO-
WA SO£ECTWA

§ 11.1. So³ectwo mo¿e zarz¹dzaæ przekazanym mu, przez
Radê Miejsk¹ odrêbn¹ uchwa³¹, mieniem gminnym.

2.W zakresie zwyk³ego zarz¹du mieniem bêd¹cym w jego
posiadaniu so³ectwo:

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

2) za³atwia bie¿¹ce sprawy zwi¹zane z eksploatacj¹ mienia,
3) korzysta z mienia zgodnie z przeznaczeniem,
4) mo¿e prowadziæ dzia³alno�æ gospodarcz¹ z wykorzy-

staniem mienia, którym zarz¹dza, w zakresie nie wykraczaj¹-
cym poza zadania o charakterze u¿yteczno�ci publicznej w
uzgodnieniu z Burmistrzem,

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

3.W sprawach okre�lonych w ust.1 i 2 so³ectwo reprezen-
tuje So³tys.

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

§ 12.1. So³tys przedk³ada do zatwierdzenia przez Burmi-
strza w terminie do 10 pa�dziernika roku poprzedzaj¹cego rok
bud¿etowy, plan finansowo-rzeczowy. Plan ten uprzednio winien
byæ uchwalony przez Zebranie Wiejskie.

2.Obs³ugê finansowo-ksiêgow¹, w tym dochodów i wydatków
so³ectwa, prowadzi Referat Finansowo - Bud¿etowy Urzêdu.
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3.�rodki finansowe przewidziane w bud¿ecie Gminy w uchwa-
le bud¿etowej na dany rok, przychody z mienia pozostaj¹cego w za-
rz¹dzie so³ectwa, dobrowolne wp³aty osób fizycznych i prawnych oraz
inne uzyskane �rodki so³ectwo przeznacza na cele okre�lone w pla-
nie rzeczowo-finansowym, a w szczególno�ci na:

1)inwestycje i bie¿¹ce utrzymanie mienia, którym zarz¹-
dza,

2) finansowanie swojej statutowej dzia³alno�ci,
3) dofinansowanie inicjatyw spo³ecznych w so³ectwie,
4)cele okre�lone uchwa³ami Zebrania Wiejskiego zgod-

nie z planem rzeczowo-finansowym, o którym mowa w ust.1.

4.Bie¿¹cy nadzór nad czynno�ciami okre�lonymi w ust. 1-3
sprawuje Burmistrz w porozumieniu ze Skarbnikiem Gminy.

VIII. KONTROLA I NADZÓR

§ 13. 1. Nadzór nad dzia³alno�ci¹ organów so³ectwa spra-
wuje Rada Miejska i Burmistrz.

2.Rada Miejska nadzoruje dzia³alno�æ so³ectwa za po-
moc¹ komisji rewizyjnej, przy czym przynajmniej raz na cztery
lata dokonuje kontroli gospodarki finansowej so³ectwa.

3.Burmistrz lub osoba dzia³aj¹ca w jego imieniu ma pra-
wo wgl¹du do dokumentów w celu ich oceny pod wzglêdem
zgodno�ci z prawem, wstêpu do pomieszczeñ i budynków za-
rz¹dzanych przez so³ectwo oraz prawo ¿¹dania od So³tysa nie-
zbêdnych informacji i danych dotycz¹cych funkcjonowania so-
³ectwa.

4.Burmistrz  jest obowi¹zany czuwaæ, aby mienie so³ec-
twa nie by³o nara¿one na szkody i uszczuplenia oraz aby �rodki
finansowe so³ectwa wydatkowane by³y zgodnie z przepisami i
Statutem.

IX. POSTANOWIENIA KOÑCOWE

§ 14 .1. Zmiany do Statutu uchwala Rada Miejska z w³a-
snej inicjatywy lub na wniosek Zebrania Wiejskiego w trybie i na
zasadach przewidzianych do jego uchwalenia.

2.Statut podlega og³oszeniu w Dzienniku Urzêdowym
Województwa Opolskiego oraz na tablicy og³oszeñ w Urzêdzie
Gminy i w lokalu So³tysa.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 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 i Nr 113, poz. 984)
Rada Miejska w Namys³owie uchwala, co nastêpuje:

§  1. 1. W za³¹czniku nr 5 poz. 11 do uchwa³y Nr XXXVIII/
480/02 Rady Miejskiej w Namys³owie z dnia 26 marca 2002 r. w
sprawie uchwalenia bud¿etu gminy na 2002 rok, wprowadza
siê nastêpuj¹c zmiany:

1) w przychodach �rodków specjalnych zwiêksza siê o
kwotê 35.000 z³ tytu³em zajêcia pasa jezdni - op³aty parkingowe,

2) w wydatkach �rodków specjalnych zwiêksza siê o kwotê
35.000 z³ z przeznaczeniem na bie¿¹ce utrzymanie dróg i parkingów.

§2. Wykonanie uchwa³y powierza siê Burmistrzowi.

§ 3. Uchwa³a podlega og³oszeniu w Dzienniku Urzêdo-
wym Województwa Opolskiego oraz na tablicy og³oszeñ Urzêdu
Miejskiego w Namys³owie.

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

Przewodnicz¹ca Rady
Teresa Ceglecka-Zielonka
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Uchwa³a Nr  I/4/2002
Rady Miejskiej w Namys³owie

z dnia  18 listopada 2002 r.

w sprawie zmiany bud¿etu gminy na 2002 rok.
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Na podstawie art. 109, art. 111 ust. 2 ,art.124 ust. 124 ust. 1
ustawy z dnia 26 listopada 1998 r. o finansach publicznych
/Dz.U. Nr 155 poz. 1014 z pó�n.zm./, oraz art. 12 pkt 5 ustawy z dnia 5
czerwca 1998 r. o samorz¹dzie powiatowym /Dz.U. z 2001 r. Nr 142
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Uchwa³a Nr II/11/2002
Rady Powiatu w Ole�nie

z dnia 26 listopada 2002 r.

w sprawie zmian bud¿etu Powiatu Oleskiego /Ziemskiego/.

poz. 1592 ; 2002 r. Nr 23 poz. 220, Nr 62 poz. 558, Nr 113 poz.
984/ - Rada Powiatu w Ole�nie uchwala, co nastêpuje:

§ 1. Zmniejszyæ plan dochodów powiatu o kwotê 35.000 z³,
w tym:
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§ 5. 1. Zwiêkszyæ plan przychodów �rodka specjalnego
                                                                    o kwotê 109.000 z³,
w tym:
Dzia³ 010 Rolnictwo i ³owiectwo                             109.000
Rozdzia³ 01095 Pozosta³a dzia³alno�æ                 109.000
Jednostka: Powiatowy Inspektorat Weterynarii w Ole�nie
                                                                                      109.000
2. Zwiêkszyæ plan wydatków �rodka specjalnego
                                                                    o kwotê 109.000 z³,
w tym:
Dzia³ 010 Rolnictwo i ³owiectwo                             109.000
Rozdzia³ 01095 Pozosta³a dzia³alno�æ                 109.000
Jednostka:  Powiatowy Inspektorat Weterynarii w Ole�nie
                                                                                      109.000.

§ 6. Wykonanie uchwa³y powierza siê Zarz¹dowi Powiatu.

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

§ 8. Uchwa³a podlega opublikowaniu w Dzienniku Urzê-
dowym Województwa Opolskiego.

Przewodnicz¹cy
Rady Powiatu

Bernard Kus



Dziennik Urzêdowy
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Na podstawie art.12, pkt 5 i art. 51, ust. 3 ustawy z dnia
5 czerwca 1998 r.  o samorz¹dzie powiatowym (Dz. U. Nr 91,
poz. 578, z po�n. zm.) oraz art. 109    i art. 124 ustawy z dnia
26 listopada 1998 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 155,
poz. 1014  z pó�n. zm. )- uchwala siê ,co nastêpuje :

§ 1.W uchwale Nr XXV / 206 / 2001 Rady Powiatu Opol-
skiego z dnia 20 grudnia 2001r.  w sprawie uchwalenia bud¿etu
Powiatu Opolskiego na 2002 rok, wprowadza siê nastêpuj¹ce
zmiany :

1. W za³¹czniku nr 2 do w.w uchwa³y dokonuje siê przenie-
sienia miêdzy  dzia³ami klasyfikacji bud¿etowej, wydatków bie-
¿¹cych w wysoko�ci 4.346 z³   z  dzia³u 853 - Opieka Spo³eczna,
rozdzia³ 85301 - Placówki opiekuñczo - wychowawcze, na wy-
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Uchwa³a Nr II/8/2002
Rady Powiatu Opolskiego

z dnia 21 listopada 2002 r.

zmieniaj¹ca uchwa³ê w sprawie uchwalenia bud¿etu Powiatu Opolskiego na 2002 rok.

datki bie¿¹ce w dziale 801 - O�wiata i wychowanie, rozdzia³ 80146
- Dokszta³canie i doskonalenie nauczycieli.

§ 2.  Wykonanie uchwa³y powierza siê Zarz¹dowi Powiatu
Opolskiego.

§ 3.Uchwa³a wchodzi w ¿ycie z dniem podjêcia i podlega
og³oszeniu w Dzienniku Urzêdowym Województwa Opolskiego.

Przewodnicz¹cy Rady
Powiatu Opolskiego

Stefan Warzecha

Na podstawie art. 32, ust. 2, pkt 4 ustawy z dnia 5 czerwca
1998r. - o samorz¹dzie powiatowym (Dz. U. Nr 91, poz.578, z
pó�n. zm.), w zwi¹zku z art. 128, ust.1, pkt 1 ustawy  z dnia 26
listopada 1998r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 155, poz.
1014 z pó�n. zm.) -  uchwala siê, co nastêpuje :

§ 1.W uchwale Nr XXV/206/2001 Rady Powiatu Opolskiego
z dnia 20 grudnia 2001 r. w sprawie uchwalenia bud¿etu Powiatu
Opolskiego na 2002 r. dokonuje siê nastêpuj¹ce zmiany :

1.W za³¹czniku nr 1 do w.w uchwa³y dokonuje siê zmiany
planowanych dochodów poprzez :

1) Dzia³ 700 - GOSPODARKA MIESZKANIOWA
-rozdzia³ 70005 - Gospodarka gruntami i nieruchomo�cia-

mi, zmniejszenie dotacji celowej przekazanej z bud¿etu pañ-
stwa  na zadania bie¿¹ce z zakresu administracji rz¹dowej oraz
inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat (§211),

                                                                       o kwotê 23.000 z³
2) Dzia³ 010 - ROLNICTWO I £OWIECTWO
-rozdzia³ 01005 - Prace geodezyjno-urz¹dzeniowe na po-

trzeby rolnictwa, zwiêkszenie dotacji celowej przekazanej z bu-
d¿etu pañstwa na zadania bie¿¹ce z zakresu administracji rz¹-
dowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez
powiat (§211)                                                         o kwotê 28.000 z³

3) Dzia³ 853 - OPIEKA SPO£ECZNA
-rozdzia³ 85395 - Pozosta³a dzia³alno�æ, zwiêkszenie do-

tacji celowej przekazanej z bud¿etu pañstwa na realizacjê bie-
¿¹cych zadañ w³asnych powiatu (§213)             o kwotê 1.568 z³
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Uchwa³a Nr 435/2002
Zarz¹du Powiatu Opolskiego

z dnia 29 pa�dziernika 2002 r.

w sprawie zmian w bud¿ecie Powiatu Opolskiego na 2002 rok.

4) Dzia³ 854 - EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA
-rozdzia³ 85495 - Pozosta³a dzia³alno�æ, zwiêkszenie do-

tacji celowej przekazanej z bud¿etu pañstwa na realizacjê bie¿¹-
cych zadañ w³asnych powiatu (§213)                 o kwotê 2.214 z³

2. W za³¹czniku nr 2 do w.w uchwa³y dokonuje siê zmiany
w wydatkach planowanych na 2002 r., w tym :

1) Dzia³ 700 - GOSPODARKA MIESZKANIOWA
-rozdzia³ 70005 - Gospodarka gruntami i nieruchomo�cia-

mi, zmniejsza siê planowane wydatki bie¿¹ce o kwotê 23.000 z³
(§4300)

2) Dzia³ 010 - ROLNICTWO I £OWIECTWO
-rozdzia³ 01005 - Prace geodezyjno-urz¹dzeniowe na po-

trzeby rolnictwa, zwiêksza siê planowane wydatki bie¿¹ce,
(§4300)                                                                 o kwotê   28.000 z³

3) Dzia³ 853 - OPIEKA SPO£ECZNA
-rozdzia³ 85395 - Pozosta³a dzia³alno�æ, zwiêksza siê pla-

nowane wydatki bie¿¹ce,                                      o kwotê 1.568 z³
4) Dzia³ 854 - EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA
-rozdzia³ 85495 - Pozosta³a dzia³alno�æ, zwiêksza siê pla-

nowane wydatki bie¿¹ce,                                        o kwotê 2.214 z³
5)  Dzia³ 801 -O�WIATA I WYCHOWANIE
-dokonuje siê przeniesienia planowanych wydatków bie-

¿¹cych w kwocie 42.660 z³ (w tym z grupy wynagrodzeñ 7.660 z³)
w rozdziale 80130, "Szko³y zawodowe" na wydatki w rozdziale
80146 - "Dokszta³cenie i doskonalenie nauczycieli" w tym :

-dotacje (§2310) -                                      w kwocie 3.428 z³
-pozosta³e wydatki bie¿¹ce (§4300 )                   - 39.232 z³
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§ 2.Ustala siê dochody bud¿etu powiatu na 2002 rok po
zmianach w wysoko�ci                                               34.450.291 z³

§ 3.Ustala siê wydatki bud¿etu powiatu na 2002 rok po
zmianach w wysoko�ci                                               35.150.982 z³

§ 4.Uchwa³a wchodzi w ¿ycie z dniem podjêcia i podlega
og³oszeniu w Dzienniku Urzêdowym Województwa Opolskiego.

Zarz¹d Powiatu Opolskiego :
Henryk Lakwa

Krzysztof Wysdak
Ewa Budziszewska
Irena £ysy - Cichoñ

Józefa Klimków
Waldemar Kampa

Na podstawie art. 32, ust. 2, pkt 4 ustawy z dnia 5 czerw-
ca 1998r. - o samorz¹dzie powiatowym (Dz. U. Nr 91, poz.578 z
pó�n. zm.), w zwi¹zku z art. 128, ust.1, pkt 1i ust. 2, pkt 1, ustawy
z dnia 26 listopada 1998r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr
155, poz. 1014   z pó�n. zm.), uchwala siê, co nastêpuje :

§ 1. W uchwale Nr XXV/206/2001 Rady Powiatu Opolskie-
go z dnia 20 grudnia 2001 r., w sprawie uchwalenia bud¿etu Powiatu
Opolskiego na 2002 r. dokonuje siê nastêpuj¹cych zmian:

1. W za³¹czniku nr 1 do w.w uchwa³y zwiêksza siê plano-
wane dochody powiatu    na   2002 rok               o kwotê 136.418 z³,

w tym :
1) Dzia³ 851 - OCHRONA ZDROWIA
-  rozdzia³ 85117 - Zak³ady Opiekuñczo - lecznicze i pielê-

gnacyjno - opiekuñcze,                                        o kwotê 20.000 z³
z tytu³u dotacji celowej  przekazanej z  bud¿etu pañstwa na

realizacjê bie¿¹cych zadañ w³asnych powiatu (§213).
2) Dzia³ 853 - OPIEKA SPO£ECZNA
-  rozdzia³ 85304 - Rodziny zastêpcze, zwiêkszenie
                                                                                   o kwotê 116.418 z³,
 z tytu³u dotacji celowej przekazanej z bud¿etu pañstwa na reali-

zacjê  bie¿¹cych zadañ w³asnych powiatu (§213)
2. W za³¹czniku nr 2 do w.w uchwa³y dokonuje siê ni¿ej

wymienione zmiany   planowanych wydatku bud¿etu,  w tym :
1) Dzia³ 851 - OCHRONA ZDROWIA
-  rozdzia³ 85117 - Zak³ady Opiekuñczo - lecznicze i pielê-

gnacyjno - opiekuñcze, dokonuje siê zwiêkszenia    o 20.000 z³
z tytu³u wydatków bie¿¹cych w ramach dotacji (§2560).
2) Dzia³ 853 - OPIEKA SPO£ECZNA
-  rozdzia³ 85304 - Rodziny zastêpcze, zwiêksza siê plano-

wane wydatki bie¿¹ce (§ 3110)                        o kwotê 116.418 z³,
3) Dzia³ 710 - DZIA£ALNO�Æ US£UGOWA
-  rozdzia³ 71015 - Nadzór Budowlany, dokonuje siê prze-

niesienia planowanych wydatków bie¿¹cych w kwocie 327,39 z³
z paragrafu  4210 - Zakup materia³ów i wyposa¿enia na zwiêk-
szenie wydatków  w grupie wynagrodzeñ, w tym :
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Uchwa³a Nr 444/2002
Zarz¹du Powiatu Opolskiego

z dnia 6 listopada 2002 r.

w sprawie zmian w bud¿ecie Powiatu Opolskiego na 2002 rok.

§ 4010 �wynagrodzenia osobowe pracowników - o 180,00 z³

§ 4020 � wynagrodzenia osobowe cz³onków korpusu s³u¿by cywilnej - o 106,93 z³

§ 4110 -  sk³adki na ubezpieczenie spo³eczne, o kwotê - o 40,46 z³

4) Dzia³ 801 - O�WIATA I WYCHOWANIE
a) dokonuje siê przeniesienia planowanych wydatków

bud¿etowych na 2002 r., miêdzy rozdzia³ami klasyfikacji bud¿e-
towej Zespo³u Szkó³ w Ozimku, poprzez:

- zmniejszenie planowanych wydatków bie¿¹cych
                                                         o kwotê ogó³em 55.449 z³,
w tym :
-  rozdzia³ 80110 - Gimnazja
paragraf 4040                                             - o kwotê      236 z³
-  rozdzia³ 80120 - Licea Ogólnokszta³c¹ce
paragraf 3020                                              - o kwotê 3.000 z³
paragraf 4040                                              - o kwotê     160 z³
-  rozdzia³ 80130 - Szko³y zawodowe
paragraf 3020                                               - o kwotê 8.000 z³
paragraf 4010                                              - o kwotê  30.114 z³
paragraf 4110                                              - o kwotê 4.292 z³
paragraf 4120                                                - o kwotê     647 z³
paragraf 4300                                             - o kwotê 9.000 z³
 - zwiêkszenie planowanych wydatków bie¿¹cych
                                                                      o kwotê 55.449 z³,
w tym :
-  rozdzia³ 80110 - Gimnazja
paragraf 4010                                              - o kwotê 7.818 z³
paragraf 4110                                              - o kwotê     948 z³
paragraf 4120                                             - o kwotê     130 z³
-  rozdzia³ 80120 - Licea Ogólnokszta³c¹ce
paragraf 4010                                              - o kwotê 42.692 z³
paragraf 4110                                           - o kwotê   3.344 z³
paragraf 4120                                                - o kwotê 517 z³.

§ 2. Ustala siê dochody bud¿etu powiatu na 2002 rok po
zmianach w wysoko�ci 34.586.709 z³.

§ 3. Ustala siê wydatki bud¿etu powiatu na 2002 rok po
zmianach w wysoko�ci 35.287.400 z³.

§ 4. Uchwa³a wchodzi w ¿ycie z dniem podjêcia i podlega
og³oszeniu w Dzienniku Urzêdowym Województwa Opolskiego.

Zarz¹d Powiatu Opolskiego:
Henryk Lakwa

Krzysztof Wysdak
Ewa Budziszewska
Irena £ysy-Cichoñ

Józefa Klimków
Waldemar Kampa
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Na podstawie art. 32, ust.2, pkt 4 ustawy z dnia 5 czerwca
1998r. - o samorz¹dzie powiatowym (Dz. U. Nr 91  poz. 578 z
pó�n. zm.), w zwi¹zku z art. 128, ust.1, pkt 1 ustawy z dnia
26 listopada 1998 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 155, poz.
1014 z pó�n. zm.)  - uchwala siê , co nastêpuje :

§ 1.W uchwale Nr XXV/206/2001 Rady Powiatu Opolskie-
go z dnia 20 grudnia 2001 r. w sprawie uchwalenia bud¿etu
Powiatu Opolskiego na 2002 rok wprowadza siê zmiany :

1. W za³¹czniku nr 1 do w/w uchwa³y dokonujê siê zwiêk-
szenia planowanych dochodów powiatu         o kwotê 49.115 z³,

w tym :
1) Dzia³ 801 - O�WIATA I WYCHOWANIE
rozdzia³ 80130 - Szko³y zawodowe, zwiêkszenie dotacji

celowej otrzymanej z bud¿etu pañstwa na realizacjê bie¿¹cych
zadañ w³asnych powiatu                   o kwotê 13.251 z³ ( § 2130).

2) Dzia³ 854 - EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA
rozdzia³ 85415 - Pomoc materialna dla uczniów, zwiêk-

szenia dotacji celowej otrzymanej z bud¿etu pañstwa na realiza-
cjê bie¿¹cych zadañ w³asnych powiatu o kwotê 35.864 z³ (§ 2130).

2. W za³¹czniku nr 2 do w/w uchwa³y zwiêksza siê plano-
wane wydatki powiatu na 2002 rok                   o kwotê   49.115 z³,
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Uchwa³a Nr 447/2002
Zarz¹du Powiatu Opolskiego

z dnia 15 listopada 2002 r.

w sprawie zmian w bud¿ecie Powiatu Opolskiego na 2002 rok.

w tym :
1) Dzia³ 801 - O�WIATA I WYCHOWANIE
rozdzia³ 80130 - Szko³y zawodowe, z tytu³u wydatków bie-

¿¹cych, w grupie wynagrodzeñ                  w wysoko�ci 13.251 z³,
2) Dzia³ 854 - EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA
       rozdzia³ 85415 - Pomoc materialna dla uczniów, z tytu-

³u wydatków bie¿¹cych        (§ 3240)                w kwocie 35.864 z³.

§ 2. Ustala siê dochody powiatu na 2002 rok po zmianach
w wysoko�ci                                                                     34.635.824 z³.

§ 3.Ustala siê wydatki bud¿etu powiatu na 2002 rok po
zmianach w wysoko�ci                                                35.336.515 z³

§ 4.Uchwa³a wchodzi w ¿ycie z dniem podjêcia i podlega
og³oszeniu w Dzienniku Urzêdowym Województwa Opolskiego.

Zarz¹d Powiatu Opolskiego :
Henryk Lakwa

Krzysztof Wysdak
Ewa Budziszewska
Irena £ysy - Cichoñ

Józefa Klimków
Waldemar Kampa

Na podstawie art. 32, ust. 2, pkt 4 ustawy z dnia 5 czerwca
1998r. - o samorz¹dzie powiatowym (Dz. U. Nr 91poz.578 z pó�n.
zm.), w zwi¹zku z art. 128, ust.1, pkt 1 i ust 2, pkt 1 ustawy z dnia
26 listopada 1998r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 155, poz.
1014  z pó�n. zm.) uchwala siê,  co nastêpuje :

§ 1.W uchwale Nr XXV/206/01 Rady Powiatu Opolskiego z
dnia 20 grudnia 2001 r. w sprawie uchwalenia bud¿etu Powiatu
Opolskiego na 2002 rok wprowadza siê zmiany :

1.W za³¹czniku nr 1 do w.w uchwa³y dokonuje siê zwiêk-
szenia planowanych dochodów powiatu o kwotê ogó³em 11.291 z³,
w tym :

1) Dzia³ 801 - O�WIATA I WYCHOWANIE
-ozdzia³ 80195 - Pozosta³a dzia³alno�æ,  o kwotê 9.063 z³
z tyt. dotacji celowej z bud¿etu pañstwa na realizacjê bie-

¿¹cych zadañ w³asnych  powiatu (§213)
2) Dzia³ 853 - OPIEKA SPO£ECZNA
-rozdzia³ 85395 - Pozosta³a dzia³alno�æ, o kwotê 1.485 z³
z tyt. dotacji celowej z bud¿etu pañstwa na realizacjê bie-

¿¹cych zadañ w³asnych powiatu (§213)
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Uchwa³a Nr 1/2002
Zarz¹du Powiatu Opolskiego

z dnia 29 listopada 2002 r.

w sprawie zmian w bud¿ecie Powiatu Opolskiego na 2002 rok.

3) Dzia³ 854 - EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA
-rozdzia³ 85495 - Pozosta³a dzia³alno�æ,     o kwotê 743 z³,
z tyt. dotacji celowej z bud¿etu pañstwa na realizacjê bie-

¿¹cych zadañ w³asnych powiatu (§213).

2.W za³¹czniku nr 1 do w.w uchwa³y dokonujê siê zmniej-
szenia planowanych dochodów w :

Dzia³ 851 - OCHRONA ZDROWIA
-rozdzia³ 85156 - Sk³adki na ubezpieczenia zdrowotne oraz

�wiadczenia dla osób nie objêtych obowi¹zkiem ubezpieczenia
zdrowotnego (za dzieci i uczniów nie pozostaj¹cych na utrzyma-
niu rodziny) o kwotê 8.400 z³ z tyt. dotacji celowej przekazanej z
bud¿etu pañstwa na zadania bie¿¹ce z zakresu administracji
rz¹dowej oraz inne zadania  zlecone ustawami  realizowane
przez powiat (§211)

3. W za³¹czniku nr 2 do w.w uchwa³y dokonuje siê zwiêksze-
nia planowanych wydatków powiatu na 2002 rok o kwotê 11.291 z³,
w tym :
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1) Dzia³ 801- O�WIATA I WYCHOWANIE
rozdzia³ 80195 - Pozosta³a dzia³alno�æ, o kwotê 9.063 z³

na wydatki bie¿¹ce,
2) Dzia³ 853 - OPIEKA SPO£ECZNA
-rozdzia³ 85395 - Pozosta³a dzia³alno�æ, o kwotê 1.485 z³
z tytu³u wydatków bie¿¹cych
3) Dzia³ 854 - EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA
-rozdzia³ 85495 - Pozosta³a dzia³alno�æ,     o kwotê 743 z³
z tytu³u wydatków bie¿¹cych.

4. W za³¹czniku nr 2 do w.w uchwa³y dokonujê siê zmniej-
szenia planowanych wydatków w :

1) Dzia³ 851 - OCHRONA ZDROWIA
-rozdzia³ 85156 - Sk³adki na ubezpieczenia zdrowotne oraz

�wiadczenia dla osób nie objêtych obowi¹zkiem ubezpieczenia
zdrowotnego (za dzieci i uczniów nie pozostaj¹cych na utrzyma-
niu rodziny)                                                               o kwotê 8.400 z³

z tytu³u wydatków bie¿¹cych (§4290)

5. Dokonuje siê przeniesienia miêdzy rozdzia³ami klasyfi-
kacji bud¿etowej wydatków bie¿¹cych w grupie wynagrodzeñ w
nastêpuj¹cych dzia³ach :

1) Dzia³ 750 - ADMINISTRACJA PUBLICZNA
-kwota 21.800 z³ wydatków bie¿¹cych z grupy wynagro-

dzeñ  w § 4010, rozdzia³u 75020 - Starostwa powiatowe, na

wydatki bie¿¹ce w grupie wynagrodzeñ w rozdziale 75011-Urzê-
dy Wojewódzkie  w n.w. paragrafach klasyfikacji bud¿etowej
§ 4010-20.000 z³, § 4110-1.500 z³,  § 4120-300 z³,:

2) Dzia³ 801 - O�WIATA I WYCHOWANIE
-zmniejsza siê wydatki w grupie wynagrodzeñ
                                                                                       o kwotê 20.392 z³
 w rozdziale 80110 - Gimnazja, na zwiêkszenie w.w wydat-

ków   w rozdziale 80120- Licea ogólnokszta³c¹ce.

§ 2.Ustala siê dochody bud¿etu powiatu na 2002 rok,  po
zmianach                                                 w wysoko�ci 34.638.715 z³

§ 3.Ustala siê wydatki bud¿etu powiatu na 2002 rok,  po
zmianach                                               w wysoko�ci 35.339.406 z³

§ 4.Uchwa³a wchodzi w ¿ycie z dniem podjêcia i podlega
og³oszeniu w Dzienniku Urzêdowym Województwa Opolskiego.

 Zarz¹d Powiatu Opolskiego :
Henryk Lakwa

Krzysztof Wysdak
Irena £ysy - Cichoñ

Zygmunt Olbryt
Rudolf Mohlek

 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;
Nr 23, poz.220 z 2002 r., Nr 62, poz. 558; Nr 113, poz. 984 ) oraz
art. 109 ,124 ustawy z dnia 26 listopada 1998 r. o finansach
publicznych (Dz.U. Nr 155 poz. 1014; 1999 r. Nr 38, poz. 360; Nr
49, poz. 485; Nr 70 poz. 778 ;  2000 r. Nr 6,poz.69; Nr 12, poz.
136; Nr 48, poz.550, Nr 95, poz.1041; Nr 119, poz. 1251; Nr 122,
poz. 1315; 2001 r. Nr 45, poz. 497; Nr 46, poz. 499;   Nr 88, poz.
961; Nr 98, poz. 1070; Nr 100, poz. 1082; Nr 102, poz. 1116; Nr
106, poz. 1149; Nr 145, poz. 1623)  - Rada Miejska w Otmucho-
wie uchwala, co nastêpuje:

§ 1. Dokonaæ zmian bud¿etu:
- zwiêkszenia dochodów o kwotê z³ /za³¹cznik nr 1/
                                                                                  572.159,00
- zwiêkszenia  wydatków o kwotê z³/za³¹cznik nr 2/
                                                                                  572.159,00

  § 2.  Po dokonaniu zmian bud¿et wynosi:
- dochody w z³                                                                    20.977.690,78
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Uchwa³a  Nr II/15/2002
Rady Miejskiej w Otmuchowie

z dnia 28 listopada  2002 r.

 w sprawie zmian bud¿etu  Gminy Otmuchów na 2002 rok.

    w tym dotacja na zadania zlecone i powierzone
                                                                                1.592.487,78
- przychody w z³                                       3.783.469,00
- wydatki w z³                        23.735.616,78
    w tym dotacja na zadania zlecone i powierzone
                                                                                1.592.487,78
- rozchody  w z³              1.025.543,00

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

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

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

Przewodnicz¹cy Rady
Stanis³aw Zaczyk
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Za³¹cznik nr 1
                                           do uchwa³y Nr II/15/2002
                             Rady  Miejskiej  w  Otmuchowie

                                                  z dnia 28 listopada 2002 r.

ZMIANA PLANU DOCHODÓW
Dzia³    § Nazwa  Zwiêkszenia

     kwota z³
Zmniejszenia
kwota  z³

750 Administracja publiczna           19.000,00
069 Wp³ywy z ró¿nych op³at             19.000,00

756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych
jednostek nie posiadaj¹cych osobowo�ci prawnej

                  220.000,00

031 Podatek od nieruchomo�ci            220.000,00

758 Ró¿ne rozliczenia       69.775,00
292 Subwencje ogólne z bud¿etu pañstwa       69.775,00

801 O�wiata i wychowanie 12.281,00
203 Dotacje celowe otrzymane z bud¿etu pañstwa na realizacjê

w³asnych zadañ bie¿¹cych gmin (zwi¹zków gmin)
12.281,00

851 Ochrona zdrowia 40.613,00
048 Wp³ywy z op³at za zezwolenia na sprzeda¿ alkoholu 40.613,00

853 Opieka spo³eczna 5.000,00
201 Dotacje celowe otrzymane z bud¿etu pañstwa na realizacjê

zadañ bie¿¹cych z zakresu administracji rz¹dowej oraz innych
zadañ zleconych gminie   (zwi¹zków gmin) ustawami

5.000,00

854 Edukacyjna opieka wychowawcza        15.000,00
083 Wp³ywy z us³ug         15.000,00

900 Gospodarka komunalna i ochrona �rodowiska       271.716,00
201 Dotacje celowe otrzymane z bud¿etu pañstwa na realizacjê

zadañ bie¿¹cych z zakresu administracji rz¹dowej oraz innych
zadañ zleconych gminie   (zwi¹zków gmin) ustawami

69.039,00

629 �rodki na dofinansowanie w³asnych inwestycji gmin
/zwi¹zków gmin/, powiatów /zwi¹zków powiatów/,
samorz¹dów województw, pozyskane z innych �róde³

202.677,00

RAZEM 612.772,00 40.613,00

 Za³¹cznik nr 2
do   uchwa³y Nr II/15/2002

      Rady  Miejskiej w Otmuchowie
 z dnia 28 listopada 2002 r.

WYDATKI W Z£
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Na podstawie art. 30  ust. 2 pkt  4 ustawy z dnia 8 marca
1990 roku o samorz¹dzie gminnym / Dz. U.  2001 r.Nr 142, poz.
1591; 2002 r. 23, poz.220/   -  Zarz¹d Miejski w  Otmuchowie
uchwala, co nastêpuje :

§   1. Dokonaæ zmian bud¿etu o kwotê z³ :
- zwiêkszenia  dochodów     /za³¹cznik nr 1/       22.638,00
- zwiêkszenia wydatków    /za³¹cznik  nr 1/       22.638,00

§ 2.Po dokonaniu zmian bud¿et wynosi :
-  dochody w z³                                                 20.345.063,23
   w tym dotacja na zadania zlecone  i powierzone w z³
                                                                            1.457.980,23

-  przychody w z³                                       3.783.469,00
-  wydatki w z³                                                 23.102.989,23
   w tym wydatki na zadania zlecone i powierzone w z³
                                                                            1.457.980,23

 - rozchody w z³                                                  1.025.543,00

377

Uchwa³a  Nr  196/48/2002
Zarz¹du Miejskiego w Otmuchowie

 z dnia  24 pa�dziernika 2002 r.

w  sprawie  zmiany bud¿etu  Gminy Otmuchów na 2002 rok.

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

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

 Krzysztof Konik
 Ireneusz Chmielarski

 Halina Czepiel
 Józef Kli�

   Za³¹cznik nr 1
do uchwa³y Nr 196/48/2002

          Zarz¹du Miejskiego
          w Otmuchowie

z dnia 24 pa�dziernika 2002 r.
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 Na podstawie art. 30  ust. 2 pkt  4 ustawy z dnia 8 marca
1990 r. o samorz¹dzie gminnym / Dz. U.  2001 r. Nr 142, poz.
1591; 2002 r. Nr 23, poz.220/  art. 128  ust.1 pkt 1 ustawy z dnia
26 listopada 1998 r. o finansach publicznych  (Dz. U.  Nr 155 poz.
1014; 1999 r. Nr 49 poz. 485, Nr70 poz. 778; 2000 r. Nr 6 poz.69;
2001r. Nr 12, poz.136; Nr 48, poz. 550, Nr 95 poz. 1041, Nr 119,
poz. 1251, Nr 122, poz. 1315, z 2001 r. Nr 45, poz. 497; Nr 46,
poz. 499;  Nr 88, poz. 961; Nr 98, poz. 1070; Nr 100, poz. 1082; Nr
102, poz. 1116; Nr 106, poz. 1149; Nr 145, poz. 1623 oraz z 2002 r.
Nr 41, poz. 363, 365, Nr 74, poz. 676, Nr 113, poz. 984, Nr 153,
poz. 1271, Nr 156, poz. 1300  )  -   Zarz¹d Miejski w Otmuchowie
uchwala , co nastêpuje :

§ 1.Dokonaæ zmian bud¿etu o kwotê z³ :
- zwiêkszenia  dochodów     /za³¹cznik nr 1/       60.468,55
- zwiêkszenia wydatków    /za³¹cznik nr 1/       60.468,55

§ 2.Po dokonaniu zmian bud¿et wynosi :
-  dochody w z³                                                 20.405.531,78
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Uchwa³a  Nr  198/51/2002
Zarz¹du Miejskiego w Otmuchowie

 z dnia  8 listopada 2002 r.

w  sprawie  zmiany bud¿etu  Gminy Otmuchów na 2002 rok.

   w tym dotacja na zadania zlecone  i powierzone w z³
                                                                              1.518.448,78
-  przychody w z³                                                                     3.783.469,00
-  wydatki w z³                                                  23.163.457,78
   w tym wydatki na zadania zlecone i powierzone w z³
                                                                            1.518.448,78

 - rozchody w z³                                                   1.025.543,00

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

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

 Krzysztof Konik
Ireneusz Chmielarski

 Halina Czepiel
 Józef Kli�

 Za³¹cznik nr 1
do uchwa³y Nr 198/51/2002

Zarz¹du Miejskiego w  Otmuchowie
z dnia 8 listopada 2002 r.
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