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  Na podstawie art. 35 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r.
o samorz¹dzie gminnym ( Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z
pó�n. zm.)  -Rada Gminy  w  Olszance   uchwala,  co nastêpuje:

§ 1.Po przeprowadzeniu konsultacji z mieszkañcami, okre-
�la siê Statut So³ectwa Czeska Wie�, stanowi¹cy za³¹cznik do
niniejszej uchwa³y.

§ 2.Traci moc uchwa³a Nr XVII/104/96 Rady Gminy w Ol-
szance z dnia 18 kwietnia 1996 r. w sprawie uchwalenia Statu-
tów So³ectw Gminy Olszanka.

§ 3.Wykonanie uchwa³y powierza siê Wójtowi Gminy.

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

Przewodnicz¹cy Rady
Zbigniew Sawicz

Za³¹cznik
do uchwa³y Nr IV/30/2003

                 Rady Gminy w Olszance
z dnia 19 lutego 2003r.

Statut So³ectwa  Czeska Wie�

Rozdzia³ I
Nazwa i teren dzia³ania

§ 1.1. Ogó³ mieszkañców So³ectwa  Czeska  Wie�   stano-
wi Samorz¹d Mieszkañców Wsi.

2. Nazwa Samorz¹du Mieszkañców Wsi brzmi:  So³ectwo
Czeska Wie� .

§ 2.1. So³ectwo Czeska Wie�   jest jednostk¹ pomocni-
cz¹, której mieszkañcy wspólnie z innymi So³ectwami tworz¹
wspólnotê samorz¹dow¹ Gminy Olszanka.

2. Samorz¹d mieszkañców wsi - So³ectwo Czeska Wie�
dzia³a na podstawie przepisów prawa, a w szczególno�ci:

- ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorz¹dzie gminnym,
- Statutu Gminy Olszanka,
- niniejszego Statutu.

§ 3.Teren dzia³ania So³ectwa obejmuje wie� Czeska Wie�
o obszarze 787,36 ha.

Rozdzia³ II
 Zakres dzia³ania So³ectwa

§ 4.Do zakresu dzia³ania So³ectwa nale¿¹ sprawy publicz-
ne o znaczeniu miejscowym nie zastrze¿one przepisami prawa
na rzecz innych podmiotów.

§ 5 .Do zadañ samorz¹du mieszkañców So³ectwa Cze-
ska Wie� nale¿y:

1/  tworzenie warunków do pe³nego udzia³u w ¿yciu pu-
blicznym wszystkich mieszkañców So³ectwa,

2/  kszta³towanie zasad wspó³¿ycia spo³ecznego,
3/  udzia³ w rozpatrywaniu spraw socjalno-bytowych, opie-

ki zdrowotnej, kultury, sportu, wypoczynku i innych zwi¹zanych z
miejscem zamieszkania,

4/   organizowanie wspólnych prac na rzecz miejsca za-
mieszkania,

5/   tworzenie pomocy s¹siedzkiej,
6/   d¹¿enie do zachowania istniej¹cych warto�ci spo³ecz-

no-kulturowych i ich promowanie,
7/   podejmowanie dzia³añ umacniaj¹cych bezpieczeñ-

stwo i porz¹dek publiczny,
8/   zarz¹dzanie powierzonym mieniem komunalnym i ko-

rzystanie z tego mienia zgodnie z uchwa³ami Rady Gminy,
9/ sprawowanie kontroli spo³ecznej nad dzia³alno�ci¹ jed-

nostek organizacyjnych zwi¹zanych z warunkami ¿ycia na wsi.

§ 6.Zadania okre�lone w § 5  Samorz¹d Mieszkañców
Wsi realizuje w szczególno�ci poprzez:

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

Samorz¹du Mieszkañców,
3/  wspó³uczestnictwo w organizowaniu i przeprowadza-

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

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

5/   wspó³pracê z radnymi z terenu so³ectwa w zakresie
organizacji spotkañ z wyborcami, dy¿urów oraz kierowania do
nich wniosków dotycz¹cych So³ectwa,

6/   ustalanie zadañ dla So³tysa do realizacji miêdzy Ze-
braniami Wiejskimi,

7/  podejmowanie dzia³añ na rzecz powo³ywanie komite-
tów do realizacji inicjatyw spo³ecznych.

418

Uchwa³a Nr IV/30/2003
Rady Gminy w Olszance

 z dnia 19 lutego 2003 r.

w sprawie okre�lenia Statutu So³ectwa  Czeska Wie�.
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Rozdzia³ III
Organy So³ectwa i zakres ich dzia³ania

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

2. Rada So³ecka   pe³ni funkcjê  opiniodawczo-doradcz¹
wspomagaj¹c¹ dzia³alno�æ So³tysa.

 Zebranie Wiejskie

§ 8.Zebranie Wiejskie tworz¹   wszyscy stali, pe³noletni
mieszkañcy So³ectwa. Uprawnionymi do g³osowania s¹ wszy-
scy stali,  pe³noletni mieszkañcy So³ectwa.

§ 9.Do wy³¹cznej w³a�ciwo�ci Zebrania Wiejskiego nale¿y:
1/ wybór Komisji  Wyborczej
2/ przyjêcie wniosku  w sprawie  odwo³ania So³tysa i Rady

So³eckiej  przed up³ywem kadencji,
3/ wybór So³tysa i Rady So³eckiej w przypadkach okre�lo-

nych w § 29,
4/ uchwalenie rocznego planu rzeczowo-finansowego oraz

dokonywania jego zmian,
5/ przyjmowanie sprawozdañ finansowych sporz¹dzanych

przez So³tysa, przy czym nie przyjêcie sprawozdania jest równo-
znaczne ze zg³oszeniem wniosku o odwo³anie So³tysa,

6/ opiniowanie o prawach w³asno�ci, u¿ytkowania lub w
innych sprawach rzeczowych i maj¹tkowych dotycz¹cych mienia
gminnego,

7/ opiniowanie celowo�ci utworzenia, poszerzenia i likwi-
dacji so³ectwa lub powo³ania jednostek ni¿szego rzêdu,

8/ opiniowania projektów  Statutu So³ectwa i jego zmian.

§ 10.1. Uchwa³y i opinie Zebrania Wiejskiego So³tys prze-
kazuje Wójtowi Gminy w terminie 7 dni od dnia ich podjêcia.

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

3. O sposobie za³atwienia spraw informuje siê Zebranie
Wiejskie lub So³tysa.

§ 11.Zebranie Wiejskie zwo³uje:
1/ So³tys
- z w³asnej inicjatywy,
- na wniosek co najmniej 1/20 uprawnionych do udzia³u w

Zebraniu Wiejskim,
- na polecenie Rady Gminy lub Wójta Gminy,
- na wniosek Rady So³eckiej.
2/  Upowa¿niony Zarz¹dzeniem Wójta inny cz³onek Rady

So³eckiej w przypadku trwa³ej nieobecno�ci So³tysa lub odmo-
wy zwo³ania przez niego Zebrania Wiejskiego, zgodnie ze zg³o-
szonymi wnioskami.

3/  Rada Gminy stosownie do § 24 ust.1 .

§ 12.1. Zebranie Wiejskie odbywa siê w miarê istniej¹-
cych potrzeb, jednak nie rzadziej ni¿ 2 razy w roku.

2. Zawiadomienie o zebraniu og³asza siê co najmniej na
7 dni przed wyznaczonym terminem zebrania wraz z projektem
porz¹dku obrad z zastrze¿eniem ust. 3 i 9.

3. W sprawach wa¿nych,  których termin za³atwienia przez
Zebranie Wiejskie  jest istotny dla So³ectwa, termin zawiado-
mienia o  zebraniu mo¿e  zostaæ skrócony  do trzech dni.

4. Zawiadomienie o zebraniu og³asza siê przez wywie-
szenie na tablicach og³oszeñ oraz podaje do wiadomo�ci miesz-
kañcom w formie obiegówki.

5.  Zebranie Wiejskie jest wa¿ne, gdy mieszkañcy So³ec-
twa zostali zawiadomieni o zebraniu zgodnie z wymogami Sta-
tutu i bierze w nim udzia³ co najmniej 1/10 uprawnionych do
udzia³u w zebraniu mieszkañców So³ectwa.

6. Je¿eli w wyznaczonym terminie w zebraniu nie uczest-
niczy wymagana 1/10 uprawnionych do udzia³u w zebraniu, ze-
branie odbywa siê w drugim terminie.

7. Zebranie w drugim terminie mo¿e odbyæ siê w tym sa-
mym dniu, po up³ywie 30 minut od pierwszego wyznaczonego
terminu, je¿eli uczestniczy w nim co najmniej 1/30 uprawnio-
nych do udzia³u w zebraniu mieszkañców So³ectwa.

8. Ewentualno�æ drugiego terminu zebrania oraz wa¿no�æ
podjêtych na nim uchwa³ podaje siê w zawiadomieniu o Zebra-
niu Wiejskim.

9. Zebranie Wiejskie zwo³ane na wniosek mieszkañców,
Rady So³eckiej oraz z polecenia Rady Gminy lub Wójta Gminy
winno odbyæ siê w terminie do 7 dni, chyba ¿e wnioskodawca,
Rada Gminy lub Wójt wyznacz¹ inny, pó�niejszy termin.

§ 13.1. Zebranie Wiejskie otwiera i przewodniczy jego ob-
radom So³tys lub stosownie do § 11 pkt.2 upowa¿niony przez
Wójta Gminy inny cz³onek Rady So³eckiej. Zebranie Wiejskie
mo¿e wyznaczyæ inn¹ osobê spo�ród obecnych do prowadze-
nia zebrania.

2. Porz¹dek obrad, po przedstawieniu jego projektu przez
prowadz¹cego zebranie, ustala Zebranie Wiejskie.

3. Wszelkie decyzje, opinie i wnioski podejmowane s¹
przez Zebranie Wiejskie w formie uchwa³.

4. Uchwa³y Zebrania Wiejskiego zapadaj¹ zwyk³¹ wiêk-
szo�ci¹  g³osów w g³osowaniu jawnym. Zwyk³a wiêkszo�æ g³o-
sów wystêpuje wówczas, gdy liczba g³osów "za" jest wiêksza od
liczby g³osów "przeciw".

5. Uchwa³y Zebrania Wiejskiego podpisuje przewodnicz¹cy
zebrania.

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

7. Obrady Zebrania Wiejskiego s¹ protoko³owane.
8. Protokó³ z zebrania, sporz¹dzony w dwóch egzempla-

rzach, podpisuj¹ przewodnicz¹cy zebrania i protokolant.
9. Jeden egzemplarz protoko³u z zebrania wraz z list¹

obecno�ci i innymi za³¹cznikami, So³tys przekazuje Wójtowi
Gminy w ci¹gu 7 dni od zakoñczenia zebrania. Drugi egzem-
plarz protoko³u, przechowywany jest w aktach So³ectwa, które
znajduj¹ siê u So³tysa.

So³tys

§ 14.So³tys wykonuje swoj¹ funkcjê spo³ecznie.

§ 15. Do podstawowych obowi¹zków i kompetencji So³ty-
sa nale¿y :

1/ reprezentowanie So³ectwa na zewn¹trz,
2/ organizowanie zadañ So³ectwa,
3/  zwo³ywanie i przewodniczenie posiedzeniom Rady

So³eckiej,
4/  zwo³ywanie Zebrañ Wiejskich i zapewnienie referen-

tów do przedstawienia spraw rozpatrywanych na zebraniu,
5/ udzia³ w Zebraniach Wiejskich,
6/ podejmowanie dzia³añ stosownych do wskazañ Zebra-

nia Wiejskiego, Rady Gminy i Wójta Gminy,
7/ uczestniczenie w Sesjach Rady Gminy,
8/ uczestniczenie w radach So³tysów, zwo³ywanych okre-

sowo przez Wójta Gminy,
9/ pe³nienie roli mê¿a zaufania w miejscowym �rodowisku,
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10/ wykonywanie powierzonych mu przepisami prawa za-
dañ z zakresu administracji publicznej,

11/ potwierdzanie okoliczno�ci, których przy za³atwianiu
spraw przez mieszkañców wymagaj¹ przepisy prawa,

12/ sporz¹dzanie sprawozdañ z dzia³alno�ci So³ectwa,
13/ prowadzenie dokumentacji So³ectwa zawieraj¹cej; Sta-

tut So³ectwa, protoko³y z Zebrañ Wiejskich i posiedzeñ Rady So-
³eckiej, sprawozdania i uchwa³y.

14/ sk³adanie przed Zebraniem Wiejskim co najmniej
2 razy w roku informacji o swojej dzia³alno�ci oraz o realizacji
dochodów i wydatków So³ectwa.

§16.1.Na Sesjach Rady Gminy, So³tysowi przys³uguje pra-
wo wystêpowania z g³osem doradczym. Mo¿e on równie¿ zg³a-
szaæ wnioski w imieniu zebrania mieszkañców.

2.Za udzia³ w Sesjach Rady Gminy So³tysowi przys³uguje
dieta na zasadach okre�lonych przez Radê Gminy.

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

Rada So³ecka

§ 18.1. Sk³ad Rady So³eckiej liczy 7 cz³onków.
2. W sk³ad Rady So³eckiej wchodzi So³tys.

§ 19.1. Posiedzeniom Rady So³eckiej przewodniczy oraz je
zwo³uje So³tys co najmniej raz na kwarta³ oraz na pisemny wnio-
sek co najmniej dwóch cz³onków Rady So³eckiej w terminie do
7 dni.

2. Rada So³ecka podejmuje wszelkie rozstrzygniêcia kole-
gialnie, w jawnym g³osowaniu, zwyk³¹ wiêkszo�ci¹ g³osów.

3. Z ka¿dego posiedzenia Rady So³eckiej sporz¹dza siê
protokó³, który podpisuj¹ wszyscy obecni na posiedzeniu cz³on-
kowie Rady. Protokó³ przekazuje siê Wójtowi Gminy w ci¹gu 7 dni.

4. W przypadku odmowy zwo³ania posiedzenia przez So³ty-
sa, posiedzenie zwo³uje inny cz³onek Rady So³eckiej po uzgod-
nieniu z Wójtem Gminy.

5. Posiedzenie jest wa¿ne, je¿eli uczestniczy w nim  co naj-
mniej bezwzglêdna wiêkszo�æ  ustalonego niniejszym Statutem
sk³adu osobowego Rady So³eckiej. Wykaz cz³onków Rady So³ec-
kiej nieobecnych na posiedzeniu oraz ewentualny fakt odmowy
zwo³ania posiedzenia przez So³tysa odnotowuje siê w protokole.

6. W posiedzeniach Rady So³eckiej mog¹ uczestniczyæ
Radni z So³ectwa i inne zaproszone osoby. Zawiadomienie o
posiedzeniu przekazuje  zwo³uj¹cy posiedzenie. Radni z So³ec-
twa zawiadamiani s¹ przez zwo³uj¹cego posiedzenie obligatoryjnie.

7.W przypadku trwa³ej nieobecno�ci So³tysa,  mo¿e on wy-
znaczyæ cz³onka Rady So³eckiej do wykonywania w jego imieniu
czynno�ci zwi¹zanych z dzia³alno�ci¹ So³ectwa.

  §  20. Podstawowym obowi¹zkiem Rady So³eckiej jest
wspomaganie dzia³alno�ci So³tysa, a  w szczególno�ci:

1/  opracowywanie i przedk³adanie na Zebranie Wiejskie
projektów uchwa³ w sprawach bêd¹cych przedmiotem rozpatry-
wania przez Zebranie,

2/  opracowywanie projektów programów dzia³alno�ci So-
³ectwa i przedstawianie ich do zatwierdzenia Zebraniu Wiejskie-
mu,

3/  wystêpowanie wobec Zebrania Wiejskiego z inicjatywa-
mi dotycz¹cymi udzia³u mieszkañców w rozwi¹zywaniu proble-
mów So³ectwa i realizacji zadañ samorz¹du,

4/  organizowanie wykonywania uchwa³ Zebrania Wiejskiego,
5/  wspó³dzia³anie z w³a�ciwymi instytucjami, jednostkami

organizacyjnymi Gminy  i organizacjami spo³ecznymi w celu wspól-
nej realizacji zadañ.

§ 21.Rada So³ecka jest sta³ym komitetem do spraw czy-
nów spo³ecznych. Zebranie Wiejskie mo¿e ustaliæ inny sk³ad
komitetu.

§ 22.1. Informacjê z dzia³alno�ci Rady So³eckiej w okre-
sie miêdzy Zebraniami Wiejskimi sk³ada So³tys lub upowa¿-
niony przez niego inny cz³onek Rady So³eckiej na ka¿dym Ze-
braniu Wiejskim.

2.Sprawozdania z dzia³alno�ci organów So³ectwa za
okres kadencji sk³ada So³tys na Zebraniu Wiejskim zwo³anym
stosownie do § 24 ust. 1.

Rozdzia³ IV
Wybory So³tysa i Rady So³eckiej

Zarz¹dzenie wyborów

§ 23.1. Kadencja So³tysa i Rady So³eckiej odpowiada
kadencji Rady Gminy i koñczy siê z chwil¹ wyboru nowych or-
ganów So³ectwa.

2.Wybory So³tysa i Rady So³eckiej zarz¹dza Rada Gminy
w terminie do trzech miesiêcy od dnia jej wyboru.

3.Wybory  odbywaj¹ siê w pierwsz¹ niedzielê po up³ywie
14 dni od daty wa¿nie odbytego Zebrania Wiejskiego zwo³anego
przez Radê Gminy dla dokonania czynno�ci. o których mowa w § 24.

 4. Wybory s¹ tajne i bezpo�rednie.

 Komisja Wyborcza

§ 24.1. Rada Gminy zwo³uje i wyznacza termin oraz prze-
wodnicz¹cego Zebrania Wiejskiego, na którym mieszkañcy So-
³ectwa dokonaj¹ wyboru 5-osobowej Komisji Wyborczej oraz
przyjmowane s¹ zg³oszenia  kandydatów  na So³tysa i cz³on-
ków Rady So³eckiej.

2.Przewodnicz¹cego Komisji oraz jego zastêpcê wybie-
raj¹ spo�ród siebie cz³onkowie Komisji.

3. Komisja Wyborcza  w czasie zebrania  dokona reje-
stracji kandydatów zg³oszonych  przez mieszkañców So³ectwa
na funkcjê So³tysa i cz³onków Rady So³eckiej spo�ród   osób
maj¹cych  prawo wyborcze w So³ectwie. Liczba kandydatów
jest nieograniczona.

4.Kandydat na So³tysa  lub cz³onka Rady So³eckiej przed
rejestracj¹ przez Komisjê Wyborcz¹ wyra¿a ustn¹ lub pisemn¹
zgodê na kandydowanie wobec Zebrania Wiejskiego. Zgoda
mo¿e byæ wycofana w ka¿dym czasie. Pisemny wniosek w tej
sprawie przyjmuje Komisja Wyborcza.

5.   Kandydat na So³tysa mo¿e jednocze�nie kandydo-
waæ na cz³onka Rady So³eckiej.

6. Z chwil¹ wyczerpania  zg³oszeñ, listê zg³oszonych kan-
dydatów zamyka Zebranie Wiejskie poprzez podjêcie stosow-
nej uchwa³y.

7.Informacjê o zg³oszonych kandydatach, Komisja Wy-
borcza niezw³ocznie podaje do publicznej wiadomo�ci miesz-
kañcom So³ectwa w formie obwieszczenia.

8. Protokó³ rejestracji kandydatów Komisja Wyborcza nie-
zw³ocznie przekazuje Wójtowi Gminy.

9. Wysoko�æ wynagrodzenia cz³onków Komisji ustala Ze-
branie Wiejskie w ramach �rodków finansowych, wydzielonych
w bud¿ecie Gminy do dyspozycji So³ectw.

Cz³onek Komisji mo¿e wyraziæ zgodê na wykonywanie
zadañ spo³ecznie.

10.Cz³onek Komisji Wyborczej nie mo¿e kandydowaæ na
funkcje So³tysa i cz³onka Rady So³eckiej.



Karty do g³osowania

§ 25.1. Druki kart do g³osowania zapewnia Wójt Gminy.
2. Karty drukowane s¹ na podstawie protoko³u Komisji

Wyborczej w sprawie przyjêcia rejestracji kandydatów na So³ty-
sa i cz³onków Rady So³eckiej.

3. Karty drukowane s¹ oddzielnie dla kandydatów na So³-
tysa i dla kandydatów na cz³onka Rady So³eckiej.

4. Imiona i nazwiska kandydatów umieszczane s¹ na kar-
cie do g³osowania formatu A-4 lub A-5 w kolejno�ci alfabetycz-
nej.

5. Na karcie do g³osowania drukuje siê pieczêæ Rady
Gminy oraz umieszcza  informacjê o sposobie g³osowania.

 Przebieg g³osowania

§ 26.1. G³osowanie odbywa siê w lokalu wyborczym,  wy-
znaczonym przez Wójta Gminy.    Obwieszczenie o wyznaczonym
miejscu g³osowania, Wójt podaje do publicznej wiadomo�ci w
terminie co najmniej 7 dni przed dniem wyborów.

2. Wyposa¿enie lokalu w urnê wyborcz¹, god³o  oraz wy-
dzielenie miejsc zapewniaj¹cych tajno�æ g³osowania zabezpie-
cza pracownik Urzêdu Gminy wytypowany przez Wójta Gminy.

3. G³osowanie odbywa siê miêdzy godzin¹ 8oo a 18oo  bez
przerwy.

4. Nad prawid³owym przebiegiem g³osowania czuwa Ko-
misja Wyborcza.

5.   Przed rozpoczêciem g³osowania Komisja Wyborcza
sprawdza czy urna jest   pusta oraz pieczêtuje urnê pieczêci¹
So³ectwa.

6.  Podczas g³osowania w lokalu wyborczym powinno prze-
bywaæ co najmniej 3 cz³onków Komisji Wyborczej, w tym prze-
wodnicz¹cy lub jego zastêpca.

7. Komisja wydaje opieczêtowane pod³u¿n¹ pieczêci¹  z
nazw¹ so³ectwa  karty do g³osowania wyborcom uprawnionym
do g³osowania na podstawie spisu wyborców.

8.Wyborcy, którym wydano kartê do g³osowania, kwituj¹
jej odbiór podpisem w spisie wyborców

9.Sporz¹dzenie spisu wyborców zapewnia Wójt Gminy.
10.  Sposób dostarczenia spisu wyborców oraz kart do

g³osowania Komisji Wyborczej ustala Wójt Gminy.
11.W lokalu wyborczym nie mo¿e byæ prowadzona ¿adna

agitacja wyborcza.
12.Kandydaci do organów So³ectwa mog¹ upowa¿niæ

pe³nomocników reprezentuj¹cych ich interesy w czasie g³oso-
wania i ustalenia wyników g³osowania.

13. Jeden kandydat mo¿e upowa¿niæ jednego pe³nomoc-
nika.

14.Pe³nomocnik mo¿e przebywaæ w lokalu w czasie g³o-
sowania oraz w czasie ustalania wyników g³osowania, ale nie
mo¿e braæ udzia³u w pracach Komisji wyborczej, ani prowadziæ
agitacji.

Ustalenie wyników g³osowania

§ 27.1. Niezw³ocznie po zakoñczeniu g³osowania, Komi-
sja Wyborcza otwiera urnê wyborcz¹, przelicza karty do g³oso-
wania, oddane g³osy  i ustala wyniki g³osowania.

2. Komisja Wyborcza sporz¹dza protokó³ oddzielnie z wy-
borów So³tysa i oddzielnie z wyborów Rady So³eckiej, zawiera-
j¹cy nastêpuj¹ce dane:

- liczbê uprawnionych do g³osowania,
- liczbê niewykorzystanych kart do g³osowania,
- liczbê wydanych kart do g³osowania wyborcom,
- liczbê kart wyjêtych z urny / wa¿ne i niewa¿ne/

- liczbê g³osów wa¿nych oddanych na poszczególnych
kandydatów,

- liczbê g³osów niewa¿nych
- imiona i nazwiska kandydatów na So³tysa i cz³onków

Rady So³eckiej oraz liczbê g³osów oddanych na poszczegól-
nych kandydatów.

3. Za wybranego uznaje siê tego kandydata, który uzyska³ naj-
wiêksz¹ liczbê wa¿nie oddanych g³osów z zastrze¿eniem  § 28 .

4.W przypadku równej liczby g³osów oddanych na kandy-
datów, Komisja Wyborcza rozstrzyga w drodze losowania na
Zebraniu Wiejskim, zwo³anym na polecenie Wójta Gminy w ter-
minie do 7 dni od dnia wyborów.

5.W przypadku g³osowania na  jednego zg³oszonego kan-
dydata na So³tysa, kandydat zostaje wybrany, je¿eli uzyska co
najmniej 50% plus jeden wa¿nych g³osów.

6.W przypadku g³osowania na zg³oszonych kandydatów
do Rady So³eckiej w liczbie 6  lub mniejszej , cz³onkiem Rady
So³eckiej zostaje wybrany ten kandydat, który uzyska³ co naj-
mniej 50% plus jeden wa¿nych g³osów.

7.Je¿eli kandyduj¹cy równocze�nie zostanie wybrany  na
funkcjê So³tysa i cz³onka Rady So³eckiej , Komisja Wyborcza w
protokole z wyborów uznaje wybór na funkcjê So³tysa.  W takim
przypadku cz³onkiem Rady So³eckiej zostaje  wybrany  kandydat
kolejny  z najwiêksz¹ liczb¹ g³osów.

8.Protoko³y sporz¹dza siê w trzech egzemplarzach w obec-
no�ci wszystkich cz³onków Komisji. Jeden egzemplarz Komisja
Wyborcza wywiesza po jego sporz¹dzeniu w lokalu wyborczym,
drugi egzemplarz niezw³ocznie przekazuje Wójtowi Gminy, trzeci
egzemplarz pozostawia w depozycie Urzêdu Gminy wraz z kar-
tami do g³osowania /wykorzystanymi i niewykorzystanymi/ oraz
spisem wyborców.

Wa¿no�æ wyborów

§ 28.1. Wybory s¹ wa¿ne je¿eli we�mie w nich udzia³ co naj-
mniej 25% uprawnionych do g³osowania mieszkañców So³ectwa.

§ 29.1. Je¿eli w wyborach we�mie udzia³ mniej ni¿ 25%
uprawnionych do g³osowania  i nie dokona siê  wyboru So³tysa
i cz³onków Rady So³eckiej  zgodnie §  27 ust. 5 i 6, wybory prze-
prowadza siê na Zebraniu Wiejskim, zwo³anym zgodnie z § 24
ust.1 niniejszego Statutu, przy czym  czynno�ci wyborcze  wyko-
nuje ta sama Komisja Wyborcza .

2. W  przypadku, o którym mowa w ust.1 , wybory  przepro-
wadza siê  w  g³osowaniu tajnym  stosuj¹c odpowiednio przepi-
sy  §  24 ust.3,4,5,6 i 10 , § 25, § 26 ust. 4,5,7,8,9,10,  i  § 27
ust. 1,2,7,8.

3. Za wybranych na  funkcjê So³tysa i  cz³onków  Rady
So³eckiej uznaje siê   kandydatów, którzy uzyskali najwiêksz¹
liczbê wa¿nie oddanych g³osów. W    przypadku równej liczby
g³osów uzyskanych przez kandydatów § 27 ust. 4 stosuje siê
odpowiednio.

4. Na podstawie wyników  g³osowania tajnego przepro-
wadzonego stosownie  do ust.2 Zebranie Wiejskie  podejmuje
uchwa³ê o wyborze So³tysa i cz³onków  Rady So³eckiej.

§  30. 1. Wszelkie  protesty  w sprawach  wyborów  mog¹
byæ z³o¿one  w terminie  do 1 m-ca po og³oszeniu wyników.

2. Protesty rozpatruje Rada Gminy    na najbli¿szym  po-
siedzeniu.

§  31.Objêcie funkcji So³tysa i cz³onków Rady So³eckiej
nastêpuje  z chwil¹ stwierdzenia  wyników  wyborów  przez Ko-
misjê  Wyborcz¹  , a w przypadku okre�lonym w § 29, z chwil¹
podjêcia   uchwa³  Zebrania Wiejskiego  o wyborze So³tysa i
Cz³onków Rady So³eckiej.
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Rozdzia³ V
Odwo³anie So³tysa i cz³onków Rady So³eckiej

§ 32. 1. So³tys i cz³onkowie Rady So³eckiej s¹ bezpo�red-
nio odpowiedzialni przed  mieszkañcami So³ectwa i mog¹ byæ
przez nich odwo³ani przed up³ywem kadencji , je¿eli nie  wyko-
nuj¹ swoich obowi¹zków, naruszaj¹ postanowienia Statutu i
uchwa³y Zebrania Wiejskiego lub dopu�cili siê czynu dyskwali-
fikuj¹cego w opinii �rodowiska.

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

- 1/10 mieszkañców, maj¹cych sta³e prawo wyborcze w
So³ectwie

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

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

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

5. Wniosek winien byæ z³o¿ony przez wnioskodawcê na
Zebraniu Wiejskim i na tym zebraniu rozpatrzony. Zebranie Wiej-
skie mo¿e postanowiæ o rozpatrzeniu wniosku w innym termi-
nie, jednak¿e nie pó�niej ni¿ w terminie jednego miesi¹ca od
dnia z³o¿enia wniosku.

6. Przed g³osowaniem nad przyjêciem wniosku, Zebranie
Wiejskie jest zobowi¹zane wys³uchaæ wyja�nieñ zainteresowa-
nego.

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

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

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

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

3. Mandat  So³tysa lub cz³onka Rady So³eckiej wygasa w
terminie 30 dni od dnia z³o¿enia rezygnacji, je¿eli    wcze�niej nie
zostanie  ona  pisemnie wycofana.

4. Mandat So³tysa lub cz³onka Rady So³eckiej  wygasa  w
razie �mierci.

§ 34.     W przypadku wyborów uzupe³niaj¹cych  w trakcie
trwania kadencji, stosuje siê odpowiednio przepisy  IV Rozdzia-
³u niniejszego Statutu.

§  35.Obs³ugê kancelaryjno-techniczn¹  wyborów zapew-
niaj¹  pracownicy Urzêdu Gminy wyznaczeni  przez Wójta.

Rozdzia³ VI
Gospodarka finansowa So³ectwa

§ 36.1. So³ectwo rozdysponowuje �rodki finansowe wy-
dzielone w bud¿ecie gminy na podstawie stosownej uchwa³y
Rady Gminy. Rozdysponowanie �rodków nastêpuje na Zebra-
niu Wiejskim, a ustalony podzia³ �rodków staje  siê obowi¹zuj¹-
cy  po uchwaleniu bud¿etu gminy na dany rok bud¿etowy.

2. So³ectwo mo¿e wnioskowaæ do Rady Gminy lub Wójta
Gminy o zmianê przeznaczenia �rodków finansowych.

3. �rodki finansowe wydzielone w bud¿ecie Gminy do dys-
pozycji So³ectwa przeznacza siê na:

- dofinansowanie realizowanych zadañ inwestycyjnych w
So³ectwie,

- dofinansowanie dzia³alno�ci sportowej i kulturalnej w
So³ectwie,

- wypoczynek dzieci i m³odzie¿y,
- utrzymanie obiektów u¿yteczno�ci publicznej w So³ec-

twie,
- dofinansowanie czynów spo³ecznych,
- pokrycie kosztów zwi¹zanych z dzia³alno�ci¹ techniczno-

organizacyjn¹ organów So³ectwa.

Rozdzia³ VII
Nadzór nad dzia³alno�ci¹ So³ectwa

§ 37. 1. Kontrolê nad dzia³alno�ci¹ So³ectwa w zakresie
realizowanych zadañ, sprawuje Rada Gminy.

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

- dokonywanie  kontroli i lustracji  przez Komisjê Rewizyj-
n¹ Rady Gminy,

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

3. Wójt Gminy i wyznaczeni przez niego pracownicy maj¹
prawo ¿¹dania niezbêdnych informacji i danych dotycz¹cych funk-
cjonowania So³ectwa. Mog¹ ponadto uczestniczyæ w posiedze-
niach organów So³ectwa.

4. Wójt Gminy i podporz¹dkowane Gminie jednostki orga-
nizacyjne, zobowi¹zane s¹ uwzglêdniæ i realizowaæ uchwa³y i
opinie organów So³ectwa, udzielaj¹c odpowiedzi w terminie
21 dni, a w razie odmiennego stanowiska, przedstawiæ je wraz
z uzasadnieniem.

5. Wójt Gminy, je¿eli uzna uchwa³y organów So³ectwa za
wykraczaj¹ce poza zakres przekazanych im kompetencji i sprzecz-
ne z prawem - wstrzymuje ich realizacjê.

6. Organy So³ectwa mog¹ wnie�æ sprzeciw do Wójta Gmi-
ny na postêpowanie sprzeczne z ust. 6, gdy narusza ono istotne
interesy mieszkañców

7. Wójt Gminy uznaje sprzeciw, b¹d� wnosi sprawê pod obrady
Rady Gminy, której uchwa³a ostatecznie rozstrzyga sprawê.

Rozdzia³ VIII
Postanowienia koñcowe

§ 38.Zmiany Statutu dokonuje Rada Gminy  po konsulta-
cji z mieszkañcami So³ectwa :

1/ z w³asnej inicjatywy,
2/ na wniosek Wójta,
3/ na wniosek Zebrania Wiejskiego.

§ 39.   Sprawy sporne miêdzy organami So³ectwa dotycz¹-
ce interpretacji niniejszego Statutu rozpatruje Rada Gminy.
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 Na podstawie art. 35 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r.
o samorz¹dzie gminnym ( Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z
pó�n. zm.)   -R a d a   G m i n y  w  Olszance   u c h w a l a ,  co
nastêpuje:

§ 1.Po przeprowadzeniu konsultacji z mieszkañcami,  okre-
�la siê Statut So³ectwa Gierszowice, stanowi¹cy za³¹cznik do
niniejszej uchwa³y.

§ 2.Traci moc uchwa³a Nr XVII/104/96 Rady Gminy w Ol-
szance z dnia 18 kwietnia 1996 r. w sprawie uchwalenia Statu-
tów So³ectw Gminy Olszanka.

§ 3.Wykonanie uchwa³y powierza siê Wójtowi Gminy.

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

Przewodnicz¹cy Rady
Zbigniew Sawicz

Za³¹cznik
do uchwa³y Nr IV/31/2003

                 Rady Gminy w Olszance
 z dnia 19 lutego 2003r.

Statut So³ectwa  Gierszowice

Rozdzia³ I
Nazwa i teren dzia³ania

§ 1.1. Ogó³ mieszkañców So³ectwa  Gierszowice    stanowi
Samorz¹d Mieszkañców Wsi.

2. Nazwa Samorz¹du Mieszkañców Wsi brzmi:  So³ectwo
Gierszowice .

§ 2.3. So³ectwo Gierszowice   jest jednostk¹ pomocnicz¹,
której mieszkañcy wspólnie z innymi So³ectwami tworz¹ wspól-
notê samorz¹dow¹ Gminy Olszanka.

4. Samorz¹d mieszkañców wsi - So³ectwo Gierszowice
dzia³a na podstawie przepisów prawa, a w szczególno�ci:

- ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorz¹dzie gminnym,
- Statutu Gminy Olszanka,
- niniejszego Statutu.

§ 3.Teren dzia³ania So³ectwa obejmuje wie� Gierszowice
o obszarze 582,65 ha.
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Uchwa³a Nr IV/31/2003
Rady Gminy w Olszance

 z dnia 19 lutego 2003 r.

w sprawie okre�lenia Statutu So³ectwa  Gierszowice.

Rozdzia³ II
Zakres dzia³ania So³ectwa

§ 4.Do zakresu dzia³ania So³ectwa nale¿¹ sprawy publicz-
ne o znaczeniu miejscowym nie zastrze¿one przepisami prawa
na rzecz innych podmiotów.

§ 5 .Do zadañ samorz¹du mieszkañców So³ectwa Gier-
szowice nale¿y:

1/  tworzenie warunków do pe³nego udzia³u w ¿yciu pu-
blicznym wszystkich mieszkañców So³ectwa,

2/  kszta³towanie zasad wspó³¿ycia spo³ecznego,
3/  udzia³ w rozpatrywaniu spraw socjalno-bytowych, opieki

zdrowotnej, kultury, sportu, wypoczynku i innych zwi¹zanych z
miejscem zamieszkania,

4/   organizowanie wspólnych prac na rzecz miejsca za-
mieszkania,

5/   tworzenie pomocy s¹siedzkiej,
6/   d¹¿enie do zachowania istniej¹cych warto�ci spo³ecz-

no-kulturowych i ich promowanie,
7/   podejmowanie dzia³añ umacniaj¹cych bezpieczeñ-

stwo i porz¹dek publiczny,
8/   zarz¹dzanie powierzonym mieniem komunalnym i

korzystanie z tego mienia zgodnie z uchwa³ami Rady Gminy,
9/ sprawowanie kontroli spo³ecznej nad dzia³alno�ci¹ jed-

nostek organizacyjnych zwi¹zanych z warunkami ¿ycia na wsi.

§ 6.Zadania okre�lone w § 5  Samorz¹d Mieszkañców
Wsi realizuje w szczególno�ci poprzez:

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

Samorz¹du Mieszkañców,
3/  wspó³uczestnictwo w organizowaniu i przeprowadza-

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

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

5/   wspó³pracê z radnymi z terenu so³ectwa w zakresie
organizacji spotkañ z wyborcami, dy¿urów oraz kierowania do
nich wniosków dotycz¹cych So³ectwa,

6/   ustalanie zadañ dla So³tysa do realizacji miêdzy Ze-
braniami Wiejskimi,

7/  podejmowanie dzia³añ na rzecz powo³ywania komite-
tów do realizacji inicjatyw spo³ecznych.

Rozdzia³ III
Organy So³ectwa i zakres ich dzia³ania

§ 7.1.Organami So³ectwa s¹:

1) Zebranie Wiejskie - organ uchwa³odawczy,
2) So³tys                       - organ wykonawczy.
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2.Rada So³ecka   pe³ni funkcjê  opiniodawczo-doradcz¹
wspomagaj¹c¹ dzia³alno�æ   So³tysa.

 Zebranie Wiejskie

§ 8.Zebranie Wiejskie tworz¹   wszyscy stali, pe³noletni
mieszkañcy So³ectwa. Uprawnionymi do g³osowania s¹ wszyscy
stali,  pe³noletni mieszkañcy So³ectwa.

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

1/ wybór Komisji  Wyborczej
2/ przyjêcie wniosku  w sprawie  odwo³ania So³tysa i Rady

So³eckiej  przed up³ywem kadencji,
3/ wybór So³tysa i Rady So³eckiej w przypadkach okre�lo-

nych w § 29,
4/ uchwalenie rocznego planu rzeczowo-finansowego oraz

dokonywania jego zmian,
5/ przyjmowanie sprawozdañ finansowych sporz¹dzanych

przez So³tysa, przy czym nie przyjêcie sprawozdania jest równo-
znaczne ze zg³oszeniem wniosku o odwo³anie So³tysa,

6/ opiniowanie o prawach w³asno�ci, u¿ytkowania lub w
innych sprawach rzeczowych i maj¹tkowych dotycz¹cych mienia
gminnego,

7/ opiniowanie celowo�ci utworzenia, poszerzenia i likwi-
dacji so³ectwa lub powo³ania jednostek ni¿szego rzêdu,

8/ opiniowania projektów  Statutu So³ectwa i jego zmian,

§ 10.1. Uchwa³y i opinie Zebrania Wiejskiego So³tys prze-
kazuje Wójtowi Gminy w terminie 7 dni od dnia ich podjêcia.

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

3. O sposobie za³atwienia spraw informuje siê Zebranie
Wiejskie lub So³tysa.

§ 11.Zebranie Wiejskie zwo³uje:
1/ So³tys
- z w³asnej inicjatywy,
- na wniosek co najmniej 1/20 uprawnionych do udzia³u w

Zebraniu Wiejskim,
- na polecenie Rady Gminy lub Wójta Gminy,
- na wniosek Rady So³eckiej.
2/  Upowa¿niony Zarz¹dzeniem Wójta inny cz³onek Rady

So³eckiej w przypadku trwa³ej nieobecno�ci So³tysa lub odmowy
zwo³ania przez niego Zebrania Wiejskiego, zgodnie ze zg³oszo-
nymi wnioskami.

3/ Rada Gminy stosownie do § 24 ust.1 .

§ 12.1. Zebranie Wiejskie odbywa siê w miarê istniej¹cych
potrzeb, jednak nie rzadziej ni¿ 2 razy w roku.

2. Zawiadomienie o zebraniu og³asza siê co najmniej na 7
dni przed wyznaczonym terminem zebrania wraz z projektem po-
rz¹dku obrad z zastrze¿eniem ust. 3 i 9.

3. W sprawach wa¿nych,  których termin za³atwienia przez
Zebranie Wiejskie  jest istotny dla So³ectwa, termin zawiadomie-
nia o  zebraniu mo¿e  zostaæ skrócony  do trzech dni.

4. Zawiadomienie o zebraniu og³asza siê przez wywiesze-
nie na tablicach og³oszeñ oraz podaje do wiadomo�ci mieszkañ-
com w formie obiegówki.

5.  Zebranie Wiejskie jest wa¿ne, gdy mieszkañcy So³ectwa
zostali zawiadomieni o zebraniu zgodnie z wymogami Statutu i
bierze w nim udzia³ co najmniej 1/10 uprawnionych do udzia³u w
zebraniu mieszkañców So³ectwa.

6. Je¿eli w wyznaczonym terminie w zebraniu nie uczest-
niczy wymagana 1/10 uprawnionych do udzia³u w zebraniu,
zebranie odbywa siê w drugim terminie.

7. Zebranie w drugim terminie mo¿e odbyæ siê w tym
samym dniu, po up³ywie 30 minut od pierwszego wyznaczone-
go terminu, je¿eli uczestniczy w nim co najmniej 1/30 upraw-
nionych do udzia³u w zebraniu mieszkañców So³ectwa.

8. Ewentualno�æ drugiego terminu zebrania oraz wa¿-
no�æ podjêtych na nim uchwa³ podaje siê w zawiadomieniu o
Zebraniu Wiejskim.

9. Zebranie Wiejskie zwo³ane na wniosek mieszkañców,
Rady So³eckiej oraz z polecenia Rady Gminy lub Wójta Gminy
winno odbyæ siê w terminie do 7 dni, chyba ¿e wnioskodawca,
Rada Gminy lub Wójt wyznacz¹ inny, pó�niejszy termin.

§ 13.1. Zebranie Wiejskie otwiera i przewodniczy jego
obradom So³tys lub stosownie do § 11 pkt.2 upowa¿niony przez
Wójta Gminy inny cz³onek Rady So³eckiej. Zebranie Wiejskie
mo¿e wyznaczyæ inn¹ osobê spo�ród obecnych do prowadze-
nia zebrania.

2. Porz¹dek obrad, po przedstawieniu jego projektu przez
prowadz¹cego zebranie, ustala Zebranie Wiejskie.

3. Wszelkie decyzje, opinie i wnioski podejmowane s¹
przez Zebranie Wiejskie w formie uchwa³.

4. Uchwa³y Zebrania Wiejskiego zapadaj¹ zwyk³¹ wiêk-
szo�ci¹  g³osów w g³osowaniu jawnym. Zwyk³a wiêkszo�æ g³o-
sów wystêpuje wówczas, gdy liczba g³osów "za" jest wiêksza
od liczby g³osów "przeciw".

5. Uchwa³y Zebrania Wiejskiego podpisuje przewodni-
cz¹cy zebrania.

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

7. Obrady Zebrania Wiejskiego s¹ protoko³owane.
8. Protokó³ z zebrania, sporz¹dzony w dwóch egzempla-

rzach, podpisuj¹ przewodnicz¹cy zebrania i protokolant.
9. Jeden egzemplarz protoko³u z zebrania wraz z list¹

obecno�ci i innymi za³¹cznikami, So³tys przekazuje Wójtowi
Gminy w ci¹gu 7 dni od zakoñczenia zebrania. Drugi egzem-
plarz protoko³u, przechowywany jest w aktach So³ectwa, które
znajduj¹ siê u So³tysa.

So³tys

§ 14.So³tys wykonuje swoj¹ funkcjê spo³ecznie.

§ 15.Do podstawowych obowi¹zków i kompetencji So³-
tysa nale¿y :

1/ reprezentowanie So³ectwa na zewn¹trz,
2/ organizowanie zadañ So³ectwa,
3/ zwo³ywanie i przewodniczenie posiedzeniom Rady

So³eckiej.
4/  zwo³ywanie Zebrañ Wiejskich i zapewnienie referen-

tów do przedstawienia spraw rozpatrywanych na zebraniu,
5/ udzia³ w Zebraniach Wiejskich,
6/ podejmowanie dzia³añ stosownych do wskazañ Ze-

brania Wiejskiego, Rady Gminy i Wójta Gminy,
7/ uczestniczenie w Sesjach Rady Gminy,
8/ uczestniczenie w radach So³tysów, zwo³ywanych okre-

sowo przez Wójta Gminy,
9/ pe³nienie roli mê¿a zaufania w miejscowym �rodowi-

sku,
10/ wykonywanie powierzonych mu przepisami prawa

zadañ z zakresu administracji publicznej,
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11/ potwierdzanie okoliczno�ci, których przy za³atwianiu
spraw przez mieszkañców wymagaj¹ przepisy prawa,

12/ sporz¹dzanie sprawozdañ z dzia³alno�ci So³ectwa,
13/ prowadzenie dokumentacji So³ectwa zawieraj¹cej;

Statut So³ectwa, protoko³y z Zebrañ Wiejskich i posiedzeñ Rady
So³eckiej, sprawozdania i uchwa³y.

14/ sk³adanie przed Zebraniem Wiejskim co najmniej
2 razy w roku informacji o swojej dzia³alno�ci oraz o realizacji
dochodów i wydatków So³ectwa.

§16.1.Na Sesjach Rady Gminy, So³tysowi przys³uguje pra-
wo wystêpowania z g³osem doradczym. Mo¿e on równie¿ zg³a-
szaæ wnioski w imieniu zebrania mieszkañców.

2.Za udzia³ w Sesjach Rady Gminy So³tysowi przys³uguje
dieta na zasadach okre�lonych przez Radê Gminy.

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

Rada So³ecka

§ 18.1. Sk³ad Rady So³eckiej liczy    5  cz³onków.
3. W sk³ad Rady So³eckiej wchodzi So³tys.

§ 19.1. Posiedzeniom Rady So³eckiej przewodniczy oraz
je  zwo³uje So³tys co najmniej raz na kwarta³ oraz na pisemny
wniosek co najmniej dwóch cz³onków Rady So³eckiej w termi-
nie do 7 dni.

2. Rada So³ecka podejmuje wszelkie rozstrzygniêcia ko-
legialnie, w jawnym g³osowaniu, zwyk³¹ wiêkszo�ci¹ g³osów.

3. Z ka¿dego posiedzenia Rady So³eckiej sporz¹dza siê
protokó³, który podpisuj¹ wszyscy obecni na posiedzeniu cz³on-
kowie Rady. Protokó³ przekazuje siê Wójtowi Gminy w ci¹gu
7 dni.

4. W przypadku odmowy zwo³ania posiedzenia przez So³-
tysa, posiedzenie zwo³uje inny cz³onek Rady So³eckiej po uzgod-
nieniu z Wójtem Gminy.

5. Posiedzenie jest wa¿ne, je¿eli uczestniczy w nim  co
najmniej bezwzglêdna wiêkszo�æ  ustalonego niniejszym Sta-
tutem sk³adu osobowego Rady So³eckiej. Wykaz cz³onków Rady
So³eckiej nieobecnych na posiedzeniu oraz ewentualny fakt
odmowy zwo³ania posiedzenia przez So³tysa odnotowuje siê w
protokole.

6. W posiedzeniach Rady So³eckiej mog¹ uczestniczyæ
Radni z So³ectwa i inne zaproszone osoby. Zawiadomienie o
posiedzeniu przekazuje  zwo³uj¹cy posiedzenie. Radni z So³ec-
twa zawiadamiani s¹ przez zwo³uj¹cego posiedzenie obligato-
ryjnie.

7.W przypadku trwa³ej nieobecno�ci So³tysa,  mo¿e on
wyznaczyæ cz³onka Rady So³eckiej do wykonywania w jego imie-
niu czynno�ci zwi¹zanych z dzia³alno�ci¹ So³ectwa.

§  20. Podstawowym obowi¹zkiem Rady So³eckiej jest
wspomaganie dzia³alno�ci So³tysa, a  w szczególno�ci:

1/  opracowywanie i przedk³adanie na Zebranie Wiejskie
projektów uchwa³ w sprawach bêd¹cych przedmiotem rozpatry-
wania przez Zebranie,

2/  opracowywanie projektów programów dzia³alno�ci
So³ectwa i przedstawianie ich do zatwierdzenia Zebraniu Wiej-
skiemu,

3/  wystêpowanie wobec Zebrania Wiejskiego z inicjaty-
wami dotycz¹cymi udzia³u mieszkañców w rozwi¹zywaniu pro-
blemów So³ectwa i realizacji zadañ samorz¹du,

4/  organizowanie wykonywania uchwa³ Zebrania Wiej-
skiego,

5/  wspó³dzia³anie z w³a�ciwymi instytucjami, jednostka-
mi organizacyjnymi Gminy  i organizacjami spo³ecznymi w celu
wspólnej realizacji zadañ.

§ 21.Rada So³ecka jest sta³ym komitetem do spraw czy-
nów spo³ecznych. Zebranie Wiejskie mo¿e ustaliæ inny sk³ad
komitetu.

§ 22.1. Informacjê z dzia³alno�ci Rady So³eckiej w okresie
miêdzy Zebraniami Wiejskimi sk³ada So³tys lub upowa¿niony
przez niego inny cz³onek Rady So³eckiej na ka¿dym Zebraniu
Wiejskim.

2.Sprawozdania z dzia³alno�ci organów So³ectwa za okres
kadencji sk³ada So³tys na Zebraniu Wiejskim zwo³anym sto-
sownie do § 24 ust. 1.

Rozdzia³ IV
Wybory So³tysa i Rady So³eckiej

Zarz¹dzenie wyborów

§ 23.1. Kadencja So³tysa i Rady So³eckiej odpowiada kadencji
Rady Gminy i koñczy siê z chwil¹ wyboru nowych organów So³ectwa.

2. Wybory So³tysa i Rady So³eckiej zarz¹dza Rada Gminy
w terminie do trzech miesiêcy od dnia jej wyboru.

3. Wybory  odbywaj¹ siê w pierwsz¹ niedzielê po up³ywie 14 dni
od daty wa¿nie odbytego Zebrania Wiejskiego zwo³anego przez Radê
Gminy dla do konania czynno�ci o których mowa w § 24.

 4. Wybory s¹ tajne i bezpo�rednie.

 Komisja Wyborcza

§ 24.1. Rada Gminy zwo³uje i wyznacza termin oraz prze-
wodnicz¹cego Zebrania Wiejskiego, na którym mieszkañcy So-
³ectwa dokonaj¹ wyboru 5-osobowej Komisji Wyborczej oraz
przyjmowane s¹ zg³oszenia  kandydatów  na So³tysa i cz³onków
Rady So³eckiej.

2.Przewodnicz¹cego Komisji oraz jego zastêpcê wybiera-
j¹ spo�ród siebie cz³onkowie Komisji.

3. Komisja Wyborcza  w czasie zebrania  dokona rejestra-
cji kandydatów zg³oszonych  przez mieszkañców So³ectwa na
funkcjê So³tysa i cz³onków Rady So³eckiej spo�ród   osób maj¹-
cych  prawo wyborcze w So³ectwie. Liczba kandydatów jest nie-
ograniczona.

4.Kandydat na So³tysa  lub cz³onka Rady So³eckiej przed
rejestracj¹ przez Komisjê Wyborcz¹ wyra¿a ustn¹ lub pisemn¹
zgodê na kandydowanie wobec Zebrania Wiejskiego. Zgoda
mo¿e byæ wycofana w ka¿dym czasie. Pisemny wniosek w tej
sprawie przyjmuje Komisja Wyborcza.

5.   Kandydat na So³tysa mo¿e jednocze�nie kandydowaæ
na cz³onka Rady So³eckiej.

6. Z chwil¹ wyczerpania  zg³oszeñ, listê zg³oszonych kan-
dydatów zamyka Zebranie Wiejskie poprzez podjêcie stosow-
nej uchwa³y.

7.Informacjê o zg³oszonych kandydatach, Komisja Wybor-
cza niezw³ocznie podaje do publicznej wiadomo�ci mieszkañ-
com So³ectwa w formie obwieszczenia.

8. Protokó³ rejestracji kandydatów Komisja Wyborcza nie-
zw³ocznie przekazuje Wójtowi Gminy.

9. Wysoko�æ wynagrodzenia cz³onków Komisji ustala Ze-
branie Wiejskie w ramach �rodków finansowych, wydzielonych
w bud¿ecie Gminy do dyspozycji So³ectw.

Cz³onek Komisji mo¿e wyraziæ zgodê na wykonywanie
zadañ spo³ecznie.

10.Cz³onek Komisji Wyborczej nie mo¿e kandydowaæ na
funkcje So³tysa i cz³onka Rady So³eckiej.
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Karty do g³osowania

§ 25.1. Druki kart do g³osowania zapewnia Wójt Gminy.
2. Karty drukowane s¹ na podstawie protoko³u Komisji

Wyborczej w sprawie przyjêcia rejestracji kandydatów na So³ty-
sa i cz³onków Rady So³eckiej.

3. Karty drukowane s¹ oddzielnie dla kandydatów na So³-
tysa i dla kandydatów na cz³onka Rady So³eckiej.

4. Imiona i nazwiska kandydatów umieszczane s¹ na kar-
cie do g³osowania formatu A-4 lub A-5 w kolejno�ci alfabetycznej.

5. Na karcie do g³osowania drukuje siê pieczêæ Rady
Gminy oraz umieszcza  informacjê o sposobie g³osowania.

 Przebieg g³osowania

§ 26.1. G³osowanie odbywa siê w lokalu wyborczym,  wy-
znaczonym przez Wójta Gminy.    Obwieszczenie o wyznaczonym
miejscu g³osowania, Wójt podaje do publicznej wiadomo�ci w
terminie co najmniej 7 dni przed dniem wyborów.

2. Wyposa¿enie lokalu w urnê wyborcz¹, god³o  oraz wy-
dzielenie miejsc zapewniaj¹cych tajno�æ g³osowania zabezpie-
cza pracownik Urzêdu Gminy wytypowany przez Wójta Gminy.

3. G³osowanie odbywa siê miêdzy godzin¹ 8oo a 18oo  bez
przerwy.

4. Nad prawid³owym przebiegiem g³osowania czuwa Ko-
misja Wyborcza.

5.   Przed rozpoczêciem g³osowania Komisja Wyborcza
sprawdza czy urna jest pusta oraz pieczêtuje urnê pieczêci¹
So³ectwa.

6.  Podczas g³osowania w lokalu wyborczym powinno prze-
bywaæ co najmniej 3 cz³onków Komisji Wyborczej w tym prze-
wodnicz¹cy lub jego zastêpca.

7. Komisja wydaje opieczêtowane pod³u¿n¹ pieczêci¹  z
nazw¹ so³ectwa  karty do g³osowania wyborcom uprawnionym
do g³osowania na podstawie spisu wyborców.

8. Wyborcy, którym wydano kartê do g³osowania, kwituj¹
jej odbiór podpisem w spisie wyborców

9. Sporz¹dzenie spisu wyborców zapewnia Wójt Gminy.
10. Sposób dostarczenia spisu wyborców oraz kart do

g³osowania Komisji Wyborczej ustala Wójt Gminy.
11. W lokalu wyborczym nie mo¿e byæ prowadzona ¿adna

agitacja wyborcza.
12. Kandydaci do organów So³ectwa mog¹ upowa¿niæ

pe³nomocników reprezentuj¹cych ich interesy w czasie g³oso-
wania i ustalenia wyników g³osowania.

13.  Jeden kandydat mo¿e upowa¿niæ jednego pe³nomoc-
nika.

14. Pe³nomocnik mo¿e przebywaæ w lokalu w czasie g³o-
sowania oraz w czasie ustalania wyników g³osowania, ale nie
mo¿e braæ udzia³u w pracach Komisji wyborczej, ani prowadziæ
agitacji.

Ustalenie wyników g³osowania

§ 27.1. Niezw³ocznie po zakoñczeniu g³osowania, Komi-
sja Wyborcza otwiera urnê wyborcz¹, przelicza karty do g³oso-
wania, oddane g³osy  i ustala wyniki g³osowania.

2. Komisja Wyborcza sporz¹dza protokó³ oddzielnie z wy-
borów So³tysa i oddzielnie z wyborów Rady So³eckiej, zawiera-
j¹cy nastêpuj¹ce dane:

- liczbê uprawnionych do g³osowania,
- liczbê niewykorzystanych kart do g³osowania,
- liczbê wydanych kart do g³osowania wyborcom,
- liczbê kart wyjêtych z urny / wa¿ne i niewa¿ne/

- liczbê g³osów wa¿nych oddanych na poszczególnych
kandydatów,

- liczbê g³osów niewa¿nych
- imiona i nazwiska kandydatów na So³tysa i cz³onków

Rady So³eckiej oraz liczbê g³osów oddanych na poszczegól-
nych kandydatów.

3. Za wybranego uznaje siê tego kandydata, który uzyska³
najwiêksz¹ liczbê wa¿nie oddanych g³osów z zastrze¿eniem § 28 .

4.W przypadku równej liczby g³osów oddanych na kandy-
datów, Komisja Wyborcza rozstrzyga w drodze losowania na
Zebraniu Wiejskim, zwo³anym na polecenie Wójta Gminy, w ter-
minie do 7 dni od dnia wyborów.

5.W przypadku g³osowania na  jednego zg³oszonego kan-
dydata na So³tysa, kandydat zostaje wybrany, je¿eli uzyska co
najmniej 50% plus jeden wa¿nych g³osów.

6.W przypadku g³osowania na zg³oszonych kandydatów
do Rady So³eckiej w liczbie 4  lub mniejszej , cz³onkiem Rady
So³eckiej zostaje wybrany ten kandydat, który uzyska³ co naj-
mniej 50% plus jeden wa¿nych g³osów.

7.Je¿eli kandyduj¹cy równocze�nie zostanie wybrany  na
funkcjê So³tysa i cz³onka Rady So³eckiej , Komisja Wyborcza w
protokole z wyborów uznaje wybór na funkcjê So³tysa.  W takim
przypadku cz³onkiem Rady So³eckiej zostaje  wybrany  kandydat
kolejny  z najwiêksz¹ liczb¹ g³osów.

8.Protoko³y sporz¹dza siê w trzech egzemplarzach w obec-
no�ci wszystkich cz³onków Komisji. Jeden egzemplarz Komisja
Wyborcza wywiesza po jego sporz¹dzeniu w lokalu wyborczym,
drugi egzemplarz niezw³ocznie przekazuje Wójtowi Gminy, trzeci
egzemplarz pozostawia w depozycie Urzêdu Gminy wraz z kar-
tami do g³osowania /wykorzystanymi i niewykorzystanymi/ oraz
spisem wyborców.

Wa¿no�æ wyborów

§ 28.1. Wybory s¹ wa¿ne je¿eli we�mie w nich udzia³ co naj-
mniej 25% uprawnionych do g³osowania mieszkañców So³ectwa.

§ 29.1. Je¿eli w wyborach we�mie udzia³ mniej ni¿ 25%
uprawnionych do g³osowania  i nie dokona siê  wyboru So³tysa
i cz³onków Rady So³eckiej  zgodnie §  27 ust. 5 i 6 ,wybory prze-
prowadza siê na Zebraniu Wiejskim, zwo³anym zgodnie z § 24
ust.1 niniejszego Statutu, przy czym  czynno�ci wyborcze  wyko-
nuje ta sama Komisja Wyborcza .

2. W  przypadku, o którym mowa w ust.1 , wybory  przeprowadza
siê  w  g³osowaniu tajnym  stosuj¹c odpowiednio przepisy  §  24
ust.3,4,5,6 i 10 , § 25, § 26 ust. 4,5,7,8,9,10,  i  § 27 ust. 1,2,7,8.

3. Za wybranych na  funkcjê So³tysa i  cz³onków  Rady So³eckiej
uznaje siê kandydatów, którzy uzyskali najwiêksz¹  liczbê wa¿nie od-
danych g³osów. W  przypadku równej liczby g³osów uzyskanych przez
kandydatów § 27 ust. 4 stosuje siê odpowiednio.

4. Na podstawie wyników  g³osowania tajnego przepro-
wadzonego stosownie    do ust.2  Zebranie Wiejskie  podejmuje
uchwa³ê o wyborze So³tysa i cz³onków  Rady So³eckiej.

§  30. 1. Wszelkie  protesty  w sprawach  wyborów  mog¹
byæ z³o¿one  w terminie  do  1 m-ca po og³oszeniu wyników.

2. Protesty rozpatruje Rada Gminy    na najbli¿szym  po-
siedzeniu.

§  31.Objêcie funkcji So³tysa i cz³onków Rady So³eckiej
nastêpuje  z chwil¹ stwierdzenia  wyników  wyborów  przez Ko-
misjê  Wyborcz¹  , a w przypadku okre�lonym w § 29 z chwil¹
podjêcia   uchwa³  Zebrania Wiejskiego  o wyborze   So³tysa i
cz³onków Rady So³eckiej.
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Rozdzia³ V
Odwo³anie So³tysa i cz³onków Rady So³eckiej

§ 32. 1. So³tys i cz³onkowie Rady So³eckiej s¹ bezpo�red-
nio odpowiedzialni przed  mieszkañcami So³ectwa i mog¹ byæ
przez nich odwo³ani przed up³ywem kadencji , je¿eli nie  wyko-
nuj¹ swoich obowi¹zków, naruszaj¹ postanowienia Statutu i
uchwa³y Zebrania Wiejskiego lub dopu�cili siê czynu dyskwali-
fikuj¹cego w opinii �rodowiska.

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

- 1/10 mieszkañców, maj¹cych sta³e prawo wyborcze w
So³ectwie

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

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

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

5. Wniosek winien byæ z³o¿ony przez wnioskodawcê na
Zebraniu Wiejskim i na tym zebraniu rozpatrzony. Zebranie Wiej-
skie mo¿e postanowiæ o rozpatrzeniu wniosku w innym termi-
nie, jednak¿e nie pó�niej ni¿ w terminie jednego miesi¹ca od
dnia z³o¿enia wniosku.

6. Przed g³osowaniem nad przyjêciem wniosku, Zebranie
Wiejskie jest zobowi¹zane wys³uchaæ wyja�nieñ zainteresowa-
nego.

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

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

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

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

3. Mandat  So³tysa lub cz³onka Rady So³eckiej wygasa w
terminie 30 dni od dnia z³o¿enia rezygnacji, je¿eli    wcze�niej nie
zostanie  ona  pisemnie wycofana.

4. Mandat So³tysa lub cz³onka Rady So³eckiej  wygasa  w
razie �mierci.

§ 34.      W przypadku wyborów uzupe³niaj¹cych  w trakcie
trwania kadencji, stosuje siê odpowiednio przepisy  IV Rozdzia-
³u niniejszego Statutu.

§  35.Obs³ugê kancelaryjno-techniczn¹  wyborów zapew-
niaj¹  pracownicy Urzêdu Gminy wyznaczeni  przez Wójta.

Rozdzia³ VI
Gospodarka finansowa So³ectwa

§ 36.1. So³ectwo rozdysponowuje �rodki finansowe wy-
dzielone w bud¿ecie gminy na podstawie stosownej uchwa³y
Rady Gminy. Rozdysponowanie �rodków nastêpuje na Zebra-
niu Wiejskim, a ustalony podzia³ �rodków staje  siê obowi¹zuj¹-
cy  po uchwaleniu bud¿etu gminy na dany rok bud¿etowy.

2. So³ectwo mo¿e wnioskowaæ do Rady Gminy lub Wójta
Gminy o zmianê przeznaczenia �rodków finansowych.

3. �rodki finansowe wydzielone w bud¿ecie Gminy do dys-
pozycji So³ectwa przeznacza siê na:

- dofinansowanie realizowanych zadañ inwestycyjnych w
So³ectwie,

- dofinansowanie dzia³alno�ci sportowej i kulturalnej w
So³ectwie,

- wypoczynek dzieci i m³odzie¿y,
- utrzymanie obiektów u¿yteczno�ci publicznej w So³ec-

twie,
- dofinansowanie czynów spo³ecznych,
- pokrycie kosztów zwi¹zanych z dzia³alno�ci¹ techniczno-

organizacyjn¹ organów So³ectwa.

Rozdzia³ VII
Nadzór nad dzia³alno�ci¹ So³ectwa

§ 37. 1. Kontrolê nad dzia³alno�ci¹ So³ectwa w zakresie
realizowanych zadañ, sprawuje Rada Gminy.

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

- dokonywanie  kontroli i lustracji  przez Komisjê Rewizyj-
n¹ Rady Gminy,

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

3. Wójt Gminy i wyznaczeni przez niego pracownicy maj¹
prawo ¿¹dania niezbêdnych informacji i danych dotycz¹cych funk-
cjonowania So³ectwa. Mog¹ ponadto uczestniczyæ w posiedze-
niach organów So³ectwa.

4. Wójt Gminy i podporz¹dkowane Gminie jednostki orga-
nizacyjne, zobowi¹zane s¹ uwzglêdniæ i realizowaæ uchwa³y i
opinie organów So³ectwa, udzielaj¹c odpowiedzi w terminie 21
dni, a w razie odmiennego stanowiska, przedstawiæ je wraz z
uzasadnieniem.

5. Wójt Gminy, je¿eli uzna uchwa³y organów So³ectwa za
wykraczaj¹ce poza zakres przekazanych im kompetencji i sprzecz-
ne z prawem - wstrzymuje ich realizacjê.

6. Organy So³ectwa mog¹ wnie�æ sprzeciw do Wójta Gmi-
ny na postêpowanie sprzeczne z ust. 6, gdy narusza ono istotne
interesy mieszkañców.

7. Wójt Gminy uznaje sprzeciw, b¹d� wnosi sprawê pod
obrady Rady Gminy, której uchwa³a ostatecznie rozstrzyga sprawê.

Rozdzia³ VIII
Postanowienia koñcowe

§ 38.Zmiany Statutu dokonuje Rada Gminy  po konsulta-
cji z mieszkañcami So³ectwa :

1/ z w³asnej inicjatywy,
2/ na wniosek Wójta,
3/ na wniosek Zebrania Wiejskiego.

§ 39.   Sprawy sporne miêdzy organami So³ectwa dotycz¹-
ce interpretacji niniejszego Statutu rozpatruje Rada Gminy.
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  Na podstawie art. 35 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r.
o samorz¹dzie gminnym ( Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z
pó�n. zm.)   -R a d a   G m i n y  w  Olszance   u c h w a l a ,  co
nastêpuje:

§ 1. Po przeprowadzeniu konsultacji z mieszkañcami okre-
�la siê Statut So³ectwa Janów, stanowi¹cy za³¹cznik do niniej-
szej uchwa³y.

§ 2.Traci moc uchwa³a Nr XVII/104/96 Rady Gminy w Ol-
szance z dnia 18 kwietnia 1996 r. w sprawie uchwalenia Statu-
tów So³ectw Gminy Olszanka.

§ 3.Wykonanie uchwa³y powierza siê Wójtowi Gminy.

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

Przewodnicz¹cy Rady
Zbigniew Sawicz

Za³¹cznik
do uchwa³y Nr IV/32/2003

                 Rady Gminy w Olszance
 z dnia 19 lutego 2003r.

Statut So³ectwa  Janów

Rozdzia³ I
Nazwa i teren dzia³ania

§ 1.1.Ogó³ mieszkañców So³ectwa  Janów    stanowi Sa-
morz¹d Mieszkañców Wsi.

2.Nazwa Samorz¹du Mieszkañców Wsi brzmi:  So³ectwo
Janów .

§ 2.1.So³ectwo Janów   jest jednostk¹ pomocnicz¹, której
mieszkañcy wspólnie z innymi So³ectwami tworz¹ wspólnotê
samorz¹dow¹ Gminy Olszanka.

2.Samorz¹d mieszkañców wsi - So³ectwo Janów dzia³a na
podstawie przepisów prawa, a w szczególno�ci:

- ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorz¹dzie gminnym,
- Statutu Gminy Olszanka,
- niniejszego Statutu.

§ 3.Teren dzia³ania So³ectwa obejmuje wie� Janów  o ob-
szarze 721,81 ha.
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Uchwa³a Nr IV/32/2003
Rady Gminy w Olszance

 z dnia 19 lutego 2003 r.

w sprawie okre�lenia Statutu So³ectwa  Janów.

Rozdzia³ II
Zakres dzia³ania So³ectwa

§ 4.Do zakresu dzia³ania So³ectwa nale¿¹ sprawy pu-
bliczne o znaczeniu miejscowym nie zastrze¿one przepisami
prawa na rzecz innych podmiotów.

§ 5 .Do zadañ samorz¹du mieszkañców So³ectwa Ja-
nów nale¿y:

1/  tworzenie warunków do pe³nego udzia³u w ¿yciu pu-
blicznym wszystkich mieszkañców So³ectwa,

2/  kszta³towanie zasad wspó³¿ycia spo³ecznego,
3/  udzia³ w rozpatrywaniu spraw socjalno-bytowych, opie-

ki zdrowotnej, kultury, sportu, wypoczynku i innych zwi¹zanych z
miejscem zamieszkania,

4/  organizowanie wspólnych prac na rzecz miejsca za-
mieszkania,

5/   tworzenie pomocy s¹siedzkiej,
6/  d¹¿enie do zachowania istniej¹cych warto�ci spo-

³eczno-kulturowych i ich promowanie,
7/   podejmowanie dzia³añ umacniaj¹cych bezpieczeñ-

stwo i porz¹dek publiczny,
8/   zarz¹dzanie powierzonym mieniem komunalnym i

korzystanie z tego mienia zgodnie z uchwa³ami Rady Gminy,
9/ sprawowanie kontroli spo³ecznej nad dzia³alno�ci¹

jednostek organizacyjnych zwi¹zanych z warunkami ¿ycia na wsi.

§ 6.Zadania okre�lone w § 5  Samorz¹d Mieszkañców
Wsi realizuje w szczególno�ci poprzez:

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

Samorz¹du Mieszkañców,
3/  wspó³uczestnictwo w organizowaniu i przeprowa-

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

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

5/   wspó³pracê z radnymi z terenu so³ectwa w zakresie
organizacji spotkañ z wyborcami, dy¿urów oraz kierowania do
nich wniosków dotycz¹cych So³ectwa,

6/   ustalanie zadañ dla So³tysa do realizacji miêdzy Ze-
braniami Wiejskimi,

7/  podejmowanie dzia³añ na rzecz powo³ywanie komite-
tów do realizacji inicjatyw spo³ecznych.

Rozdzia³ III
Organy So³ectwa i zakres ich dzia³ania

§ 7.1.Organami So³ectwa s¹:
1)Zebranie Wiejskie - organ uchwa³odawczy,
2)So³tys                       - organ wykonawczy,
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2.Rada So³ecka   pe³ni funkcjê  opiniodawczo-doradcz¹
wspomagaj¹c¹ dzia³alno�æ  So³tysa.

 Zebranie Wiejskie

§ 8.Zebranie Wiejskie tworz¹   wszyscy stali, pe³noletni
mieszkañcy So³ectwa. Uprawnionymi do g³osowania s¹ wszy-
scy stali,  pe³noletni mieszkañcy So³ectwa.

§ 9. Do wy³¹cznej w³a�ciwo�ci Zebrania Wiejskiego nale¿y:
1/ wybór Komisji  Wyborczej
2/ przyjêcie wniosku  w sprawie  odwo³ania So³tysa i Rady

So³eckiej  przed up³ywem kadencji,
3/ wybór So³tysa i Rady So³eckiej w przypadkach okre�lo-

nych w § 29,
4/ uchwalenie rocznego planu rzeczowo-finansowego oraz

dokonywania jego zmian,
5/ przyjmowanie sprawozdañ finansowych sporz¹dzanych

przez So³tysa, przy czym nie przyjêcie sprawozdania jest równo-
znaczne ze zg³oszeniem wniosku o odwo³anie So³tysa,

6/ opiniowanie o prawach w³asno�ci, u¿ytkowania lub w
innych sprawach rzeczowych i maj¹tkowych dotycz¹cych mienia
gminnego,

7/ opiniowanie celowo�ci utworzenia, poszerzenia i likwi-
dacji so³ectwa lub powo³ania jednostek ni¿szego rzêdu,

8/ opiniowania projektów  Statutu So³ectwa i jego zmian.

§ 10.1. Uchwa³y i opinie Zebrania Wiejskiego So³tys prze-
kazuje Wójtowi Gminy w terminie 7 dni od dnia ich podjêcia.

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

3. O sposobie za³atwienia spraw informuje siê Zebranie
Wiejskie lub So³tysa.

§ 11.Zebranie Wiejskie zwo³uje:
1/ So³tys
- z w³asnej inicjatywy,
- na wniosek co najmniej 1/20 uprawnionych do udzia³u w

Zebraniu Wiejskim,
- na polecenie Rady Gminy lub Wójta Gminy,
- na wniosek Rady So³eckiej.

2/  Upowa¿niony Zarz¹dzeniem Wójta inny cz³onek Rady
So³eckiej w przypadku trwa³ej nieobecno�ci So³tysa lub odmo-
wy zwo³ania przez niego Zebrania Wiejskiego zgodnie ze zg³o-
szonymi wnioskami.

3/ Rada Gminy stosownie do § 24 ust.1 .

§ 12.1. Zebranie Wiejskie odbywa siê w miarê istniej¹-
cych potrzeb, jednak nie rzadziej ni¿ 2 razy w roku.

2. Zawiadomienie o zebraniu og³asza siê co najmniej na
7 dni przed wyznaczonym terminem zebrania wraz z projektem
porz¹dku obrad z zastrze¿eniem ust. 3 i 9.

3. W sprawach wa¿nych,  których termin za³atwienia przez
Zebranie Wiejskie  jest istotny dla So³ectwa, termin zawiado-
mienia o  zebraniu mo¿e  zostaæ skrócony  do trzech dni.

4. Zawiadomienie o zebraniu og³asza siê przez wywie-
szenie na tablicach og³oszeñ oraz podaje do wiadomo�ci miesz-
kañcom w formie obiegówki.

5.  Zebranie Wiejskie jest wa¿ne, gdy mieszkañcy So³ec-
twa zostali zawiadomieni o zebraniu zgodnie z wymogami Sta-
tutu i bierze w nim udzia³ co najmniej 1/10 uprawnionych do
udzia³u w zebraniu mieszkañców So³ectwa.

6. Je¿eli w wyznaczonym terminie w zebraniu nie uczest-
niczy wymagana 1/10 uprawnionych do udzia³u w zebraniu, ze-
branie odbywa siê w drugim terminie.

7. Zebranie w drugim terminie mo¿e odbyæ siê w tym sa-
mym dniu, po up³ywie 30 minut od pierwszego wyznaczonego
terminu, je¿eli uczestniczy w nim co najmniej 1/30 uprawnio-
nych do udzia³u w zebraniu mieszkañców So³ectwa.

8. Ewentualno�æ drugiego terminu zebrania oraz wa¿no�æ
podjêtych na nim uchwa³ podaje siê w zawiadomieniu o Zebra-
niu Wiejskim.

9. Zebranie Wiejskie zwo³ane na wniosek mieszkañców,
Rady So³eckiej oraz z polecenia Rady Gminy lub Wójta Gminy
winno odbyæ siê w terminie do 7 dni, chyba ¿e wnioskodawca,
Rada Gminy lub Wójt wyznacz¹ inny, pó�niejszy termin.

§ 13.1. Zebranie Wiejskie otwiera i przewodniczy jego ob-
radom So³tys lub stosownie do § 11 pkt.2 upowa¿niony przez
Wójta Gminy inny cz³onek Rady So³eckiej. Zebranie Wiejskie
mo¿e wyznaczyæ inn¹ osobê spo�ród obecnych do prowadze-
nia zebrania.

2. Porz¹dek obrad, po przedstawieniu jego projektu przez
prowadz¹cego zebranie, ustala Zebranie Wiejskie.

3. Wszelkie decyzje, opinie i wnioski podejmowane s¹
przez Zebranie Wiejskie w formie uchwa³.

4. Uchwa³y Zebrania Wiejskiego zapadaj¹ zwyk³¹ wiêk-
szo�ci¹  g³osów w g³osowaniu jawnym. Zwyk³a wiêkszo�æ g³o-
sów wystêpuje wówczas, gdy liczba g³osów "za" jest wiêksza od
liczby g³osów "przeciw".

5. Uchwa³y Zebrania Wiejskiego podpisuje przewodnicz¹cy
zebrania.

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

7. Obrady Zebrania Wiejskiego s¹ protoko³owane.
8. Protokó³ z zebrania, sporz¹dzony w dwóch egzempla-

rzach, podpisuj¹ przewodnicz¹cy zebrania i protokolant.
9. Jeden egzemplarz protoko³u z zebrania wraz z list¹

obecno�ci i innymi za³¹cznikami, So³tys przekazuje Wójtowi
Gminy w ci¹gu 7 dni od zakoñczenia zebrania. Drugi egzem-
plarz protoko³u, przechowywany jest w aktach So³ectwa, które
znajduj¹ siê u So³tysa.

So³tys

§ 14.So³tys wykonuje swoj¹ funkcjê spo³ecznie.

§ 15.Do podstawowych obowi¹zków i kompetencji So³ty-
sa nale¿y :

1/ reprezentowanie So³ectwa na zewn¹trz,
2/ organizowanie zadañ So³ectwa,
3  zwo³ywanie i przewodniczenie posiedzeniom Rady So-

³eckiej.
4/  zwo³ywanie Zebrañ Wiejskich i zapewnienie referen-

tów do przedstawienia spraw rozpatrywanych na zebraniu,
5/ udzia³ w Zebraniach Wiejskich,
6/ podejmowanie dzia³añ stosownych do wskazañ Zebra-

nia Wiejskiego, Rady Gminy i Wójta Gminy,
7/ uczestniczenie w Sesjach Rady Gminy,
8/ uczestniczenie w radach So³tysów, zwo³ywanych okre-

sowo przez Wójta Gminy,
9/ pe³nienie roli mê¿a zaufania w miejscowym �rodowisku,
10/ wykonywanie powierzonych mu przepisami prawa za-

dañ z zakresu administracji publicznej,
11/ potwierdzanie okoliczno�ci, których przy za³atwianiu

spraw przez mieszkañców wymagaj¹ przepisy prawa,
12/ sporz¹dzanie sprawozdañ z dzia³alno�ci So³ectwa,
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13/ prowadzenie dokumentacji So³ectwa zawieraj¹cej;
statut So³ectwa, protoko³y z Zebrañ Wiejskich i posiedzeñ Rady
So³eckiej, sprawozdania i uchwa³y.

14/ sk³adanie przed Zebraniem Wiejskim co najmniej
2 razy w roku informacji o swojej dzia³alno�ci oraz o realizacji
dochodów i wydatków So³ectwa.

§16.1.Na Sesjach Rady Gminy, So³tysowi przys³uguje pra-
wo wystêpowania z g³osem doradczym. Mo¿e on równie¿ zg³a-
szaæ wnioski w imieniu zebrania mieszkañców.

2.Za udzia³ w Sesjach Rady Gminy So³tysowi przys³uguje
dieta na zasadach okre�lonych przez Radê Gminy.

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

Rada So³ecka

§ 18.1. Sk³ad Rady So³eckiej liczy    5  cz³onków.
2. W sk³ad Rady So³eckiej wchodzi So³tys.

§ 19.1. Posiedzeniom Rady So³eckiej przewodniczy oraz
je  zwo³uje So³tys co najmniej raz na kwarta³ oraz na pisemny
wniosek co najmniej dwóch cz³onków Rady So³eckiej w termi-
nie do 7 dni.

2. Rada So³ecka podejmuje wszelkie rozstrzygniêcia ko-
legialnie, w jawnym g³osowaniu, zwyk³¹ wiêkszo�ci¹ g³osów.

3. Z ka¿dego posiedzenia Rady So³eckiej sporz¹dza siê
protokó³, który podpisuj¹ wszyscy obecni na posiedzeniu cz³on-
kowie Rady. Protokó³ przekazuje siê Wójtowi Gminy w ci¹gu
7 dni.

4. W przypadku odmowy zwo³ania posiedzenia przez So³-
tysa, posiedzenie zwo³uje inny cz³onek Rady So³eckiej, po uzgod-
nieniu z Wójtem Gminy.

5. Posiedzenie jest wa¿ne, je¿eli uczestniczy w nim  co
najmniej bezwzglêdna wiêkszo�æ  ustalonego niniejszym Sta-
tutem sk³adu osobowego Rady So³eckiej. Wykaz cz³onków Rady
So³eckiej nieobecnych na posiedzeniu oraz ewentualny fakt
odmowy zwo³ania posiedzenia przez So³tysa odnotowuje siê w
protokole.

6. W posiedzeniach Rady So³eckiej mog¹ uczestniczyæ
Radni z So³ectwa i inne zaproszone osoby. Zawiadomienie o
posiedzeniu przekazuje  zwo³uj¹cy posiedzenie. Radni z So³ec-
twa zawiadamiani s¹ przez zwo³uj¹cego posiedzenie obligato-
ryjnie.

7.W przypadku trwa³ej nieobecno�ci So³tysa, mo¿e on
wyznaczyæ cz³onka Rady So³eckiej do wykonywania w jego imie-
niu czynno�ci zwi¹zanych z dzia³alno�ci¹ So³ectwa.

§  20. Podstawowym obowi¹zkiem Rady So³eckiej jest
wspomaganie dzia³alno�ci So³tysa, a  w szczególno�ci:

1/  opracowywanie i przedk³adanie na Zebraniu Wiejskim
projektów uchwa³ w sprawach bêd¹cych przedmiotem rozpatry-
wania przez Zebranie,

2/  opracowywanie projektów programów dzia³alno�ci
So³ectwa i przedstawianie ich do zatwierdzenia Zebraniu Wiej-
skiemu,

3/  wystêpowanie wobec Zebrania Wiejskiego z inicjaty-
wami dotycz¹cymi udzia³u mieszkañców w rozwi¹zywaniu pro-
blemów So³ectwa i realizacji zadañ samorz¹du,

4/  organizowanie wykonywania uchwa³ Zebrania Wiej-
skiego,

5/  wspó³dzia³anie z w³a�ciwymi instytucjami, jednostka-
mi organizacyjnymi Gminy  i organizacjami spo³ecznymi w celu
wspólnej realizacji zadañ.

§ 21.Rada So³ecka jest sta³ym komitetem do spraw czy-
nów spo³ecznych. Zebranie Wiejskie mo¿e ustaliæ inny sk³ad
komitetu.

§ 22.1. Informacjê z dzia³alno�ci Rady So³eckiej w okresie
miêdzy Zebraniami Wiejskimi sk³ada So³tys lub upowa¿niony
przez niego inny cz³onek Rady So³eckiej na ka¿dym Zebraniu
Wiejskim.

2.Sprawozdania z dzia³alno�ci organów So³ectwa za okres
kadencji sk³ada So³tys na Zebraniu Wiejskim zwo³anym sto-
sownie do § 24 ust. 1.

Rozdzia³ IV
Wybory So³tysa i Rady So³eckiej

Zarz¹dzenie wyborów

§ 23.1. Kadencja So³tysa i Rady So³eckiej odpowiada ka-
dencji Rady Gminy i koñczy siê z chwil¹ wyboru nowych orga-
nów So³ectwa.

2.Wybory So³tysa i Rady So³eckiej zarz¹dza Rada Gminy
w terminie do trzech miesiêcy od dnia jej wyboru.

3.Wybory  odbywaj¹ siê w pierwsz¹ niedzielê po up³ywie
14 dni od daty wa¿nie odbytego Zebrania Wiejskiego zwo³ane-
go przez Radê Gminy dla dokonania czynno�ci, o których mowa
w § 24.

 4. Wybory s¹ tajne i bezpo�rednie.

 Komisja Wyborcza

§ 24.1. Rada Gminy zwo³uje i wyznacza termin oraz prze-
wodnicz¹cego Zebrania Wiejskiego, na którym mieszkañcy So-
³ectwa dokonaj¹ wyboru 5-osobowej Komisji Wyborczej oraz
przyjmowane s¹ zg³oszenia  kandydatów  na So³tysa i cz³onków
Rady So³eckiej.

2.Przewodnicz¹cego Komisji oraz jego zastêpcê wybiera-
j¹ spo�ród siebie cz³onkowie Komisji.

3. Komisja Wyborcza  w czasie zebrania  dokona rejestra-
cji kandydatów zg³oszonych  przez mieszkañców So³ectwa na
funkcjê So³tysa i cz³onków Rady So³eckiej spo�ród   osób maj¹-
cych  prawo wyborcze w So³ectwie. Liczba kandydatów jest nie-
ograniczona.

4.Kandydat na So³tysa  lub cz³onka Rady So³eckiej przed
rejestracj¹ przez Komisjê Wyborcz¹ wyra¿a ustn¹ lub pisemn¹
zgodê na kandydowanie wobec Zebrania Wiejskiego. Zgoda
mo¿e byæ wycofana w ka¿dym czasie. Pisemny wniosek w tej
sprawie przyjmuje Komisja Wyborcza.

5.   Kandydat na So³tysa mo¿e jednocze�nie kandydowaæ
na cz³onka Rady So³eckiej.

6. Z chwil¹ wyczerpania  zg³oszeñ, listê zg³oszonych kan-
dydatów zamyka Zebranie Wiejskie poprzez podjêcie stosow-
nej uchwa³y.

7.Informacjê o zg³oszonych kandydatach, Komisja Wybor-
cza niezw³ocznie podaje do publicznej wiadomo�ci mieszkañ-
com So³ectwa w formie obwieszczenia.

8. Protokó³ rejestracji kandydatów Komisja Wyborcza nie-
zw³ocznie przekazuje Wójtowi Gminy.

9. Wysoko�æ wynagrodzenia cz³onków Komisji ustala Ze-
branie Wiejskie w ramach �rodków finansowych, wydzielonych
w bud¿ecie Gminy do dyspozycji So³ectw.

Cz³onek Komisji mo¿e wyraziæ zgodê na wykonywanie
zadañ spo³ecznie.

10.Cz³onek Komisji Wyborczej nie mo¿e kandydowaæ na
funkcje So³tysa i cz³onka Rady So³eckiej.
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Karty do g³osowania

§ 25. 1. Druki kart do g³osowania zapewnia Wójt Gminy.
2. Karty drukowane s¹ na podstawie protoko³u Komisji

Wyborczej w sprawie przyjêcia rejestracji kandydatów na So³ty-
sa i cz³onków Rady So³eckiej.

3. Karty drukowane s¹ oddzielnie dla kandydatów na So³-
tysa i dla kandydatów na cz³onka Rady So³eckiej.

4. Imiona i nazwiska kandydatów umieszczane s¹ na kar-
cie do g³osowania formatu A-4 lub A-5 w kolejno�ci alfabetycznej.

5. Na karcie do g³osowania drukuje siê pieczêæ Rady
Gminy oraz umieszcza  informacjê o sposobie g³osowania.

 Przebieg g³osowania

§ 26.1. G³osowanie odbywa siê w lokalu wyborczym,  wy-
znaczonym przez Wójta Gminy.    Obwieszczenie o wyznaczonym
miejscu g³osowania, Wójt podaje do publicznej wiadomo�ci w
terminie co najmniej 7 dni przed dniem wyborów.

2. Wyposa¿enie lokalu w urnê wyborcz¹, god³o  oraz wy-
dzielenie miejsc zapewniaj¹cych tajno�æ g³osowania zabezpie-
cza pracownik Urzêdu Gminy wytypowany przez Wójta Gminy.

3. G³osowanie odbywa siê miêdzy godzin¹ 8oo a 18oo  bez
przerwy.

4. Nad prawid³owym przebiegiem g³osowania czuwa Ko-
misja Wyborcza.

5.   Przed rozpoczêciem g³osowania Komisja Wyborcza
sprawdza czy urna jest   pusta oraz pieczêtuje urnê pieczêci¹
So³ectwa.

 6.  Podczas g³osowania w lokalu wyborczym powinno
przebywaæ co najmniej 3 cz³onków Komisji Wyborczej w tym
przewodnicz¹cy lub jego zastêpca.

7. Komisja wydaje opieczêtowane pod³u¿n¹ pieczêci¹  z
nazw¹ so³ectwa  karty do g³osowania wyborcom uprawnionym
do g³osowania na podstawie spisu wyborców.

8. Wyborcy, którym wydano kartê do g³osowania, kwituj¹
jej odbiór podpisem w spisie wyborców.

9. Sporz¹dzenie spisu wyborców zapewnia Wójt Gminy.
10. Sposób dostarczenia spisu wyborców oraz kart do

g³osowania Komisji Wyborczej ustala Wójt Gminy.
11. W lokalu wyborczym nie mo¿e byæ prowadzona ¿adna

agitacja wyborcza.
12. Kandydaci do organów So³ectwa mog¹ upowa¿niæ

pe³nomocników reprezentuj¹cych ich interesy w czasie g³oso-
wania i ustalenia wyników g³osowania.

13.  Jeden kandydat mo¿e upowa¿niæ jednego pe³nomocnika.
14. Pe³nomocnik mo¿e przebywaæ w lokalu w czasie g³o-

sowania oraz w czasie ustalania wyników g³osowania, ale nie
mo¿e braæ udzia³u w pracach Komisji Wyborczej, ani prowadziæ
agitacji.

Ustalenie wyników g³osowania

§ 27.1. Niezw³ocznie po zakoñczeniu g³osowania, Komi-
sja Wyborcza otwiera urnê wyborcz¹, przelicza karty do g³oso-
wania, oddane g³osy  i ustala wyniki g³osowania.

2. Komisja Wyborcza sporz¹dza protokó³ oddzielnie z wy-
borów So³tysa i oddzielnie z wyborów Rady So³eckiej, zawiera-
j¹cy nastêpuj¹ce dane:

- liczbê uprawnionych do g³osowania,
- liczbê niewykorzystanych kart do g³osowania,
- liczbê wydanych kart do g³osowania wyborcom,
- liczbê kart wyjêtych z urny / wa¿ne i niewa¿ne/
- liczbê g³osów wa¿nych oddanych na poszczególnych

kandydatów,
- liczbê g³osów niewa¿nych

- imiona i nazwiska kandydatów na So³tysa i cz³onków
Rady So³eckiej oraz liczbê g³osów oddanych na poszczegól-
nych kandydatów.

3. Za wybranego uznaje siê tego kandydata, który uzyska³
najwiêksz¹ liczbê wa¿nie oddanych g³osów z zastrze¿eniem § 28 .

4.W przypadku równej liczby g³osów oddanych na kandy-
datów, Komisja Wyborcza rozstrzyga w drodze losowania na
Zebraniu Wiejskim, zwo³anym na polecenie Wójta Gminy w ter-
minie do 7 dni od dnia wyborów.

5.W przypadku g³osowania na  jednego zg³oszonego kan-
dydata na So³tysa, kandydat zostaje wybrany je¿eli uzyska co
najmniej 50% plus jeden wa¿nych g³osów.

6.W przypadku g³osowania na zg³oszonych kandydatów
do Rady So³eckiej w liczbie 4  lub mniejszej , cz³onkiem Rady
So³eckiej zostaje wybrany ten kandydat, który uzyska³ co naj-
mniej 50% plus jeden wa¿nych g³osów.

7.Je¿eli kandyduj¹cy równocze�nie zostanie wybrany  na
funkcjê So³tysa i cz³onka Rady So³eckiej , Komisja Wyborcza w
protokole z wyborów uznaje wybór na funkcjê So³tysa.  W takim
przypadku cz³onkiem Rady So³eckiej zostaje  wybrany  kandydat
kolejny  z najwiêksz¹ liczb¹ g³osów.

8.Protoko³y sporz¹dza siê w trzech egzemplarzach w obec-
no�ci wszystkich cz³onków Komisji. Jeden egzemplarz Komisja
Wyborcza wywiesza po jego sporz¹dzeniu w lokalu wyborczym,
drugi egzemplarz niezw³ocznie przekazuje Wójtowi Gminy, trzeci
egzemplarz pozostawia w depozycie Urzêdu Gminy wraz z kar-
tami do g³osowania /wykorzystanymi i niewykorzystanymi/ oraz
spisem wyborców.

Wa¿no�æ wyborów

§ 28.1.Wybory s¹ wa¿ne, je¿eli we�mie w nich udzia³ co
najmniej 25% uprawnionych do g³osowania mieszkañców So-
³ectwa.

§ 29.1. Je¿eli w wyborach we�mie udzia³ mniej ni¿ 25%
uprawnionych do g³osowania  i nie dokona siê  wyboru So³tysa
i cz³onków Rady So³eckiej  zgodnie §  27 ust. 5 i 6, wybory prze-
prowadza siê na Zebraniu Wiejskim, zwo³anym zgodnie z § 24
ust.1 niniejszego Statutu, przy czym  czynno�ci wyborcze  wyko-
nuje ta sama Komisja Wyborcza .

2. W  przypadku, o którym mowa w ust.1 , wybory  przeprowadza
siê w  g³osowaniu tajnym  stosuj¹c odpowiednio przepisy  § 24
ust.3,4,5,6 i 10 ,  § 25, § 26 ust. 4,5,7,8,9,10,  i  § 27 ust. 1,2,7,8.

3. Za wybranych na  funkcjê So³tysa i  cz³onków  Rady
So³eckiej uznaje siê kandydatów, którzy uzyskali najwiêksz¹  licz-
bê wa¿nie oddanych g³osów. W przypadku równej liczby g³osów
uzyskanych przez kandydatów § 27 ust. 4 stosuje siê odpowied-
nio.

4. Na podstawie wyników  g³osowania tajnego przepro-
wadzonego stosownie   do ust.2 Zebranie Wiejskie  podejmuje
uchwa³ê o wyborze So³tysa i cz³onków  Rady So³eckiej.

§  30.1. Wszelkie  protesty  w sprawach  wyborów  mog¹
byæ z³o¿one  w terminie  do  1 m-ca po og³oszeniu wyników.

2.  Protesty rozpatruje Rada Gminy  na najbli¿szym  posie-
dzeniu.

§  31.Objêcie funkcji So³tysa i cz³onków Rady So³eckiej
nastêpuje  z chwil¹ stwierdzenia  wyników  wyborów  przez Ko-
misjê  Wyborcz¹  , a w przypadku okre�lonym w § 29 , z chwil¹
podjêcia   uchwa³  Zebrania Wiejskiego  o wyborze   So³tysa i
cz³onków Rady So³eckiej.
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Rozdzia³ V
Odwo³anie So³tysa i cz³onków Rady So³eckiej

§ 32.1. So³tys i cz³onkowie Rady So³eckiej s¹ bezpo�red-
nio odpowiedzialni przed  mieszkañcami So³ectwa i mog¹ byæ
przez nich odwo³ani przed up³ywem kadencji , je¿eli nie  wyko-
nuj¹ swoich obowi¹zków, naruszaj¹ postanowienia Statutu i
uchwa³y Zebrania Wiejskiego lub dopu�cili siê czynu dyskwali-
fikuj¹cego w opinii �rodowiska.

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

- 1/10 mieszkañców, maj¹cych sta³e prawo wyborcze w
So³ectwie

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

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

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

5. Wniosek winien byæ z³o¿ony przez wnioskodawcê na
Zebraniu Wiejskim i na tym zebraniu rozpatrzony. Zebranie Wiej-
skie mo¿e postanowiæ o rozpatrzeniu wniosku w innym termi-
nie, jednak¿e nie pó�niej ni¿ w terminie jednego miesi¹ca od
dnia z³o¿enia wniosku.

6. Przed g³osowaniem nad przyjêciem wniosku, Zebranie
Wiejskie jest zobowi¹zane wys³uchaæ wyja�nieñ zainteresowa-
nego.

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

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

§ 33.1. So³tys lub cz³onek Rady So³eckiej mo¿e z³o¿yæ re-
zygnacjê w trakcie trwania kadencji z pe³nionej funkcji.

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

3. Mandat  So³tysa lub cz³onka Rady So³eckiej wygasa w
terminie 30 dni od dnia z³o¿enia rezygnacji, je¿eli    wcze�niej nie
zostanie  ona  pisemnie wycofana.

4. Mandat So³tysa lub cz³onka Rady So³eckiej  wygasa  w
razie �mierci.

§ 34.    W przypadku wyborów uzupe³niaj¹cych  w trakcie
trwania kadencji, stosuje siê odpowiednio przepisy  IV Rozdzia-
³u niniejszego Statutu.

§  35.Obs³ugê kancelaryjno-techniczn¹  wyborów zapew-
niaj¹  pracownicy Urzêdu Gminy wyznaczeni  przez Wójta.

Rozdzia³ VI
Gospodarka finansowa So³ectwa

§ 36.1. So³ectwo rozdysponowuje �rodki finansowe wy-
dzielone w bud¿ecie gminy na podstawie stosownej uchwa³y
Rady Gminy. Rozdysponowanie �rodków nastêpuje na Zebra-
niu Wiejskim, a ustalony podzia³ �rodków staje  siê obowi¹zuj¹-
cy  po uchwaleniu bud¿etu gminy na dany rok bud¿etowy.

2. So³ectwo mo¿e wnioskowaæ do Rady Gminy lub Wójta
Gminy o zmianê przeznaczenia �rodków finansowych.

3. �rodki finansowe wydzielone w bud¿ecie Gminy do dys-
pozycji So³ectwa przeznacza siê na:

- dofinansowanie realizowanych zadañ inwestycyjnych w
So³ectwie,

- dofinansowanie dzia³alno�ci sportowej i kulturalnej w
So³ectwie,

- wypoczynek dzieci i m³odzie¿y,
- utrzymanie obiektów u¿yteczno�ci publicznej w So³ec-

twie,
- dofinansowanie czynów spo³ecznych,
- pokrycie kosztów zwi¹zanych z dzia³alno�ci¹ techniczno-

organizacyjn¹ organów So³ectwa.

Rozdzia³ VII
Nadzór nad dzia³alno�ci¹ So³ectwa

§ 37.1. Kontrolê nad dzia³alno�ci¹ So³ectwa w zakresie
realizowanych zadañ, sprawuje Rada Gminy.

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

- dokonywanie  kontroli i lustracji  przez Komisjê Rewizyj-
n¹ Rady Gminy,

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

3. Wójt Gminy i wyznaczeni przez niego pracownicy maj¹
prawo ¿¹dania niezbêdnych informacji i danych dotycz¹cych funk-
cjonowania So³ectwa. Mog¹ ponadto uczestniczyæ w posiedze-
niach organów So³ectwa.

4. Wójt Gminy i podporz¹dkowane Gminie jednostki orga-
nizacyjne, zobowi¹zane s¹ uwzglêdniæ i realizowaæ uchwa³y i
opinie organów So³ectwa, udzielaj¹c odpowiedzi w terminie 21
dni, a w razie odmiennego stanowiska, przedstawiæ je wraz z
uzasadnieniem.

5. Wójt Gminy, je¿eli uzna uchwa³y organów So³ectwa za
wykraczaj¹ce poza zakres przekazanych im kompetencji i sprzecz-
ne z prawem - wstrzymuje ich realizacjê.

6. Organy So³ectwa mog¹ wnie�æ sprzeciw do Wójta Gmi-
ny na postêpowanie sprzeczne z ust. 6, gdy narusza ono istotne
interesy mieszkañców.

7. Wójt Gminy uznaje sprzeciw, b¹d� wnosi sprawê pod obrady
Rady Gminy, której uchwa³a ostatecznie rozstrzyga sprawê.

Rozdzia³ VIII
Postanowienia koñcowe

§ 38.Zmiany Statutu dokonuje Rada Gminy  po konsulta-
cji z mieszkañcami So³ectwa :

1/ z w³asnej inicjatywy,
2/ na wniosek Wójta,
3/ na wniosek Zebrania Wiejskiego.

§ 39.   Sprawy sporne miêdzy organami So³ectwa dotycz¹-
ce interpretacji niniejszego Statutu rozpatruje Rada Gminy.
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Na podstawie art. 35 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r.  o
samorz¹dzie gminnym ( Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z pó�n. zm.)
- R a d a   G m i n y  w  Olszance   u c h w a l a ,  co nastêpuje:

§ 1.Po przeprowadzeniu konsultacji z mieszkañcami okre-
�la siê Statut So³ectwa Krzy¿owice, stanowi¹cy za³¹cznik do ni-
niejszej uchwa³y.

§ 2.Traci moc Uchwa³a Nr XVII/104/96 Rady Gminy w Ol-
szance z dnia 18 kwietnia 1996 r.w sprawie uchwalenia Statu-
tów So³ectw Gminy Olszanka.

§ 3.Wykonanie uchwa³y powierza siê Wójtowi Gminy.

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

Przewodnicz¹cy Rady
Zbigniew Sawicz

Za³¹cznik
do uchwa³y Nr IV/33/2003

                 Rady Gminy w Olszance
z dnia 19 lutego 2003r.

Statut So³ectwa  Krzy¿owice

Rozdzia³ I
Nazwa i teren dzia³ania

§ 1.1. Ogó³ mieszkañców So³ectwa  Krzy¿owice    stanowi
Samorz¹d Mieszkañców Wsi.

2. Nazwa Samorz¹du Mieszkañców Wsi brzmi:  So³ectwo
Krzy¿owice .

§ 2.1. So³ectwo Krzy¿owice   jest jednostk¹ pomocnicz¹,
której mieszkañcy wspólnie z innymi So³ectwami tworz¹ wspól-
notê samorz¹dow¹ Gminy Olszanka.

2. Samorz¹d mieszkañców wsi - So³ectwo Krzy¿owice dzia-
³a na podstawie przepisów prawa, a w szczególno�ci:

- ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorz¹dzie gminnym,
- Statutu Gminy Olszanka,
- niniejszego Statutu.

§ 3.Teren dzia³ania So³ectwa obejmuje wie� Krzy¿owice
o obszarze 1090,10 ha.

Rozdzia³ II
Zakres dzia³ania So³ectwa

§ 4.Do zakresu dzia³ania So³ectwa nale¿¹ sprawy publicz-
ne o znaczeniu miejscowym nie zastrze¿one przepisami prawa
na rzecz innych podmiotów.
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Uchwa³a Nr IV/33/2003
Rady Gminy w Olszance

 z dnia 19 lutego 2003 r.

w sprawie okre�lenia Statutu So³ectwa  Krzy¿owice.

§ 5 .Do zadañ samorz¹du mieszkañców So³ectwa Krzy¿o-
wice nale¿y:

1/  tworzenie warunków do pe³nego udzia³u w ¿yciu pu-
blicznym wszystkich mieszkañców So³ectwa,

2/  kszta³towanie zasad wspó³¿ycia spo³ecznego,
3/  udzia³ w rozpatrywaniu spraw socjalno-bytowych, opie-

ki zdrowotnej, kultury, sportu, wypoczynku i innych zwi¹zanych z
miejscem zamieszkania,

4/ organizowanie wspólnych prac na rzecz miejsca za-
mieszkania,

5/  tworzenie pomocy s¹siedzkiej,
6/  d¹¿enie do zachowania istniej¹cych warto�ci spo³ecz-

no-kulturowych i ich promowanie,
7/  podejmowanie dzia³añ umacniaj¹cych bezpieczeñstwo

i porz¹dek publiczny,
8/   zarz¹dzanie powierzonym mieniem komunalnym i ko-

rzystanie z tego mienia zgodnie z uchwa³ami Rady Gminy,
9/  sprawowanie kontroli spo³ecznej nad dzia³alno�ci¹ jed-

nostek organizacyjnych zwi¹zanych z warunkami ¿ycia na wsi.

§ 6.Zadania okre�lone w § 5  Samorz¹d Mieszkañców
Wsi realizuje w szczególno�ci poprzez:

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

Samorz¹du Mieszkañców,
3/  wspó³uczestnictwo w organizowaniu i przeprowadza-

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

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

5/   wspó³pracê z radnymi z terenu so³ectwa w zakresie
organizacji spotkañ z wyborcami, dy¿urów oraz kierowania do
nich wniosków dotycz¹cych So³ectwa,

6/   ustalanie zadañ dla So³tysa do realizacji miêdzy Ze-
braniami Wiejskimi,

7/  podejmowanie dzia³añ na rzecz powo³ywanie komite-
tów do realizacji inicjatyw spo³ecznych.

Rozdzia³ III
Organy So³ectwa i zakres ich dzia³ania

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

2.Rada So³ecka pe³ni funkcjê opiniodawczo-doradcz¹
wspomagaj¹c¹ dzia³alno�æ  So³tysa.

 Zebranie Wiejskie

§ 8.Zebranie Wiejskie tworz¹   wszyscy stali, pe³noletni
mieszkañcy So³ectwa. Uprawnionymi do g³osowania s¹ wszy-
scy stali,  pe³noletni mieszkañcy So³ectwa.
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§ 9. Do wy³¹cznej w³a�ciwo�ci Zebrania Wiejskiego nale¿y:
1/ wybór Komisji  Wyborczej
2/ przyjêcie wniosku  w sprawie  odwo³ania So³tysa i Rady

So³eckiej  przed up³ywem kadencji,
3/ wybór So³tysa i Rady So³eckiej w przypadkach okre�lo-

nych w § 29,
4/ uchwalenie rocznego planu rzeczowo-finansowego oraz

dokonywania jego zmian,
5/ przyjmowanie sprawozdañ finansowych sporz¹dzanych

przez So³tysa, przy czym nie przyjêcie sprawozdania jest równo-
znaczne ze zg³oszeniem wniosku o odwo³anie So³tysa,

6/ opiniowanie o prawach w³asno�ci, u¿ytkowania lub w
innych sprawach rzeczowych i maj¹tkowych dotycz¹cych mienia
gminnego,

7/ opiniowanie celowo�ci utworzenia, poszerzenia i likwi-
dacji so³ectwa lub powo³ania jednostek ni¿szego rzêdu,

8/ opiniowania projektów  Statutu So³ectwa i jego zmian.

§ 10. 1. Uchwa³y i opinie Zebrania Wiejskiego So³tys prze-
kazuje Wójtowi Gminy w terminie 7 dni od dnia ich podjêcia.

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

3. O sposobie za³atwienia spraw informuje siê Zebranie
Wiejskie lub So³tysa.

§ 11.Zebranie Wiejskie zwo³uje:
1/ So³tys
- z w³asnej inicjatywy,
- na wniosek co najmniej 1/20 uprawnionych do udzia³u w

Zebraniu Wiejskim,
- na polecenie Rady Gminy lub Wójta Gminy,
- na wniosek Rady So³eckiej.
2/  Upowa¿niony Zarz¹dzeniem Wójta inny cz³onek Rady

So³eckiej w przypadku trwa³ej nieobecno�ci So³tysa lub odmo-
wy zwo³ania przez niego Zebrania Wiejskiego zgodnie ze zg³o-
szonymi wnioskami.

3/ Rada Gminy stosownie do § 24 ust.1 .

§ 12.1. Zebranie Wiejskie odbywa siê w miarê istniej¹-
cych potrzeb, jednak nie rzadziej ni¿ 2 razy w roku.

2. Zawiadomienie o zebraniu og³asza siê co najmniej na
7 dni przed wyznaczonym terminem zebrania wraz z projektem
porz¹dku obrad z zastrze¿eniem ust. 3 i 9.

3. W sprawach wa¿nych,  których termin za³atwienia przez
Zebranie Wiejskie  jest istotny dla So³ectwa, termin zawiado-
mienia o  zebraniu mo¿e  zostaæ skrócony  do trzech dni.

4. Zawiadomienie o zebraniu og³asza siê przez wywie-
szenie na tablicach og³oszeñ oraz podaje do wiadomo�ci miesz-
kañcom w formie obiegówki.

5.  Zebranie Wiejskie jest wa¿ne, gdy mieszkañcy So³ec-
twa zostali zawiadomieni o zebraniu zgodnie z wymogami Sta-
tutu i bierze w nim udzia³ co najmniej 1/10 uprawnionych do
udzia³u w zebraniu mieszkañców So³ectwa.

6. Je¿eli w wyznaczonym terminie w zebraniu nie uczest-
niczy wymagana 1/10 uprawnionych do udzia³u w zebraniu, ze-
branie odbywa siê w drugim terminie.

7. Zebranie w drugim terminie mo¿e odbyæ siê w tym sa-
mym dniu, po up³ywie 30 minut od pierwszego wyznaczonego
terminu, je¿eli uczestniczy w nim co najmniej 1/30 uprawnio-
nych do udzia³u w zebraniu mieszkañców So³ectwa.

8. Ewentualno�æ drugiego terminu zebrania oraz wa¿no�æ
podjêtych na nim uchwa³ podaje siê w zawiadomieniu o Zebra-
niu Wiejskim.

9. Zebranie Wiejskie zwo³ane na wniosek mieszkañców,
Rady So³eckiej oraz z polecenia Rady Gminy lub Wójta Gminy
winno odbyæ siê w terminie do 7 dni, chyba ¿e wnioskodawca,
Rada Gminy lub Wójt wyznacz¹ inny, pó�niejszy termin.

§ 13.1. Zebranie Wiejskie otwiera i przewodniczy jego ob-
radom So³tys lub stosownie do § 11 pkt.2 upowa¿niony przez
Wójta Gminy inny cz³onek Rady So³eckiej. Zebranie Wiejskie
mo¿e wyznaczyæ inn¹ osobê spo�ród obecnych do prowadze-
nia zebrania.

2. Porz¹dek obrad, po przedstawieniu jego projektu przez
prowadz¹cego zebranie, ustala Zebranie Wiejskie.

3. Wszelkie decyzje, opinie i wnioski podejmowane s¹
przez Zebranie Wiejskie w formie uchwa³.

4. Uchwa³y Zebrania Wiejskiego zapadaj¹ zwyk³¹ wiêk-
szo�ci¹  g³osów w g³osowaniu jawnym. Zwyk³a wiêkszo�æ g³o-
sów wystêpuje wówczas, gdy liczba g³osów "za" jest wiêksza od
liczby g³osów "przeciw".

5. Uchwa³y Zebrania Wiejskiego podpisuje przewodnicz¹cy
zebrania.

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

7. Obrady Zebrania Wiejskiego s¹ protoko³owane.
8. Protokó³ z zebrania, sporz¹dzony w dwóch egzempla-

rzach, podpisuj¹ przewodnicz¹cy zebrania i protokolant.
9. Jeden egzemplarz protoko³u z zebrania wraz z list¹

obecno�ci i innymi za³¹cznikami, So³tys przekazuje Wójtowi
Gminy w ci¹gu 7 dni od zakoñczenia zebrania. Drugi egzem-
plarz protoko³u, przechowywany jest w aktach So³ectwa, które
znajduj¹ siê u So³tysa.

So³tys

§ 14.So³tys wykonuje swoj¹ funkcjê spo³ecznie.

§ 15.Do podstawowych obowi¹zków i kompetencji So³ty-
sa nale¿y :

1/ reprezentowanie So³ectwa na zewn¹trz,
2/ organizowanie zadañ So³ectwa,
3/  zwo³ywanie i przewodniczenie posiedzeniom Rady So-

³eckiej.
4/  zwo³ywanie Zebrañ Wiejskich i zapewnienie referen-

tów do przedstawienia spraw rozpatrywanych na zebraniu,
5/ udzia³ w Zebraniach Wiejskich,
6/ podejmowanie dzia³añ stosownych do wskazañ Zebra-

nia Wiejskiego, Rady Gminy i Wójta Gminy,
7/ uczestniczenie w Sesjach Rady Gminy,
8/ uczestniczenie w radach So³tysów, zwo³ywanych okre-

sowo przez Wójta Gminy,
9/ pe³nienie roli mê¿a zaufania w miejscowym �rodowisku,
10/ wykonywanie powierzonych mu przepisami prawa za-

dañ z zakresu administracji publicznej,
11/ potwierdzanie okoliczno�ci, których przy za³atwianiu

spraw przez mieszkañców wymagaj¹ przepisy prawa,
12/ sporz¹dzanie sprawozdañ z dzia³alno�ci So³ectwa,
13/ prowadzenie dokumentacji So³ectwa zawieraj¹cej;

Statut So³ectwa, protoko³y z Zebrañ Wiejskich i posiedzeñ Rady
So³eckiej, sprawozdania i uchwa³y.

14/ sk³adanie przed Zebraniem Wiejskim co najmniej
2 razy w roku informacji o swojej dzia³alno�ci oraz o realizacji
dochodów i wydatków So³ectwa.

§16.1.Na Sesjach Rady Gminy, So³tysowi przys³uguje pra-
wo wystêpowania z g³osem doradczym. Mo¿e on równie¿ zg³a-
szaæ wnioski w imieniu zebrania mieszkañców.
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2.Za udzia³ w Sesjach Rady Gminy So³tysowi przys³uguje
dieta na zasadach okre�lonych przez Radê Gminy.

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

Rada So³ecka

§ 18.1. Sk³ad Rady So³eckiej liczy  7 cz³onków.
2. W sk³ad Rady So³eckiej wchodzi So³tys.

§ 19.1. Posiedzeniom Rady So³eckiej przewodniczy oraz
je  zwo³uje So³tys co najmniej raz na kwarta³ oraz na pisemny
wniosek co najmniej dwóch cz³onków Rady So³eckiej w termi-
nie do 7 dni.

2. Rada So³ecka podejmuje wszelkie rozstrzygniêcia ko-
legialnie, w jawnym g³osowaniu, zwyk³¹ wiêkszo�ci¹ g³osów.

3. Z ka¿dego posiedzenia Rady So³eckiej sporz¹dza siê
protokó³, który podpisuj¹ wszyscy obecni na posiedzeniu cz³onkowie
Rady. Protokó³ przekazuje siê Wójtowi Gminy w ci¹gu 7 dni.

4. W przypadku odmowy zwo³ania posiedzenia przez So³-
tysa, posiedzenie zwo³uje inny cz³onek Rady So³eckiej po uzgod-
nieniu z Wójtem Gminy.

5. Posiedzenie jest wa¿ne, je¿eli uczestniczy w nim  co
najmniej bezwzglêdna wiêkszo�æ  ustalonego niniejszym Sta-
tutem sk³adu osobowego Rady So³eckiej. Wykaz cz³onków Rady
So³eckiej nieobecnych na posiedzeniu oraz ewentualny fakt
odmowy zwo³ania posiedzenia przez So³tysa odnotowuje siê w
protokole.

6. W posiedzeniach Rady So³eckiej mog¹ uczestniczyæ
Radni z So³ectwa i inne zaproszone osoby. Zawiadomienie o
posiedzeniu przekazuje  zwo³uj¹cy posiedzenie. Radni z So³ec-
twa zawiadamiani s¹ przez zwo³uj¹cego posiedzenie obligato-
ryjnie.

7.W przypadku trwa³ej nieobecno�ci So³tysa,  mo¿e on
wyznaczyæ cz³onka Rady So³eckiej do wykonywania w jego imie-
niu czynno�ci zwi¹zanych z dzia³alno�ci¹ So³ectwa.

§  20. Podstawowym obowi¹zkiem Rady So³eckiej jest
wspomaganie dzia³alno�ci So³tysa, a  w szczególno�ci:

1/  opracowywanie i przedk³adanie na Zebranie Wiejskie
projektów uchwa³ w sprawach bêd¹cych przedmiotem rozpatry-
wania przez Zebranie,

2/  opracowywanie projektów programów dzia³alno�ci
So³ectwa i przedstawianie ich do zatwierdzenia Zebraniu Wiej-
skiemu,

3/  wystêpowanie wobec Zebrania Wiejskiego z inicjaty-
wami dotycz¹cymi udzia³u mieszkañców w rozwi¹zywaniu pro-
blemów So³ectwa i realizacji zadañ samorz¹du,

4/  organizowanie wykonywania uchwa³ Zebrania Wiej-
skiego,

5/  wspó³dzia³anie z w³a�ciwymi instytucjami, jednostka-
mi organizacyjnymi Gminy  i organizacjami spo³ecznymi w celu
wspólnej realizacji zadañ.

§ 21.Rada So³ecka jest sta³ym komitetem do spraw czy-
nów spo³ecznych. Zebranie Wiejskie mo¿e ustaliæ inny sk³ad
komitetu.

§ 22.1. Informacjê z dzia³alno�ci Rady So³eckiej w okresie
miêdzy Zebraniami Wiejskimi sk³ada So³tys lub upowa¿niony
przez niego inny cz³onek Rady So³eckiej na ka¿dym Zebraniu
Wiejskim.

2.Sprawozdania z dzia³alno�ci organów So³ectwa za okres
kadencji sk³ada So³tys na Zebraniu Wiejskim zwo³anym sto-
sownie do § 24 ust. 1.

Rozdzia³ IV
Wybory So³tysa i Rady So³eckiej

Zarz¹dzenie wyborów

§ 23.1. Kadencja So³tysa i Rady So³eckiej odpowiada ka-
dencji Rady Gminy i koñczy siê z chwil¹ wyboru nowych orga-
nów So³ectwa.

2.Wybory So³tysa i Rady So³eckiej zarz¹dza Rada Gminy
w terminie do trzech miesiêcy od dnia jej wyboru.

3.Wybory  odbywaj¹ siê w pierwsz¹ niedzielê po up³ywie 14
dni od daty wa¿nie odbytego Zebrania Wiejskiego zwo³anego przez
Radê Gminy dla dokonania czynno�ci, o których mowa w § 24.

 4. Wybory s¹ tajne i bezpo�rednie.

 Komisja Wyborcza

§ 24.1. Rada Gminy zwo³uje i wyznacza termin oraz prze-
wodnicz¹cego Zebrania Wiejskiego, na którym mieszkañcy So-
³ectwa dokonaj¹ wyboru 5-osobowej Komisji Wyborczej oraz
przyjmowane s¹ zg³oszenia  kandydatów  na So³tysa i cz³onków
Rady So³eckiej.

2.Przewodnicz¹cego Komisji oraz jego zastêpcê wybiera-
j¹ spo�ród siebie cz³onkowie Komisji.

3. Komisja Wyborcza  w czasie zebrania  dokona rejestra-
cji kandydatów zg³oszonych  przez mieszkañców So³ectwa na
funkcjê So³tysa i cz³onków Rady So³eckiej spo�ród   osób maj¹-
cych  prawo wyborcze w So³ectwie. Liczba kandydatów jest nie-
ograniczona.

4.Kandydat na So³tysa  lub cz³onka Rady So³eckiej przed
rejestracj¹ przez Komisjê Wyborcz¹ wyra¿a ustn¹ lub pisemn¹
zgodê na kandydowanie wobec Zebrania Wiejskiego. Zgoda
mo¿e byæ wycofana w ka¿dym czasie. Pisemny wniosek w tej
sprawie przyjmuje Komisja Wyborcza.

5.   Kandydat na So³tysa mo¿e jednocze�nie kandydowaæ
na cz³onka Rady So³eckiej.

6. Z chwil¹ wyczerpania  zg³oszeñ, listê zg³oszonych kan-
dydatów zamyka Zebranie Wiejskie poprzez podjêcie stosow-
nej uchwa³y.

7.Informacjê o zg³oszonych kandydatach, Komisja Wybor-
cza niezw³ocznie podaje do publicznej wiadomo�ci mieszkañ-
com So³ectwa w formie obwieszczenia.

8. Protokó³ rejestracji kandydatów Komisja Wyborcza nie-
zw³ocznie przekazuje Wójtowi Gminy.

9. Wysoko�æ wynagrodzenia cz³onków Komisji ustala Ze-
branie Wiejskie w ramach �rodków finansowych, wydzielonych
w bud¿ecie Gminy do dyspozycji So³ectw.

Cz³onek Komisji mo¿e wyraziæ zgodê na wykonywanie
zadañ spo³ecznie.

10.Cz³onek Komisji Wyborczej nie mo¿e kandydowaæ na
funkcje So³tysa i cz³onka Rady So³eckiej.

Karty do g³osowania

§ 25.1. Druki kart do g³osowania zapewnia Wójt Gminy.
2. Karty drukowane s¹ na podstawie protoko³u Komisji

Wyborczej w sprawie przyjêcia rejestracji kandydatów na So³ty-
sa i cz³onków Rady So³eckiej.

3. Karty drukowane s¹ oddzielnie dla kandydatów na So³-
tysa i dla kandydatów na cz³onka Rady So³eckiej.

4. Imiona i nazwiska kandydatów umieszczane s¹ na kar-
cie do g³osowania formatu A-4 lub A-5 w kolejno�ci alfabetycznej.

5. Na karcie do g³osowania drukuje siê pieczêæ Rady
Gminy oraz umieszcza  informacjê o sposobie g³osowania.
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 Przebieg g³osowania

§ 26.1. G³osowanie odbywa siê w lokalu wyborczym,  wy-
znaczonym przez Wójta Gminy.    Obwieszczenie o wyznaczonym
miejscu g³osowania, Wójt podaje do publicznej wiadomo�ci w
terminie co najmniej 7 dni przed dniem wyborów.

2. Wyposa¿enie lokalu w urnê wyborcz¹, god³o  oraz wy-
dzielenie miejsc zapewniaj¹cych tajno�æ g³osowania zabezpie-
cza pracownik Urzêdu Gminy wytypowany przez Wójta Gminy.

3. G³osowanie odbywa siê miêdzy godzin¹ 8oo a 18oo  bez
przerwy.

4. Nad prawid³owym przebiegiem g³osowania czuwa Ko-
misja Wyborcza.

5.   Przed rozpoczêciem g³osowania Komisja Wyborcza
sprawdza czy urna jest   pusta oraz pieczêtuje urnê pieczêci¹
So³ectwa.

6.  Podczas g³osowania w lokalu wyborczym powinno prze-
bywaæ co najmniej 3 cz³onków Komisji Wyborczej w tym prze-
wodnicz¹cy lub jego zastêpca.

7. Komisja wydaje opieczêtowane pod³u¿n¹ pieczêci¹  z
nazw¹ so³ectwa  karty do g³osowania wyborcom uprawnionym
do g³osowania na podstawie spisu wyborców.

8. Wyborcy, którym wydano kartê do g³osowania, kwituj¹
jej odbiór podpisem w spisie wyborców.

9. Sporz¹dzenie spisu wyborców zapewnia Wójt Gminy.
10. Sposób dostarczenia spisu wyborców oraz kart do

g³osowania Komisji Wyborczej ustala Wójt Gminy.
11. W lokalu wyborczym nie mo¿e byæ prowadzona ¿adna

agitacja wyborcza.
12. Kandydaci do organów So³ectwa mog¹ upowa¿niæ

pe³nomocników reprezentuj¹cych ich interesy w czasie g³oso-
wania i ustalenia wyników g³osowania.

13.  Jeden kandydat mo¿e upowa¿niæ jednego pe³nomocnika.
14. Pe³nomocnik mo¿e przebywaæ w lokalu w czasie g³o-

sowania oraz w czasie ustalania wyników g³osowania, ale nie
mo¿e braæ udzia³u w pracach Komisji wyborczej, ani prowadziæ
agitacji.

Ustalenie wyników g³osowania

§ 27.1. Niezw³ocznie po zakoñczeniu g³osowania, Komi-
sja Wyborcza otwiera urnê wyborcz¹, przelicza karty do g³oso-
wania, oddane g³osy  i ustala wyniki g³osowania.

2. Komisja Wyborcza sporz¹dza protokó³ oddzielnie z wy-
borów So³tysa i oddzielnie z wyborów Rady So³eckiej, zawiera-
j¹cy nastêpuj¹ce dane:

- liczbê uprawnionych do g³osowania,
- liczbê niewykorzystanych kart do g³osowania,
- liczbê wydanych kart do g³osowania wyborcom,
- liczbê kart wyjêtych z urny / wa¿ne i niewa¿ne/
- liczbê g³osów wa¿nych oddanych na poszczególnych

kandydatów,
- liczbê g³osów niewa¿nych
- imiona i nazwiska kandydatów na So³tysa i cz³onków

Rady So³eckiej oraz liczbê g³osów oddanych na poszczegól-
nych kandydatów.

3.Za wybranego uznaje siê tego kandydata, który uzyska³ naj-
wiêksz¹ liczbê wa¿nie oddanych g³osów z zastrze¿eniem § 28 .

4.W przypadku równej liczby g³osów oddanych na kandy-
datów, Komisja Wyborcza rozstrzyga w drodze losowania na
Zebraniu Wiejskim, zwo³anym na polecenie Wójta Gminy w ter-
minie do 7 dni od dnia wyborów.

5.W przypadku g³osowania na  jednego zg³oszonego kan-
dydata na So³tysa, kandydat zostaje wybrany, je¿eli uzyska co
najmniej 50% plus jeden wa¿nych g³osów.

6.W przypadku g³osowania na zg³oszonych kandydatów
do Rady So³eckiej w liczbie 6  lub mniejszej , cz³onkiem Rady
So³eckiej zostaje wybrany ten kandydat, który uzyska³ co naj-
mniej 50% plus jeden wa¿nych g³osów.

7.Je¿eli kandyduj¹cy równocze�nie zostanie wybrany  na
funkcjê So³tysa i cz³onka Rady So³eckiej , Komisja Wyborcza w
protokole z wyborów uznaje wybór na funkcjê So³tysa.  W takim
przypadku cz³onkiem Rady So³eckiej zostaje  wybrany  kandydat
kolejny  z najwiêksz¹ liczb¹ g³osów.

8.Protoko³y sporz¹dza siê w trzech egzemplarzach w obec-
no�ci wszystkich cz³onków Komisji. Jeden egzemplarz Komisja
Wyborcza wywiesza po jego sporz¹dzeniu w lokalu wyborczym,
drugi egzemplarz niezw³ocznie przekazuje Wójtowi Gminy, trzeci
egzemplarz pozostawia w depozycie Urzêdu Gminy wraz z kar-
tami do g³osowania /wykorzystanymi i niewykorzystanymi/ oraz
spisem wyborców.

Wa¿no�æ wyborów

§ 28.1.Wybory s¹ wa¿ne, je¿eli we�mie w nich udzia³ co
najmniej 25% uprawnionych do g³osowania mieszkañców So-
³ectwa.

§ 29.1. Je¿eli w wyborach we�mie udzia³ mniej ni¿ 25%
uprawnionych do g³osowania  i nie dokona siê  wyboru So³tysa
i cz³onków Rady So³eckiej  zgodnie §  27 ust. 5 i 6, wybory prze-
prowadza siê na Zebraniu Wiejskim, zwo³anym zgodnie z § 24
ust.1 niniejszego Statutu, przy czym  czynno�ci wyborcze  wyko-
nuje ta sama Komisja Wyborcza .

2. W  przypadku, o którym mowa w ust.1 , wybory  przeprowadza
siê   w  g³osowaniu tajnym  stosuj¹c odpowiednio przepisy  §  24
ust.3,4,5,6 i 10 ,  § 25, § 26 ust. 4,5,7,8,9,10,  i  § 27 ust. 1,2,7,8.

3. Za wybranych na  funkcjê So³tysa i  cz³onków  Rady So³ec-
kiej uznaje siê  kandydatów, którzy uzyskali najwiêksz¹  liczbê
wa¿nie oddanych g³osów. W  przypadku równej liczby g³osów uzy-
skanych przez kandydatów § 27 ust. 4 stosuje siê odpowiednio.

4. Na podstawie wyników  g³osowania tajnego przepro-
wadzonego stosownie  do ust.2, Zebranie Wiejskie  podejmuje
uchwa³ê o wyborze So³tysa i cz³onków  Rady So³eckiej.

§  30. 1. Wszelkie  protesty  w sprawach  wyborów  mog¹
byæ z³o¿one  w terminie  do  1 m-ca po og³oszeniu wyników.

2. Protesty rozpatruje Rada Gminy    na najbli¿szym  po-
siedzeniu.

§  31.Objêcie funkcji So³tysa i cz³onków Rady So³eckiej
nastêpuje  z chwil¹ stwierdzenia  wyników  wyborów  przez Ko-
misjê  Wyborcz¹  , a w przypadku okre�lonym w § 29 z chwil¹
podjêcia   uchwa³  Zebrania Wiejskiego  o wyborze   So³tysa i
cz³onków Rady So³eckiej.

Rozdzia³ V
Odwo³anie So³tysa i cz³onków Rady So³eckiej

§ 32. 1. So³tys i cz³onkowie Rady So³eckiej s¹ bezpo�red-
nio odpowiedzialni przed  mieszkañcami So³ectwa i mog¹ byæ
przez nich odwo³ani przed up³ywem kadencji , je¿eli nie  wyko-
nuj¹ swoich obowi¹zków, naruszaj¹ postanowienia Statutu i
uchwa³y Zebrania Wiejskiego lub dopu�cili siê czynu dyskwali-
fikuj¹cego w opinii �rodowiska.

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

- 1/10 mieszkañców, maj¹cych sta³e prawo wyborcze w
So³ectwie

- Rada Gminy,
- Wójt Gminy.
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3. Do g³osowania nad  przyjêciem wniosku o odwo³anie
So³tysa i Rady So³eckiej uprawnione jest Zebranie Wiejskie.

4. Wniosek o odwo³anie sk³ada siê w formie pisemnej
wraz z uzasadnieniem. Wnioskom bez uzasadnienia nie nada-
je siê biegu.

5. Wniosek winien byæ z³o¿ony przez wnioskodawcê na
Zebraniu Wiejskim i na tym zebraniu rozpatrzony. Zebranie Wiej-
skie mo¿e postanowiæ o rozpatrzeniu wniosku w innym termi-
nie, jednak¿e nie pó�niej ni¿ w terminie jednego miesi¹ca od
dnia z³o¿enia wniosku.

6. Przed g³osowaniem nad przyjêciem wniosku, Zebranie
Wiejskie jest zobowi¹zane wys³uchaæ wyja�nieñ zainteresowa-
nego.

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

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

§ 33.1. So³tys lub cz³onek Rady So³eckiej mo¿e z³o¿yæ re-
zygnacjê w trakcie trwania kadencji z pe³nionej funkcji.

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

3. Mandat  So³tysa lub cz³onka Rady So³eckiej wygasa w
terminie 30 dni od dnia z³o¿enia rezygnacji, je¿eli    wcze�niej nie
zostanie  ona  pisemnie wycofana.

4. Mandat So³tysa lub cz³onka Rady So³eckiej  wygasa  w
razie �mierci.

§ 34.      W przypadku wyborów uzupe³niaj¹cych  w trakcie
trwania kadencji, stosuje siê odpowiednio przepisy  IV Rozdzia-
³u niniejszego Statutu.

§  35.Obs³ugê kancelaryjno-techniczn¹  wyborów zapew-
niaj¹  pracownicy Urzêdu Gminy wyznaczeni  przez Wójta.

Rozdzia³ VI
Gospodarka finansowa So³ectwa

§ 36.1. So³ectwo rozdysponowuje �rodki finansowe wy-
dzielone w bud¿ecie gminy na podstawie stosownej uchwa³y
Rady Gminy. Rozdysponowanie �rodków nastêpuje na Zebra-
niu Wiejskim, a ustalony podzia³ �rodków staje  siê obowi¹zuj¹-
cy  po uchwaleniu bud¿etu gminy na dany rok bud¿etowy.

2. So³ectwo mo¿e wnioskowaæ do Rady Gminy lub Wójta
Gminy o zmianê przeznaczenia �rodków finansowych.

3. �rodki finansowe wydzielone w bud¿ecie Gminy do dys-
pozycji So³ectwa przeznacza siê na:

- dofinansowanie realizowanych zadañ inwestycyjnych w
So³ectwie,

- dofinansowanie dzia³alno�ci sportowej i kulturalnej w
So³ectwie,

- wypoczynek dzieci i m³odzie¿y,
- utrzymanie obiektów u¿yteczno�ci publicznej w So³ectwie,
- dofinansowanie czynów spo³ecznych,
- pokrycie kosztów zwi¹zanych z dzia³alno�ci¹ techniczno-

organizacyjn¹ organów So³ectwa.

Rozdzia³ VII
Nadzór nad dzia³alno�ci¹ So³ectwa

§ 37.1. Kontrolê nad dzia³alno�ci¹ So³ectwa w zakresie
realizowanych zadañ, sprawuje Rada Gminy.

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

- dokonywanie  kontroli i lustracji  przez Komisjê Rewizyj-
n¹ Rady Gminy,

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

3. Wójt Gminy i wyznaczeni przez niego pracownicy maj¹
prawo ¿¹dania niezbêdnych informacji i danych dotycz¹cych funk-
cjonowania So³ectwa. Mog¹ ponadto uczestniczyæ w posiedze-
niach organów So³ectwa.

4. Wójt Gminy i podporz¹dkowane Gminie jednostki orga-
nizacyjne, zobowi¹zane s¹ uwzglêdniæ i realizowaæ uchwa³y i
opinie organów So³ectwa, udzielaj¹c odpowiedzi w terminie
21 dni, a w razie odmiennego stanowiska, przedstawiæ je wraz
z uzasadnieniem.

5. Wójt Gminy, je¿eli uzna uchwa³y organów So³ectwa za
wykraczaj¹ce poza zakres przekazanych im kompetencji i sprzecz-
ne z prawem - wstrzymuje ich realizacjê.

6. Organy So³ectwa mog¹ wnie�æ sprzeciw do Wójta Gmi-
ny na postêpowanie sprzeczne z ust. 6, gdy narusza ono istotne
interesy mieszkañców

7. Wójt Gminy uznaje sprzeciw, b¹d� wnosi sprawê pod
obrady Rady Gminy, której uchwa³a ostatecznie rozstrzyga sprawê.

Rozdzia³ VIII
Postanowienia koñcowe

§ 38.Zmiany Statutu dokonuje Rada Gminy  po konsulta-
cji z mieszkañcami So³ectwa :

1/ z w³asnej inicjatywy,
2/ na wniosek Wójta,
3/ na wniosek Zebrania Wiejskiego.

§ 39.   Sprawy sporne miêdzy organami So³ectwa dotycz¹-
ce interpretacji niniejszego Statutu rozpatruje Rada Gminy.
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 Na podstawie art. 35 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o
samorz¹dzie gminnym ( Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z pó�n.
zm.) -R a d a   G m i n y  w  Olszance   u c h w a l a ,  co nastêpuje:

§ 1.Po przeprowadzeniu konsultacji z mieszkañcami okre-
�la siê Statut So³ectwa Olszanka, stanowi¹cy za³¹cznik do ni-
niejszej uchwa³y.

§ 2.Traci moc Uchwa³a Nr XVII/104/96 Rady Gminy w Ol-
szance z dnia 18 kwietnia 1996 r. w sprawie uchwalenia Statu-
tów So³ectw Gminy Olszanka.

§ 3.Wykonanie uchwa³y powierza siê Wójtowi Gminy.

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

Przewodnicz¹cy Rady
Zbigniew Sawicz

Za³¹cznik
do uchwa³y Nr IV/34/2003

                 Rady Gminy w Olszance
z dnia 19 lutego 2003r.

Statut So³ectwa  Olszanka

Rozdzia³ I
Nazwa i teren dzia³ania

§ 1.1.Ogó³ mieszkañców So³ectwa  Olszanka    stanowi
Samorz¹d Mieszkañców Wsi.

2.Nazwa Samorz¹du Mieszkañców Wsi brzmi:  So³ectwo
Olszanka .

§ 2.1. So³ectwo Olszanka   jest jednostk¹ pomocnicz¹,
której mieszkañcy wspólnie z innymi So³ectwami tworz¹ wspól-
notê samorz¹dow¹ Gminy Olszanka.

2. Samorz¹d mieszkañców wsi - So³ectwo Olszanka dzia-
³a na podstawie przepisów prawa, a w szczególno�ci:

- ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorz¹dzie gminnym,
- Statutu Gminy Olszanka,
- niniejszego Statutu.

§ 3.Teren dzia³ania So³ectwa obejmuje wie� Olszanka  o
obszarze 451,86 ha.
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Uchwa³a Nr IV/34/2003
Rady Gminy w Olszance

 z dnia 19 lutego 2003 r.

w sprawie okre�lenia Statutu So³ectwa  Olszanka.

Rozdzia³ II
Zakres dzia³ania So³ectwa

§ 4.Do zakresu dzia³ania So³ectwa nale¿¹ sprawy publicz-
ne o znaczeniu miejscowym nie zastrze¿one przepisami prawa
na rzecz innych podmiotów.

§ 5 .Do zadañ samorz¹du mieszkañców So³ectwa Olszan-
ka nale¿y:

1/  tworzenie warunków do pe³nego udzia³u w ¿yciu pu-
blicznym wszystkich mieszkañców So³ectwa,

2/  kszta³towanie zasad wspó³¿ycia spo³ecznego,
3/  udzia³ w rozpatrywaniu spraw socjalno-bytowych, opie-

ki zdrowotnej, kultury, sportu, wypoczynku i innych zwi¹zanych z
miejscem zamieszkania,

4/ organizowanie wspólnych prac na rzecz miejsca za-
mieszkania,

5/  tworzenie pomocy s¹siedzkiej,
6/  d¹¿enie do zachowania istniej¹cych warto�ci spo³ecz-

no-kulturowych i ich promowanie,
7/  podejmowanie dzia³añ umacniaj¹cych bezpieczeñstwo

i porz¹dek publiczny,
8/   zarz¹dzanie powierzonym mieniem komunalnym i ko-

rzystanie z tego mienia zgodnie z uchwa³ami Rady Gminy,
9/  sprawowanie kontroli spo³ecznej nad dzia³alno�ci¹ jed-

nostek organizacyjnych zwi¹zanych z warunkami ¿ycia na wsi.

§ 6.Zadania okre�lone w § 5  Samorz¹d Mieszkañców
Wsi realizuje w szczególno�ci poprzez:

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

Samorz¹du Mieszkañców,
3/  wspó³uczestnictwo w organizowaniu i przeprowadza-

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

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

5/  wspó³pracê z radnymi z terenu so³ectwa w zakresie
organizacji spotkañ z wyborcami, dy¿urów oraz kierowania do
nich wniosków dotycz¹cych So³ectwa,

6/   ustalanie zadañ dla So³tysa do realizacji miêdzy Ze-
braniami Wiejskimi,

7/  podejmowanie dzia³añ na rzecz powo³ywanie komite-
tów do realizacji inicjatyw spo³ecznych.

Rozdzia³ III
Organy So³ectwa i zakres ich dzia³ania

§ 7.1.Organami So³ectwa s¹:
1) Zebranie Wiejskie - organ uchwa³odawczy,
2) So³tys                      - organ wykonawczy,
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2.Rada So³ecka   pe³ni funkcjê  opiniodawczo-doradcz¹
wspomagaj¹c¹ dzia³alno�æ  So³tysa.

 Zebranie Wiejskie

§ 8.Zebranie Wiejskie tworz¹ wszyscy stali, pe³noletni
mieszkañcy So³ectwa. Uprawnionymi do g³osowania s¹ wszy-
scy stali,  pe³noletni mieszkañcy So³ectwa.

§ 9. Do wy³¹cznej w³a�ciwo�ci Zebrania Wiejskiego nale¿y:
1/ wybór Komisji  Wyborczej
2/ przyjêcie wniosku  w sprawie  odwo³ania So³tysa i Rady

So³eckiej  przed up³ywem kadencji,
3/ wybór So³tysa i Rady So³eckiej w przypadkach okre�lo-

nych w § 29,
4/ uchwalenie rocznego planu rzeczowo-finansowego oraz

dokonywania jego zmian,
5/ przyjmowanie sprawozdañ finansowych sporz¹dzanych

przez So³tysa, przy czym nie przyjêcie sprawozdania jest równo-
znaczne ze zg³oszeniem wniosku o odwo³anie So³tysa,

6/ opiniowanie o prawach w³asno�ci, u¿ytkowania lub w
innych sprawach rzeczowych i maj¹tkowych dotycz¹cych mie-
nia gminnego,

7/ opiniowanie celowo�ci utworzenia, poszerzenia i likwi-
dacji so³ectwa lub powo³ania jednostek ni¿szego rzêdu,

8/ opiniowania projektów  Statutu So³ectwa i jego zmian.

§ 10.1. Uchwa³y i opinie Zebrania Wiejskiego So³tys prze-
kazuje Wójtowi Gminy w terminie 7 dni od dnia ich podjêcia.

2. Wójt Gminy w zale¿no�ci od charakteru sprawy za³a-
twia je we w³asnym zakresie lub przekazuje do rozpatrzenia na
Sesji Rady Gminy.

3. O sposobie za³atwienia spraw informuje siê Zebranie
Wiejskie lub So³tysa.

§ 11.Zebranie Wiejskie zwo³uje:
1/ So³tys
- z w³asnej inicjatywy,
- na wniosek co najmniej 1/20 uprawnionych do udzia³u w

Zebraniu Wiejskim,
- na polecenie Rady Gminy lub Wójta Gminy,
- na wniosek Rady So³eckiej.
2/ Upowa¿niony Zarz¹dzeniem Wójta inny cz³onek Rady

So³eckiej w przypadku trwa³ej nieobecno�ci So³tysa lub odmo-
wy zwo³ania przez niego Zebrania Wiejskiego zgodnie ze zg³o-
szonymi wnioskami.

3/ Rada Gminy stosownie do § 24 ust.1 .

§ 12.1. Zebranie Wiejskie odbywa siê w miarê istniej¹-
cych potrzeb, jednak nie rzadziej ni¿ 2 razy w roku.

2. Zawiadomienie o zebraniu og³asza siê co najmniej na
7 dni przed wyznaczonym terminem zebrania wraz z projektem
porz¹dku obrad z zastrze¿eniem ust. 3 i 9.

3. W sprawach wa¿nych,  których termin za³atwienia przez
Zebranie Wiejskie  jest istotny dla So³ectwa, termin zawiado-
mienia o  zebraniu mo¿e  zostaæ skrócony  do trzech dni.

4. Zawiadomienie o zebraniu og³asza siê przez wywie-
szenie na tablicach og³oszeñ oraz podaje do wiadomo�ci miesz-
kañcom w formie obiegówki.

5.  Zebranie Wiejskie jest wa¿ne, gdy mieszkañcy So³ec-
twa zostali zawiadomieni o zebraniu zgodnie z wymogami Sta-
tutu i bierze w nim udzia³ co najmniej 1/10 uprawnionych do
udzia³u w zebraniu mieszkañców So³ectwa.

6. Je¿eli w wyznaczonym terminie w zebraniu nie uczest-
niczy wymagana 1/10 uprawnionych do udzia³u w zebraniu, ze-
branie odbywa siê w drugim terminie.

7. Zebranie w drugim terminie mo¿e odbyæ siê w tym sa-
mym dniu, po up³ywie 30 minut od pierwszego wyznaczonego
terminu, je¿eli uczestniczy w nim co najmniej 1/30 uprawnio-
nych do udzia³u w zebraniu mieszkañców So³ectwa.

8. Ewentualno�æ drugiego terminu zebrania oraz wa¿no�æ
podjêtych na nim uchwa³ podaje siê w zawiadomieniu o Zebra-
niu Wiejskim.

9. Zebranie Wiejskie zwo³ane na wniosek mieszkañców,
Rady So³eckiej oraz z polecenia Rady Gminy lub Wójta Gminy
winno odbyæ siê w terminie do 7 dni, chyba ¿e wnioskodawca,
Rada Gminy lub Wójt wyznacz¹ inny, pó�niejszy termin.

§ 13.1. Zebranie Wiejskie otwiera i przewodniczy jego obra-
dom So³tys lub stosownie do § 11 pkt.2 upowa¿niony przez Wójta
Gminy inny cz³onek Rady So³eckiej. Zebranie Wiejskie mo¿e wy-
znaczyæ inn¹ osobê spo�ród obecnych do prowadzenia zebrania.

2. Porz¹dek obrad, po przedstawieniu jego projektu przez
prowadz¹cego zebranie, ustala Zebranie Wiejskie.

3. Wszelkie decyzje, opinie i wnioski podejmowane s¹
przez Zebranie Wiejskie w formie uchwa³.

4. Uchwa³y Zebrania Wiejskiego zapadaj¹ zwyk³¹ wiêk-
szo�ci¹  g³osów w g³osowaniu jawnym. Zwyk³a wiêkszo�æ g³o-
sów wystêpuje wówczas, gdy liczba g³osów "za" jest wiêksza od
liczby g³osów "przeciw".

5. Uchwa³y Zebrania Wiejskiego podpisuje przewodnicz¹cy
zebrania.

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

7. Obrady Zebrania Wiejskiego s¹ protoko³owane.
8. Protokó³ z zebrania, sporz¹dzony w dwóch egzempla-

rzach, podpisuj¹ przewodnicz¹cy zebrania i protokolant.
9. Jeden egzemplarz protoko³u z zebrania wraz z list¹

obecno�ci i innymi za³¹cznikami, So³tys przekazuje Wójtowi
Gminy w ci¹gu 7 dni od zakoñczenia zebrania. Drugi egzem-
plarz protoko³u, przechowywany jest w aktach So³ectwa, które
znajduj¹ siê u So³tysa.

So³tys

§ 14.So³tys wykonuje swoj¹ funkcjê spo³ecznie.

§ 15.Do podstawowych obowi¹zków i kompetencji So³ty-
sa nale¿y :

1/ reprezentowanie So³ectwa na zewn¹trz,
2/ organizowanie zadañ So³ectwa,
3  zwo³ywanie i przewodniczenie posiedzeniom Rady So-

³eckiej,
4/  zwo³ywanie Zebrañ Wiejskich i zapewnienie referen-

tów do przedstawienia spraw rozpatrywanych na zebraniu,
5/ udzia³ w Zebraniach Wiejskich,
6/ podejmowanie dzia³añ stosownych do wskazañ Zebra-

nia Wiejskiego, Rady Gminy i Wójta Gminy,
7/ uczestniczenie w Sesjach Rady Gminy,
8/ uczestniczenie w radach So³tysów, zwo³ywanych okre-

sowo przez Wójta Gminy,
9/ pe³nienie roli mê¿a zaufania w miejscowym �rodowisku,
10/ wykonywanie powierzonych mu przepisami prawa za-

dañ z zakresu administracji publicznej,
11/ potwierdzanie okoliczno�ci, których przy za³atwianiu

spraw przez mieszkañców wymagaj¹ przepisy prawa,
12/ sporz¹dzanie sprawozdañ z dzia³alno�ci So³ectwa,
13/ prowadzenie dokumentacji So³ectwa zawieraj¹cej;

Statut So³ectwa, protoko³y z Zebrañ Wiejskich i posiedzeñ Rady
So³eckiej, sprawozdania i uchwa³y,
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14/ sk³adanie przed Zebraniem Wiejskim co najmniej
2 razy w roku informacji o swojej dzia³alno�ci oraz o realizacji
dochodów i wydatków So³ectwa.

§16.1.Na Sesjach Rady Gminy, So³tysowi przys³uguje pra-
wo wystêpowania z g³osem doradczym. Mo¿e on równie¿ zg³a-
szaæ wnioski w imieniu zebrania mieszkañców.

2.Za udzia³ w Sesjach Rady Gminy So³tysowi przys³uguje
dieta na zasadach okre�lonych przez Radê Gminy.

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

Rada So³ecka

§ 18.1. Sk³ad Rady So³eckiej liczy  5 cz³onków.
2. W sk³ad Rady So³eckiej wchodzi So³tys.

§ 19.1. Posiedzeniom Rady So³eckiej przewodniczy oraz
je  zwo³uje So³tys co najmniej raz na kwarta³ oraz na pisemny
wniosek co najmniej dwóch cz³onków Rady So³eckiej w termi-
nie do 7 dni.

2. Rada So³ecka podejmuje wszelkie rozstrzygniêcia ko-
legialnie, w jawnym g³osowaniu, zwyk³¹ wiêkszo�ci¹ g³osów.

3. Z ka¿dego posiedzenia Rady So³eckiej sporz¹dza siê
protokó³, który podpisuj¹ wszyscy obecni na posiedzeniu cz³on-
kowie Rady. Protokó³ przekazuje siê Wójtowi Gminy w ci¹gu
7 dni.

4. W przypadku odmowy zwo³ania posiedzenia przez So³-
tysa, posiedzenie zwo³uje inny cz³onek Rady So³eckiej po uzgod-
nieniu z Wójtem Gminy.

5. Posiedzenie jest wa¿ne, je¿eli uczestniczy w nim  co
najmniej bezwzglêdna wiêkszo�æ  ustalonego niniejszym Sta-
tutem sk³adu osobowego Rady So³eckiej. Wykaz cz³onków Rady
So³eckiej nieobecnych na posiedzeniu oraz ewentualny fakt
odmowy zwo³ania posiedzenia przez So³tysa odnotowuje siê w
protokole.

6. W posiedzeniach Rady So³eckiej mog¹ uczestniczyæ
Radni z So³ectwa i inne zaproszone osoby. Zawiadomienie o
posiedzeniu przekazuje  zwo³uj¹cy posiedzenie. Radni z So³ec-
twa zawiadamiani s¹ przez zwo³uj¹cego posiedzenie obligato-
ryjnie.

7.W przypadku trwa³ej nieobecno�ci So³tysa,  mo¿e on
wyznaczyæ cz³onka Rady So³eckiej do wykonywania w jego imie-
niu czynno�ci zwi¹zanych z dzia³alno�ci¹ So³ectwa.

§  20. Podstawowym obowi¹zkiem Rady So³eckiej jest
wspomaganie dzia³alno�ci So³tysa, a  w szczególno�ci:

1/  opracowywanie i przedk³adanie na Zebranie Wiejskie
projektów uchwa³ w sprawach bêd¹cych przedmiotem rozpatry-
wania przez Zebranie,

2/  opracowywanie projektów programów dzia³alno�ci
So³ectwa i przedstawianie ich do zatwierdzenia Zebraniu Wiej-
skiemu,

3/  wystêpowanie wobec Zebrania Wiejskiego z inicjaty-
wami dotycz¹cymi udzia³u mieszkañców w rozwi¹zywaniu pro-
blemów So³ectwa i realizacji zadañ samorz¹du,

4/  organizowanie wykonywania uchwa³ Zebrania Wiej-
skiego,

5/  wspó³dzia³anie z w³a�ciwymi instytucjami, jednostka-
mi organizacyjnymi Gminy  i organizacjami spo³ecznymi w celu
wspólnej realizacji zadañ.

§ 21.Rada So³ecka jest sta³ym komitetem do spraw czy-
nów spo³ecznych. Zebranie Wiejskie mo¿e ustaliæ inny sk³ad
komitetu.

§ 22.1. Informacjê z dzia³alno�ci Rady So³eckiej w okresie
miêdzy Zebraniami Wiejskimi sk³ada So³tys lub upowa¿niony
przez niego inny cz³onek Rady So³eckiej na ka¿dym Zebraniu
Wiejskim.

2.Sprawozdania z dzia³alno�ci organów So³ectwa za okres
kadencji sk³ada So³tys na zebraniu wiejskim zwo³anym stosow-
nie do § 24 ust. 1.

Rozdzia³ IV
Wybory So³tysa i Rady So³eckiej

Zarz¹dzenie wyborów

§ 23.1. Kadencja So³tysa i Rady So³eckiej odpowiada ka-
dencji Rady Gminy i koñczy siê z chwil¹ wyboru nowych orga-
nów So³ectwa.

2.Wybory So³tysa i Rady So³eckiej zarz¹dza Rada Gminy
w terminie do trzech miesiêcy od dnia jej wyboru.

3.Wybory  odbywaj¹ siê w pierwsz¹ niedzielê po up³ywie
14 dni od daty wa¿nie odbytego Zebrania Wiejskiego zwo³ane-
go przez Radê Gminy dla dokonania czynno�ci, o których mowa
w § 24.

 4. Wybory s¹ tajne i bezpo�rednie.

 Komisja Wyborcza

§ 24.1. Rada Gminy zwo³uje i wyznacza termin oraz prze-
wodnicz¹cego Zebrania Wiejskiego, na którym mieszkañcy So-
³ectwa dokonaj¹ wyboru 5-osobowej Komisji Wyborczej oraz
przyjmowane s¹ zg³oszenia  kandydatów  na So³tysa i cz³onków
Rady So³eckiej.

2.Przewodnicz¹cego Komisji oraz jego zastêpcê wybiera-
j¹ spo�ród siebie cz³onkowie Komisji.

3. Komisja Wyborcza  w czasie zebrania  dokona rejestra-
cji kandydatów zg³oszonych  przez mieszkañców So³ectwa na
funkcjê So³tysa i cz³onków Rady So³eckiej spo�ród   osób maj¹-
cych  prawo wyborcze w So³ectwie. Liczba kandydatów jest nie-
ograniczona.

4.Kandydat na So³tysa  lub cz³onka Rady So³eckiej przed
rejestracj¹ przez Komisjê Wyborcz¹ wyra¿a ustn¹ lub pisemn¹
zgodê na kandydowanie wobec Zebrania Wiejskiego. Zgoda
mo¿e byæ wycofana w ka¿dym czasie. Pisemny wniosek w tej
sprawie przyjmuje Komisja Wyborcza.

5.   Kandydat na So³tysa mo¿e jednocze�nie kandydowaæ
na cz³onka Rady So³eckiej.

6. Z chwil¹ wyczerpania  zg³oszeñ, listê zg³oszonych kan-
dydatów zamyka Zebranie Wiejskie poprzez podjêcie stosow-
nej uchwa³y.

7.Informacjê o zg³oszonych kandydatach, Komisja Wybor-
cza niezw³ocznie podaje do publicznej wiadomo�ci mieszkañ-
com So³ectwa w formie obwieszczenia.

8. Protokó³ rejestracji kandydatów Komisja Wyborcza nie-
zw³ocznie przekazuje Wójtowi Gminy.

9. Wysoko�æ wynagrodzenia cz³onków Komisji ustala Ze-
branie Wiejskie w ramach �rodków finansowych, wydzielonych
w bud¿ecie Gminy do dyspozycji So³ectw.

Cz³onek Komisji mo¿e wyraziæ zgodê na wykonywanie
zadañ spo³ecznie.

10.Cz³onek Komisji Wyborczej nie mo¿e kandydowaæ na
funkcje So³tysa i cz³onka Rady So³eckiej.



Dziennik Urzêdowy
Województwa Opolskiego Nr 17 -1005 -     Poz. 422

Karty do g³osowania

§ 25.1. Druki kart do g³osowania zapewnia Wójt Gminy.
2. Karty drukowane s¹ na podstawie protoko³u Komisji

Wyborczej w sprawie przyjêcia rejestracji kandydatów na So³ty-
sa i cz³onków Rady So³eckiej.

3. Karty drukowane s¹ oddzielnie dla kandydatów na So³-
tysa i dla kandydatów na cz³onka Rady So³eckiej.

4. Imiona i nazwiska kandydatów umieszczane s¹ na kar-
cie do g³osowania formatu A-4 lub A-5 w kolejno�ci alfabetycznej.

5. Na karcie do g³osowania drukuje siê pieczêæ Rady
Gminy oraz umieszcza  informacjê o sposobie g³osowania.

 Przebieg g³osowania

§ 26.1. G³osowanie odbywa siê w lokalu wyborczym,  wy-
znaczonym przez Wójta Gminy.    Obwieszczenie o wyznaczonym
miejscu g³osowania, Wójt podaje do publicznej wiadomo�ci w
terminie co najmniej 7 dni przed dniem wyborów.

2. Wyposa¿enie lokalu w urnê wyborcz¹, god³o  oraz wy-
dzielenie miejsc zapewniaj¹cych tajno�æ g³osowania zabezpie-
cza pracownik Urzêdu Gminy wytypowany przez Wójta Gminy.

3. G³osowanie odbywa siê miêdzy godzin¹ 8oo a 18oo  bez
przerwy.

4. Nad prawid³owym przebiegiem g³osowania czuwa Ko-
misja Wyborcza.

5.   Przed rozpoczêciem g³osowania Komisja Wyborcza
sprawdza czy urna jest pusta oraz pieczêtuje urnê pieczêci¹
So³ectwa.

6.  Podczas g³osowania w lokalu wyborczym powinno prze-
bywaæ co najmniej 3 cz³onków Komisji Wyborczej w tym prze-
wodnicz¹cy lub jego zastêpca.

7. Komisja wydaje opieczêtowane pod³u¿n¹ pieczêci¹  z
nazw¹ so³ectwa  karty do g³osowania wyborcom uprawnionym
do g³osowania na podstawie spisu wyborców.

8. Wyborcy, którym wydano kartê do g³osowania, kwituj¹
jej odbiór podpisem w spisie wyborców.

9. Sporz¹dzenie spisu wyborców zapewnia Wójt Gminy.
10. Sposób dostarczenia spisu wyborców oraz kart do

g³osowania Komisji Wyborczej ustala Wójt Gminy.
11. W lokalu wyborczym nie mo¿e byæ prowadzona ¿adna

agitacja wyborcza.
12. Kandydaci do organów So³ectwa mog¹ upowa¿niæ

pe³nomocników reprezentuj¹cych ich interesy w czasie g³oso-
wania i ustalenia wyników g³osowania.

13.  Jeden kandydat mo¿e upowa¿niæ jednego pe³nomoc-
nika.

14. Pe³nomocnik mo¿e przebywaæ w lokalu w czasie g³o-
sowania oraz w czasie ustalania wyników g³osowania, ale nie
mo¿e braæ udzia³u w pracach Komisji wyborczej, ani prowadziæ
agitacji.

Ustalenie wyników g³osowania

§ 27.1. Niezw³ocznie po zakoñczeniu g³osowania, Komi-
sja Wyborcza otwiera urnê wyborcz¹, przelicza karty do g³oso-
wania, oddane g³osy  i ustala wyniki g³osowania.

2. Komisja Wyborcza sporz¹dza protokó³ oddzielnie z wy-
borów So³tysa i oddzielnie z wyborów Rady So³eckiej, zawiera-
j¹cy nastêpuj¹ce dane:

- liczbê uprawnionych do g³osowania,
- liczbê niewykorzystanych kart do g³osowania,
- liczbê wydanych kart do g³osowania wyborcom,
- liczbê kart wyjêtych z urny / wa¿ne i niewa¿ne/
- liczbê g³osów wa¿nych oddanych na poszczególnych

kandydatów,

- liczbê g³osów niewa¿nych
- imiona i nazwiska kandydatów na So³tysa i cz³onków

Rady So³eckiej oraz liczbê g³osów oddanych na poszczegól-
nych kandydatów.

3. Za wybranego uznaje siê tego kandydata, który uzyska³ naj-
wiêksz¹ liczbê wa¿nie oddanych g³osów z zastrze¿eniem § 28 .

4.W przypadku równej liczby g³osów oddanych na kandy-
datów, Komisja Wyborcza rozstrzyga w drodze losowania na
Zebraniu Wiejskim, zwo³anym na polecenie Wójta Gminy w ter-
minie do 7 dni od dnia wyborów.

5.W przypadku g³osowania na  jednego zg³oszonego kan-
dydata na So³tysa, kandydat zostaje wybrany, je¿eli uzyska co
najmniej 50% plus jeden wa¿nych g³osów.

6.W przypadku g³osowania na zg³oszonych kandydatów
do Rady So³eckiej w liczbie 4  lub mniejszej , cz³onkiem Rady
So³eckiej zostaje wybrany ten kandydat, który uzyska³ co naj-
mniej 50% plus jeden wa¿nych g³osów.

7.Je¿eli kandyduj¹cy równocze�nie zostanie wybrany  na
funkcjê So³tysa i cz³onka Rady So³eckiej , Komisja Wyborcza w
protokole z wyborów uznaje wybór na funkcjê So³tysa.  W takim
przypadku cz³onkiem Rady So³eckiej zostaje  wybrany  kandydat
kolejny  z najwiêksz¹ liczb¹ g³osów.

8.Protoko³y sporz¹dza siê w trzech egzemplarzach w obec-
no�ci wszystkich cz³onków Komisji. Jeden egzemplarz Komisja
Wyborcza wywiesza po jego sporz¹dzeniu w lokalu wyborczym,
drugi egzemplarz niezw³ocznie przekazuje Wójtowi Gminy, trzeci
egzemplarz pozostawia w depozycie Urzêdu Gminy wraz z kar-
tami do g³osowania /wykorzystanymi i niewykorzystanymi/ oraz
spisem wyborców.

Wa¿no�æ wyborów

§ 28.1.Wybory s¹ wa¿ne je¿eli we�mie w nich udzia³ co
najmniej 25% uprawnionych do g³osowania mieszkañców So-
³ectwa.

§ 29.1. Je¿eli w wyborach we�mie udzia³ mniej ni¿ 25%
uprawnionych do g³osowania  i nie dokona siê  wyboru So³tysa
i cz³onków Rady So³eckiej  zgodnie §  27 ust. 5 i 6, wybory prze-
prowadza siê na Zebraniu Wiejskim, zwo³anym zgodnie z § 24
ust.1 niniejszego Statutu, przy czym  czynno�ci wyborcze  wyko-
nuje ta sama Komisja Wyborcza .

2. W  przypadku, o którym mowa w ust.1 , wybory  przeprowadza
siê  w  g³osowaniu tajnym  stosuj¹c odpowiednio przepisy  §  24
ust.3,4,5,6 i 10 , § 25, § 26 ust. 4,5,7,8,9,10,  i  § 27 ust. 1,2,7,8.

3. Za wybranych na  funkcjê So³tysa i  cz³onków  Rady
So³eckiej uznaje siê kandydatów, którzy uzyskali najwiêksz¹  licz-
bê wa¿nie oddanych g³osów. W    przypadku równej liczby g³o-
sów uzyskanych przez kandydatów § 27 ust. 4 stosuje siê odpo-
wiednio.

4. Na podstawie wyników  g³osowania tajnego przepro-
wadzonego stosownie do ust.2 Zebranie Wiejskie  podejmuje
uchwa³ê o wyborze So³tysa i cz³onków  Rady So³eckiej.

§  30.1. Wszelkie  protesty  w sprawach  wyborów  mog¹
byæ z³o¿one  w terminie  do 1 m-ca po og³oszeniu wyników.

2. Protesty rozpatruje Rada Gminy   na najbli¿szym  posie-
dzeniu.

§  31. Objêcie funkcji So³tysa i cz³onków Rady So³eckiej
nastêpuje  z chwil¹ stwierdzenia  wyników  wyborów  przez Ko-
misjê  Wyborcz¹  , a w przypadku okre�lonym w § 29 z chwil¹
podjêcia   uchwa³  Zebrania Wiejskiego  o wyborze   So³tysa i
cz³onków Rady So³eckiej.
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Rozdzia³ V
Odwo³anie So³tysa i cz³onków Rady So³eckiej

§ 32.1. So³tys i cz³onkowie Rady So³eckiej s¹ bezpo�red-
nio odpowiedzialni przed  mieszkañcami So³ectwa i mog¹ byæ
przez nich odwo³ani przed up³ywem kadencji , je¿eli nie  wyko-
nuj¹ swoich obowi¹zków, naruszaj¹ postanowienia Statutu i
uchwa³y Zebrania Wiejskiego lub dopu�cili siê czynu dyskwali-
fikuj¹cego w opinii �rodowiska.

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

- 1/10 mieszkañców, maj¹cych sta³e prawo wyborcze w
So³ectwie

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

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

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

5. Wniosek winien byæ z³o¿ony przez wnioskodawcê na
Zebraniu Wiejskim i na tym zebraniu rozpatrzony. Zebranie Wiej-
skie mo¿e postanowiæ o rozpatrzeniu wniosku w innym termi-
nie, jednak¿e nie pó�niej ni¿ w terminie jednego miesi¹ca od
dnia z³o¿enia wniosku.

6. Przed g³osowaniem nad przyjêciem wniosku, Zebranie
Wiejskie jest zobowi¹zane wys³uchaæ wyja�nieñ zainteresowa-
nego.

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

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

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

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

3. Mandat  So³tysa lub cz³onka Rady So³eckiej wygasa w
terminie 30 dni od dnia z³o¿enia rezygnacji, je¿eli    wcze�niej nie
zostanie  ona  pisemnie wycofana.

4. Mandat So³tysa lub cz³onka Rady So³eckiej  wygasa  w
razie �mierci.

§ 34.      W przypadku wyborów uzupe³niaj¹cych  w trakcie
trwania kadencji, stosuje siê odpowiednio przepisy  IV Rozdzia-
³u niniejszego Statutu.

§  35.Obs³ugê kancelaryjno-techniczn¹  wyborów zapew-
niaj¹  pracownicy Urzêdu Gminy wyznaczeni  przez Wójta.

Rozdzia³ VI
Gospodarka finansowa So³ectwa

§ 36.1. So³ectwo rozdysponowuje �rodki finansowe wy-
dzielone w bud¿ecie gminy na podstawie stosownej uchwa³y
Rady Gminy. Rozdysponowanie �rodków nastêpuje na Zebra-
niu Wiejskim, a ustalony podzia³ �rodków staje  siê obowi¹zuj¹-
cy  po uchwaleniu bud¿etu gminy na dany rok bud¿etowy.

2. So³ectwo mo¿e wnioskowaæ do Rady Gminy lub Wójta
Gminy o zmianê przeznaczenia �rodków finansowych.

3. �rodki finansowe wydzielone w bud¿ecie Gminy do dys-
pozycji So³ectwa przeznacza siê na:

- dofinansowanie realizowanych zadañ inwestycyjnych w
So³ectwie,

- dofinansowanie dzia³alno�ci sportowej i kulturalnej w
So³ectwie,

- wypoczynek dzieci i m³odzie¿y,
- utrzymanie obiektów u¿yteczno�ci publicznej w So³ectwie,
- dofinansowanie czynów spo³ecznych,
- pokrycie kosztów zwi¹zanych z dzia³alno�ci¹ techniczno-

organizacyjn¹ organów So³ectwa.

Rozdzia³ VII
Nadzór nad dzia³alno�ci¹ So³ectwa

§ 37.  1. Kontrolê nad dzia³alno�ci¹ So³ectwa w zakresie
realizowanych zadañ, sprawuje Rada Gminy.

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

- dokonywanie  kontroli i lustracji  przez Komisjê Rewizyj-
n¹ Rady Gminy,

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

3. Wójt Gminy i wyznaczeni przez niego pracownicy maj¹
prawo ¿¹dania niezbêdnych informacji i danych dotycz¹cych funk-
cjonowania So³ectwa. Mog¹ ponadto uczestniczyæ w posiedze-
niach organów So³ectwa.

4. Wójt Gminy i podporz¹dkowane Gminie jednostki orga-
nizacyjne, zobowi¹zane s¹ uwzglêdniæ i realizowaæ uchwa³y i
opinie organów So³ectwa, udzielaj¹c odpowiedzi w terminie 21
dni, a w razie odmiennego stanowiska, przedstawiæ je wraz z
uzasadnieniem.

5. Wójt Gminy, je¿eli uzna uchwa³y organów So³ectwa za
wykraczaj¹ce poza zakres przekazanych im kompetencji i sprzecz-
ne z prawem - wstrzymuje ich realizacjê.

6. Organy So³ectwa mog¹ wnie�æ sprzeciw do Wójta Gmi-
ny na postêpowanie sprzeczne z ust. 6, gdy narusza ono istotne
interesy mieszkañców.

7. Wójt Gminy uznaje sprzeciw, b¹d� wnosi sprawê pod
obrady Rady Gminy, której uchwa³a ostatecznie rozstrzyga sprawê.

Rozdzia³ VIII
Postanowienia koñcowe

§ 38.Zmiany Statutu dokonuje Rada Gminy  po konsulta-
cji z mieszkañcami So³ectwa :

1/ z w³asnej inicjatywy,
2/ na wniosek Wójta,
3/ na wniosek Zebrania Wiejskiego.

§ 39.   Sprawy sporne miêdzy organami So³ectwa dotycz¹-
ce interpretacji niniejszego Statutu rozpatruje Rada Gminy.
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Na podstawie art. 35 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r.
o samorz¹dzie gminnym ( Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z
pó�n. zm.)   - R a d a   G m i n y  w  Olszance   u c h w a l a ,  co
nastêpuje:

§ 1.Po przeprowadzeniu konsultacji z mieszkañcami okre-
�la siê Statut So³ectwa Jankowice Wielkie, stanowi¹cy za³¹cz-
nik do niniejszej uchwa³y.

§ 2.Traci moc uchwa³a Nr XVII/104/96 Rady Gminy w Ol-
szance z dnia 18 kwietnia 1996 r. w sprawie uchwalenia Statu-
tów So³ectw Gminy Olszanka.

§ 3.Wykonanie uchwa³y powierza siê Wójtowi Gminy.

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

Przewodnicz¹cy Rady
Zbigniew Sawicz

Za³¹cznik
do uchwa³y Nr IV/35/2003

                 Rady Gminy w Olszance
z dnia 19 lutego 2003r.

Statut So³ectwa  Jankowice Wielkie

Rozdzia³ I
Nazwa i teren dzia³ania

§ 1.1. Ogó³ mieszkañców So³ectwa  Jankowice Wielkie
stanowi Samorz¹d Mieszkañców Wsi.

2. Nazwa Samorz¹du Mieszkañców Wsi brzmi:  So³ectwo
Jankowice Wielkie .

§ 2.1. So³ectwo Jankowice Wielkie   jest jednostk¹ po-
mocnicz¹, której mieszkañcy wspólnie z innymi So³ectwami two-
rz¹ wspólnotê samorz¹dow¹ Gminy Olszanka.

2. Samorz¹d mieszkañców wsi - So³ectwo Jankowice
Wielkie dzia³a na podstawie przepisów prawa, a w szczególno�ci:

- ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorz¹dzie gminnym,
- Statutu Gminy Olszanka,
- niniejszego Statutu.

§ 3.Teren dzia³ania So³ectwa obejmuje wie�  Jankowice
Wielkie o obszarze 1425,90 ha.

Rozdzia³ II
Zakres dzia³ania So³ectwa

§ 4.Do zakresu dzia³ania So³ectwa nale¿¹ sprawy publicz-
ne o znaczeniu miejscowym nie zastrze¿one przepisami prawa
na rzecz innych podmiotów.
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Uchwa³a Nr IV/35/2003
Rady Gminy w Olszance

z dnia 19 lutego 2003 r.

w sprawie okre�lenia Statutu So³ectwa  Jankowice Wielkie.

§ 5 . Do zadañ samorz¹du mieszkañców So³ectwa Janko-
wice Wielkie nale¿y:

1/  tworzenie warunków do pe³nego udzia³u w ¿yciu pu-
blicznym wszystkich mieszkañców So³ectwa,

2/  kszta³towanie zasad wspó³¿ycia spo³ecznego,
3/  udzia³ w rozpatrywaniu spraw socjalno-bytowych, opie-

ki zdrowotnej, kultury, sportu, wypoczynku i innych zwi¹zanych z
miejscem zamieszkania,

4/ organizowanie wspólnych prac na rzecz miejsca za-
mieszkania,

5/  tworzenie pomocy s¹siedzkiej,
6/  d¹¿enie do zachowania istniej¹cych warto�ci spo³ecz-

no-kulturowych i ich promowanie,
7/  podejmowanie dzia³añ umacniaj¹cych bezpieczeñstwo

i porz¹dek publiczny,
8/  zarz¹dzanie powierzonym mieniem komunalnym i ko-

rzystanie z tego mienia zgodnie z uchwa³ami Rady Gminy,
9/  sprawowanie kontroli spo³ecznej nad dzia³alno�ci¹ jed-

nostek organizacyjnych zwi¹zanych z warunkami ¿ycia na wsi.

§ 6.Zadania okre�lone w § 5  Samorz¹d Mieszkañców
Wsi realizuje w szczególno�ci poprzez:

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

Samorz¹du Mieszkañców,
3/  wspó³uczestnictwo w organizowaniu i przeprowadza-

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

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

5/  wspó³pracê z radnymi z terenu so³ectwa w zakresie
organizacji spotkañ z wyborcami, dy¿urów oraz kierowania do
nich wniosków dotycz¹cych So³ectwa,

6/   ustalanie zadañ dla So³tysa do realizacji miêdzy Ze-
braniami Wiejskimi,

7/  podejmowanie dzia³añ na rzecz powo³ywania komite-
tów do realizacji inicjatyw spo³ecznych.

Rozdzia³ III
Organy So³ectwa i zakres ich dzia³ania

§ 7.1.Organami So³ectwa s¹:
1/ Zebranie Wiejskie - organ uchwa³odawczy,
2/ So³tys                       - organ wykonawczy.
2. Rada So³ecka   pe³ni funkcjê  opiniodawczo-doradcz¹

wspomagaj¹c¹ dzia³alno�æ  So³tysa.

 Zebranie Wiejskie

§ 8.Zebranie Wiejskie tworz¹   wszyscy stali, pe³noletni
mieszkañcy So³ectwa. Uprawnionymi do g³osowania s¹ wszy-
scy stali,  pe³noletni mieszkañcy So³ectwa.
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§ 9. Do wy³¹cznej w³a�ciwo�ci Zebrania Wiejskiego nale¿y:
1/ wybór Komisji  Wyborczej
2/ przyjêcie wniosku  w sprawie  odwo³ania So³tysa i Rady

So³eckiej  przed up³ywem kadencji,
3/ wybór So³tysa i Rady So³eckiej w przypadkach okre�lo-

nych w § 29,
4/ uchwalenie rocznego planu rzeczowo-finansowego oraz

dokonywania jego zmian,
5/ przyjmowanie sprawozdañ finansowych sporz¹dzanych

przez So³tysa, przy czym nie przyjêcie sprawozdania jest równo-
znaczne ze zg³oszeniem wniosku o odwo³anie So³tysa,

6/ opiniowanie o prawach w³asno�ci, u¿ytkowania lub w
innych sprawach rzeczowych i maj¹tkowych dotycz¹cych mienia
gminnego,

7/ opiniowanie celowo�ci utworzenia, poszerzenia i likwi-
dacji so³ectwa lub powo³ania jednostek ni¿szego rzêdu,

8/ opiniowania projektów  Statutu So³ectwa i jego zmian.

§ 10.1. Uchwa³y i opinie Zebrania Wiejskiego So³tys prze-
kazuje Wójtowi Gminy w terminie 7 dni od dnia ich podjêcia.

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

3. O sposobie za³atwienia spraw informuje siê Zebranie
Wiejskie lub So³tysa.

§ 11. Zebranie Wiejskie zwo³uje:
1/ So³tys
- z w³asnej inicjatywy,
- na wniosek co najmniej 1/20 uprawnionych do udzia³u w

zebraniu wiejskim,
- na polecenie Rady Gminy lub Wójta Gminy,
- na wniosek Rady So³eckiej,
2/  Upowa¿niony Zarz¹dzeniem Wójta inny cz³onek Rady

So³eckiej w przypadku trwa³ej nieobecno�ci So³tysa lub odmo-
wy zwo³ania przez niego Zebrania Wiejskiego zgodnie ze zg³o-
szonymi wnioskami,

3/ Rada Gminy stosownie do § 24 ust.1.

§ 12. 1. Zebranie Wiejskie odbywa siê w miarê istniej¹-
cych potrzeb, jednak nie rzadziej ni¿ 2 razy w roku.

2. Zawiadomienie o zebraniu og³asza siê co najmniej na
7 dni przed wyznaczonym terminem zebrania wraz z projektem
porz¹dku obrad z zastrze¿eniem ust. 3 i 9.

3. W sprawach wa¿nych,  których termin za³atwienia przez
Zebranie Wiejskie  jest istotny dla So³ectwa, termin zawiado-
mienia o  zebraniu mo¿e  zostaæ skrócony  do trzech dni.

4. Zawiadomienie o zebraniu og³asza siê przez wywie-
szenie na tablicach og³oszeñ oraz podaje do wiadomo�ci miesz-
kañcom w formie obiegówki.

5.  Zebranie Wiejskie jest wa¿ne, gdy mieszkañcy So³ec-
twa zostali zawiadomieni o zebraniu zgodnie z wymogami Sta-
tutu i bierze w nim udzia³ co najmniej 1/10 uprawnionych do
udzia³u w zebraniu mieszkañców So³ectwa.

6. Je¿eli w wyznaczonym terminie w zebraniu nie uczest-
niczy wymagana 1/10 uprawnionych do udzia³u w zebraniu, ze-
branie odbywa siê w drugim terminie.

7. Zebranie w drugim terminie mo¿e odbyæ siê w tym sa-
mym dniu, po up³ywie 30 minut od pierwszego wyznaczonego
terminu, je¿eli uczestniczy w nim co najmniej 1/30 uprawnio-
nych do udzia³u w zebraniu mieszkañców So³ectwa.

8. Ewentualno�æ drugiego terminu zebrania oraz wa¿no�æ
podjêtych na nim uchwa³ podaje siê w zawiadomieniu o Zebra-
niu Wiejskim.

9. Zebranie Wiejskie zwo³ane na wniosek mieszkañców,
Rady So³eckiej oraz z polecenia Rady Gminy lub Wójta Gminy
winno odbyæ siê w terminie do 7 dni, chyba ¿e wnioskodawca,
Rada Gminy lub Wójt wyznacz¹ inny, pó�niejszy termin.

§ 13.1. Zebranie Wiejskie otwiera i przewodniczy jego ob-
radom So³tys lub stosownie do § 11 pkt.2 upowa¿niony przez
Wójta Gminy inny cz³onek Rady So³eckiej. Zebranie Wiejskie
mo¿e wyznaczyæ inn¹ osobê spo�ród obecnych do prowadze-
nia zebrania.

2. Porz¹dek obrad, po przedstawieniu jego projektu przez
prowadz¹cego zebranie, ustala Zebranie Wiejskie.

3. Wszelkie decyzje, opinie i wnioski podejmowane s¹
przez Zebranie Wiejskie w formie uchwa³.

4. Uchwa³y Zebrania Wiejskiego zapadaj¹ zwyk³¹ wiêk-
szo�ci¹  g³osów w g³osowaniu jawnym. Zwyk³a wiêkszo�æ g³o-
sów wystêpuje wówczas, gdy liczba g³osów "za" jest wiêksza od
liczby g³osów "przeciw".

5. Uchwa³y Zebrania Wiejskiego podpisuje przewodnicz¹cy
zebrania.

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

7. Obrady Zebrania Wiejskiego s¹ protoko³owane.
8. Protokó³ z zebrania, sporz¹dzony w dwóch egzempla-

rzach, podpisuj¹ przewodnicz¹cy zebrania i protokolant.
9. Jeden egzemplarz protoko³u z zebrania wraz z list¹

obecno�ci i innymi za³¹cznikami, So³tys przekazuje Wójtowi
Gminy w ci¹gu 7 dni od zakoñczenia zebrania. Drugi egzem-
plarz protoko³u, przechowywany jest w aktach So³ectwa, które
znajduj¹ siê u So³tysa.

So³tys

§ 14.So³tys wykonuje swoj¹ funkcjê spo³ecznie.

§ 15. Do podstawowych obowi¹zków i kompetencji So³ty-
sa nale¿y :

1/ reprezentowanie So³ectwa na zewn¹trz,
2/ organizowanie zadañ So³ectwa,
3  zwo³ywanie i przewodniczenie posiedzeniom Rady So-

³eckiej.
4/  zwo³ywanie Zebrañ Wiejskich i zapewnienie referen-

tów do przedstawienia spraw rozpatrywanych na zebraniu,
5/ udzia³ w Zebraniach Wiejskich,
6/ podejmowanie dzia³añ stosownych do wskazañ Zebra-

nia Wiejskiego, Rady Gminy i Wójta Gminy,
7/ uczestniczenie w Sesjach Rady Gminy,
8/ uczestniczenie w radach So³tysów, zwo³ywanych okre-

sowo przez Wójta Gminy,
9/ pe³nienie roli mê¿a zaufania w miejscowym �rodowisku,
10/ wykonywanie powierzonych mu przepisami prawa za-

dañ z zakresu administracji publicznej,
11/ potwierdzanie okoliczno�ci, których przy za³atwianiu

spraw przez mieszkañców wymagaj¹ przepisy prawa,
12/ sporz¹dzanie sprawozdañ z dzia³alno�ci So³ectwa,
13/ prowadzenie dokumentacji So³ectwa zawieraj¹cej;

statut So³ectwa, protoko³y z zebrañ wiejskich i posiedzeñ Rady
So³eckiej, sprawozdania i uchwa³y.

14/ sk³adanie przed zebraniem wiejskim co najmniej 2
razy w roku informacji o swojej dzia³alno�ci oraz o realizacji
dochodów i wydatków So³ectwa.

§16.1.Na Sesjach Rady Gminy, So³tysowi przys³uguje pra-
wo wystêpowania z g³osem doradczym. Mo¿e on równie¿ zg³a-
szaæ wnioski w imieniu zebrania mieszkañców.
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2.Za udzia³ w Sesjach Rady Gminy So³tysowi przys³uguje
dieta na zasadach okre�lonych przez Radê Gminy.

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

Rada So³ecka

§ 18.1. Sk³ad Rady So³eckiej liczy  7 cz³onków.
2. W sk³ad Rady So³eckiej wchodzi So³tys.

§ 19.1. Posiedzeniom Rady So³eckiej przewodniczy oraz
je  zwo³uje So³tys co najmniej raz na kwarta³ oraz na pisemny
wniosek co najmniej dwóch cz³onków Rady So³eckiej w termi-
nie do 7 dni.

2. Rada So³ecka podejmuje wszelkie rozstrzygniêcia ko-
legialnie, w jawnym g³osowaniu, zwyk³¹ wiêkszo�ci¹ g³osów.

3. Z ka¿dego posiedzenia Rady So³eckiej sporz¹dza siê
protokó³, który podpisuj¹ wszyscy obecni na posiedzeniu cz³on-
kowie Rady. Protokó³ przekazuje siê Wójtowi Gminy w ci¹gu 7 dni.

4. W przypadku odmowy zwo³ania posiedzenia przez So³-
tysa, posiedzenie zwo³uje inny cz³onek Rady So³eckiej po uzgod-
nieniu z Wójtem Gminy.

5. Posiedzenie jest wa¿ne, je¿eli uczestniczy w nim  co
najmniej bezwzglêdna wiêkszo�æ  ustalonego niniejszym Sta-
tutem sk³adu osobowego Rady So³eckiej. Wykaz cz³onków Rady
So³eckiej nieobecnych na posiedzeniu oraz ewentualny fakt
odmowy zwo³ania posiedzenia przez So³tysa odnotowuje siê w
protokole.

6. W posiedzeniach Rady So³eckiej mog¹ uczestniczyæ
Radni z So³ectwa i inne zaproszone osoby. Zawiadomienie o po-
siedzeniu przekazuje  zwo³uj¹cy posiedzenie. Radni z So³ectwa
zawiadamiani s¹ przez zwo³uj¹cego posiedzenie obligatoryjnie.

7.W przypadku trwa³ej nieobecno�ci So³tysa,  mo¿e on
wyznaczyæ cz³onka Rady So³eckiej do wykonywania w jego imie-
niu czynno�ci zwi¹zanych z dzia³alno�ci¹ So³ectwa.

§  20. Podstawowym obowi¹zkiem Rady So³eckiej jest
wspomaganie dzia³alno�ci So³tysa, a  w szczególno�ci:

1/  opracowywanie i przedk³adanie na Zebranie Wiejskie
projektów uchwa³ w sprawach bêd¹cych przedmiotem rozpatry-
wania przez zebranie,

2/  opracowywanie projektów programów dzia³alno�ci
So³ectwa i przedstawianie ich do zatwierdzenia Zebraniu Wiej-
skiemu,

3/  wystêpowanie wobec Zebrania Wiejskiego z inicjaty-
wami dotycz¹cymi udzia³u mieszkañców w rozwi¹zywaniu pro-
blemów So³ectwa i realizacji zadañ samorz¹du,

4/  organizowanie wykonywania uchwa³ Zebrania Wiej-
skiego,

5/  wspó³dzia³anie z w³a�ciwymi instytucjami, jednostka-
mi organizacyjnymi Gminy  i organizacjami spo³ecznymi w celu
wspólnej realizacji zadañ.

§ 21.Rada So³ecka jest sta³ym komitetem do spraw czy-
nów spo³ecznych. Zebranie Wiejskie mo¿e ustaliæ inny sk³ad
komitetu.

§ 22.1. Informacjê z dzia³alno�ci Rady So³eckiej w okresie
miêdzy Zebraniami Wiejskimi sk³ada So³tys lub upowa¿niony
przez niego inny cz³onek Rady So³eckiej na ka¿dym Zebraniu
Wiejskim.

2.Sprawozdania z dzia³alno�ci organów So³ectwa za okres
kadencji sk³ada So³tys na Zebraniu Wiejskim zwo³anym sto-
sownie do § 24 ust. 1.

Rozdzia³ IV
Wybory So³tysa i Rady So³eckiej

Zarz¹dzenie wyborów

§ 23.1. Kadencja So³tysa i Rady So³eckiej odpowiada ka-
dencji Rady Gminy i koñczy siê z chwil¹ wyboru nowych orga-
nów So³ectwa.

2.Wybory So³tysa i Rady So³eckiej zarz¹dza Rada Gminy
w terminie do trzech miesiêcy od dnia jej wyboru.

3.Wybory  odbywaj¹ siê w pierwsz¹ niedzielê po up³ywie
14 dni od daty wa¿nie odbytego Zebrania Wiejskiego zwo³ane-
go przez Radê Gminy dla dokonania czynno�ci. o których mowa
w § 24.

 4. Wybory s¹ tajne i bezpo�rednie.

 Komisja Wyborcza

§ 24.1. Rada Gminy zwo³uje i wyznacza termin oraz prze-
wodnicz¹cego Zebrania Wiejskiego, na którym mieszkañcy So-
³ectwa dokonaj¹ wyboru 5-osobowej Komisji Wyborczej oraz
przyjmowane s¹ zg³oszenia  kandydatów  na So³tysa i cz³onków
Rady So³eckiej.

2.Przewodnicz¹cego Komisji oraz jego zastêpcê wybiera-
j¹ spo�ród siebie cz³onkowie Komisji.

3. Komisja Wyborcza  w czasie zebrania  dokona rejestra-
cji kandydatów zg³oszonych  przez mieszkañców So³ectwa na
funkcjê So³tysa i cz³onków Rady So³eckiej spo�ród   osób maj¹-
cych  prawo wyborcze w So³ectwie. Liczba kandydatów jest nie-
ograniczona.

4.Kandydat na So³tysa  lub cz³onka Rady So³eckiej przed
rejestracj¹ przez Komisjê Wyborcz¹ wyra¿a ustn¹ lub pisemn¹
zgodê na kandydowanie wobec Zebrania Wiejskiego. Zgoda
mo¿e byæ wycofana w ka¿dym czasie. Pisemny wniosek w tej
sprawie przyjmuje Komisja Wyborcza.

5.   Kandydat na So³tysa mo¿e jednocze�nie kandydowaæ
na cz³onka Rady So³eckiej.

6. Z chwil¹ wyczerpania  zg³oszeñ, listê zg³oszonych kan-
dydatów zamyka Zebranie Wiejskie poprzez podjêcie stosow-
nej uchwa³y.

7.Informacjê o zg³oszonych kandydatach, Komisja Wybor-
cza niezw³ocznie podaje do publicznej wiadomo�ci mieszkañ-
com So³ectwa w formie obwieszczenia.

8. Protokó³ rejestracji kandydatów Komisja Wyborcza nie-
zw³ocznie przekazuje Wójtowi Gminy.

9. Wysoko�æ wynagrodzenia cz³onków Komisji ustala Ze-
branie Wiejskie w ramach �rodków finansowych, wydzielonych
w bud¿ecie Gminy do dyspozycji So³ectw.

Cz³onek Komisji mo¿e wyraziæ zgodê na wykonywanie
zadañ spo³ecznie.

10.Cz³onek Komisji Wyborczej nie mo¿e kandydowaæ na
funkcje So³tysa i cz³onka Rady So³eckiej.

Karty do g³osowania

§ 25.1. Druki kart do g³osowania zapewnia Wójt Gminy.
2. Karty drukowane s¹ na podstawie protoko³u Komisji

Wyborczej w sprawie przyjêcia rejestracji kandydatów na So³ty-
sa i cz³onków Rady So³eckiej.

3. Karty drukowane s¹ oddzielnie dla kandydatów na So³-
tysa i dla kandydatów na cz³onka Rady So³eckiej.

4. Imiona i nazwiska kandydatów umieszczane s¹ na kar-
cie do g³osowania formatu A-4 lub A-5 w kolejno�ci alfabetycznej.

5. Na karcie do g³osowania drukuje siê pieczêæ Rady
Gminy oraz umieszcza  informacjê o sposobie g³osowania.
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 Przebieg g³osowania

§ 26.1. G³osowanie odbywa siê w lokalu wyborczym,  wy-
znaczonym przez Wójta Gminy.    Obwieszczenie o wyznaczonym
miejscu g³osowania, Wójt podaje do publicznej wiadomo�ci w
terminie co najmniej 7 dni przed dniem wyborów.

2. Wyposa¿enie lokalu w urnê wyborcz¹, god³o  oraz wy-
dzielenie miejsc zapewniaj¹cych tajno�æ g³osowania zabezpie-
cza pracownik Urzêdu Gminy wytypowany przez Wójta Gminy.

3. G³osowanie odbywa siê miêdzy godzin¹ 8oo a 18oo  bez
przerwy.

4. Nad prawid³owym przebiegiem g³osowania czuwa Ko-
misja Wyborcza.

5. Przed rozpoczêciem g³osowania Komisja Wyborcza
sprawdza czy urna jest pusta oraz pieczêtuje urnê pieczêci¹
So³ectwa.

6.  Podczas g³osowania w lokalu wyborczym powinno prze-
bywaæ co najmniej 3 cz³onków Komisji Wyborczej w tym prze-
wodnicz¹cy lub jego zastêpca.

7. Komisja wydaje opieczêtowane pod³u¿n¹ pieczêci¹  z
nazw¹ so³ectwa  karty do g³osowania wyborcom uprawnionym
do g³osowania na podstawie spisu wyborców.

8. Wyborcy, którym wydano kartê do g³osowania, kwituj¹
jej odbiór podpisem w spisie wyborców

9. Sporz¹dzenie spisu wyborców zapewnia Wójt Gminy.
10. Sposób dostarczenia spisu wyborców oraz kart do

g³osowania Komisji Wyborczej ustala Wójt Gminy.
11. W lokalu wyborczym nie mo¿e byæ prowadzona ¿adna

agitacja wyborcza.
12. Kandydaci do organów So³ectwa mog¹ upowa¿niæ

pe³nomocników reprezentuj¹cych ich interesy w czasie g³oso-
wania i ustalenia wyników g³osowania.

13.  Jeden kandydat mo¿e upowa¿niæ jednego pe³no-
mocnika.

14. Pe³nomocnik mo¿e przebywaæ w lokalu w czasie g³o-
sowania oraz w czasie ustalania wyników g³osowania, ale nie
mo¿e braæ udzia³u w pracach Komisji wyborczej, ani prowadziæ
agitacji.

Ustalenie wyników g³osowania

§ 27.1. Niezw³ocznie po zakoñczeniu g³osowania, Komi-
sja Wyborcza otwiera urnê wyborcz¹, przelicza karty do g³oso-
wania, oddane g³osy  i ustala wyniki g³osowania.

2. Komisja Wyborcza sporz¹dza protokó³ oddzielnie z wy-
borów So³tysa i oddzielnie z wyborów Rady So³eckiej, zawiera-
j¹cy nastêpuj¹ce dane:

- liczbê uprawnionych do g³osowania,
- liczbê niewykorzystanych kart do g³osowania,
- liczbê wydanych kart do g³osowania wyborcom,
- liczbê kart wyjêtych z urny / wa¿ne i niewa¿ne/
- liczbê g³osów wa¿nych oddanych na poszczególnych

kandydatów,
- liczbê g³osów niewa¿nych
- imiona i nazwiska kandydatów na So³tysa i cz³onków

Rady So³eckiej oraz liczbê g³osów oddanych na poszczegól-
nych kandydatów.

3. Za wybranego uznaje siê tego kandydata, który uzyska³
najwiêksz¹ liczbê wa¿nie oddanych g³osów z zastrze¿eniem § 28 .

4.W przypadku równej liczby g³osów oddanych na kandy-
datów, Komisja Wyborcza rozstrzyga w drodze losowania na
Zebraniu Wiejskim, zwo³anym na polecenie Wójta Gminy w ter-
minie do 7 dni od dnia wyborów.

5.W przypadku g³osowania na  jednego zg³oszonego kan-
dydata na So³tysa, kandydat zostaje wybrany je¿eli uzyska co
najmniej 50% plus jeden wa¿nych g³osów.

6.W przypadku g³osowania na zg³oszonych kandydatów
do Rady So³eckiej w liczbie 6  lub mniejszej , cz³onkiem Rady
So³eckiej zostaje wybrany ten kandydat, który uzyska³ co naj-
mniej 50% plus jeden wa¿nych g³osów.

7.Je¿eli kandyduj¹cy równocze�nie zostanie wybrany  na
funkcjê So³tysa i cz³onka Rady So³eckiej , Komisja Wyborcza w
protokole z wyborów uznaje wybór na funkcjê So³tysa.  W takim
przypadku cz³onkiem Rady So³eckiej zostaje  wybrany  kandydat
kolejny  z najwiêksz¹ liczb¹ g³osów.

8.Protoko³y sporz¹dza siê w trzech egzemplarzach w obec-
no�ci wszystkich cz³onków Komisji. Jeden egzemplarz Komisja
Wyborcza wywiesza po jego sporz¹dzeniu w lokalu wyborczym,
drugi egzemplarz niezw³ocznie przekazuje Wójtowi Gminy, trzeci
egzemplarz pozostawia w depozycie Urzêdu Gminy wraz z kar-
tami do g³osowania /wykorzystanymi i niewykorzystanymi/ oraz
spisem wyborców.

Wa¿no�æ wyborów

§ 28.1.Wybory s¹ wa¿ne je¿eli we�mie w nich udzia³ co
najmniej 25% uprawnionych do g³osowania mieszkañców So-
³ectwa.

§ 29.1. Je¿eli w wyborach we�mie udzia³ mniej ni¿ 25%
uprawnionych do g³osowania  i nie dokona siê  wyboru So³tysa
i cz³onków Rady So³eckiej  zgodnie §  27 ust. 5 i 6, wybory prze-
prowadza siê na Zebraniu Wiejskim, zwo³anym zgodnie z § 24
ust.1 niniejszego Statutu, przy czym  czynno�ci wyborcze  wyko-
nuje ta sama Komisja Wyborcza .

2. W  przypadku, o którym mowa w ust.1 , wybory  przeprowadza
siê w  g³osowaniu tajnym  stosuj¹c odpowiednio przepisy  §  24
ust.3,4,5,6 i 10 ,   § 25, § 26 ust. 4,5,7,8,9,10,  i  § 27 ust. 1,2,7,8.

3. Za wybranych na  funkcjê So³tysa i  cz³onków  Rady
So³eckiej uznaje siê  kandydatów, którzy uzyskali najwiêksz¹
liczbê wa¿nie oddanych g³osów. W  przypadku równej liczby g³o-
sów uzyskanych przez kandydatów § 27 ust. 4 stosuje siê odpo-
wiednio.

4. Na podstawie wyników  g³osowania tajnego przepro-
wadzonego stosownie  do ust.2 Zebranie Wiejskie  podejmuje
uchwa³ê o wyborze So³tysa i cz³onków  Rady So³eckiej.

§  30. 1. Wszelkie  protesty  w sprawach  wyborów  mog¹
byæ z³o¿one  w terminie  do  1 m-ca po og³oszeniu wyników.

2. Protesty rozpatruje Rada Gminy   na najbli¿szym  posie-
dzeniu.

§  31.Objêcie funkcji So³tysa i cz³onków Rady So³eckiej
nastêpuje  z chwil¹ stwierdzenia  wyników  wyborów  przez Ko-
misjê  Wyborcz¹  , a w przypadku okre�lonym w § 29 z chwil¹
podjêcia   uchwa³  Zebrania Wiejskiego  o wyborze   So³tysa i
cz³onków Rady So³eckiej.

Rozdzia³ V
Odwo³anie So³tysa i cz³onków Rady So³eckiej

§ 32. 1. So³tys i cz³onkowie Rady So³eckiej s¹ bezpo�red-
nio odpowiedzialni przed  mieszkañcami So³ectwa i mog¹ byæ
przez nich odwo³ani przed up³ywem kadencji , je¿eli nie  wyko-
nuj¹ swoich obowi¹zków, naruszaj¹ postanowienia Statutu i
uchwa³y Zebrania Wiejskiego lub dopu�cili siê czynu dyskwali-
fikuj¹cego w opinii �rodowiska.
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2. O odwo³anie So³tysa i cz³onków Rady So³eckiej mog¹
wystêpowaæ:

- 1/10 mieszkañców, maj¹cych sta³e prawo wyborcze w
So³ectwie

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

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

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

5. Wniosek winien byæ z³o¿ony przez wnioskodawcê na
Zebraniu Wiejskim i na tym zebraniu rozpatrzony. Zebranie Wiej-
skie mo¿e postanowiæ o rozpatrzeniu wniosku w innym termi-
nie, jednak¿e nie pó�niej ni¿ w terminie jednego miesi¹ca od
dnia z³o¿enia wniosku.

6. Przed g³osowaniem nad przyjêciem wniosku, Zebranie Wiej-
skie jest zobowi¹zane wys³uchaæ wyja�nieñ zainteresowanego.

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

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

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

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

3. Mandat  So³tysa lub cz³onka Rady So³eckiej wygasa w
terminie 30 dni od dnia z³o¿enia rezygnacji, je¿eli    wcze�niej nie
zostanie  ona  pisemnie wycofana.

4. Mandat So³tysa lub cz³onka Rady So³eckiej  wygasa  w
razie �mierci.

§ 34. W przypadku wyborów uzupe³niaj¹cych  w trakcie
trwania kadencji, stosuje siê odpowiednio przepisy  IV Rozdzia-
³u niniejszego Statutu.

§  35.Obs³ugê kancelaryjno-techniczn¹  wyborów zapew-
niaj¹  pracownicy Urzêdu Gminy wyznaczeni  przez Wójta.

Rozdzia³ VI
Gospodarka finansowa So³ectwa

§ 36.1. So³ectwo rozdysponowuje �rodki finansowe wy-
dzielone w bud¿ecie gminy na podstawie stosownej uchwa³y
Rady Gminy. Rozdysponowanie �rodków nastêpuje na Zebra-
niu Wiejskim, a ustalony podzia³ �rodków staje  siê obowi¹zuj¹-
cy  po uchwaleniu bud¿etu gminy na dany rok bud¿etowy.

2. So³ectwo mo¿e wnioskowaæ do Rady Gminy lub Wójta
Gminy o zmianê przeznaczenia �rodków finansowych.

3. �rodki finansowe wydzielone w bud¿ecie Gminy do dys-
pozycji So³ectwa przeznacza siê na:

- dofinansowanie realizowanych zadañ inwestycyjnych w
So³ectwie,

- dofinansowanie dzia³alno�ci sportowej i kulturalnej w
So³ectwie,

- wypoczynek dzieci i m³odzie¿y,
- utrzymanie obiektów u¿yteczno�ci publicznej w So³ectwie,
- dofinansowanie czynów spo³ecznych,
- pokrycie kosztów zwi¹zanych z dzia³alno�ci¹ techniczno-

organizacyjn¹ organów So³ectwa.

Rozdzia³ VII
Nadzór nad dzia³alno�ci¹ So³ectwa

§ 37.1. Kontrolê nad dzia³alno�ci¹ So³ectwa w zakresie
realizowanych zadañ, sprawuje Rada Gminy.

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

- dokonywanie  kontroli i lustracji  przez Komisjê Rewizyj-
n¹ Rady Gminy,

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

3. Wójt Gminy i wyznaczeni przez niego pracownicy maj¹
prawo ¿¹dania niezbêdnych informacji i danych dotycz¹cych funk-
cjonowania So³ectwa. Mog¹ ponadto uczestniczyæ w posiedze-
niach organów So³ectwa.

4. Wójt Gminy i podporz¹dkowane Gminie jednostki orga-
nizacyjne, zobowi¹zane s¹ uwzglêdniæ i realizowaæ uchwa³y i
opinie organów So³ectwa, udzielaj¹c odpowiedzi w terminie 21
dni, a w razie odmiennego stanowiska, przedstawiæ je wraz z
uzasadnieniem.

5. Wójt Gminy, je¿eli uzna uchwa³y organów So³ectwa za
wykraczaj¹ce poza zakres przekazanych im kompetencji i sprzecz-
ne z prawem - wstrzymuje ich realizacjê.

6. Organy So³ectwa mog¹ wnie�æ sprzeciw do Wójta Gmi-
ny na postêpowanie sprzeczne z ust. 6, gdy narusza ono istotne
interesy mieszkañców.

7. Wójt Gminy uznaje sprzeciw, b¹d� wnosi sprawê pod obrady
Rady Gminy, której uchwa³a ostatecznie rozstrzyga sprawê.

Rozdzia³ VIII
Postanowienia koñcowe

§ 38. Zmiany Statutu dokonuje Rada Gminy  po konsulta-
cji z mieszkañcami So³ectwa :

1/ z w³asnej inicjatywy,
2/ na wniosek Wójta,
3/ na wniosek Zebrania Wiejskiego.

§ 39.   Sprawy sporne miêdzy organami So³ectwa dotycz¹-
ce interpretacji niniejszego Statutu rozpatruje Rada Gminy.
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Na podstawie art. 35 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r.
o samorz¹dzie gminnym ( Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z
pó�n. zm.)  - R a d a   G m i n y  w  Olszance   u c h w a l a ,  co
nastêpuje:

§ 1.Po przeprowadzeniu konsultacji z mieszkañcami okre-
�la siê Statut So³ectwa Micha³ów, stanowi¹cy za³¹cznik do ni-
niejszej uchwa³y.

§ 2.Traci moc uchwa³a Nr XVII/104/96 Rady Gminy w Ol-
szance z dnia 18 kwietnia 1996 r.w sprawie uchwalenia Statu-
tów So³ectw Gminy Olszanka.

§ 3.Wykonanie uchwa³y powierza siê Wójtowi Gminy.

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

Przewodnicz¹cy Rady
Zbigniew Sawicz

Za³¹cznik
do uchwa³y Nr IV/36/2003

                 Rady Gminy w Olszance
z dnia 19 lutego 2003r.

Statut So³ectwa  Micha³ów

Rozdzia³ I
Nazwa i teren dzia³ania

§ 1.1.Ogó³ mieszkañców So³ectwa Micha³ów stanowi Sa-
morz¹d Mieszkañców Wsi.

2.Nazwa Samorz¹du Mieszkañców Wsi brzmi:  So³ectwo
Micha³ów .

§ 2.1. So³ectwo Micha³ów   jest jednostk¹ pomocnicz¹,
której mieszkañcy wspólnie z innymi So³ectwami tworz¹ wspól-
notê samorz¹dow¹ Gminy Olszanka.

2. Samorz¹d mieszkañców wsi - So³ectwo Micha³ów dzia-
³a na podstawie przepisów prawa, a w szczególno�ci:

- ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorz¹dzie gminnym,
- Statutu Gminy Olszanka,
- niniejszego Statutu.

§ 3.Teren dzia³ania So³ectwa obejmuje wie�  Micha³ów o
obszarze 924,93 ha.
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Uchwa³a Nr IV/36/2003
Rady Gminy w Olszance

 z dnia 19 lutego 2003 r.

w sprawie okre�lenia Statutu So³ectwa  Micha³ów.

Rozdzia³ II.
Zakres dzia³ania So³ectwa

§ 4.Do zakresu dzia³ania So³ectwa nale¿¹ sprawy publicz-
ne o znaczeniu miejscowym, nie zastrze¿one przepisami prawa
na rzecz innych podmiotów.

§ 5 .Do zadañ samorz¹du mieszkañców So³ectwa Micha-
³ów nale¿y:

1/  tworzenie warunków do pe³nego udzia³u w ¿yciu pu-
blicznym wszystkich mieszkañców So³ectwa,

2/  kszta³towanie zasad wspó³¿ycia spo³ecznego,
3/  udzia³ w rozpatrywaniu spraw socjalno-bytowych, opie-

ki zdrowotnej, kultury, sportu, wypoczynku i innych zwi¹zanych z
miejscem zamieszkania,

4/   organizowanie wspólnych prac na rzecz miejsca za-
mieszkania,

5/   tworzenie pomocy s¹siedzkiej,
6/   d¹¿enie do zachowania istniej¹cych warto�ci spo³ecz-

no-kulturowych i ich promowanie,
7/  podejmowanie dzia³añ umacniaj¹cych bezpieczeñstwo

i porz¹dek publiczny,
8/   zarz¹dzanie powierzonym mieniem komunalnym i ko-

rzystanie z tego mienia zgodnie z uchwa³ami Rady Gminy,
9/  sprawowanie kontroli spo³ecznej nad dzia³alno�ci¹ jed-

nostek organizacyjnych zwi¹zanych z warunkami ¿ycia na wsi.

§ 6.Zadania okre�lone w § 5  Samorz¹d Mieszkañców
Wsi realizuje w szczególno�ci poprzez:

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

Samorz¹du Mieszkañców,
3/  wspó³uczestnictwo w organizowaniu i przeprowadza-

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

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

5/  wspó³pracê z radnymi z terenu so³ectwa w zakresie
organizacji spotkañ z wyborcami, dy¿urów oraz kierowania do
nich wniosków dotycz¹cych So³ectwa,

6/   ustalanie zadañ dla So³tysa do realizacji miêdzy Ze-
braniami Wiejskimi,

7/  podejmowanie dzia³añ na rzecz powo³ywania komite-
tów do realizacji inicjatyw spo³ecznych.

Rozdzia³ III
Organy So³ectwa i zakres ich dzia³ania

§ 7.1.Organami So³ectwa s¹:
1/ Zebranie Wiejskie - organ uchwa³odawczy,
2/ So³tys                       - organ wykonawczy,
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2.Rada So³ecka   pe³ni funkcjê  opiniodawczo-doradcz¹
wspomagaj¹c¹ dzia³alno�æ   So³tysa.

Zebranie Wiejskie

§ 8.Zebranie Wiejskie tworz¹   wszyscy stali, pe³noletni
mieszkañcy So³ectwa. Uprawnionymi do g³osowania s¹ wszy-
scy stali,  pe³noletni mieszkañcy So³ectwa.

§ 9. Do wy³¹cznej w³a�ciwo�ci Zebrania Wiejskiego nale¿y:
1/ wybór Komisji  Wyborczej
2/ przyjêcie wniosku  w sprawie  odwo³ania So³tysa i Rady

So³eckiej  przed up³ywem kadencji,
3/ wybór So³tysa i Rady So³eckiej w przypadkach okre�lo-

nych w § 29
4/ uchwalenie rocznego planu rzeczowo-finansowego oraz

dokonywania jego zmian
5/ przyjmowanie sprawozdañ finansowych sporz¹dzanych

przez So³tysa, przy czym nie przyjêcie sprawozdania jest równo-
znaczne ze zg³oszeniem wniosku o odwo³anie So³tysa,

6/ opiniowanie o prawach w³asno�ci, u¿ytkowania lub w
innych sprawach rzeczowych i maj¹tkowych dotycz¹cych mienia
gminnego,

7/ opiniowanie celowo�ci utworzenia, poszerzenia i likwi-
dacji so³ectwa lub powo³ania jednostek ni¿szego rzêdu,

8/ opiniowania projektów  Statutu So³ectwa i jego zmian.

§ 10.1. Uchwa³y i opinie Zebrania Wiejskiego So³tys prze-
kazuje Wójtowi Gminy w terminie 7 dni od dnia ich podjêcia.

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

3. O sposobie za³atwienia spraw informuje siê Zebranie
Wiejskie lub So³tysa.

§ 11. Zebranie Wiejskie zwo³uje:
1/ So³tys
- z w³asnej inicjatywy,
- na wniosek co najmniej 1/20 uprawnionych do udzia³u w

Zebraniu Wiejskim,
- na polecenie Rady Gminy lub Wójta Gminy,
- na wniosek Rady So³eckiej.
2/  Upowa¿niony Zarz¹dzeniem Wójta inny cz³onek Rady

So³eckiej w przypadku trwa³ej nieobecno�ci So³tysa lub odmo-
wy zwo³ania przez niego Zebrania Wiejskiego zgodnie ze zg³o-
szonymi wnioskami.

3/  Rada Gminy stosownie do § 24 ust.1 .

§ 12. 1. Zebranie Wiejskie odbywa siê w miarê istniej¹-
cych potrzeb, jednak nie rzadziej ni¿ 2 razy w roku.

2. Zawiadomienie o zebraniu og³asza siê co najmniej na
7 dni przed wyznaczonym terminem zebrania wraz z projektem
porz¹dku obrad z zastrze¿eniem ust. 3 i 9.

3. W sprawach wa¿nych,  których termin za³atwienia przez
Zebranie Wiejskie  jest istotny dla So³ectwa, termin zawiado-
mienia o  zebraniu mo¿e  zostaæ skrócony  do trzech dni.

4. Zawiadomienie o zebraniu og³asza siê przez wywie-
szenie na tablicach og³oszeñ oraz podaje do wiadomo�ci miesz-
kañcom w formie obiegówki.

5.  Zebranie Wiejskie jest wa¿ne, gdy mieszkañcy So³ec-
twa zostali zawiadomieni o zebraniu zgodnie z wymogami sta-
tutu i bierze w nim udzia³ co najmniej 1/10 uprawnionych do
udzia³u w zebraniu mieszkañców So³ectwa.

6. Je¿eli w wyznaczonym terminie w zebraniu nie uczest-
niczy wymagana 1/10 uprawnionych do udzia³u w zebraniu, ze-
branie odbywa siê w drugim terminie.

7. Zebranie w drugim terminie mo¿e odbyæ siê w tym sa-
mym dniu, po up³ywie 30 minut od pierwszego wyznaczonego
terminu, je¿eli uczestniczy w nim co najmniej 1/30 uprawnio-
nych do udzia³u w zebraniu mieszkañców So³ectwa.

8. Ewentualno�æ drugiego terminu zebrania oraz wa¿no�æ
podjêtych na nim uchwa³ podaje siê w zawiadomieniu o Zebra-
niu Wiejskim.

9. Zebranie wiejskie zwo³ane na wniosek mieszkañców,
Rady So³eckiej oraz z polecenia Rady Gminy lub Wójta Gminy
winno odbyæ siê w terminie do 7 dni, chyba ¿e wnioskodawca,
Rada Gminy lub Wójt wyznacz¹ inny, pó�niejszy termin.

§ 13.1. Zebranie Wiejskie otwiera i przewodniczy jego ob-
radom So³tys lub stosownie do § 11 pkt.2 upowa¿niony przez
Wójta Gminy inny cz³onek Rady So³eckiej. Zebranie Wiejskie
mo¿e wyznaczyæ inn¹ osobê spo�ród obecnych do prowadzenia
zebrania.

2. Porz¹dek obrad, po przedstawieniu jego projektu przez
prowadz¹cego zebranie, ustala Zebranie Wiejskie.

3. Wszelkie decyzje, opinie i wnioski podejmowane s¹
przez Zebranie Wiejskie w formie uchwa³.

4. Uchwa³y Zebrania Wiejskiego zapadaj¹ zwyk³¹ wiêk-
szo�ci¹  g³osów w g³osowaniu jawnym. Zwyk³a wiêkszo�æ g³o-
sów wystêpuje wówczas, gdy liczba g³osów "za" jest wiêksza od
liczby g³osów "przeciw".

5. Uchwa³y Zebrania Wiejskiego podpisuje przewodnicz¹cy
zebrania.

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

7. Obrady Zebrania Wiejskiego s¹ protoko³owane.
8. Protokó³ z zebrania, sporz¹dzony w dwóch egzempla-

rzach, podpisuj¹ przewodnicz¹cy zebrania i protokolant.
9. Jeden egzemplarz protoko³u z zebrania wraz z list¹  obec-

no�ci i innymi za³¹cznikami, So³tys przekazuje Wójtowi Gminy w
ci¹gu 7 dni od zakoñczenia zebrania. Drugi egzemplarz protoko-
³u, przechowywany jest w aktach So³ectwa, które znajduj¹ siê u
So³tysa.

So³tys

§ 14.So³tys wykonuje swoj¹ funkcjê spo³ecznie.

§ 15.Do podstawowych obowi¹zków i kompetencji So³ty-
sa nale¿y :

1/ reprezentowanie So³ectwa na zewn¹trz,
2/ organizowanie zadañ So³ectwa,
3/  zwo³ywanie i przewodniczenie posiedzeniom Rady So-

³eckiej.
4/  zwo³ywanie Zebrañ Wiejskich i zapewnienie referentów

do przedstawienia spraw rozpatrywanych na zebraniu,
5/ udzia³ w Zebraniach Wiejskich,
6/ podejmowanie dzia³añ stosownych do wskazañ Zebra-

nia Wiejskiego, Rady Gminy i Wójta Gminy,
7/ uczestniczenie w Sesjach Rady Gminy,
8/ uczestniczenie w radach So³tysów, zwo³ywanych okre-

sowo przez Wójta Gminy,
9/ pe³nienie roli mê¿a zaufania w miejscowym �rodowisku,
10/ wykonywanie powierzonych mu przepisami prawa za-

dañ z zakresu administracji publicznej,
11/ potwierdzanie okoliczno�ci, których przy za³atwianiu

spraw przez mieszkañców wymagaj¹ przepisy prawa,
12/ sporz¹dzanie sprawozdañ z dzia³alno�ci So³ectwa,
13/ prowadzenie dokumentacji So³ectwa zawieraj¹cej; sta-

tut So³ectwa, protoko³y z Zebrañ Wiejskich i posiedzeñ Rady So-
³eckiej, sprawozdania i uchwa³y.
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14/ sk³adanie przed Zebraniem Wiejskim co najmniej
2 razy w roku informacji o swojej dzia³alno�ci oraz o realizacji
dochodów i wydatków So³ectwa.

§16.1.Na Sesjach Rady Gminy, So³tysowi przys³uguje pra-
wo wystêpowania z g³osem doradczym. Mo¿e on równie¿ zg³a-
szaæ wnioski w imieniu zebrania mieszkañców.

2.Za udzia³ w Sesjach Rady Gminy So³tysowi przys³uguje
dieta na zasadach okre�lonych przez Radê Gminy.

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

Rada So³ecka

§ 18.1. Sk³ad Rady So³eckiej liczy    7  cz³onków.
2. W sk³ad Rady So³eckiej wchodzi So³tys.

§ 19.1. Posiedzeniom Rady So³eckiej przewodniczy oraz
je  zwo³uje So³tys co najmniej raz na kwarta³ oraz na pisemny
wniosek co najmniej dwóch cz³onków Rady So³eckiej w terminie do
7 dni.

2. Rada So³ecka podejmuje wszelkie rozstrzygniêcia ko-
legialnie, w jawnym g³osowaniu, zwyk³¹ wiêkszo�ci¹ g³osów.

3. Z ka¿dego posiedzenia Rady So³eckiej sporz¹dza siê
protokó³, który podpisuj¹ wszyscy obecni na posiedzeniu cz³on-
kowie Rady. Protokó³ przekazuje siê Wójtowi Gminy w ci¹gu 7
dni.

4. W przypadku odmowy zwo³ania posiedzenia przez So³-
tysa, posiedzenie zwo³uje inny cz³onek Rady So³eckiej po uzgod-
nieniu z Wójtem Gminy.

5. Posiedzenie jest wa¿ne, je¿eli uczestniczy w nim  co
najmniej bezwzglêdna wiêkszo�æ  ustalonego niniejszym Sta-
tutem sk³adu osobowego Rady So³eckiej. Wykaz cz³onków Rady
So³eckiej nieobecnych na posiedzeniu oraz ewentualny fakt
odmowy zwo³ania posiedzenia przez So³tysa odnotowuje siê w
protokole.

6. W posiedzeniach Rady So³eckiej mog¹ uczestniczyæ
Radni z So³ectwa i inne zaproszone osoby. Zawiadomienie o
posiedzeniu przekazuje  zwo³uj¹cy posiedzenie. Radni z So³ec-
twa zawiadamiani s¹ przez zwo³uj¹cego posiedzenie obligato-
ryjnie.

7.W przypadku trwa³ej nieobecno�ci So³tysa,  mo¿e on
wyznaczyæ cz³onka Rady So³eckiej do wykonywania w jego imie-
niu czynno�ci zwi¹zanych z dzia³alno�ci¹ So³ectwa.

§  20. Podstawowym obowi¹zkiem Rady So³eckiej jest
wspomaganie dzia³alno�ci So³tysa, a  w szczególno�ci:

1/  opracowywanie i przedk³adanie na Zebranie Wiejskie
projektów uchwa³ w sprawach bêd¹cych przedmiotem rozpatry-
wania przez Zebranie,

2/  opracowywanie projektów programów dzia³alno�ci
So³ectwa i przedstawianie ich do zatwierdzenia Zebraniu Wiej-
skiemu,

3/  wystêpowanie wobec Zebrania Wiejskiego z inicjaty-
wami dotycz¹cymi udzia³u mieszkañców w rozwi¹zywaniu pro-
blemów So³ectwa i realizacji zadañ samorz¹du,

4/  organizowanie wykonywania uchwa³ Zebrania Wiej-
skiego,

5/  wspó³dzia³anie z w³a�ciwymi instytucjami, jednostka-
mi organizacyjnymi Gminy  i organizacjami spo³ecznymi w celu
wspólnej realizacji zadañ.

§ 21.Rada So³ecka jest sta³ym komitetem do spraw czy-
nów spo³ecznych. Zebranie Wiejskie mo¿e ustaliæ inny sk³ad
komitetu.

§ 22. 1. Informacjê z dzia³alno�ci Rady So³eckiej w okre-
sie miêdzy Zebraniami Wiejskimi sk³ada So³tys lub upowa¿nio-
ny przez niego inny cz³onek Rady So³eckiej na ka¿dym Zebraniu
Wiejskim.

2.Sprawozdania z dzia³alno�ci organów So³ectwa za okres
kadencji sk³ada So³tys na Zebraniu Wiejskim zwo³anym sto-
sownie do § 24 ust. 1.

Rozdzia³ IV
Wybory So³tysa i Rady So³eckiej

Zarz¹dzenie wyborów

§ 23.1. Kadencja So³tysa i Rady So³eckiej odpowiada ka-
dencji Rady Gminy i koñczy siê z chwil¹ wyboru nowych orga-
nów So³ectwa.

2.Wybory So³tysa i Rady So³eckiej zarz¹dza Rada Gminy
w terminie do trzech miesiêcy od dnia jej wyboru.

3.Wybory  odbywaj¹ siê w pierwsz¹ niedzielê po up³ywie
14 dni od daty wa¿nie odbytego Zebrania Wiejskiego zwo³ane-
go przez Radê Gminy dla dokonania czynno�ci, o których mowa
w § 24.

 4. Wybory s¹ tajne i bezpo�rednie.

 Komisja Wyborcza

§ 24.1. Rada Gminy zwo³uje i wyznacza termin oraz prze-
wodnicz¹cego Zebrania Wiejskiego, na którym mieszkañcy So-
³ectwa dokonaj¹ wyboru 5-osobowej Komisji Wyborczej oraz
przyjmowane s¹ zg³oszenia  kandydatów  na So³tysa i cz³onków
Rady So³eckiej.

2.Przewodnicz¹cego Komisji oraz jego zastêpcê wybiera-
j¹ spo�ród siebie cz³onkowie Komisji.

3. Komisja Wyborcza  w czasie zebrania  dokona rejestracji
kandydatów zg³oszonych  przez mieszkañców So³ectwa na funkcjê
So³tysa i cz³onków Rady So³eckiej spo�ród   osób maj¹cych  prawo
wyborcze w So³ectwie. Liczba kandydatów jest nieograniczona.

4.Kandydat na So³tysa  lub cz³onka Rady So³eckiej przed
rejestracj¹ przez Komisjê Wyborcz¹ wyra¿a ustn¹ lub pisemn¹
zgodê na kandydowanie wobec Zebrania Wiejskiego. Zgoda
mo¿e byæ wycofana w ka¿dym czasie. Pisemny wniosek w tej
sprawie przyjmuje Komisja Wyborcza.

5.   Kandydat na So³tysa mo¿e jednocze�nie kandydowaæ
na cz³onka Rady So³eckiej.

6. Z chwil¹ wyczerpania  zg³oszeñ, listê zg³oszonych kandyda-
tów zamyka Zebranie Wiejskie poprzez podjêcie stosownej uchwa³y.

7.Informacjê o zg³oszonych kandydatach, Komisja Wybor-
cza niezw³ocznie podaje do publicznej wiadomo�ci mieszkañ-
com So³ectwa w formie obwieszczenia.

8. Protokó³ rejestracji kandydatów Komisja Wyborcza nie-
zw³ocznie przekazuje Wójtowi Gminy.

9. Wysoko�æ wynagrodzenia cz³onków Komisji ustala Ze-
branie Wiejskie w ramach �rodków finansowych, wydzielonych
w bud¿ecie Gminy do dyspozycji So³ectw.

Cz³onek Komisji mo¿e wyraziæ zgodê na wykonywanie
zadañ spo³ecznie.

10.Cz³onek Komisji Wyborczej nie mo¿e kandydowaæ na
funkcje So³tysa i cz³onka Rady So³eckiej.

Karty do g³osowania

§ 25.1. Druki kart do g³osowania zapewnia Wójt Gminy.
2. Karty drukowane s¹ na podstawie protoko³u Komisji

Wyborczej w sprawie przyjêcia rejestracji kandydatów na So³ty-
sa i cz³onków Rady So³eckiej.
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3. Karty drukowane s¹ oddzielnie dla kandydatów na So³-
tysa i dla kandydatów na cz³onka Rady So³eckiej.

4. Imiona i nazwiska kandydatów umieszczane s¹ na kar-
cie do g³osowania formatu A-4 lub A-5 w kolejno�ci alfabetycznej.

5. Na karcie do g³osowania drukuje siê pieczêæ Rady
Gminy oraz umieszcza  informacjê o sposobie g³osowania.

 Przebieg g³osowania

§ 26.1. G³osowanie odbywa siê w lokalu wyborczym,  wy-
znaczonym przez Wójta Gminy.    Obwieszczenie o wyznaczonym
miejscu g³osowania, Wójt podaje do publicznej wiadomo�ci w
terminie co najmniej 7 dni przed dniem wyborów.

2. Wyposa¿enie lokalu w urnê wyborcz¹, god³o  oraz wy-
dzielenie miejsc zapewniaj¹cych tajno�æ g³osowania zabezpie-
cza pracownik Urzêdu Gminy wytypowany przez Wójta Gminy.

3. G³osowanie odbywa siê miêdzy godzin¹ 8oo a 18oo  bez
przerwy.

4. Nad prawid³owym przebiegiem g³osowania czuwa Ko-
misja Wyborcza.

5. Przed rozpoczêciem g³osowania Komisja Wyborcza
sprawdza czy urna jest   pusta oraz pieczêtuje urnê pieczêci¹
So³ectwa.

6.  Podczas g³osowania w lokalu wyborczym powinno prze-
bywaæ co najmniej 3 cz³onków Komisji Wyborczej w tym prze-
wodnicz¹cy lub jego zastêpca.

7. Komisja wydaje opieczêtowane pod³u¿n¹ pieczêci¹  z
nazw¹ so³ectwa  karty do g³osowania wyborcom uprawnionym
do g³osowania na podstawie spisu wyborców.

8. Wyborcy, którym wydano kartê do g³osowania, kwituj¹
jej odbiór podpisem w spisie wyborców

9. Sporz¹dzenie spisu wyborców zapewnia Wójt Gminy.
10. Sposób dostarczenia spisu wyborców oraz kart do

g³osowania Komisji Wyborczej ustala Wójt Gminy.
11. W lokalu wyborczym nie mo¿e byæ prowadzona ¿adna

agitacja wyborcza.
12. Kandydaci do organów So³ectwa mog¹ upowa¿niæ

pe³nomocników reprezentuj¹cych ich interesy w czasie g³oso-
wania i ustalenia wyników g³osowania.

13.  Jeden kandydat mo¿e upowa¿niæ jednego pe³nomocnika.
14. Pe³nomocnik mo¿e przebywaæ w lokalu w czasie g³o-

sowania oraz w czasie ustalania wyników g³osowania, ale nie
mo¿e braæ udzia³u w pracach Komisji wyborczej, ani prowadziæ
agitacji.

Ustalenie wyników g³osowania

     § 27.1. Niezw³ocznie po zakoñczeniu g³osowania, Ko-
misja Wyborcza otwiera urnê wyborcz¹, przelicza karty do g³oso-
wania, oddane g³osy  i ustala wyniki g³osowania.

2. Komisja Wyborcza sporz¹dza protokó³ oddzielnie z wy-
borów So³tysa i oddzielnie z wyborów Rady So³eckiej, zawiera-
j¹cy nastêpuj¹ce dane:

- liczbê uprawnionych do g³osowania,
- liczbê niewykorzystanych kart do g³osowania,
- liczbê wydanych kart do g³osowania wyborcom,
- liczbê kart wyjêtych z urny / wa¿ne i niewa¿ne/
- liczbê g³osów wa¿nych oddanych na poszczególnych

kandydatów,
- liczbê g³osów niewa¿nych
- imiona i nazwiska kandydatów na So³tysa i cz³onków

Rady So³eckiej oraz liczbê g³osów oddanych na poszczegól-
nych kandydatów.

3. Za wybranego uznaje siê tego kandydata, który uzyska³
najwiêksz¹ liczbê wa¿nie oddanych g³osów z zastrze¿eniem § 28 .

4.W przypadku równej liczby g³osów oddanych na kandy-
datów, Komisja Wyborcza rozstrzyga w drodze losowania na
zebraniu wiejskim, zwo³anym na polecenie Wójta Gminy w ter-
minie do 7 dni od dnia wyborów.

5.W przypadku g³osowania na  jednego zg³oszonego kan-
dydata na So³tysa, kandydat zostaje wybrany, je¿eli uzyska co
najmniej 50% plus jeden wa¿nych g³osów.

6.W przypadku g³osowania na zg³oszonych kandydatów
do Rady So³eckiej w liczbie 6  lub mniejszej , cz³onkiem Rady
So³eckiej zostaje wybrany ten kandydat, który uzyska³ co naj-
mniej 50% plus jeden wa¿nych g³osów.

7.Je¿eli kandyduj¹cy równocze�nie zostanie wybrany  na
funkcjê So³tysa i cz³onka Rady So³eckiej , Komisja Wyborcza w
protokole z wyborów uznaje wybór na funkcjê So³tysa.  W takim
przypadku cz³onkiem Rady So³eckiej zostaje  wybrany  kandydat
kolejny  z najwiêksz¹ liczb¹ g³osów.

8.Protoko³y sporz¹dza siê w trzech egzemplarzach w obec-
no�ci wszystkich cz³onków Komisji. Jeden egzemplarz Komisja
Wyborcza wywiesza po jego sporz¹dzeniu w lokalu wyborczym,
drugi egzemplarz niezw³ocznie przekazuje Wójtowi Gminy, trzeci
egzemplarz pozostawia w depozycie Urzêdu Gminy wraz z kar-
tami do g³osowania /wykorzystanymi i niewykorzystanymi/ oraz
spisem wyborców.

Wa¿no�æ wyborów

§ 28. 1.Wybory s¹ wa¿ne, je¿eli we�mie w nich udzia³ co naj-
mniej 25% uprawnionych do g³osowania mieszkañców So³ectwa.

§ 29.1. Je¿eli w wyborach we�mie udzia³ mniej ni¿ 25%
uprawnionych do g³osowania  i nie dokona siê  wyboru So³tysa
i cz³onków Rady So³eckiej  zgodnie §  27 ust. 5 i 6, wybory prze-
prowadza siê na Zebraniu Wiejskim, zwo³anym zgodnie z § 24
ust.1 niniejszego Statutu, przy czym  czynno�ci wyborcze  wyko-
nuje ta sama Komisja Wyborcza .

2. W  przypadku, o którym mowa w ust.1 , wybory  przeprowadza
siê  w  g³osowaniu tajnym  stosuj¹c odpowiednio przepisy  §  24
ust.3,4,5,6 i 10 ,  § 25, § 26 ust. 4,5,7,8,9,10,  i  § 27 ust. 1,2,7,8.

3. Za wybranych na  funkcjê So³tysa i  cz³onków  Rady So³eckiej
uznaje siê  kandydatów, którzy uzyskali najwiêksz¹  liczbê wa¿nie
oddanych g³osów. W  przypadku równej liczby g³osów uzyskanych
przez kandydatów § 27 ust. 4 stosuje siê odpowiednio.

4. Na podstawie wyników  g³osowania tajnego przepro-
wadzonego stosownie   do ust.2, Zebranie Wiejskie  podejmuje
uchwa³ê o wyborze So³tysa i cz³onków  Rady So³eckiej.

§  30. 1. Wszelkie  protesty  w sprawach  wyborów  mog¹
byæ z³o¿one  w terminie  do 1 m-ca po og³oszeniu wyników.

2. Protesty rozpatruje Rada Gminy    na najbli¿szym  po-
siedzeniu.

§  31.Objêcie funkcji So³tysa i cz³onków Rady So³eckiej
nastêpuje  z chwil¹ stwierdzenia  wyników  wyborów  przez Ko-
misjê  Wyborcz¹  , a w przypadku okre�lonym w § 29 z chwil¹
podjêcia   uchwa³  Zebrania Wiejskiego  o wyborze   So³tysa i
cz³onków Rady So³eckiej.

Rozdzia³ V
Odwo³anie So³tysa i cz³onków Rady So³eckiej

§ 32.1. So³tys i cz³onkowie Rady So³eckiej s¹ bezpo�red-
nio odpowiedzialni przed  mieszkañcami So³ectwa i mog¹ byæ
przez nich odwo³ani przed up³ywem kadencji , je¿eli nie  wyko-
nuj¹ swoich obowi¹zków, naruszaj¹ postanowienia Statutu i
uchwa³y Zebrania Wiejskiego lub dopu�cili siê czynu dyskwa-
lifikuj¹cego w opinii �rodowiska.
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2. O odwo³anie So³tysa i cz³onków Rady So³eckiej mog¹
wystêpowaæ:

- 1/10 mieszkañców, maj¹cych sta³e prawo wyborcze w
So³ectwie

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

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

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

5. Wniosek winien byæ z³o¿ony przez wnioskodawcê na
Zebraniu Wiejskim i na tym zebraniu rozpatrzony. Zebranie Wiej-
skie mo¿e postanowiæ o rozpatrzeniu wniosku w innym termi-
nie, jednak¿e nie pó�niej ni¿ w terminie jednego miesi¹ca od
dnia z³o¿enia wniosku.

6. Przed g³osowaniem nad przyjêciem wniosku, Zebranie
Wiejskie jest zobowi¹zane wys³uchaæ wyja�nieñ zainteresowa-
nego.

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

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

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

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

3. Mandat  So³tysa lub cz³onka Rady So³eckiej wygasa w
terminie 30 dni od dnia z³o¿enia rezygnacji, je¿eli    wcze�niej nie
zostanie  ona  pisemnie wycofana.

4. Mandat So³tysa lub cz³onka Rady So³eckiej  wygasa  w
razie �mierci.

§ 34.      W przypadku wyborów uzupe³niaj¹cych  w trakcie
trwania kadencji, stosuje siê odpowiednio przepisy  IV Rozdzia-
³u niniejszego Statutu.

§  35.Obs³ugê kancelaryjno-techniczn¹  wyborów zapew-
niaj¹  pracownicy Urzêdu Gminy wyznaczeni  przez Wójta.

Rozdzia³ VI
Gospodarka finansowa So³ectwa

§ 36.1. So³ectwo rozdysponowuje �rodki finansowe wy-
dzielone w bud¿ecie gminy na podstawie stosownej uchwa³y
Rady Gminy. Rozdysponowanie �rodków nastêpuje na Zebra-
niu Wiejskim, a ustalony podzia³ �rodków staje  siê obowi¹zuj¹-
cy  po uchwaleniu bud¿etu gminy na dany rok bud¿etowy.

2. So³ectwo mo¿e wnioskowaæ do Rady Gminy lub Wójta
Gminy o zmianê przeznaczenia �rodków finansowych.

3. �rodki finansowe wydzielone w bud¿ecie Gminy do dys-
pozycji So³ectwa przeznacza siê na:

- dofinansowanie realizowanych zadañ inwestycyjnych w
So³ectwie,

- dofinansowanie dzia³alno�ci sportowej i kulturalnej w
So³ectwie,

- wypoczynek dzieci i m³odzie¿y,
- utrzymanie obiektów u¿yteczno�ci publicznej w So³ec-

twie,
- dofinansowanie czynów spo³ecznych,
- pokrycie kosztów zwi¹zanych z dzia³alno�ci¹ techniczno-

organizacyjn¹ organów So³ectwa.

Rozdzia³ VII
Nadzór nad dzia³alno�ci¹ So³ectwa

§ 37. 1. Kontrolê nad dzia³alno�ci¹ So³ectwa w zakresie
realizowanych zadañ, sprawuje Rada Gminy.

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

- dokonywanie  kontroli i lustracji  przez Komisjê Rewizyj-
n¹ Rady Gminy,

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

3. Wójt Gminy i wyznaczeni przez niego pracownicy maj¹
prawo ¿¹dania niezbêdnych informacji i danych dotycz¹cych funk-
cjonowania So³ectwa. Mog¹ ponadto uczestniczyæ w posiedze-
niach organów So³ectwa.

4. Wójt Gminy i podporz¹dkowane Gminie jednostki orga-
nizacyjne, zobowi¹zane s¹ uwzglêdniæ i realizowaæ uchwa³y i
opinie organów So³ectwa, udzielaj¹c odpowiedzi w terminie 21
dni, a w razie odmiennego stanowiska, przedstawiæ je wraz z
uzasadnieniem.

5. Wójt Gminy, je¿eli uzna uchwa³y organów So³ectwa za
wykraczaj¹ce poza zakres przekazanych im kompetencji i sprzecz-
ne z prawem - wstrzymuje ich realizacjê.

6. Organy So³ectwa mog¹ wnie�æ sprzeciw do Wójta Gmi-
ny na postêpowanie sprzeczne z ust. 6, gdy narusza ono istotne
interesy mieszkañców.

7. Wójt Gminy uznaje sprzeciw, b¹d� wnosi sprawê pod obrady
Rady Gminy, której uchwa³a ostatecznie rozstrzyga sprawê.

Rozdzia³ VIII
Postanowienia koñcowe

§ 38.Zmiany Statutu dokonuje Rada Gminy  po konsulta-
cji z mieszkañcami So³ectwa :

1/ z w³asnej inicjatywy,
2/ na wniosek Wójta,
3/ na wniosek Zebrania Wiejskiego.

§ 39.   Sprawy sporne miêdzy organami So³ectwa dotycz¹-
ce interpretacji niniejszego Statutu rozpatruje Rada Gminy.
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 Na podstawie art. 35 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r.
o samorz¹dzie gminnym ( Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z
pó�n. zm.)  -  R a d a   G m i n y  w  Olszance   u c h w a l a , co
nastêpuje:

§ 1.Po przeprowadzeniu konsultacji z mieszkañcami okre-
�la siê Statut So³ectwa Obórki, stanowi¹cy za³¹cznik do niniej-
szej uchwa³y.

§ 2.Traci moc uchwa³a Nr XVII/104/96 Rady Gminy w Ol-
szance z dnia 18 kwietnia 1996 r.  w  sprawie uchwalenia Statu-
tów So³ectw Gminy Olszanka.

§ 3.Wykonanie uchwa³y powierza siê Wójtowi Gminy.

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

Przewodnicz¹cy Rady
Zbigniew Sawicz

Za³¹cznik
do uchwa³y Nr IV/37/2003

                 Rady Gminy w Olszance
z dnia 19 lutego 2003r.

Statut So³ectwa  Obórki

Rozdzia³ I
Nazwa i teren dzia³ania

§ 1.1. Ogó³ mieszkañców So³ectwa  Obórki    stanowi
Samorz¹d Mieszkañców Wsi.

2. Nazwa Samorz¹du Mieszkañców Wsi brzmi:  So³ectwo
Obórki .

§ 2.1. So³ectwo Obórki   jest jednostk¹ pomocnicz¹, której
mieszkañcy wspólnie z innymi So³ectwami tworz¹ wspólnotê
samorz¹dow¹ Gminy Olszanka.

2. Samorz¹d mieszkañców wsi - So³ectwo Obórki dzia³a
na podstawie przepisów prawa, a w szczególno�ci:

- ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorz¹dzie gminnym,
- Statutu Gminy Olszanka,
- niniejszego Statutu.

§ 3. Teren dzia³ania So³ectwa obejmuje wie� Obórki  o
obszarze 879,33 ha.

Rozdzia³ II
Zakres dzia³ania So³ectwa

§ 4.Do zakresu dzia³ania So³ectwa nale¿¹ sprawy publicz-
ne o znaczeniu miejscowym nie zastrze¿one przepisami prawa
na rzecz innych podmiotów.
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Uchwa³a Nr IV/37/2003
Rady Gminy w Olszance

z dnia 19 lutego 2003 r.

w sprawie okre�lenia Statutu So³ectwa  Obórki.

§ 5 .Do zadañ samorz¹du mieszkañców So³ectwa Obórki
nale¿y:

1/  tworzenie warunków do pe³nego udzia³u w ¿yciu pu-
blicznym wszystkich mieszkañców So³ectwa,

2/  kszta³towanie zasad wspó³¿ycia spo³ecznego,
3/  udzia³ w rozpatrywaniu spraw socjalno-bytowych, opie-

ki zdrowotnej, kultury, sportu, wypoczynku i innych zwi¹zanych z
miejscem zamieszkania,

4/  organizowanie wspólnych prac na rzecz miejsca za-
mieszkania,

5/   tworzenie pomocy s¹siedzkiej,
6/   d¹¿enie do zachowania istniej¹cych warto�ci spo³ecz-

no-kulturowych i ich promowanie,
7/  podejmowanie dzia³añ umacniaj¹cych bezpieczeñstwo

i porz¹dek publiczny,
8/   zarz¹dzanie powierzonym mieniem komunalnym i ko-

rzystanie z tego mienia zgodnie z uchwa³ami Rady Gminy,
9/  sprawowanie kontroli spo³ecznej nad dzia³alno�ci¹ jed-

nostek organizacyjnych zwi¹zanych z warunkami ¿ycia na wsi.

§ 6.Zadania okre�lone w § 5  Samorz¹d Mieszkañców
Wsi realizuje w szczególno�ci poprzez:

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

Samorz¹du Mieszkañców,
3/  wspó³uczestnictwo w organizowaniu i przeprowadza-

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

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

5/  wspó³pracê z radnymi z terenu so³ectwa w zakresie
organizacji spotkañ z wyborcami, dy¿urów oraz kierowania do
nich wniosków dotycz¹cych So³ectwa,

6/   ustalanie zadañ dla So³tysa do realizacji miêdzy Ze-
braniami Wiejskimi,

7/  podejmowanie dzia³añ na rzecz powo³ywania komite-
tów do realizacji inicjatyw spo³ecznych.

Rozdzia³ III
Organy So³ectwa i zakres ich dzia³ania

§ 7.1. Organami So³ectwa s¹:
1/ Zebranie Wiejskie - organ uchwa³odawczy,
2/ So³tys                       - organ wykonawczy,
2. Rada So³ecka   pe³ni funkcjê  opiniodawczo-doradcz¹

wspomagaj¹c¹ dzia³alno�æ   So³tysa.

 Zebranie Wiejskie

§ 8.Zebranie Wiejskie tworz¹   wszyscy stali, pe³noletni
mieszkañcy So³ectwa. Uprawnionymi do g³osowania s¹ wszy-
scy stali,  pe³noletni mieszkañcy So³ectwa.
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§ 9. Do wy³¹cznej w³a�ciwo�ci Zebrania Wiejskiego nale¿y:
1/ wybór Komisji  Wyborczej
2/ przyjêcie wniosku  w sprawie  odwo³ania So³tysa i Rady

So³eckiej  przed up³ywem kadencji,
3/ wybór So³tysa i Rady So³eckiej w przypadkach okre�lo-

nych w § 29,
4/ uchwalenie rocznego planu rzeczowo-finansowego oraz

dokonywania jego zmian,
5/ przyjmowanie sprawozdañ finansowych sporz¹dzanych

przez So³tysa, przy czym nie przyjêcie sprawozdania jest równo-
znaczne ze zg³oszeniem wniosku o odwo³anie So³tysa,

6/ opiniowanie o prawach w³asno�ci, u¿ytkowania lub w
innych sprawach rzeczowych i maj¹tkowych dotycz¹cych mienia
gminnego,

7/ opiniowanie celowo�ci utworzenia, poszerzenia i likwi-
dacji so³ectwa lub powo³ania jednostek ni¿szego rzêdu,

8/ opiniowania projektów  Statutu So³ectwa i jego zmian.

§ 10.1. Uchwa³y i opinie Zebrania Wiejskiego So³tys prze-
kazuje Wójtowi Gminy w terminie 7 dni od dnia ich podjêcia.

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

3. O sposobie za³atwienia spraw informuje siê Zebranie
Wiejskie lub So³tysa.

§ 11.Zebranie Wiejskie zwo³uje:
1/ So³tys
- z w³asnej inicjatywy,
- na wniosek co najmniej 1/20 uprawnionych do udzia³u w

Zebraniu Wiejskim,
- na polecenie Rady Gminy lub Wójta Gminy,
- na wniosek Rady So³eckiej.
2/ Upowa¿niony Zarz¹dzeniem Wójta inny cz³onek Rady

So³eckiej w przypadku trwa³ej nieobecno�ci So³tysa lub odmo-
wy zwo³ania przez niego Zebrania Wiejskiego zgodnie ze zg³o-
szonymi wnioskami.

3/  Rada Gminy stosownie do § 24 ust.1 .

§ 12.1. Zebranie Wiejskie odbywa siê w miarê istniej¹-
cych potrzeb, jednak nie rzadziej ni¿ 2 razy w roku.

2. Zawiadomienie o zebraniu og³asza siê co najmniej na
7 dni przed wyznaczonym terminem zebrania wraz z projektem
porz¹dku obrad z zastrze¿eniem ust. 3 i 9.

3. W sprawach wa¿nych,  których termin za³atwienia przez
Zebranie Wiejskie  jest istotny dla So³ectwa, termin zawiado-
mienia o  zebraniu mo¿e  zostaæ skrócony  do trzech dni.

4. Zawiadomienie o zebraniu og³asza siê przez wywie-
szenie na tablicach og³oszeñ oraz podaje do wiadomo�ci miesz-
kañcom w formie obiegówki.

5.  Zebranie Wiejskie jest wa¿ne, gdy mieszkañcy So³ec-
twa zostali zawiadomieni o zebraniu zgodnie z wymogami Sta-
tutu i bierze w nim udzia³ co najmniej 1/10 uprawnionych do
udzia³u w zebraniu mieszkañców So³ectwa.

6. Je¿eli w wyznaczonym terminie w zebraniu nie uczest-
niczy wymagana 1/10 uprawnionych do udzia³u w zebraniu, ze-
branie odbywa siê w drugim terminie.

7. Zebranie w drugim terminie mo¿e odbyæ siê w tym sa-
mym dniu, po up³ywie 30 minut od pierwszego wyznaczonego
terminu, je¿eli uczestniczy w nim co najmniej 1/30 uprawnio-
nych do udzia³u w zebraniu mieszkañców So³ectwa.

8. Ewentualno�æ drugiego terminu zebrania oraz wa¿no�æ
podjêtych na nim uchwa³ podaje siê w zawiadomieniu o Zebra-
niu Wiejskim.

9. Zebranie Wiejskie zwo³ane na wniosek mieszkañców,
Rady So³eckiej oraz z polecenia Rady Gminy lub Wójta Gminy

winno odbyæ siê w terminie do 7 dni, chyba ¿e wnioskodawca,
Rada Gminy lub Wójt wyznacz¹ inny, pó�niejszy termin.

§ 13.1. Zebranie Wiejskie otwiera i przewodniczy jego ob-
radom So³tys lub stosownie do § 11 pkt.2 upowa¿niony przez
Wójta Gminy inny cz³onek Rady So³eckiej. Zebranie Wiejskie
mo¿e wyznaczyæ inn¹ osobê spo�ród obecnych do prowadze-
nia zebrania.

2. Porz¹dek obrad, po przedstawieniu jego projektu przez
prowadz¹cego zebranie, ustala Zebranie Wiejskie.

3. Wszelkie decyzje, opinie i wnioski podejmowane s¹
przez Zebranie Wiejskie w formie uchwa³.

4. Uchwa³y Zebrania Wiejskiego zapadaj¹ zwyk³¹ wiêk-
szo�ci¹  g³osów w g³osowaniu jawnym. Zwyk³a wiêkszo�æ g³o-
sów wystêpuje wówczas, gdy liczba g³osów "za" jest wiêksza od
liczby g³osów "przeciw".

5. Uchwa³y Zebrania Wiejskiego podpisuje przewodnicz¹cy
zebrania.

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

7. Obrady Zebrania Wiejskiego s¹ protoko³owane.
8. Protokó³ z zebrania, sporz¹dzony w dwóch egzempla-

rzach, podpisuj¹ przewodnicz¹cy zebrania i protokolant.
9. Jeden egzemplarz protoko³u z zebrania wraz z list¹

obecno�ci i innymi za³¹cznikami, So³tys przekazuje Wójtowi
Gminy w ci¹gu 7 dni od zakoñczenia zebrania. Drugi egzem-
plarz protoko³u, przechowywany jest w aktach So³ectwa, które
znajduj¹ siê u So³tysa.

So³tys

§ 14.So³tys wykonuje swoj¹ funkcjê spo³ecznie.

§ 15.Do podstawowych obowi¹zków i kompetencji So³ty-
sa nale¿y :

1/ reprezentowanie So³ectwa na zewn¹trz,
2/ organizowanie zadañ So³ectwa,
3/  zwo³ywanie i przewodniczenie posiedzeniom Rady So-

³eckiej.
4/  zwo³ywanie Zebrañ Wiejskich i zapewnienie referen-

tów do przedstawienia spraw rozpatrywanych na zebraniu,
5/ udzia³ w Zebraniach Wiejskich,
6/ podejmowanie dzia³añ stosownych do wskazañ Zebra-

nia Wiejskiego, Rady Gminy i Wójta Gminy,
7/ uczestniczenie w Sesjach Rady Gminy,
8/ uczestniczenie w radach So³tysów, zwo³ywanych okre-

sowo przez Wójta Gminy,
9/ pe³nienie roli mê¿a zaufania w miejscowym �rodowisku,
10/ wykonywanie powierzonych mu przepisami prawa za-

dañ z zakresu administracji publicznej,
11/ potwierdzanie okoliczno�ci, których przy za³atwianiu

spraw przez mieszkañców wymagaj¹ przepisy prawa,
12/ sporz¹dzanie sprawozdañ z dzia³alno�ci So³ectwa,
13/ prowadzenie dokumentacji So³ectwa zawieraj¹cej;

statut So³ectwa, protoko³y z Zebrañ Wiejskich i posiedzeñ Rady
So³eckiej, sprawozdania i uchwa³y.

14/ sk³adanie przed Zebraniem Wiejskim co najmniej
2 razy w roku informacji o swojej dzia³alno�ci oraz o realizacji
dochodów i wydatków So³ectwa.

§16.1.Na Sesjach Rady Gminy, So³tysowi przys³uguje pra-
wo wystêpowania z g³osem doradczym. Mo¿e on równie¿ zg³a-
szaæ wnioski w imieniu zebrania mieszkañców.

2.Za udzia³ w Sesjach Rady Gminy So³tysowi przys³uguje
dieta na zasadach okre�lonych przez Radê Gminy.
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§ 17.So³tys z mocy prawa korzysta z ochrony prawnej przy-
s³uguj¹cej funkcjonariuszom publicznym.

Rada So³ecka

§ 18.1. Sk³ad Rady So³eckiej liczy  5 cz³onków.
2. W sk³ad Rady So³eckiej wchodzi So³tys.

§ 19.1. Posiedzeniom Rady So³eckiej przewodniczy oraz
je  zwo³uje So³tys co najmniej raz na kwarta³ oraz na pisemny
wniosek co najmniej dwóch cz³onków Rady So³eckiej w termi-
nie do 7 dni.

2. Rada So³ecka podejmuje wszelkie rozstrzygniêcia ko-
legialnie, w jawnym g³osowaniu, zwyk³¹ wiêkszo�ci¹ g³osów.

3. Z ka¿dego posiedzenia Rady So³eckiej sporz¹dza siê
protokó³, który podpisuj¹ wszyscy obecni na posiedzeniu cz³on-
kowie Rady. Protokó³ przekazuje siê Wójtowi Gminy w ci¹gu
7 dni.

4. W przypadku odmowy zwo³ania posiedzenia przez So³-
tysa, posiedzenie zwo³uje inny cz³onek Rady So³eckiej po uzgod-
nieniu z Wójtem Gminy.

5. Posiedzenie jest wa¿ne, je¿eli uczestniczy w nim  co
najmniej bezwzglêdna wiêkszo�æ  ustalonego niniejszym Sta-
tutem sk³adu osobowego Rady So³eckiej. Wykaz cz³onków Rady
So³eckiej nieobecnych na posiedzeniu oraz ewentualny fakt
odmowy zwo³ania posiedzenia przez So³tysa odnotowuje siê w
protokole.

6. W posiedzeniach Rady So³eckiej mog¹ uczestniczyæ
Radni z So³ectwa i inne zaproszone osoby. Zawiadomienie o
posiedzeniu przekazuje  zwo³uj¹cy posiedzenie. Radni z So³ec-
twa zawiadamiani s¹ przez zwo³uj¹cego posiedzenie obligato-
ryjnie.

7.W przypadku trwa³ej nieobecno�ci So³tysa,  mo¿e on
wyznaczyæ cz³onka Rady So³eckiej do wykonywania w jego imie-
niu czynno�ci zwi¹zanych z dzia³alno�ci¹ So³ectwa.

  §  20. Podstawowym obowi¹zkiem Rady So³eckiej jest
wspomaganie dzia³alno�ci So³tysa, a  w szczególno�ci:

1/  opracowywanie i przedk³adanie na Zebranie Wiejskie
projektów uchwa³ w sprawach bêd¹cych przedmiotem rozpatry-
wania przez zebranie,

2/  opracowywanie projektów programów dzia³alno�ci
So³ectwa i przedstawianie ich do zatwierdzenia Zebraniu Wiej-
skiemu,

3/  wystêpowanie wobec Zebrania Wiejskiego z inicjaty-
wami dotycz¹cymi udzia³u mieszkañców w rozwi¹zywaniu pro-
blemów So³ectwa i realizacji zadañ samorz¹du,

4/  organizowanie wykonywania uchwa³ Zebrania Wiej-
skiego,

5/  wspó³dzia³anie z w³a�ciwymi instytucjami, jednostka-
mi organizacyjnymi Gminy  i organizacjami spo³ecznymi w celu
wspólnej realizacji zadañ.

§ 21.Rada So³ecka jest sta³ym komitetem do spraw czy-
nów spo³ecznych. Zebranie Wiejskie mo¿e ustaliæ inny sk³ad
komitetu.

§ 22.1. Informacjê z dzia³alno�ci Rady So³eckiej w okresie
miêdzy Zebraniami Wiejskimi sk³ada So³tys lub upowa¿niony
przez niego inny cz³onek Rady So³eckiej na ka¿dym Zebraniu
Wiejskim.

2.Sprawozdania z dzia³alno�ci organów So³ectwa za okres
kadencji sk³ada So³tys na Zebraniu Wiejskim zwo³anym sto-
sownie do § 24 ust. 1.

Rozdzia³ IV
Wybory So³tysa i Rady So³eckiej

Zarz¹dzenie wyborów

§ 23.1. Kadencja So³tysa i Rady So³eckiej odpowiada ka-
dencji Rady Gminy i koñczy siê z chwil¹ wyboru nowych orga-
nów So³ectwa.

2.Wybory So³tysa i Rady So³eckiej zarz¹dza Rada Gminy
w terminie do trzech miesiêcy od dnia jej wyboru.

3.Wybory  odbywaj¹ siê w pierwsz¹ niedzielê po up³ywie
14 dni od daty wa¿nie odbytego Zebrania Wiejskiego zwo³ane-
go przez Radê Gminy dla dokonania czynno�ci. o których mowa
w § 24.

 4. Wybory s¹ tajne i bezpo�rednie.

 Komisja Wyborcza

§ 24.1. Rada Gminy zwo³uje i wyznacza termin oraz prze-
wodnicz¹cego Zebrania Wiejskiego, na którym mieszkañcy So-
³ectwa dokonaj¹ wyboru 5-osobowej Komisji Wyborczej oraz
przyjmowane s¹ zg³oszenia  kandydatów  na So³tysa i cz³onków
Rady So³eckiej.

2.Przewodnicz¹cego Komisji oraz jego zastêpcê wybiera-
j¹ spo�ród siebie cz³onkowie Komisji.

3. Komisja Wyborcza  w czasie zebrania  dokona rejestra-
cji kandydatów zg³oszonych  przez mieszkañców So³ectwa na
funkcjê So³tysa i cz³onków Rady So³eckiej spo�ród   osób maj¹-
cych  prawo wyborcze w So³ectwie. Liczba kandydatów jest nie-
ograniczona.

4.Kandydat na So³tysa  lub cz³onka Rady So³eckiej przed
rejestracj¹ przez Komisjê Wyborcz¹ wyra¿a ustn¹ lub pisemn¹
zgodê na kandydowanie wobec Zebrania Wiejskiego. Zgoda
mo¿e byæ wycofana w ka¿dym czasie. Pisemny wniosek w tej
sprawie przyjmuje Komisja Wyborcza.

5.   Kandydat na So³tysa mo¿e jednocze�nie kandydowaæ
na cz³onka Rady So³eckiej.

6. Z chwil¹ wyczerpania  zg³oszeñ, listê zg³oszonych kan-
dydatów zamyka Zebranie Wiejskie poprzez podjêcie stosow-
nej uchwa³y.

7.Informacjê o zg³oszonych kandydatach, Komisja Wybor-
cza niezw³ocznie podaje do publicznej wiadomo�ci mieszkañ-
com So³ectwa w formie obwieszczenia.

8. Protokó³ z rejestracji kandydatów Komisja Wyborcza
niezw³ocznie przekazuje Wójtowi Gminy.

9. Wysoko�æ wynagrodzenia cz³onków Komisji ustala Ze-
branie Wiejskie w ramach �rodków finansowych, wydzielonych
w bud¿ecie Gminy do dyspozycji So³ectw.

Cz³onek Komisji mo¿e wyraziæ zgodê na wykonywanie
zadañ spo³ecznie.

10.Cz³onek Komisji Wyborczej nie mo¿e kandydowaæ na
funkcje So³tysa i cz³onka Rady So³eckiej.

Karty do g³osowania

§ 25.1. Druki kart do g³osowania zapewnia Wójt Gminy.
2. Karty drukowane s¹ na podstawie protoko³u Komisji

Wyborczej w sprawie przyjêcia rejestracji kandydatów na So³ty-
sa i cz³onków Rady So³eckiej.

3. Karty drukowane s¹ oddzielnie dla kandydatów na So³-
tysa i dla kandydatów na cz³onka Rady So³eckiej.

4. Imiona i nazwiska kandydatów umieszczane s¹ na kar-
cie do g³osowania formatu A-4 lub A-5 w kolejno�ci alfabetycznej.

5. Na karcie do g³osowania drukuje siê pieczêæ Rady
Gminy oraz umieszcza  informacjê o sposobie g³osowania.
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 Przebieg g³osowania

§ 26.1. G³osowanie odbywa siê w lokalu wyborczym,  wy-
znaczonym przez Wójta Gminy.    Obwieszczenie o wyznaczonym
miejscu g³osowania, Wójt podaje do publicznej wiadomo�ci w
terminie co najmniej 7 dni przed dniem wyborów.

2. Wyposa¿enie lokalu w urnê wyborcz¹, god³o  oraz wy-
dzielenie miejsc zapewniaj¹cych tajno�æ g³osowania zabezpie-
cza pracownik Urzêdu Gminy wytypowany przez Wójta Gminy.

3. G³osowanie odbywa siê miêdzy godzin¹ 8oo a 18oo  bez
przerwy.

4. Nad prawid³owym przebiegiem g³osowania czuwa Ko-
misja Wyborcza.

5.   Przed rozpoczêciem g³osowania Komisja Wyborcza
sprawdza czy urna jest   pusta oraz pieczêtuje urnê pieczêci¹
So³ectwa.

 6.  Podczas g³osowania w lokalu wyborczym powinno
przebywaæ co najmniej 3 cz³onków Komisji Wyborczej w tym
przewodnicz¹cy lub jego zastêpca.

7. Komisja wydaje opieczêtowane pod³u¿n¹ pieczêci¹  z
nazw¹ so³ectwa  karty do g³osowania wyborcom uprawnionym
do g³osowania na podstawie spisu wyborców.

8. Wyborcy, którym wydano kartê do g³osowania, kwituj¹
jej odbiór podpisem w spisie wyborców

9. Sporz¹dzenie spisu wyborców zapewnia Wójt Gminy.
10. Sposób dostarczenia spisu wyborców oraz kart do

g³osowania Komisji Wyborczej ustala Wójt Gminy.
11. W lokalu wyborczym nie mo¿e byæ prowadzona ¿adna

agitacja wyborcza.
12. Kandydaci do organów So³ectwa mog¹ upowa¿niæ

pe³nomocników reprezentuj¹cych ich interesy w czasie g³oso-
wania i ustalenia wyników g³osowania.

13.  Jeden kandydat mo¿e upowa¿niæ jednego pe³nomocnika.
14. Pe³nomocnik mo¿e przebywaæ w lokalu w czasie g³o-

sowania oraz w czasie ustalania wyników g³osowania, ale nie
mo¿e braæ udzia³u w pracach Komisji wyborczej, ani prowadziæ
agitacji.

Ustalenie wyników g³osowania

      § 27.1. Niezw³ocznie po zakoñczeniu g³osowania, Ko-
misja Wyborcza otwiera urnê wyborcz¹, przelicza karty do g³oso-
wania, oddane g³osy  i ustala wyniki g³osowania.

2. Komisja Wyborcza sporz¹dza protokó³ oddzielnie z wy-
borów So³tysa i oddzielnie z wyborów Rady So³eckiej, zawiera-
j¹cy nastêpuj¹ce dane:

- liczbê uprawnionych do g³osowania,
- liczbê niewykorzystanych kart do g³osowania,
- liczbê wydanych kart do g³osowania wyborcom,
- liczbê kart wyjêtych z urny / wa¿ne i niewa¿ne/
- liczbê g³osów wa¿nych oddanych na poszczególnych

kandydatów,
- liczbê g³osów niewa¿nych
- imiona i nazwiska kandydatów na So³tysa i cz³onków

Rady So³eckiej oraz liczbê g³osów oddanych na poszczegól-
nych kandydatów.

3. Za wybranego uznaje siê tego kandydata, który uzyska³
najwiêksz¹ liczbê wa¿nie oddanych g³osów z zastrze¿eniem § 28 .

4.W przypadku równej liczby g³osów oddanych na kandy-
datów, Komisja Wyborcza rozstrzyga w drodze losowania na
Zebraniu Wiejskim, zwo³anym na polecenie Wójta Gminy w ter-
minie do 7 dni od dnia wyborów.

5.W przypadku g³osowania na  jednego zg³oszonego kan-
dydata na So³tysa, kandydat zostaje wybrany je¿eli uzyska co
najmniej 50% plus jeden wa¿nych g³osów.

6.W przypadku g³osowania na zg³oszonych kandydatów
do Rady So³eckiej w liczbie 4  lub mniejszej , cz³onkiem Rady
So³eckiej zostaje wybrany ten kandydat, który uzyska³ co naj-
mniej 50% plus jeden wa¿nych g³osów.

7.Je¿eli kandyduj¹cy równocze�nie zostanie wybrany  na
funkcjê So³tysa i cz³onka Rady So³eckiej , Komisja Wyborcza w
protokole z wyborów uznaje wybór na funkcjê So³tysa.  W takim
przypadku cz³onkiem Rady So³eckiej zostaje  wybrany  kandydat
kolejny  z najwiêksz¹ liczb¹ g³osów.

8.Protoko³y sporz¹dza siê w trzech egzemplarzach w obec-
no�ci wszystkich cz³onków Komisji. Jeden egzemplarz Komisja
Wyborcza wywiesza po jego sporz¹dzeniu w lokalu wyborczym,
drugi egzemplarz niezw³ocznie przekazuje Wójtowi Gminy, trzeci
egzemplarz pozostawia w depozycie Urzêdu Gminy wraz z karta-
mi do g³osowania /wykorzystanymi i niewykorzystanymi/ oraz
spisem wyborców.

Wa¿no�æ wyborów

§ 28.1. Wybory s¹ wa¿ne, je¿eli we�mie w nich udzia³ co
najmniej 25% uprawnionych do g³osowania mieszkañców So-
³ectwa.

§ 29.1. Je¿eli w wyborach we�mie udzia³ mniej ni¿ 25%
uprawnionych do g³osowania  i nie dokona siê  wyboru So³tysa
i cz³onków Rady So³eckiej  zgodnie §  27 ust. 5 i 6, wybory prze-
prowadza siê na Zebraniu Wiejskim, zwo³anym zgodnie z § 24
ust.1 niniejszego Statutu, przy czym  czynno�ci wyborcze  wyko-
nuje ta sama Komisja Wyborcza .

2. W  przypadku, o którym mowa w ust.1 , wybory  przeprowadza
siê   w  g³osowaniu tajnym  stosuj¹c odpowiednio przepisy  §  24
ust.3,4,5,6 i 10 ,     § 25, § 26 ust. 4,5,7,8,9,10,  i  § 27 ust. 1,2,7,8.

3. Za wybranych na  funkcjê So³tysa i  cz³onków  Rady
So³eckiej uznaje siê kandydatów, którzy uzyskali najwiêksz¹  licz-
bê wa¿nie oddanych g³osów. W    przypadku równej liczby g³o-
sów uzyskanych przez kandydatów § 27 ust. 4 stosuje siê odpo-
wiednio.

4. Na podstawie wyników  g³osowania tajnego przepro-
wadzonego stosownie  do ust.2 Zebranie Wiejskie  podejmuje
uchwa³ê o wyborze So³tysa i cz³onków  Rady So³eckiej.

§  30. 1. Wszelkie  protesty  w sprawach  wyborów  mog¹
byæ z³o¿one  w terminie  do   1 m-ca po og³oszeniu wyników.

2. Protesty rozpatruje Rada Gminy    na najbli¿szym  po-
siedzeniu.

§  31.Objêcie funkcji So³tysa i cz³onków Rady So³eckiej
nastêpuje  z chwil¹ stwierdzenia  wyników  wyborów  przez Ko-
misjê  Wyborcz¹  , a w przypadku okre�lonym w § 29 z chwil¹
podjêcia   uchwa³  Zebrania Wiejskiego  o wyborze   So³tysa i
cz³onków Rady So³eckiej.

Rozdzia³ V
Odwo³anie So³tysa i cz³onków Rady So³eckiej

§ 32. 1. So³tys i cz³onkowie Rady So³eckiej s¹ bezpo�red-
nio odpowiedzialni przed  mieszkañcami So³ectwa i mog¹ byæ
przez nich odwo³ani przed up³ywem kadencji , je¿eli nie  wykonu-
j¹ swoich obowi¹zków, naruszaj¹ postanowienia Statutu i
uchwa³y Zebrania Wiejskiego lub dopu�cili siê czynu dyskwali-
fikuj¹cego w opinii �rodowiska.

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

- 1/10 mieszkañców, maj¹cych sta³e prawo wyborcze w
So³ectwie
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- Rada Gminy,
- Wójt Gminy.
3. Do g³osowania nad  przyjêciem wniosku o odwo³anie

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

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

5. Wniosek winien byæ z³o¿ony przez wnioskodawcê na
Zebraniu Wiejskim i na tym zebraniu rozpatrzony. Zebranie Wiej-
skie mo¿e postanowiæ o rozpatrzeniu wniosku w innym termi-
nie, jednak¿e nie pó�niej ni¿ w terminie jednego miesi¹ca od
dnia z³o¿enia wniosku.

6. Przed g³osowaniem nad przyjêciem wniosku, Zebranie
Wiejskie jest zobowi¹zane wys³uchaæ wyja�nieñ zainteresowa-
nego.

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

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

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

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

3. Mandat  So³tysa lub cz³onka Rady So³eckiej wygasa w
terminie 30 dni od dnia z³o¿enia rezygnacji, je¿eli    wcze�niej
nie zostanie  ona  pisemnie wycofana.

4. Mandat So³tysa lub cz³onka Rady So³eckiej  wygasa  w
razie �mierci.

§ 34.      W przypadku wyborów uzupe³niaj¹cych  w trakcie
trwania kadencji, stosuje siê odpowiednio przepisy  IV Rozdzia-
³u niniejszego Statutu.

§  35.Obs³ugê kancelaryjno-techniczn¹  wyborów zapew-
niaj¹  pracownicy Urzêdu Gminy wyznaczeni  przez Wójta.

Rozdzia³ VI
Gospodarka finansowa So³ectwa

§ 36.1. So³ectwo rozdysponowuje �rodki finansowe wy-
dzielone w bud¿ecie gminy na podstawie stosownej uchwa³y
Rady Gminy. Rozdysponowanie �rodków nastêpuje na Zebra-
niu Wiejskim, a ustalony podzia³ �rodków staje  siê obowi¹zu-
j¹cy  po uchwaleniu bud¿etu gminy na dany rok bud¿etowy.

2. So³ectwo mo¿e wnioskowaæ do Rady Gminy lub Wójta
Gminy o zmianê przeznaczenia �rodków finansowych.

3. �rodki finansowe wydzielone w bud¿ecie Gminy do dys-
pozycji So³ectwa przeznacza siê na:

- dofinansowanie realizowanych zadañ inwestycyjnych w
So³ectwie,

- dofinansowanie dzia³alno�ci sportowej i kulturalnej w
So³ectwie,

- wypoczynek dzieci i m³odzie¿y,
- utrzymanie obiektów u¿yteczno�ci publicznej w So³ectwie,
- dofinansowanie czynów spo³ecznych,
- pokrycie kosztów zwi¹zanych z dzia³alno�ci¹ techniczno-

organizacyjn¹ organów So³ectwa.

Rozdzia³ VII
Nadzór nad dzia³alno�ci¹ So³ectwa

§ 37.  1. Kontrolê nad dzia³alno�ci¹ So³ectwa w zakresie
realizowanych zadañ, sprawuje Rada Gminy.

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

- dokonywanie  kontroli i lustracji  przez Komisjê Rewizyj-
n¹ Rady Gminy,

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

3. Wójt Gminy i wyznaczeni przez niego pracownicy maj¹
prawo ¿¹dania niezbêdnych informacji i danych dotycz¹cych funk-
cjonowania So³ectwa. Mog¹ ponadto uczestniczyæ w posiedze-
niach organów So³ectwa.

4. Wójt Gminy i podporz¹dkowane Gminie jednostki orga-
nizacyjne, zobowi¹zane s¹ uwzglêdniæ i realizowaæ uchwa³y i
opinie organów So³ectwa, udzielaj¹c odpowiedzi w terminie
21 dni, a w razie odmiennego stanowiska, przedstawiæ je wraz
z uzasadnieniem.

5. Wójt Gminy, je¿eli uzna uchwa³y organów So³ectwa za
wykraczaj¹ce poza zakres przekazanych im kompetencji i sprzecz-
ne z prawem - wstrzymuje ich realizacjê.

6. Organy So³ectwa mog¹ wnie�æ sprzeciw do Wójta Gmi-
ny na postêpowanie sprzeczne z ust. 6, gdy narusza ono istotne
interesy mieszkañców

7. Wójt Gminy uznaje sprzeciw, b¹d� wnosi sprawê pod
obrady Rady Gminy, której uchwa³a ostatecznie rozstrzyga sprawê.

Rozdzia³ VIII
Postanowienia koñcowe

§ 38.Zmiany Statutu dokonuje Rada Gminy  po konsulta-
cji z mieszkañcami So³ectwa :

1/ z w³asnej inicjatywy,
2/ na wniosek Wójta,
3/ na wniosek Zebrania Wiejskiego.

§ 39.   Sprawy sporne miêdzy organami So³ectwa dotycz¹-
ce interpretacji niniejszego Statutu, rozpatruje Rada Gminy.
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 Na podstawie art. 35 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r.
o samorz¹dzie gminnym ( Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z
pó�n. zm.)  -R a d a   G m i n y  w  Olszance   u c h w a l a,  co
nastêpuje:

§ 1.Po przeprowadzeniu konsultacji z mieszkañcami okre-
�la siê Statut So³ectwa Pogorzela, stanowi¹cy za³¹cznik do ni-
niejszej uchwa³y.

§ 2.Traci moc uchwa³a Nr XVII/104/96 Rady Gminy w Ol-
szance z dnia 18 kwietnia 1996 r. w sprawie uchwalenia Statu-
tów So³ectw Gminy Olszanka.

§ 3.Wykonanie uchwa³y powierza siê Wójtowi Gminy.

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

Przewodnicz¹cy Rady
Zbigniew Sawicz

Za³¹cznik
do uchwa³y Nr IV/38/2003

                 Rady Gminy w Olszance
z  dnia 19 lutego 2003r.

Statut So³ectwa  Pogorzela

Rozdzia³ I
Nazwa i teren dzia³ania

§ 1.1.Ogó³ mieszkañców So³ectwa Pogorzela stanowi Sa-
morz¹d Mieszkañców Wsi.

2.Nazwa Samorz¹du Mieszkañców Wsi brzmi:  So³ectwo
Pogorzela .

§ 2.1.So³ectwo Pogorzela   jest jednostk¹ pomocnicz¹,
której mieszkañcy wspólnie z innymi So³ectwami tworz¹ wspól-
notê samorz¹dow¹ Gminy Olszanka.

2.Samorz¹d mieszkañców wsi - So³ectwo Pogorzela, dzia³a
na podstawie przepisów prawa, a w szczególno�ci:

- ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorz¹dzie gminnym,
- Statutu Gminy Olszanka,
- niniejszego Statutu.

§ 3.Teren dzia³ania So³ectwa obejmuje wie�  Pogorzela o
obszarze 850,20 ha.
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Uchwa³a Nr IV/38/2003
Rady Gminy w Olszance

z dnia 19 lutego 2003 r.

w sprawie okre�lenia Statutu So³ectwa  Pogorzela.

Rozdzia³ II
Zakres dzia³ania So³ectwa

§ 4.Do zakresu dzia³ania So³ectwa nale¿¹ sprawy publicz-
ne o znaczeniu miejscowym nie zastrze¿one przepisami prawa
na rzecz innych podmiotów.

§ 5 .Do zadañ samorz¹du mieszkañców So³ectwa Pogo-
rzela nale¿y:

1/  tworzenie warunków do pe³nego udzia³u w ¿yciu pu-
blicznym wszystkich mieszkañców So³ectwa,

2/  kszta³towanie zasad wspó³¿ycia spo³ecznego,
3/  udzia³ w rozpatrywaniu spraw socjalno-bytowych, opie-

ki zdrowotnej, kultury, sportu, wypoczynku i innych zwi¹zanych z
miejscem zamieszkania,

4/   organizowanie wspólnych prac na rzecz miejsca za-
mieszkania,

5/   tworzenie pomocy s¹siedzkiej,
6/   d¹¿enie do zachowania istniej¹cych warto�ci spo³ecz-

no-kulturowych i ich promowanie,
7/  podejmowanie dzia³añ umacniaj¹cych bezpieczeñstwo

i porz¹dek publiczny,
8/   zarz¹dzanie powierzonym mieniem komunalnym i ko-

rzystanie z tego mienia zgodnie z uchwa³ami Rady Gminy,
9/  sprawowanie kontroli spo³ecznej nad dzia³alno�ci¹ jed-

nostek organizacyjnych zwi¹zanych z warunkami ¿ycia na wsi.

§ 6.Zadania okre�lone w § 5  Samorz¹d Mieszkañców
Wsi realizuje w szczególno�ci poprzez:

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

Samorz¹du Mieszkañców,
3/  wspó³uczestnictwo w organizowaniu i przeprowadza-

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

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

5/  wspó³pracê z radnymi z terenu so³ectwa w zakresie
organizacji spotkañ z wyborcami, dy¿urów oraz kierowania do
nich wniosków dotycz¹cych So³ectwa,

6/   ustalanie zadañ dla So³tysa do realizacji miêdzy zebra-
niami wiejskimi,

7/  podejmowanie dzia³añ na rzecz powo³ywania komite-
tów do realizacji inicjatyw spo³ecznych.

Rozdzia³ III
Organy So³ectwa i zakres ich dzia³ania

§ 7.1.Organami So³ectwa s¹:
1/ Zebranie Wiejskie - organ uchwa³odawczy,
2/ So³tys                      - organ wykonawczy,
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2.Rada So³ecka   pe³ni funkcjê  opiniodawczo-doradcz¹
wspomagaj¹c¹ dzia³alno�æ   So³tysa.

Zebranie Wiejskie

§ 8.Zebranie Wiejskie tworz¹   wszyscy stali, pe³noletni
mieszkañcy So³ectwa. Uprawnionymi do g³osowania s¹ wszy-
scy stali,  pe³noletni mieszkañcy So³ectwa.

§ 9. Do wy³¹cznej w³a�ciwo�ci Zebrania Wiejskiego nale¿y:
1/ wybór Komisji  Wyborczej
2/ przyjêcie wniosku  w sprawie  odwo³ania So³tysa i Rady

So³eckiej  przed up³ywem kadencji,
3/ wybór So³tysa i Rady So³eckiej w przypadkach okre�lo-

nych w § 29,
4/ uchwalenie rocznego planu rzeczowo-finansowego oraz

dokonywania jego zmian,
5/ przyjmowanie sprawozdañ finansowych sporz¹dzanych

przez So³tysa, przy czym nie przyjêcie sprawozdania jest równo-
znaczne ze zg³oszeniem wniosku o odwo³anie So³tysa,

6/ opiniowanie o prawach w³asno�ci, u¿ytkowania lub w
innych sprawach rzeczowych i maj¹tkowych dotycz¹cych mienia
gminnego,

7/ opiniowanie celowo�ci utworzenia, poszerzenia i likwi-
dacji so³ectwa lub powo³ania jednostek ni¿szego rzêdu,

8/ opiniowania projektów  Statutu So³ectwa i jego zmian.

§ 10.1. Uchwa³y i opinie Zebrania Wiejskiego So³tys prze-
kazuje Wójtowi Gminy w terminie 7 dni od dnia ich podjêcia.

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

3. O sposobie za³atwienia spraw informuje siê Zebranie
Wiejskie lub So³tysa.

§ 11. Zebranie Wiejskie zwo³uje:
1/ So³tys
- z w³asnej inicjatywy,
- na wniosek co najmniej 1/20 uprawnionych do udzia³u w

Zebraniu Wiejskim,
- na polecenie Rady Gminy lub Wójta Gminy,
- na wniosek Rady So³eckiej.
2/ Upowa¿niony Zarz¹dzeniem Wójta inny cz³onek Rady

So³eckiej w przypadku trwa³ej nieobecno�ci So³tysa lub odmo-
wy zwo³ania przez niego Zebrania Wiejskiego zgodnie ze zg³o-
szonymi wnioskami.

3/ Rada Gminy stosownie do § 24 ust.1 .

§ 12.1. Zebranie Wiejskie odbywa siê w miarê istniej¹-
cych potrzeb, jednak nie rzadziej ni¿ 2 razy w roku.

2. Zawiadomienie o zebraniu og³asza siê co najmniej na
7 dni przed wyznaczonym terminem zebrania wraz z projektem
porz¹dku obrad z zastrze¿eniem ust. 3 i 9.

3. W sprawach wa¿nych,  których termin za³atwienia przez
Zebranie Wiejskie  jest istotny dla So³ectwa, termin zawiado-
mienia o  zebraniu mo¿e  zostaæ skrócony  do trzech dni.

4. Zawiadomienie o zebraniu og³asza siê przez wywie-
szenie na tablicach og³oszeñ oraz podaje do wiadomo�ci miesz-
kañcom w formie obiegówki.

5.  Zebranie Wiejskie jest wa¿ne, gdy mieszkañcy So³ec-
twa zostali zawiadomieni o zebraniu zgodnie z wymogami Sta-
tutu i bierze w nim udzia³ co najmniej 1/10 uprawnionych do
udzia³u w zebraniu mieszkañców So³ectwa.

6. Je¿eli w wyznaczonym terminie w zebraniu nie uczest-
niczy wymagana 1/10 uprawnionych do udzia³u w zebraniu, ze-
branie odbywa siê w drugim terminie.

7. Zebranie w drugim terminie mo¿e odbyæ siê w tym sa-
mym dniu, po up³ywie 30 minut od pierwszego wyznaczonego
terminu, je¿eli uczestniczy w nim co najmniej 1/30 uprawnio-
nych do udzia³u w zebraniu mieszkañców So³ectwa.

8. Ewentualno�æ drugiego terminu zebrania oraz wa¿no�æ
podjêtych na nim uchwa³ podaje siê w zawiadomieniu o Zebra-
niu Wiejskim.

9. Zebranie Wiejskie zwo³ane na wniosek mieszkañców,
Rady So³eckiej oraz z polecenia Rady Gminy lub Wójta Gminy
winno odbyæ siê w terminie do 7 dni, chyba ¿e wnioskodawca,
Rada Gminy lub Wójt wyznacz¹ inny, pó�niejszy termin.

§ 13.1. Zebranie Wiejskie otwiera i przewodniczy jego ob-
radom So³tys lub stosownie do § 11 pkt.2 upowa¿niony przez
Wójta Gminy inny cz³onek Rady So³eckiej. Zebranie Wiejskie
mo¿e wyznaczyæ inn¹ osobê spo�ród obecnych do prowadze-
nia zebrania.

2. Porz¹dek obrad, po przedstawieniu jego projektu przez
prowadz¹cego zebranie, ustala Zebranie Wiejskie.

3. Wszelkie decyzje, opinie i wnioski podejmowane s¹
przez Zebranie Wiejskie w formie uchwa³.

4. Uchwa³y Zebrania Wiejskiego zapadaj¹ zwyk³¹ wiêk-
szo�ci¹  g³osów w g³osowaniu jawnym. Zwyk³a wiêkszo�æ g³o-
sów wystêpuje wówczas, gdy liczba g³osów "za" jest wiêksza od
liczby g³osów "przeciw".

5. Uchwa³y Zebrania Wiejskiego podpisuje przewodnicz¹cy
zebrania.

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

7. Obrady Zebrania Wiejskiego s¹ protoko³owane.
8. Protokó³ z zebrania, sporz¹dzony w dwóch egzempla-

rzach, podpisuj¹ przewodnicz¹cy zebrania i protokolant.
9. Jeden egzemplarz protoko³u z zebrania wraz z list¹

obecno�ci i innymi za³¹cznikami, So³tys przekazuje Wójtowi
Gminy w ci¹gu 7 dni od zakoñczenia zebrania. Drugi egzem-
plarz protoko³u, przechowywany jest w aktach So³ectwa, które
znajduj¹ siê u So³tysa.

So³tys

§ 14.So³tys wykonuje swoj¹ funkcjê spo³ecznie.

§ 15.Do podstawowych obowi¹zków i kompetencji So³ty-
sa nale¿y :

1/ reprezentowanie So³ectwa na zewn¹trz,
2/ organizowanie zadañ So³ectwa,
3/  zwo³ywanie i przewodniczenie posiedzeniom Rady

So³eckiej,
4/  zwo³ywanie Zebrañ Wiejskich i zapewnienie referen-

tów do przedstawienia spraw rozpatrywanych na zebraniu,
5/ udzia³ w Zebraniach Wiejskich,
6/  podejmowanie dzia³añ stosownych do wskazañ Ze-

brania Wiejskiego, Rady Gminy i Wójta Gminy,
7/ uczestniczenie w Sesjach Rady Gminy,
8/ uczestniczenie w radach So³tysów, zwo³ywanych okre-

sowo przez Wójta Gminy,
9/ pe³nienie roli mê¿a zaufania w miejscowym �rodowisku,
10/ wykonywanie powierzonych mu przepisami prawa za-

dañ z zakresu administracji publicznej,
11/ potwierdzanie okoliczno�ci, których przy za³atwianiu

spraw przez mieszkañców wymagaj¹ przepisy prawa,
12/ sporz¹dzanie sprawozdañ z dzia³alno�ci So³ectwa,
13/ prowadzenie dokumentacji So³ectwa zawieraj¹cej;

statut So³ectwa, protoko³y z Zebrañ Wiejskich i posiedzeñ Rady
So³eckiej, sprawozdania i uchwa³y.
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14/ sk³adanie przed Zebraniem Wiejskim co najmniej
2 razy w roku informacji o swojej dzia³alno�ci oraz o realizacji
dochodów i wydatków So³ectwa.

§16.1.Na Sesjach Rady Gminy, So³tysowi przys³uguje pra-
wo wystêpowania z g³osem doradczym. Mo¿e on równie¿ zg³a-
szaæ wnioski w imieniu zebrania mieszkañców.

2.Za udzia³ w Sesjach Rady Gminy So³tysowi przys³uguje
dieta na zasadach okre�lonych przez Radê Gminy.

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

Rada So³ecka

§ 18.1. Sk³ad Rady So³eckiej liczy  7 cz³onków.
3. W sk³ad Rady So³eckiej wchodzi So³tys.

§ 19.1. Posiedzeniom Rady So³eckiej przewodniczy oraz
je  zwo³uje So³tys co najmniej raz na kwarta³ oraz na pisemny
wniosek co najmniej dwóch cz³onków Rady So³eckiej w termi-
nie do 7 dni.

2. Rada So³ecka podejmuje wszelkie rozstrzygniêcia ko-
legialnie, w jawnym g³osowaniu, zwyk³¹ wiêkszo�ci¹ g³osów.

3. Z ka¿dego posiedzenia Rady So³eckiej sporz¹dza siê
protokó³, który podpisuj¹ wszyscy obecni na posiedzeniu cz³onkowie
Rady. Protokó³ przekazuje siê Wójtowi Gminy w ci¹gu 7 dni.

4. W przypadku odmowy zwo³ania posiedzenia przez So³-
tysa, posiedzenie zwo³uje inny cz³onek Rady So³eckiej po uzgod-
nieniu z Wójtem Gminy.

5. Posiedzenie jest wa¿ne, je¿eli uczestniczy w nim  co
najmniej bezwzglêdna wiêkszo�æ  ustalonego niniejszym Sta-
tutem sk³adu osobowego Rady So³eckiej. Wykaz cz³onków Rady
So³eckiej nieobecnych na posiedzeniu oraz ewentualny fakt
odmowy zwo³ania posiedzenia przez So³tysa odnotowuje siê w
protokole.

6. W posiedzeniach Rady So³eckiej mog¹ uczestniczyæ
Radni z So³ectwa i inne zaproszone osoby. Zawiadomienie o
posiedzeniu przekazuje  zwo³uj¹cy posiedzenie. Radni z So³ec-
twa zawiadamiani s¹ przez zwo³uj¹cego posiedzenie obligato-
ryjnie.

7.W przypadku trwa³ej nieobecno�ci So³tysa,  mo¿e on
wyznaczyæ cz³onka Rady So³eckiej do wykonywania w jego imie-
niu czynno�ci zwi¹zanych z dzia³alno�ci¹ So³ectwa.

§  20. Podstawowym obowi¹zkiem Rady So³eckiej jest
wspomaganie dzia³alno�ci So³tysa, a  w szczególno�ci:

1/  opracowywanie i przedk³adanie na Zebranie Wiejskie
projektów uchwa³ w sprawach bêd¹cych przedmiotem rozpatry-
wania przez zebranie,

2/  opracowywanie projektów programów dzia³alno�ci
So³ectwa i przedstawianie ich do zatwierdzenia Zebraniu Wiej-
skiemu,

3/  wystêpowanie wobec Zebrania Wiejskiego z inicjaty-
wami dotycz¹cymi udzia³u mieszkañców w rozwi¹zywaniu pro-
blemów So³ectwa i realizacji zadañ samorz¹du,

4/  organizowanie wykonywania uchwa³ Zebrania Wiej-
skiego,

5/  wspó³dzia³anie z w³a�ciwymi instytucjami, jednostka-
mi organizacyjnymi Gminy  i organizacjami spo³ecznymi w celu
wspólnej realizacji zadañ.

§ 21.Rada So³ecka jest sta³ym komitetem do spraw czy-
nów spo³ecznych. Zebranie Wiejskie mo¿e ustaliæ inny sk³ad
komitetu.

§ 22.1. Informacjê z dzia³alno�ci Rady So³eckiej w okresie
miêdzy Zebraniami Wiejskimi sk³ada So³tys lub upowa¿niony
przez niego inny cz³onek Rady So³eckiej na ka¿dym Zebraniu
Wiejskim.

2.Sprawozdania z dzia³alno�ci organów So³ectwa za okres
kadencji sk³ada So³tys na Zebraniu Wiejskim zwo³anym sto-
sownie do § 24 ust. 1.

Rozdzia³ IV
Wybory So³tysa i Rady So³eckiej

Zarz¹dzenie wyborów

§ 23.1. Kadencja So³tysa i Rady So³eckiej odpowiada ka-
dencji Rady Gminy i koñczy siê z chwil¹ wyboru nowych orga-
nów So³ectwa.

2.Wybory So³tysa i Rady So³eckiej zarz¹dza Rada Gminy
w terminie do trzech miesiêcy od dnia jej wyboru.

3.Wybory  odbywaj¹ siê w pierwsz¹ niedzielê po up³ywie
14 dni od daty wa¿nie odbytego Zebrania Wiejskiego zwo³ane-
go przez Radê Gminy dla dokonania czynno�ci. o których mowa
w § 24.

 4. Wybory s¹ tajne i bezpo�rednie.

 Komisja Wyborcza

§ 24.1. Rada Gminy zwo³uje i wyznacza termin oraz prze-
wodnicz¹cego Zebrania Wiejskiego, na którym mieszkañcy So-
³ectwa dokonaj¹ wyboru 5-osobowej Komisji Wyborczej oraz
przyjmowane s¹ zg³oszenia  kandydatów  na So³tysa i cz³onków
Rady So³eckiej.

2.Przewodnicz¹cego Komisji oraz jego zastêpcê wybiera-
j¹ spo�ród siebie cz³onkowie Komisji.

3. Komisja Wyborcza  w czasie zebrania  dokona rejestra-
cji kandydatów zg³oszonych  przez mieszkañców So³ectwa na
funkcjê So³tysa i cz³onków Rady So³eckiej spo�ród   osób maj¹-
cych  prawo wyborcze w So³ectwie. Liczba kandydatów jest nie-
ograniczona.

4.Kandydat na So³tysa  lub cz³onka Rady So³eckiej przed
rejestracj¹ przez Komisjê Wyborcz¹ wyra¿a ustn¹ lub pisemn¹
zgodê na kandydowanie wobec Zebrania Wiejskiego. Zgoda
mo¿e byæ wycofana w ka¿dym czasie. Pisemny wniosek w tej
sprawie przyjmuje Komisja Wyborcza.

5.   Kandydat na So³tysa mo¿e jednocze�nie kandydowaæ
na cz³onka Rady So³eckiej.

6. Z chwil¹ wyczerpania  zg³oszeñ, listê zg³oszonych kandyda-
tów zamyka Zebranie Wiejskie poprzez podjêcie stosownej uchwa³y.

7.Informacjê o zg³oszonych kandydatach, Komisja Wybor-
cza niezw³ocznie podaje do publicznej wiadomo�ci mieszkañ-
com So³ectwa w formie obwieszczenia.

8. Protokó³ rejestracji kandydatów Komisja Wyborcza nie-
zw³ocznie przekazuje Wójtowi Gminy.

9. Wysoko�æ wynagrodzenia cz³onków Komisji ustala Ze-
branie Wiejskie w ramach �rodków finansowych, wydzielonych
w bud¿ecie Gminy do dyspozycji So³ectw.

Cz³onek Komisji mo¿e wyraziæ zgodê na wykonywanie
zadañ spo³ecznie.

10.Cz³onek Komisji Wyborczej nie mo¿e kandydowaæ na
funkcje So³tysa i cz³onka Rady So³eckiej.

Karty do g³osowania

§ 25.1. Druki kart do g³osowania zapewnia Wójt Gminy.
2. Karty drukowane s¹ na podstawie protoko³u Komisji

Wyborczej w sprawie przyjêcia rejestracji kandydatów na So³ty-
sa i cz³onków Rady So³eckiej.
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3. Karty drukowane s¹ oddzielnie dla kandydatów na So³-
tysa i dla kandydatów na cz³onka Rady So³eckiej.

4. Imiona i nazwiska kandydatów umieszczane s¹ na kar-
cie do g³osowania formatu A-4 lub A-5 w kolejno�ci alfabetycznej.

5. Na karcie do g³osowania drukuje siê pieczêæ Rady
Gminy oraz umieszcza  informacjê o sposobie g³osowania.

 Przebieg g³osowania

§ 26.1. G³osowanie odbywa siê w lokalu wyborczym,  wy-
znaczonym przez Wójta Gminy.    Obwieszczenie o wyznaczonym
miejscu g³osowania, Wójt podaje do publicznej wiadomo�ci w
terminie co najmniej 7 dni przed dniem wyborów.

2. Wyposa¿enie lokalu w urnê wyborcz¹, god³o  oraz wy-
dzielenie miejsc zapewniaj¹cych tajno�æ g³osowania zabezpie-
cza pracownik Urzêdu Gminy wytypowany przez Wójta Gminy.

3. G³osowanie odbywa siê miêdzy godzin¹ 8oo a 18oo  bez
przerwy.

4. Nad prawid³owym przebiegiem g³osowania czuwa Ko-
misja Wyborcza.

5.   Przed rozpoczêciem g³osowania Komisja Wyborcza
sprawdza czy urna jest   pusta oraz pieczêtuje urnê pieczêci¹
So³ectwa.

6.  Podczas g³osowania w lokalu wyborczym powinno prze-
bywaæ co najmniej 3 cz³onków Komisji Wyborczej w tym prze-
wodnicz¹cy lub jego zastêpca.

7. Komisja wydaje opieczêtowane pod³u¿n¹ pieczêci¹  z
nazw¹ so³ectwa  karty do g³osowania wyborcom uprawnionym
do g³osowania na podstawie spisu wyborców.

8. Wyborcy, którym wydano kartê do g³osowania, kwituj¹
jej odbiór podpisem w spisie wyborców

9. Sporz¹dzenie spisu wyborców zapewnia Wójt Gminy.
10. Sposób dostarczenia spisu wyborców oraz kart do

g³osowania Komisji Wyborczej ustala Wójt Gminy.
11. W lokalu wyborczym nie mo¿e byæ prowadzona ¿adna

agitacja wyborcza.
12. Kandydaci do organów So³ectwa mog¹ upowa¿niæ

pe³nomocników reprezentuj¹cych ich interesy w czasie g³oso-
wania i ustalenia wyników g³osowania.

13.  Jeden kandydat mo¿e upowa¿niæ jednego pe³nomocnika.
14. Pe³nomocnik mo¿e przebywaæ w lokalu w czasie g³o-

sowania oraz w czasie ustalania wyników g³osowania, ale nie
mo¿e braæ udzia³u w pracach Komisji wyborczej, ani prowadziæ
agitacji.

Ustalenie wyników g³osowania

§ 27.1. Niezw³ocznie po zakoñczeniu g³osowania, Komi-
sja Wyborcza otwiera urnê wyborcz¹, przelicza karty do g³oso-
wania, oddane g³osy  i ustala wyniki g³osowania.

2. Komisja Wyborcza sporz¹dza protokó³ oddzielnie z wy-
borów So³tysa i oddzielnie z wyborów Rady So³eckiej, zawiera-
j¹cy nastêpuj¹ce dane:

- liczbê uprawnionych do g³osowania,
- liczbê niewykorzystanych kart do g³osowania,
- liczbê wydanych kart do g³osowania wyborcom,
- liczbê kart wyjêtych z urny / wa¿ne i niewa¿ne/
- liczbê g³osów wa¿nych oddanych na poszczególnych kan-

dydatów,
- liczbê g³osów niewa¿nych
- imiona i nazwiska kandydatów na So³tysa i cz³onków

Rady So³eckiej oraz liczbê g³osów oddanych na poszczegól-
nych kandydatów.

3. Za wybranego uznaje siê tego kandydata, który uzyska³
najwiêksz¹ liczbê wa¿nie oddanych g³osów z zastrze¿eniem § 28 .

4.W przypadku równej liczby g³osów oddanych na kandy-
datów, Komisja Wyborcza rozstrzyga w drodze losowania na
Zebraniu Wiejskim, zwo³anym na polecenie Wójta Gminy w ter-
minie do 7 dni od dnia wyborów.

5.W przypadku g³osowania na  jednego zg³oszonego kan-
dydata na So³tysa, kandydat zostaje wybrany je¿eli uzyska co
najmniej 50% plus jeden wa¿nych g³osów.

6.W przypadku g³osowania na zg³oszonych kandydatów
do Rady So³eckiej w liczbie 6  lub mniejszej , cz³onkiem Rady
So³eckiej zostaje wybrany ten kandydat, który uzyska³ co naj-
mniej 50% plus jeden wa¿nych g³osów.

7.Je¿eli kandyduj¹cy równocze�nie zostanie wybrany  na
funkcjê So³tysa i cz³onka Rady So³eckiej , Komisja Wyborcza w
protokole z wyborów uznaje wybór na funkcjê So³tysa.  W takim
przypadku cz³onkiem Rady So³eckiej zostaje  wybrany  kandydat
kolejny  z najwiêksz¹ liczb¹ g³osów.

8.Protoko³y sporz¹dza siê w trzech egzemplarzach w obec-
no�ci wszystkich cz³onków Komisji. Jeden egzemplarz Komisja
Wyborcza wywiesza po jego sporz¹dzeniu w lokalu wyborczym,
drugi egzemplarz niezw³ocznie przekazuje Wójtowi Gminy, trzeci
egzemplarz pozostawia w depozycie Urzêdu Gminy wraz z karta-
mi do g³osowania /wykorzystanymi i niewykorzystanymi/ oraz
spisem wyborców.

Wa¿no�æ wyborów

§ 28.1.Wybory s¹ wa¿ne je¿eli we�mie w nich udzia³ co naj-
mniej 25% uprawnionych do g³osowania mieszkañców So³ectwa.

§ 29.1. Je¿eli w wyborach we�mie udzia³ mniej ni¿ 25%
uprawnionych do g³osowania  i nie dokona siê  wyboru So³tysa
i cz³onków Rady So³eckiej  zgodnie §  27 ust. 5 i 6, wybory prze-
prowadza siê na Zebraniu Wiejskim, zwo³anym zgodnie z § 24
ust.1 niniejszego Statutu, przy czym  czynno�ci wyborcze  wyko-
nuje ta sama Komisja Wyborcza .

2. W  przypadku, o którym mowa w ust.1 , wybory  przeprowadza
siê   w  g³osowaniu tajnym  stosuj¹c odpowiednio przepisy  §  24
ust.3,4,5,6 i 10 ,     § 25, § 26 ust. 4,5,7,8,9,10,  i  § 27 ust. 1,2,7,8.

3. Za wybranych na  funkcjê So³tysa i  cz³onków  Rady
So³eckiej uznaje siê  kandydatów, którzy uzyskali najwiêksz¹
liczbê wa¿nie oddanych g³osów. W    przypadku równej liczby
g³osów uzyskanych przez kandydatów § 27 ust. 4 stosuje siê
odpowiednio.

4. Na podstawie wyników  g³osowania tajnego przepro-
wadzonego stosownie  do ust.2 Zebranie Wiejskie  podejmuje
uchwa³ê o wyborze So³tysa i cz³onków  Rady So³eckiej.

§  30. 1. Wszelkie  protesty  w sprawach  wyborów  mog¹
byæ z³o¿one  w terminie  do  1 m-ca po og³oszeniu wyników.

2. Protesty rozpatruje Rada Gminy    na najbli¿szym  po-
siedzeniu.

§  31.Objêcie funkcji So³tysa i cz³onków Rady So³eckiej
nastêpuje  z chwil¹ stwierdzenia  wyników  wyborów  przez Ko-
misjê  Wyborcz¹  , a w przypadku okre�lonym w § 29 z chwil¹
podjêcia   uchwa³  Zebrania Wiejskiego  o wyborze   So³tysa i
cz³onków Rady So³eckiej.

Rozdzia³ V
Odwo³anie So³tysa i cz³onków Rady So³eckiej

§ 32.1. So³tys i cz³onkowie Rady So³eckiej s¹ bezpo�red-
nio odpowiedzialni przed  mieszkañcami So³ectwa i mog¹ byæ
przez nich odwo³ani przed up³ywem kadencji , je¿eli nie  wykonu-
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j¹ swoich obowi¹zków, naruszaj¹ postanowienia Statutu i
uchwa³y Zebrania Wiejskiego lub dopu�cili siê czynu dyskwali-
fikuj¹cego w opinii �rodowiska.

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

- 1/10 mieszkañców, maj¹cych sta³e prawo wyborcze w
So³ectwie,

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

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

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

5. Wniosek winien byæ z³o¿ony przez wnioskodawcê na
Zebraniu Wiejskim i na tym zebraniu rozpatrzony. Zebranie Wiej-
skie mo¿e postanowiæ o rozpatrzeniu wniosku w innym termi-
nie, jednak¿e nie pó�niej ni¿ w terminie jednego miesi¹ca od
dnia z³o¿enia wniosku.

6. Przed g³osowaniem nad przyjêciem wniosku, Zebranie
Wiejskie jest zobowi¹zane wys³uchaæ wyja�nieñ zainteresowa-
nego.

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

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

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

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

3. Mandat  So³tysa lub cz³onka Rady So³eckiej wygasa w
terminie 30 dni od dnia z³o¿enia rezygnacji, je¿eli    wcze�niej nie
zostanie  ona  pisemnie wycofana.

4. Mandat So³tysa lub cz³onka Rady So³eckiej  wygasa  w
razie �mierci.

§ 34.      W przypadku wyborów uzupe³niaj¹cych  w trakcie
trwania kadencji, stosuje siê odpowiednio przepisy  IV Rozdzia-
³u niniejszego Statutu.

§  35.Obs³ugê kancelaryjno-techniczn¹  wyborów zapew-
niaj¹  pracownicy Urzêdu Gminy wyznaczeni  przez Wójta.

Rozdzia³ VI
Gospodarka finansowa So³ectwa

§ 36.1. So³ectwo rozdysponowuje �rodki finansowe wy-
dzielone w bud¿ecie gminy na podstawie stosownej uchwa³y
Rady Gminy. Rozdysponowanie �rodków nastêpuje na Zebra-
niu Wiejskim, a ustalony podzia³ �rodków staje  siê obowi¹zuj¹-
cy  po uchwaleniu bud¿etu gminy na dany rok bud¿etowy.

2. So³ectwo mo¿e wnioskowaæ do Rady Gminy lub Wójta
Gminy o zmianê przeznaczenia �rodków finansowych.

3. �rodki finansowe wydzielone w bud¿ecie Gminy do dys-
pozycji So³ectwa przeznacza siê na:

- dofinansowanie realizowanych zadañ inwestycyjnych w
So³ectwie,

- dofinansowanie dzia³alno�ci sportowej i kulturalnej w
So³ectwie,

- wypoczynek dzieci i m³odzie¿y,
- utrzymanie obiektów u¿yteczno�ci publicznej w So³ectwie,
- dofinansowanie czynów spo³ecznych,
- pokrycie kosztów zwi¹zanych z dzia³alno�ci¹ techniczno-

organizacyjn¹ organów So³ectwa.

Rozdzia³ VII
Nadzór nad dzia³alno�ci¹ So³ectwa

§ 37. 1. Kontrolê nad dzia³alno�ci¹ So³ectwa w zakresie
realizowanych zadañ, sprawuje Rada Gminy.

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

- dokonywanie  kontroli i lustracji  przez Komisjê Rewizyj-
n¹ Rady Gminy,

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

3. Wójt Gminy i wyznaczeni przez niego pracownicy maj¹
prawo ¿¹dania niezbêdnych informacji i danych dotycz¹cych funk-
cjonowania So³ectwa. Mog¹ ponadto uczestniczyæ w posiedze-
niach organów So³ectwa.

4. Wójt Gminy i podporz¹dkowane Gminie jednostki orga-
nizacyjne, zobowi¹zane s¹ uwzglêdniæ i realizowaæ uchwa³y i
opinie organów So³ectwa, udzielaj¹c odpowiedzi w terminie
21 dni, a w razie odmiennego stanowiska, przedstawiæ je wraz z
uzasadnieniem.

5. Wójt Gminy, je¿eli uzna uchwa³y organów So³ectwa za
wykraczaj¹ce poza zakres przekazanych im kompetencji i sprzecz-
ne z prawem - wstrzymuje ich realizacjê.

6. Organy So³ectwa mog¹ wnie�æ sprzeciw do Wójta Gmi-
ny na postêpowanie sprzeczne z ust. 6, gdy narusza ono istotne
interesy mieszkañców.

7. Wójt Gminy uznaje sprzeciw, b¹d� wnosi sprawê pod
obrady Rady Gminy, której uchwa³a ostatecznie rozstrzyga sprawê.

Rozdzia³ VIII
Postanowienia koñcowe

§ 38. Zmiany Statutu dokonuje Rada Gminy  po konsulta-
cji z mieszkañcami So³ectwa :

1/ z w³asnej inicjatywy,
2/ na wniosek Wójta,
3/ na wniosek Zebrania Wiejskiego.

§ 39.   Sprawy sporne miêdzy organami So³ectwa dotycz¹-
ce interpretacji niniejszego Statutu rozpatruje Rada Gminy.
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Na podstawie art. 35 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r.
o samorz¹dzie gminnym ( Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z
pó�n. zm.)   -R a d a   G m i n y  w  Olszance   u c h w a l a , co
nastêpuje:

§ 1.Po przeprowadzeniu konsultacji z mieszkañcami okre-
�la siê Statut So³ectwa Przylesie, stanowi¹cy za³¹cznik do ni-
niejszej uchwa³y.

§ 2.Traci moc uchwa³a Nr XVII/104/96 Rady Gminy w Ol-
szance z dnia 18 kwietnia 1996 r.w sprawie uchwalenia Statu-
tów So³ectw Gminy Olszanka.

§ 3.Wykonanie uchwa³y powierza siê Wójtowi Gminy.

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

Przewodnicz¹cy Rady
Zbigniew Sawicz

Za³¹cznik
do uchwa³y Nr IV/39/2003

                 Rady Gminy w Olszance
z dnia 19 lutego 2003r.

Statut So³ectwa  Przylesie

Rozdzia³ I
Nazwa i teren dzia³ania

§ 1.1.Ogó³ mieszkañców So³ectwa Przylesie stanowi Sa-
morz¹d Mieszkañców Wsi.

2.Nazwa Samorz¹du Mieszkañców Wsi brzmi:  So³ectwo
Przylesie .

§ 2.1.So³ectwo Przylesie   jest jednostk¹ pomocnicz¹, któ-
rej mieszkañcy wspólnie z innymi So³ectwami tworz¹ wspólno-
tê samorz¹dow¹ Gminy Olszanka.

2.Samorz¹d mieszkañców wsi - So³ectwo Przylesie, dzia-
³a na podstawie przepisów prawa, a w szczególno�ci:

- ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorz¹dzie gminnym,
- Statutu Gminy Olszanka,
- niniejszego Statutu.

§ 3.Teren dzia³ania So³ectwa obejmuje wie�  Przylesie o
obszarze 1520,90 ha.

427

Uchwa³a Nr IV/39/2003
Rady Gminy w Olszance

 z dnia 19 lutego 2003 r.

w sprawie okre�lenia Statutu So³ectwa  Przylesie.

Rozdzia³ II
Zakres dzia³ania So³ectwa

§ 4.Do zakresu dzia³ania So³ectwa nale¿¹ sprawy publicz-
ne o znaczeniu miejscowym nie zastrze¿one przepisami prawa
na rzecz innych podmiotów.

§ 5 .Do zadañ samorz¹du mieszkañców So³ectwa Przyle-
sie nale¿y:

1/  tworzenie warunków do pe³nego udzia³u w ¿yciu pu-
blicznym wszystkich mieszkañców So³ectwa,

2/  kszta³towanie zasad wspó³¿ycia spo³ecznego,
3/  udzia³ w rozpatrywaniu spraw socjalno-bytowych, opie-

ki zdrowotnej, kultury, sportu, wypoczynku i innych zwi¹zanych z
miejscem zamieszkania,

4/   organizowanie wspólnych prac na rzecz miejsca za-
mieszkania,

5/   tworzenie pomocy s¹siedzkiej,
6/   d¹¿enie do zachowania istniej¹cych warto�ci spo³ecz-

no-kulturowych i ich promowanie,
7/   podejmowanie dzia³añ umacniaj¹cych bezpieczeñ-

stwo i porz¹dek publiczny,
8/   zarz¹dzanie powierzonym mieniem komunalnym i ko-

rzystanie z tego mienia zgodnie z uchwa³ami Rady Gminy,
9/ sprawowanie kontroli spo³ecznej nad dzia³alno�ci¹ jed-

nostek organizacyjnych zwi¹zanych z warunkami ¿ycia na wsi.

§ 6.Zadania okre�lone w § 5  Samorz¹d Mieszkañców
Wsi realizuje w szczególno�ci poprzez:

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

Samorz¹du Mieszkañców,
3/  wspó³uczestnictwo w organizowaniu i przeprowadza-

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

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

5/   wspó³pracê z radnymi z terenu so³ectwa w zakresie
organizacji spotkañ z wyborcami, dy¿urów oraz kierowania do
nich wniosków dotycz¹cych So³ectwa,

6/   ustalanie zadañ dla So³tysa do realizacji miêdzy Ze-
braniami Wiejskimi,

7/  podejmowanie dzia³añ na rzecz powo³ywanie komite-
tów do realizacji inicjatyw spo³ecznych.

Rozdzia³ III
Organy So³ectwa i zakres ich dzia³ania

§ 7.1.Organami So³ectwa s¹:
1/ Zebranie Wiejskie - organ uchwa³odawczy,
2/ So³tys                       - organ wykonawczy,
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2.Rada So³ecka pe³ni funkcjê  opiniodawczo-doradcz¹
wspomagaj¹c¹ dzia³alno�æ   So³tysa.

 Zebranie Wiejskie

§ 8.Zebranie Wiejskie tworz¹   wszyscy stali, pe³noletni
mieszkañcy So³ectwa. Uprawnionymi do g³osowania s¹ wszy-
scy stali,  pe³noletni mieszkañcy So³ectwa.

§ 9. Do wy³¹cznej w³a�ciwo�ci Zebrania Wiejskiego nale¿y:
1/ wybór Komisji  Wyborczej
2/ przyjêcie wniosku  w sprawie  odwo³ania So³tysa i Rady

So³eckiej  przed up³ywem kadencji,
3/ wybór So³tysa i Rady So³eckiej w przypadkach okre�lo-

nych w § 29,
4/ uchwalenie rocznego planu rzeczowo-finansowego oraz

dokonywania jego zmian,
5/ przyjmowanie sprawozdañ finansowych sporz¹dzanych

przez So³tysa, przy czym nie przyjêcie sprawozdania jest równo-
znaczne ze zg³oszeniem wniosku o odwo³anie So³tysa,

6/ opiniowanie o prawach w³asno�ci, u¿ytkowania lub w
innych sprawach rzeczowych i maj¹tkowych dotycz¹cych mienia
gminnego,

7/ opiniowanie celowo�ci utworzenia, poszerzenia i likwi-
dacji so³ectwa lub powo³ania jednostek ni¿szego rzêdu,

8/ opiniowania projektów  Statutu So³ectwa i jego zmian.

§ 10. 1. Uchwa³y i opinie Zebrania Wiejskiego So³tys prze-
kazuje Wójtowi Gminy w terminie 7 dni od dnia ich podjêcia.

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

3. O sposobie za³atwienia spraw informuje siê Zebranie
Wiejskie lub So³tysa.

§ 11.Zebranie Wiejskie zwo³uje:
1/ So³tys
- z w³asnej inicjatywy,
- na wniosek co najmniej 1/20 uprawnionych do udzia³u w

Zebraniu Wiejskim,
- na polecenie Rady Gminy lub Wójta Gminy,
- na wniosek Rady So³eckiej.
2/  Upowa¿niony Zarz¹dzeniem Wójta inny cz³onek Rady

So³eckiej w przypadku trwa³ej nieobecno�ci So³tysa lub odmo-
wy zwo³ania przez niego Zebrania Wiejskiego zgodnie ze zg³o-
szonymi wnioskami.

3/ Rada Gminy stosownie do § 24 ust.1 .

§ 12. 1. Zebranie Wiejskie odbywa siê w miarê istniej¹-
cych potrzeb, jednak nie rzadziej ni¿ 2 razy w roku.

2. Zawiadomienie o zebraniu og³asza siê co najmniej na
7 dni przed wyznaczonym terminem zebrania wraz z projektem
porz¹dku obrad z zastrze¿eniem ust. 3 i 9.

3. W sprawach wa¿nych,  których termin za³atwienia przez
Zebranie Wiejskie  jest istotny dla So³ectwa, termin zawiado-
mienia o  zebraniu mo¿e  zostaæ skrócony  do trzech dni.

4. Zawiadomienie o zebraniu og³asza siê przez wywie-
szenie na tablicach og³oszeñ oraz podaje do wiadomo�ci miesz-
kañcom w formie obiegówki.

5.  Zebranie Wiejskie jest wa¿ne, gdy mieszkañcy So³ec-
twa zostali zawiadomieni o zebraniu zgodnie z wymogami Sta-
tutu i bierze w nim udzia³ co najmniej 1/10 uprawnionych do
udzia³u w zebraniu mieszkañców So³ectwa.

6. Je¿eli w wyznaczonym terminie w zebraniu nie uczest-
niczy wymagana 1/10 uprawnionych do udzia³u w zebraniu, ze-
branie odbywa siê w drugim terminie.

7. Zebranie w drugim terminie mo¿e odbyæ siê w tym sa-
mym dniu, po up³ywie 30 minut od pierwszego wyznaczonego
terminu, je¿eli uczestniczy w nim co najmniej 1/30 uprawnio-
nych do udzia³u w zebraniu mieszkañców So³ectwa.

8. Ewentualno�æ drugiego terminu zebrania oraz wa¿no�æ
podjêtych na nim uchwa³ podaje siê w zawiadomieniu o Zebra-
niu Wiejskim.

9. Zebranie Wiejskie zwo³ane na wniosek mieszkañców,
Rady So³eckiej oraz z polecenia Rady Gminy lub Wójta Gminy
winno odbyæ siê w terminie do 7 dni, chyba ¿e wnioskodawca,
Rada Gminy lub Wójt wyznacz¹ inny, pó�niejszy termin.

§ 13.1. Zebranie Wiejskie otwiera i przewodniczy jego ob-
radom So³tys lub stosownie do § 11 pkt.2 upowa¿niony przez
Wójta Gminy inny cz³onek Rady So³eckiej. Zebranie Wiejskie
mo¿e wyznaczyæ inn¹ osobê spo�ród obecnych do prowadze-
nia zebrania.

2. Porz¹dek obrad, po przedstawieniu jego projektu przez
prowadz¹cego zebranie, ustala Zebranie Wiejskie.

3. Wszelkie decyzje, opinie i wnioski podejmowane s¹
przez Zebranie Wiejskie w formie uchwa³.

4. Uchwa³y Zebrania Wiejskiego zapadaj¹ zwyk³¹ wiêk-
szo�ci¹  g³osów w g³osowaniu jawnym. Zwyk³a wiêkszo�æ g³o-
sów wystêpuje wówczas, gdy liczba g³osów "za" jest wiêksza od
liczby g³osów "przeciw".

5. Uchwa³y Zebrania Wiejskiego podpisuje przewodnicz¹cy
zebrania.

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

7. Obrady Zebrania Wiejskiego s¹ protoko³owane.
8. Protokó³ z zebrania, sporz¹dzony w dwóch egzempla-

rzach, podpisuj¹ przewodnicz¹cy zebrania i protokolant.
9. Jeden egzemplarz protoko³u z zebrania wraz z list¹

obecno�ci i innymi za³¹cznikami, So³tys przekazuje Wójtowi
Gminy w ci¹gu 7 dni od zakoñczenia zebrania. Drugi egzem-
plarz protoko³u, przechowywany jest w aktach So³ectwa, które
znajduj¹ siê u So³tysa.

So³tys

§ 14.So³tys wykonuje swoj¹ funkcjê spo³ecznie.

§ 15. Do podstawowych obowi¹zków i kompetencji So³ty-
sa nale¿y :

1/ reprezentowanie So³ectwa na zewn¹trz,
2/ organizowanie zadañ So³ectwa,
3/  zwo³ywanie i przewodniczenie posiedzeniom Rady So-

³eckiej.
4/  zwo³ywanie Zebrañ Wiejskich i zapewnienie referen-

tów do przedstawienia spraw rozpatrywanych na zebraniu,
5/ udzia³ w Zebraniach Wiejskich,
6/ podejmowanie dzia³añ stosownych do wskazañ Zebra-

nia Wiejskiego, Rady Gminy i Wójta Gminy,
7/ uczestniczenie w Sesjach Rady Gminy,
8/ uczestniczenie w radach So³tysów, zwo³ywanych okre-

sowo przez Wójta Gminy,
9/ pe³nienie roli mê¿a zaufania w miejscowym �rodowi-

sku,
10/ wykonywanie powierzonych mu przepisami prawa za-

dañ z zakresu administracji publicznej,
11/ potwierdzanie okoliczno�ci, których przy za³atwianiu

spraw przez mieszkañców wymagaj¹ przepisy prawa,
12/ sporz¹dzanie sprawozdañ z dzia³alno�ci So³ectwa,
13/ prowadzenie dokumentacji So³ectwa zawieraj¹cej;

Statut So³ectwa, protoko³y z Zebrañ Wiejskich i posiedzeñ Rady
So³eckiej, sprawozdania i uchwa³y.
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14/ sk³adanie przed Zebraniem Wiejskim co najmniej
2 razy w roku informacji o swojej dzia³alno�ci oraz o realizacji
dochodów i wydatków So³ectwa.

§16.1.Na Sesjach Rady Gminy, So³tysowi przys³uguje pra-
wo wystêpowania z g³osem doradczym. Mo¿e on równie¿ zg³a-
szaæ wnioski w imieniu zebrania mieszkañców.

2.Za udzia³ w Sesjach Rady Gminy So³tysowi przys³uguje
dieta na zasadach okre�lonych przez Radê Gminy.

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

Rada So³ecka

§ 18.1. Sk³ad Rady So³eckiej liczy  7 cz³onków.
2. W sk³ad Rady So³eckiej wchodzi So³tys.

§ 19.1. Posiedzeniom Rady So³eckiej przewodniczy oraz
je  zwo³uje So³tys co najmniej raz na kwarta³ oraz na pisemny
wniosek co najmniej dwóch cz³onków Rady So³eckiej w termi-
nie do 7 dni.

2. Rada So³ecka podejmuje wszelkie rozstrzygniêcia ko-
legialnie, w jawnym g³osowaniu, zwyk³¹ wiêkszo�ci¹ g³osów.

3. Z ka¿dego posiedzenia Rady So³eckiej sporz¹dza siê
protokó³, który podpisuj¹ wszyscy obecni na posiedzeniu cz³onkowie
Rady. Protokó³ przekazuje siê Wójtowi Gminy w ci¹gu 7 dni.

4. W przypadku odmowy zwo³ania posiedzenia przez So³-
tysa, posiedzenie zwo³uje inny cz³onek Rady So³eckiej po uzgod-
nieniu z Wójtem Gminy.

5. Posiedzenie jest wa¿ne, je¿eli uczestniczy w nim  co
najmniej bezwzglêdna wiêkszo�æ  ustalonego niniejszym Sta-
tutem sk³adu osobowego Rady So³eckiej. Wykaz cz³onków Rady
So³eckiej nieobecnych na posiedzeniu oraz ewentualny fakt
odmowy zwo³ania posiedzenia przez So³tysa odnotowuje siê w
protokole.

6. W posiedzeniach Rady So³eckiej mog¹ uczestniczyæ
Radni z So³ectwa i inne zaproszone osoby. Zawiadomienie o
posiedzeniu przekazuje  zwo³uj¹cy posiedzenie. Radni z So³ec-
twa zawiadamiani s¹ przez zwo³uj¹cego posiedzenie obligato-
ryjnie.

7.W przypadku trwa³ej nieobecno�ci So³tysa,  mo¿e on
wyznaczyæ cz³onka Rady So³eckiej do wykonywania w jego imie-
niu czynno�ci zwi¹zanych z dzia³alno�ci¹ So³ectwa.

  §  20. Podstawowym obowi¹zkiem Rady So³eckiej jest
wspomaganie dzia³alno�ci So³tysa, a  w szczególno�ci:

1/  opracowywanie i przedk³adanie na Zebranie Wiejskie
projektów uchwa³ w sprawach bêd¹cych przedmiotem rozpatry-
wania przez zebranie,

2/  opracowywanie projektów programów dzia³alno�ci
So³ectwa i przedstawianie ich do zatwierdzenia Zebraniu Wiej-
skiemu,

3/  wystêpowanie wobec Zebrania Wiejskiego z inicjaty-
wami dotycz¹cymi udzia³u mieszkañców w rozwi¹zywaniu pro-
blemów So³ectwa i realizacji zadañ samorz¹du,

4/  organizowanie wykonywania uchwa³ Zebrania Wiej-
skiego,

5/  wspó³dzia³anie z w³a�ciwymi instytucjami, jednostka-
mi organizacyjnymi Gminy  i organizacjami spo³ecznymi w celu
wspólnej realizacji zadañ.

§ 21.Rada So³ecka jest sta³ym komitetem do spraw czy-
nów spo³ecznych. Zebranie Wiejskie mo¿e ustaliæ inny sk³ad
komitetu.

§ 22.1. Informacjê z dzia³alno�ci Rady So³eckiej w okresie
miêdzy Zebraniami Wiejskimi sk³ada So³tys lub upowa¿niony
przez niego inny cz³onek Rady So³eckiej na ka¿dym Zebraniu
Wiejskim.

2.Sprawozdania z dzia³alno�ci organów So³ectwa za okres
kadencji sk³ada So³tys na Zebraniu Wiejskim, zwo³anym sto-
sownie do § 24 ust. 1.

Rozdzia³ IV
Wybory So³tysa i Rady So³eckiej

Zarz¹dzenie wyborów

§ 23.1. Kadencja So³tysa i Rady So³eckiej odpowiada ka-
dencji Rady Gminy i koñczy siê z chwil¹ wyboru nowych orga-
nów So³ectwa.

2.Wybory So³tysa i Rady So³eckiej zarz¹dza Rada Gminy
w terminie do trzech miesiêcy od dnia jej wyboru.

3.Wybory  odbywaj¹ siê w pierwsz¹ niedzielê po up³ywie
14 dni od daty wa¿nie odbytego Zebrania Wiejskiego zwo³ane-
go przez Radê Gminy dla do konania czynno�ci. o których mowa
w § 24.

 4. Wybory s¹ tajne i bezpo�rednie.

 Komisja Wyborcza

§ 24.1. Rada Gminy zwo³uje i wyznacza termin oraz prze-
wodnicz¹cego Zebrania Wiejskiego, na którym mieszkañcy So-
³ectwa dokonaj¹ wyboru 5-osobowej Komisji Wyborczej oraz
przyjmowane s¹ zg³oszenia  kandydatów  na So³tysa i cz³onków
Rady So³eckiej.

2.Przewodnicz¹cego Komisji oraz jego zastêpcê wybiera-
j¹ spo�ród siebie cz³onkowie Komisji.

3. Komisja Wyborcza  w czasie zebrania  dokona rejestra-
cji kandydatów zg³oszonych  przez mieszkañców So³ectwa na
funkcjê So³tysa i cz³onków Rady So³eckiej spo�ród   osób maj¹-
cych  prawo wyborcze w So³ectwie. Liczba kandydatów jest nie-
ograniczona.

4.Kandydat na So³tysa  lub cz³onka Rady So³eckiej przed
rejestracj¹ przez Komisjê Wyborcz¹ wyra¿a ustn¹ lub pisemn¹
zgodê na kandydowanie wobec Zebrania Wiejskiego. Zgoda
mo¿e byæ wycofana w ka¿dym czasie. Pisemny wniosek w tej
sprawie przyjmuje Komisja Wyborcza.

5.   Kandydat na So³tysa mo¿e jednocze�nie kandydowaæ
na cz³onka Rady So³eckiej.

6. Z chwil¹ wyczerpania  zg³oszeñ, listê zg³oszonych kandyda-
tów zamyka Zebranie Wiejskie poprzez podjêcie stosownej uchwa³y.

7.Informacjê o zg³oszonych kandydatach, Komisja Wybor-
cza niezw³ocznie podaje do publicznej wiadomo�ci mieszkañ-
com So³ectwa w formie obwieszczenia.

8. Protokó³ rejestracji kandydatów Komisja Wyborcza nie-
zw³ocznie przekazuje Wójtowi Gminy.

9. Wysoko�æ wynagrodzenia cz³onków Komisji ustala Ze-
branie Wiejskie w ramach �rodków finansowych, wydzielonych
w bud¿ecie Gminy do dyspozycji So³ectw.

Cz³onek Komisji mo¿e wyraziæ zgodê na wykonywanie
zadañ spo³ecznie.

10.Cz³onek Komisji Wyborczej nie mo¿e kandydowaæ na
funkcje So³tysa i cz³onka Rady So³eckiej.

Karty do g³osowania

§ 25.1. Druki kart do g³osowania zapewnia Wójt Gminy.
2. Karty drukowane s¹ na podstawie protoko³u Komisji

Wyborczej w sprawie przyjêcia rejestracji kandydatów na So³ty-
sa i cz³onków Rady So³eckiej.
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3. Karty drukowane s¹ oddzielnie dla kandydatów na So³-
tysa i dla kandydatów na cz³onka Rady So³eckiej.

4. Imiona i nazwiska kandydatów umieszczane s¹ na kar-
cie do g³osowania formatu A-4 lub A-5 w kolejno�ci alfabetycznej.

5. Na karcie do g³osowania drukuje siê pieczêæ Rady
Gminy oraz umieszcza  informacjê o sposobie g³osowania.

 Przebieg g³osowania

§ 26.1. G³osowanie odbywa siê w lokalu wyborczym,  wy-
znaczonym przez Wójta Gminy.    Obwieszczenie o wyznaczonym
miejscu g³osowania, Wójt podaje do publicznej wiadomo�ci w
terminie co najmniej 7 dni przed dniem wyborów.

2. Wyposa¿enie lokalu w urnê wyborcz¹, god³o  oraz wy-
dzielenie miejsc zapewniaj¹cych tajno�æ g³osowania zabezpie-
cza pracownik Urzêdu Gminy wytypowany przez Wójta Gminy.

3. G³osowanie odbywa siê miêdzy godzin¹ 8oo a 18oo  bez
przerwy.

4. Nad prawid³owym przebiegiem g³osowania czuwa Ko-
misja Wyborcza.

5.   Przed rozpoczêciem g³osowania Komisja Wyborcza
sprawdza czy urna jest    pusta oraz pieczêtuje urnê pieczêci¹
So³ectwa.

6.  Podczas g³osowania w lokalu wyborczym powinno prze-
bywaæ co najmniej 3 cz³onków Komisji Wyborczej w tym prze-
wodnicz¹cy lub jego zastêpca.

7. Komisja wydaje opieczêtowane pod³u¿n¹ pieczêci¹  z
nazw¹ so³ectwa  karty do g³osowania wyborcom uprawnionym
do g³osowania na podstawie spisu wyborców.

8. Wyborcy, którym wydano kartê do g³osowania, kwituj¹
jej odbiór podpisem w spisie wyborców

9. Sporz¹dzenie spisu wyborców zapewnia Wójt Gminy.
10. Sposób dostarczenia spisu wyborców oraz kart do

g³osowania Komisji Wyborczej ustala Wójt Gminy.
11. W lokalu wyborczym nie mo¿e byæ prowadzona ¿adna

agitacja wyborcza.
12. Kandydaci do organów So³ectwa mog¹ upowa¿niæ

pe³nomocników reprezentuj¹cych ich interesy w czasie g³oso-
wania i ustalenia wyników g³osowania.

13.  Jeden kandydat mo¿e upowa¿niæ jednego pe³nomoc-
nika.

14. Pe³nomocnik mo¿e przebywaæ w lokalu w czasie g³o-
sowania oraz w czasie ustalania wyników g³osowania, ale nie
mo¿e braæ udzia³u w pracach Komisji wyborczej, ani prowadziæ
agitacji.

Ustalenie wyników g³osowania

§ 27.1. Niezw³ocznie po zakoñczeniu g³osowania, Komi-
sja Wyborcza otwiera urnê wyborcz¹, przelicza karty do g³oso-
wania, oddane g³osy  i ustala wyniki g³osowania.

2. Komisja Wyborcza sporz¹dza protokó³ oddzielnie z wy-
borów So³tysa i oddzielnie z wyborów Rady So³eckiej, zawiera-
j¹cy nastêpuj¹ce dane:

- liczbê uprawnionych do g³osowania,
- liczbê niewykorzystanych kart do g³osowania,
- liczbê wydanych kart do g³osowania wyborcom,
- liczbê kart wyjêtych z urny / wa¿ne i niewa¿ne/
- liczbê g³osów wa¿nych oddanych na poszczególnych

kandydatów,
- liczbê g³osów niewa¿nych
- imiona i nazwiska kandydatów na So³tysa i cz³onków

Rady So³eckiej oraz liczbê g³osów oddanych na poszczegól-
nych kandydatów.

3. Za wybranego uznaje siê tego kandydata, który uzyska³
najwiêksz¹ liczbê wa¿nie oddanych g³osów z zastrze¿eniem § 28 .

4.W przypadku równej liczby g³osów oddanych na kandy-
datów, Komisja Wyborcza rozstrzyga w drodze losowania na
Zebraniu Wiejskim, zwo³anym na polecenie Wójta Gminy w ter-
minie do 7 dni od dnia wyborów.

5.W przypadku g³osowania na  jednego zg³oszonego kan-
dydata na So³tysa, kandydat zostaje wybrany, je¿eli uzyska co
najmniej 50% plus jeden wa¿nych g³osów.

6.W przypadku g³osowania na zg³oszonych kandydatów
do Rady So³eckiej w liczbie 6  lub mniejszej , cz³onkiem Rady
So³eckiej zostaje wybrany ten kandydat, który uzyska³ co naj-
mniej 50% plus jeden wa¿nych g³osów.

7.Je¿eli kandyduj¹cy równocze�nie zostanie wybrany  na
funkcjê So³tysa i cz³onka Rady So³eckiej , Komisja Wyborcza w
protokole z wyborów uznaje wybór na funkcjê So³tysa.  W takim
przypadku cz³onkiem Rady So³eckiej zostaje  wybrany  kandydat
kolejny  z najwiêksz¹ liczb¹ g³osów.

8.Protoko³y sporz¹dza siê w trzech egzemplarzach w obec-
no�ci wszystkich cz³onków Komisji. Jeden egzemplarz Komisja
Wyborcza wywiesza po jego sporz¹dzeniu w lokalu wyborczym,
drugi egzemplarz niezw³ocznie przekazuje Wójtowi Gminy, trzeci
egzemplarz pozostawia w depozycie Urzêdu Gminy wraz z kar-
tami do g³osowania /wykorzystanymi i niewykorzystanymi/ oraz
spisem wyborców.

Wa¿no�æ wyborów

§ 28.1. Wybory s¹ wa¿ne je¿eli we�mie w nich udzia³ co
najmniej 25% uprawnionych do g³osowania mieszkañców So-
³ectwa.

§ 29.1. Je¿eli w wyborach we�mie udzia³ mniej ni¿ 25%
uprawnionych do g³osowania  i nie dokona siê  wyboru So³tysa
i cz³onków Rady So³eckiej  zgodnie §  27 ust. 5 i 6, wybory prze-
prowadza siê na Zebraniu Wiejskim, zwo³anym zgodnie z § 24
ust.1 niniejszego Statutu, przy czym  czynno�ci wyborcze  wyko-
nuje ta sama Komisja Wyborcza .

2. W  przypadku, o którym mowa w ust.1 , wybory  przeprowadza
siê   w  g³osowaniu tajnym  stosuj¹c odpowiednio przepisy  §  24
ust.3,4,5,6 i 10 ,   § 25, § 26 ust. 4,5,7,8,9,10,  i  § 27 ust. 1,2,7,8.

3. Za wybranych na  funkcjê So³tysa i  cz³onków  Rady
So³eckiej uznaje siê  kandydatów, którzy uzyskali najwiêksz¹
liczbê wa¿nie oddanych g³osów. W    przypadku równej liczby
g³osów uzyskanych przez kandydatów § 27 ust. 4 stosuje siê
odpowiednio.

4. Na podstawie wyników  g³osowania tajnego przepro-
wadzonego stosownie    do ust.2 Zebranie Wiejskie  podejmuje
uchwa³ê o wyborze So³tysa i Cz³onków  Rady So³eckiej.

§  30. 1. Wszelkie  protesty  w sprawach  wyborów  mog¹
byæ z³o¿one  w terminie  do 1 m-ca po og³oszeniu wyników.

2. Protesty rozpatruje Rada Gminy    na najbli¿szym  po-
siedzeniu.

§  31.Objêcie funkcji So³tysa i cz³onków Rady So³eckiej
nastêpuje  z chwil¹ stwierdzenia  wyników  wyborów  przez Ko-
misjê  Wyborcz¹  , a w przypadku okre�lonym w § 29 z chwil¹
podjêcia   uchwa³  Zebrania Wiejskiego  o wyborze   So³tysa i
Cz³onków Rady So³eckiej.
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Rozdzia³ V
Odwo³anie So³tysa i cz³onków Rady So³eckiej

§ 32.1. So³tys i cz³onkowie Rady So³eckiej s¹ bezpo�red-
nio odpowiedzialni przed  mieszkañcami So³ectwa i mog¹ byæ
przez nich odwo³ani przed up³ywem kadencji , je¿eli nie  wyko-
nuj¹ swoich obowi¹zków, naruszaj¹ postanowienia Statutu i
uchwa³y Zebrania Wiejskiego lub dopu�cili siê czynu dyskwali-
fikuj¹cego w opinii �rodowiska.

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

- 1/10 mieszkañców, maj¹cych sta³e prawo wyborcze w
So³ectwie

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

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

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

5. Wniosek winien byæ z³o¿ony przez wnioskodawcê na
Zebraniu Wiejskim i na tym zebraniu rozpatrzony. Zebranie Wiej-
skie mo¿e postanowiæ o rozpatrzeniu wniosku w innym termi-
nie, jednak¿e nie pó�niej ni¿ w terminie jednego miesi¹ca od
dnia z³o¿enia wniosku.

6. Przed g³osowaniem nad przyjêciem wniosku, Zebranie Wiej-
skie jest zobowi¹zane wys³uchaæ wyja�nieñ zainteresowanego.

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

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

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

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

3. Mandat  So³tysa lub cz³onka Rady So³eckiej wygasa w
terminie 30 dni od dnia z³o¿enia rezygnacji, je¿eli    wcze�niej nie
zostanie  ona  pisemnie wycofana.

4. Mandat So³tysa lub cz³onka Rady So³eckiej  wygasa  w
razie �mierci.

§ 34.      W przypadku wyborów uzupe³niaj¹cych  w trakcie
trwania kadencji, stosuje siê odpowiednio przepisy  IV Rozdzia-
³u niniejszego Statutu.

§  35.Obs³ugê kancelaryjno-techniczn¹  wyborów zapew-
niaj¹  pracownicy Urzêdu Gminy wyznaczeni  przez Wójta.

Rozdzia³ VI
Gospodarka finansowa So³ectwa

§ 36.1. So³ectwo rozdysponowuje �rodki finansowe wy-
dzielone w bud¿ecie gminy na podstawie stosownej uchwa³y
Rady Gminy. Rozdysponowanie �rodków nastêpuje na Zebra-
niu Wiejskim, a ustalony podzia³ �rodków staje  siê obowi¹zuj¹-
cy  po uchwaleniu bud¿etu gminy na dany rok bud¿etowy.

2. So³ectwo mo¿e wnioskowaæ do Rady Gminy lub Wójta
Gminy o zmianê przeznaczenia �rodków finansowych.

3. �rodki finansowe wydzielone w bud¿ecie Gminy do dys-
pozycji So³ectwa przeznacza siê na:

- dofinansowanie realizowanych zadañ inwestycyjnych w
So³ectwie,

- dofinansowanie dzia³alno�ci sportowej i kulturalnej w
So³ectwie,

- wypoczynek dzieci i m³odzie¿y,
- utrzymanie obiektów u¿yteczno�ci publicznej w So³ec-

twie,
- dofinansowanie czynów spo³ecznych,
- pokrycie kosztów zwi¹zanych z dzia³alno�ci¹ techniczno-

organizacyjn¹ organów So³ectwa.

Rozdzia³ VII
Nadzór nad dzia³alno�ci¹ So³ectwa

§ 37.1. Kontrolê nad dzia³alno�ci¹ So³ectwa w zakresie
realizowanych zadañ, sprawuje Rada Gminy.

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

- dokonywanie  kontroli i lustracji  przez Komisjê Rewizyj-
n¹ Rady Gminy,

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

3. Wójt Gminy i wyznaczeni przez niego pracownicy maj¹
prawo ¿¹dania niezbêdnych informacji i danych dotycz¹cych funk-
cjonowania So³ectwa. Mog¹ ponadto uczestniczyæ w posiedze-
niach organów So³ectwa.

4. Wójt Gminy i podporz¹dkowane Gminie jednostki orga-
nizacyjne, zobowi¹zane s¹ uwzglêdniæ i realizowaæ uchwa³y i
opinie organów So³ectwa, udzielaj¹c odpowiedzi w terminie
21 dni, a w razie odmiennego stanowiska, przedstawiæ je wraz
z uzasadnieniem.

5. Wójt Gminy, je¿eli uzna uchwa³y organów So³ectwa za
wykraczaj¹ce poza zakres przekazanych im kompetencji i sprzecz-
ne z prawem - wstrzymuje ich realizacjê.

6. Organy So³ectwa mog¹ wnie�æ sprzeciw do Wójta Gmi-
ny na postêpowanie sprzeczne z ust. 6, gdy narusza ono istotne
interesy mieszkañców.

7. Wójt Gminy uznaje sprzeciw, b¹d� wnosi sprawê pod obrady
Rady Gminy, której uchwa³a ostatecznie rozstrzyga sprawê.

Rozdzia³ VIII
Postanowienia koñcowe

§ 38.Zmiany Statutu dokonuje Rada Gminy  po konsulta-
cji z mieszkañcami So³ectwa :

1/ z w³asnej inicjatywy,
2/ na wniosek Wójta,
3/ na wniosek Zebrania Wiejskiego.

§ 39.   Sprawy sporne miêdzy organami So³ectwa dotycz¹-
ce interpretacji niniejszego Statutu rozpatruje Rada Gminy.


