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Dziennik Urzêdowy
Województwa Opolskiego Nr 26 - 1470 -          Poz. 622

Na podstawie art. 35 ust. 1 i art. 40 ust. 2 pkt 1   ustawy z dnia 8 marca
1990 r. o samorz¹dzie gminnym (Dz. U. z  2001 r. Nr 142,  poz. 1591;  2002 r.
Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271 i Nr 214,
poz. 1806),  Rada Gminy D¹browa uchwala, co nastêpuje:

§ 1. Nadaje siê Statut So³ectwu  Chró�cina, stanowi¹cy
za³¹cznik do niniejszej uchwa³y.

§ 2. Wykonanie uchwa³y powierza siê Wójtowi Gminy D¹-
browa.

§ 3.Traci moc uchwa³a Nr VI/39/90 Rady Gminy w D¹bro-
wie z dnia 13 grudnia 1990 r. w sprawie nadania Statutu so³ec-
twom na terenie gminy D¹browa.

§ 4. Uchwa³a podlega og³oszeniu w Dzienniku Urzêdo-
wym Województwa Opolskiego oraz rozplakatowaniu obwiesz-
czeñ na terenie So³ectwa  Chró�cina.

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

Przewodnicz¹cy Rady
Piotr Wieczorek

 Za³¹cznik
do uchwa³y Nr V/33/03
Rady Gminy D¹browa

 z dnia 27 lutego 2003 r.

STATUT
 SO£ECTWA C H R Ó � C I N A

Rozdzia³ I
Postanowienia ogólne

§ 1. Ilekroæ w Statucie jest mowa o:
1) So³ectwie - nale¿y przez to rozumieæ So³ectwo Chró�cina
2) Radzie - nale¿y przez to rozumieæ Radê Gminy D¹browa,
3) Wójcie - nale¿y przez to rozumieæ Wójta Gminy D¹browa,
4) Statucie - nale¿y przez to rozumieæ Statut So³ectwa

Chró�cina,
5) Organy  Gminy - nale¿y przez  to rozumieæ Radê Gminy

D¹browa i Wójta Gminy  D¹browa.

Rozdzia³ II
Nazwa i obszar So³ectwa

§ 2. So³ectwo Chró�cina jest jednostk¹ pomocnicz¹ Gmi-
ny D¹browa i obejmuje obszar  876,48 ha.

§ 3.1.Uczestnikami spo³eczno�ci samorz¹dowej So³ec-
twa s¹ jego stali mieszkañcy, którym przys³uguje czynne i bierne
prawo wyborcze.

Posiadanie czynnego i biernego prawa wyborczego okre-
�la siê wed³ug przepisów ustawy - Ordynacja wyborcza do rad
gmin, rad powiatów i sejmików województw.

2. Samorz¹d So³ectwa dzia³a na podstawie przepisów
prawa a w szczególno�ci:

    1) ustawy o samorz¹dzie gminnym,
    2) Statutu Gminy D¹browa,
    3) postanowieñ niniejszego Statutu
3. So³ectwo nie posiada osobowo�ci prawnej. W obrocie

cywilno-prawnym w zakresie mienia komunalnego So³ectwo
mo¿e wystêpowaæ tylko za po�rednictwem organów gminy.

Rozdzia³ III
Zasady i tryb przeprowadzania wyborów So³tysa i Rady

So³eckiej

§ 4. Tryb i zasady wyboru So³tysa i cz³onków Rady So³eckiej
okre�la ustawa o samorz¹dzie gminnym oraz niniejszy Statut.

§ 5. 1. Dla dokonania wa¿nego wyboru So³tysa i Rady So³eckiej
wymagana jest obecno�æ na zebraniu wyborczym co najmniej 1/5
uprawnionych do g³osowania mieszkañców So³ectwa.

2. O ile w wyznaczonym pierwszym terminie nie uzyska-
no niezbêdnego quorum, wybory w drugim terminie (pó³ godzi-
ny po pierwszym terminie) mog¹ byæ przeprowadzone bez wzglê-
du na liczbê obecnych na zebraniu.

3. Tryb zwo³ywania zebrania wyborczego okre�la § 11
ust. 3-5 Statutu.

  § 6.1. Kandydatów na So³tysa i cz³onków Rady So³eckiej
zg³aszaj¹ osoby uprawnione do g³osowania bezpo�rednio w
trakcie zebrania wyborczego.

2. Kandydatury przyjmuje Komisja Skrutacyjna wy³onio-
na spo�ród cz³onków zebrania.

3. Warunkiem przyjêcia kandydatury jest zgoda kandyda-
ta wyra¿ona w czasie obrad zebrania albo na pi�mie przed ze-
braniem wyborczym.

4. Zg³aszaj¹cy kandydata jest zobowi¹zany uzasadniæ
swoj¹ kandydaturê.

 5. Komisja Skrutacyjna obja�nia zebranym sposób g³o-
sowania i przeprowadza g³osowanie za pomoc¹ kart ostemplo-
wanych pieczêci¹ So³ectwa .

 6. Po przeliczeniu g³osów Przewodnicz¹cy Komisji Skru-
tacyjnej odczytuje protokó³,  podaj¹c wyniki g³osowania.

 7. W przypadku uzyskania równej ilo�ci g³osów przez
dwóch kandydatów, g³osowanie powtarza siê.

 8. Umieszczone w zamkniêtej, opisanej i opieczêtowanej
kopercie karty z oddanymi g³osami i protokó³ Komisji Skrutacyj-
nej z g³osowania stanowi¹ za³¹cznik do protoko³u z zebrania.

§ 7. Kadencja So³tysa i Rady So³eckiej trwa 4 lata licz¹c od
dnia wyboru.

§ 8. Odwo³anie So³tysa lub Rady So³eckiej albo poszcze-
gólnych jej cz³onków mo¿e nast¹piæ przed up³ywem kadencji na
podstawie uchwa³y Zebrania Wiejskiego.

§ 9.Obs³ugê zebrania wyborczego prowadzi wyznaczony
przez Wójta pracownik Urzêdu Gminy D¹browa.
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Uchwa³a Nr V/33/03
Rady Gminy D¹browa

z  dnia  27 lutego   2003 r.

w sprawie nadania Statutu So³ectwu Chró�cina.



Dziennik Urzêdowy
Województwa Opolskiego Nr 26 - 1471 -              Poz. 622

Rozdzia³ IV
Organizacja i zadania organów So³ectwa

§ 10.1. Zebranie Wiejskie tworz¹ wszyscy stali mieszkañ-
cy so³ectwa uprawnieni do g³osowania.

2. Zebranie Wiejskie podejmuje uchwa³y we wszystkich
sprawach nale¿¹cych do So³ectwa.

3. Do wy³¹cznej w³a�ciwo�ci Zebrania Wiejskiego nale¿y:
  1) wybór So³tysa i Rady So³eckiej oraz ich odwo³anie,
   2) opiniowanie sposobu korzystania z mienia komunalnego,
  3) okre�lenie celów wydatkowania �rodków w³asnych

So³ectwa,
  4) decydowanie o podejmowaniu czynów spo³ecznych -

inicjatyw spo³ecznych,
  5) przyjmowanie corocznych  sprawozdañ z dzia³alno�ci

So³tysa i Rady So³eckiej,
  6) konsultowanie projektu  i zmian Statutu So³ectwa.
4. Zebranie Wiejskie odbywa siê w miarê istniej¹cych

potrzeb, przynajmniej raz w roku.

§ 11.1. Zebranie Wiejskie podejmuje rozstrzygniêcia w
formie uchwa³.

2. Uchwa³y Zebrania Wiejskiego zapadaj¹ zwyk³¹ wiêk-
szo�ci¹ g³osów w g³osowaniu jawnym, za wyj¹tkiem przypadku,
o którym mowa w  § 4.

3. Zebranie jest  wa¿ne, gdy  zostali  o  nim  zawiadomie-
ni  na  7 dni  wcze�niej mieszkañcy wsi oraz Wójt Gminy.

4. Zawiadomienie powinno zawieraæ informacje o termi-
nie, godzinie i miejscu Zebrania oraz tematykê obrad.

5. Zawiadomienie powinno byæ rozplakatowane w miej-
scach zwyczajowo przyjêtych.

§ 12.1. Zebranie Wiejskie zwo³uje So³tys z w³asnej inicja-
tywy lub na wniosek Rady So³eckiej albo na pisemny wniosek
co najmniej 20 mieszkañców.

2. So³tys jest zobowi¹zany zwo³aæ Zebranie Wiejskie tak-
¿e na wniosek organów gminy w  ustalonym terminie.

Organ gminy wnioskuj¹cy zwo³anie Zebrania jest zobo-
wi¹zany podaæ  temat na 10 dni przed terminem Zebrania.

3. W razie nie zwo³ania Zebrania przez So³tysa w przy-
padku, o którym mowa w ust. 2 , Zebranie zwo³uje Wójt.

§ 13.1. Obradom Zebrania Wiejskiego przewodniczy So³tys,
chyba ¿e Zebranie wybierze innego przewodnicz¹cego obrad.

2. Z przebiegu Zebrania sporz¹dza siê protokó³, do któ-
rego do³¹cza siê listê obecno�ci uczestników Zebrania.

3. Protokó³  z Zebrania  podpisuje przewodnicz¹cy  Ze-
brania i protokolant.

4. Uchwa³y Zebrania podpisuje przewodnicz¹cy obrad.

§ 14.1. Uchwa³y Zebrania sprzeczne z prawem, Statutem
Gminy i Statutem So³ectwa s¹ niewa¿ne.

2. Niewa¿no�æ uchwa³ w ca³o�ci lub czê�ci` stwierdza
Rada i powiadamia o tym So³ectwo,  podaj¹c równocze�nie
tre�æ rozstrzygniêcia do publicznej wiadomo�ci przez rozplaka-
towanie na terenie So³ectwa.

§ 15.1. Do zadañ So³tysa nale¿y zarz¹dzanie codziennymi
sprawami So³ectwa, realizacja uchwa³ Zebrania Wiejskiego oraz
wykonywanie innych czynno�ci okre�lonych niniejszym Statutem.

2. W szczególno�ci do So³tysa nale¿y:
  1) reprezentowanie So³ectwa na zewn¹trz,
  2) utrzymywanie sta³ego kontaktu z organami gminy,
  3) organizowanie Zebrañ Wiejskich,
 4) og³aszanie przez rozplakatowanie uchwa³ Zebrania

Wiejskiego, zarz¹dzeñ i komunikatów   Wójta oraz  uchwa³ Rady,

  5) przekazywanie Wójtowi protoko³ów i uchwa³ z Zebrañ
Wiejskich w terminie 7 dni od  odbycia Zebrania,

  6) ³agodzenie konfliktów s¹siedzkich,
  7) kierowanie akcj¹ pomocy w razie wypadków losowych

i klêsk ¿ywio³owych,
  8) udzielanie pomocy podró¿nym i turystom,
  9) wykonywanie bie¿¹cego zarz¹du mieniem komunalnym,
10) udzia³ w naradach so³tysów zwo³ywanych przez  Wójta,
11) sk³adanie sprawozdañ rocznych z dzia³alno�ci So³ty-

sa i rady So³eckiej w terminie do  koñca pierwszego kwarta³u
roku nastêpnego.

§ 16. 1. Rada So³ecka sk³ada siê od 3 do 5 cz³onków.
2. Ilo�ciowy sk³ad Rady So³eckiej ustala zebranie wyborcze.

  3. Rada So³ecka wybiera ze swego grona przewodnicz¹cego.

§ 17.Rada So³ecka  pe³ni funkcjê pomocniczo-doradcz¹
So³tysa, w szczególno�ci organizuje  imprezy  wiejskie  w  dzie-
dzinie   kultury,  sportu  i wypoczynku.

Rozdzia³ V
Zakres zadañ  So³ectwa

§ 18. 1. Do zakresu dzia³ania samorz¹du So³ectwa nale¿¹
wszystkie sprawy publiczne o znaczeniu miejscowym, nie zastrze-
¿one ustawami oraz uchwa³ami Rady na rzecz innych podmiotów.

2. Do zadañ samorz¹du So³ectwa nale¿y w szczególno�ci:
   1) dzia³anie   na   rzecz   godzenia   interesów   partykular-

nych   z   interesem    wspólnym  i konieczno�ci¹ zachowania
istniej¹cych warto�ci przyrodniczych i spo³ecznych,

  2) dzia³anie na rzecz rozwoju So³ectwa z uwzglêdnieniem
uk³adu osadniczego, jego funkcji  rolniczej, turystyczno-wypoczyn-
kowej, sakralnej oraz poprawy stanu �rodowiska  naturalnego,

 3) tworzenie warunków do pe³nego udzia³u w ¿yciu pu-
blicznym So³ectwa wszystkich  uczestników jego spo³eczno�ci,

 4) reprezentowanie interesu spo³eczno�ci so³eckiej i jej
uczestników wzglêdem organów gminy, organów administracji
publicznej i innych podmiotów ¿ycia publicznego,

 5) organizowanie zbiorowej dzia³alno�ci uczestników spo-
³eczno�ci So³ectwa w sprawach   publicznych.

§ 19. 1. So³ectwo uczestniczy w podejmowaniu przez or-
gany gminy rozstrzygniêæ prawnych i administracyjnych dotycz¹-
cych So³ectwa.

2. So³ectwo jest zobowi¹zane udzieliæ odpowiedzi na kie-
rowane do niego zapytania w terminie 14 dni od dnia dorêcze-
nia stosownego pisma So³tysowi.

Rozdzia³ VI
Zakres i formy kontroli oraz nadzoru nad dzia³alno�ci¹

organów So³ectwa

§ 20. Rada  kontroluje dzia³alno�æ organów so³ectwa.

§ 21. Wójt sprawuje kontrolê w zakresie przestrzegania
postanowieñ Statutu So³ectwa.

§ 22. Zebranie Wiejskie kontroluje So³tysa i Radê So³eck¹
poprzez przyjmowanie corocznych sprawozdañ z ich dzia³alno�ci.

Rozdzia³ VII
Postanowienia koñcowe

§ 23. Zmiany Statutu dokonywane s¹ na zasadach i trybie
dla jego uchwalenia.



Dziennik Urzêdowy
Województwa Opolskiego Nr 26 - 1472 -         Poz. 623

Na podstawie art. 35 ust. 1 i art. 40 ust. 2 pkt 1   ustawy z
dnia 8 marca 1990 r. o samorz¹dzie gminnym (Dz. U. z  2001 r. Nr
142,  poz. 1591; z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113,
poz. 984, Nr 153, poz. 1271 i Nr 214, poz. 1806),  Rada Gminy
D¹browa uchwala, co nastêpuje:

§ 1. Nadaje siê Statut So³ectwu  Ciepielowice, stanowi¹cy
za³¹cznik do niniejszej uchwa³y.

§ 2. Wykonanie uchwa³y powierza siê Wójtowi Gminy D¹-
browa.

§ 3. Traci moc uchwa³a Nr VI/39/90 Rady Gminy w D¹bro-
wie z dnia 13 grudnia 1990 r. w sprawie nadania Statutu so³ec-
twom na terenie gminy D¹browa.

§ 4. Uchwa³a podlega og³oszeniu w Dzienniku Urzêdowym
Województwa Opolskiego oraz rozplakatowaniu obwieszczeñ na
terenie So³ectwa  Ciepielowice.

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

Przewodnicz¹cy Rady
Piotr Wieczorek

                                                                        Za³¹cznik
do uchwa³y Nr V/34/03
Rady  Gminy D¹browa

z dnia 27 lutego 2003 r.

STATUT
  SO£ECTWA  C I E P I E L O W I C E

Rozdzia³ I
Postanowienia ogólne

§ 1. Ilekroæ w Statucie jest mowa o:
1) So³ectwie - nale¿y przez to rozumieæ So³ectwo Ciepielowice
2) Radzie - nale¿y przez to rozumieæ Radê Gminy D¹browa,
3) Wójcie - nale¿y przez to rozumieæ Wójta Gminy D¹browa,
4) Statucie - nale¿y przez to rozumieæ Statut So³ectwa Cie-

pielowice
5) Organy  Gminy - nale¿y przez  to rozumieæ Radê Gminy

D¹browa i Wójta Gminy   D¹browa.

Rozdzia³ II
Nazwa i obszar So³ectwa

§ 2. So³ectwo Ciepielowice jest jednostk¹ pomocnicz¹
Gminy D¹browa i obejmuje obszar 430,3625 ha.

§3. 1.Uczestnikami spo³eczno�ci samorz¹dowej So³ectwa
s¹ jego stali mieszkañcy, którym przys³uguje czynne i bierne pra-
wo wyborcze.
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Uchwa³a Nr V/34/03
Rady Gminy D¹browa

z  dnia  27 lutego  2003 r.

w sprawie nadania Statutu So³ectwu Ciepielowice.

Posiadanie czynnego i biernego prawa wyborczego okre-
�la siê wed³ug przepisów ustawy - Ordynacja wyborcza do rad
gmin, rad powiatów i sejmików województw.

2. Samorz¹d So³ectwa dzia³a na podstawie przepisów
prawa a w szczególno�ci:

    1) ustawy o samorz¹dzie gminnym,
    2) Statutu Gminy D¹browa,
    3) postanowieñ niniejszego Statutu
3. So³ectwo nie posiada osobowo�ci prawnej. W obrocie

cywilno-prawnym w zakresie mienia komunalnego So³ectwo
mo¿e wystêpowaæ tylko za po�rednictwem organów gminy.

Rozdzia³ III
Zasady i tryb przeprowadzania wyborów So³tysa i Rady

So³eckiej

§ 4. Tryb i zasady wyboru So³tysa i cz³onków Rady So³eckiej
okre�la ustawa o samorz¹dzie gminnym oraz niniejszy Statut.

§ 5.1. Dla dokonania wa¿nego wyboru So³tysa i Rady So³ec-
kiej wymagana jest obecno�æ na zebraniu wyborczym co najmniej
1/5 uprawnionych do g³osowania mieszkañców So³ectwa.

2. O ile w wyznaczonym pierwszym terminie nie uzyska-
no niezbêdnego quorum, wybory w drugim terminie (pó³ godzi-
ny po pierwszym terminie) mog¹ byæ przeprowadzone bez
wzglêdu na liczbê obecnych na zebraniu.

3. Tryb zwo³ywania zebrania wyborczego okre�la § 11
ust. 3-5 Statutu.

§ 6. 1. Kandydatów na So³tysa i cz³onków Rady So³eckiej
zg³aszaj¹ osoby uprawnione do g³osowania bezpo�rednio w
trakcie zebrania wyborczego.

2. Kandydatury przyjmuje Komisja Skrutacyjna wy³onio-
na spo�ród cz³onków zebrania.

3. Warunkiem przyjêcia kandydatury jest zgoda kandy-
data wyra¿ona w czasie obrad zebrania albo na pi�mie przed
zebraniem wyborczym.

4. Zg³aszaj¹cy kandydata jest zobowi¹zany uzasadniæ
swoj¹ kandydaturê.

5. Komisja Skrutacyjna obja�nia zebranym sposób g³o-
sowania i przeprowadza g³osowanie za pomoc¹ kart ostem-
plowanych pieczêci¹ So³ectwa .

6. Po przeliczeniu g³osów Przewodnicz¹cy Komisji Skru-
tacyjnej odczytuje protokó³,  podaj¹c wyniki g³osowania.

7. W przypadku uzyskania równej ilo�ci g³osów przez
dwóch kandydatów, g³osowanie powtarza siê.

8. Umieszczone w zamkniêtej, opisanej i opieczêtowanej
kopercie karty z oddanymi g³osami i protokó³ Komisji Skrutacyj-
nej z g³osowania stanowi¹ za³¹cznik do protoko³u z zebrania.

§ 7.Kadencja So³tysa i Rady So³eckiej trwa 4 lata, licz¹c
od dnia wyboru.

§ 8. Odwo³anie So³tysa lub Rady So³eckiej albo poszcze-
gólnych jej cz³onków mo¿e nast¹piæ przed up³ywem kadencji
na podstawie uchwa³y Zebrania Wiejskiego.



Dziennik Urzêdowy
Województwa Opolskiego Nr 26 1473 -         Poz.623

§ 9. Obs³ugê zebrania wyborczego prowadzi wyznaczony
przez Wójta pracownik Urzêdu Gminy D¹browa.

Rozdzia³ IV
Organizacja i zadania organów So³ectwa

§ 10.1. Zebranie Wiejskie tworz¹ wszyscy stali mieszkañ-
cy so³ectwa uprawnieni do g³osowania.

2. Zebranie Wiejskie podejmuje uchwa³y we wszystkich
sprawach nale¿¹cych do So³ectwa.

3. Do wy³¹cznej w³a�ciwo�ci Zebrania Wiejskiego nale¿y:
  1) wybór So³tysa i Rady So³eckiej oraz ich odwo³anie,
  2) opiniowanie sposobu korzystania z mienia komunalnego,
 3) okre�lenie celów wydatkowania �rodków w³asnych

So³ectwa,
 4) decydowanie o podejmowaniu czynów spo³ecznych -

inicjatyw spo³ecznych,
  5) przyjmowanie corocznych  sprawozdañ z dzia³alno�ci

So³tysa i Rady So³eckiej,
  6) konsultowanie projektu  i zmian Statutu So³ectwa.
4. Zebranie Wiejskie odbywa siê w miarê istniej¹cych

potrzeb, przynajmniej raz w roku.

§ 11.1. Zebranie Wiejskie podejmuje rozstrzygniêcia w for-
mie uchwa³.

2. Uchwa³y Zebrania Wiejskiego zapadaj¹ zwyk³¹ wiêk-
szo�ci¹ g³osów w g³osowaniu jawnym, za wyj¹tkiem przypadku,
o którym mowa w  § 4.

3. Zebranie jest  wa¿ne, gdy  zostali  o  nim  zawiadomieni
na  7 dni  wcze�niej mieszkañcy wsi oraz Wójt Gminy.

4. Zawiadomienie powinno zawieraæ informacje o termi-
nie, godzinie i miejscu Zebrania oraz tematykê obrad.

5. Zawiadomienie powinno byæ rozplakatowane w miej-
scach zwyczajowo przyjêtych.

§ 12. 1. Zebranie Wiejskie zwo³uje So³tys z w³asnej inicja-
tywy lub na wniosek Rady So³eckiej albo na pisemny wniosek
co najmniej 20 mieszkañców.

2. So³tys jest zobowi¹zany zwo³aæ Zebranie Wiejskie tak-
¿e na wniosek organów gminy w  ustalonym terminie.

Organ gminy wnioskuj¹cy zwo³anie Zebrania jest zobo-
wi¹zany podaæ  temat na 10 dni przed terminem Zebrania.

3. W razie nie zwo³ania Zebrania przez So³tysa w przypad-
ku, o którym mowa w ust. 2 , Zebranie zwo³uje Wójt.

§ 13.1. Obradom Zebrania Wiejskiego przewodniczy So³tys,
chyba ¿e Zebranie wybierze innego przewodnicz¹cego obrad.

2. Z przebiegu Zebrania sporz¹dza siê protokó³, do które-
go do³¹cza siê listê obecno�ci uczestników Zebrania.

3. Protokó³  z Zebrania  podpisuje przewodnicz¹cy  Ze-
brania i protokolant.

4. Uchwa³y Zebrania podpisuje przewodnicz¹cy obrad.

§ 14. 1. Uchwa³y Zebrania sprzeczne z prawem, Statutem
Gminy i Statutem So³ectwa s¹ niewa¿ne.

2. Niewa¿no�æ uchwa³ w ca³o�ci lub czê�ci stwierdza
Rada i powiadamia o tym So³ectwo,  podaj¹c równocze�nie tre�æ
rozstrzygniêcia do publicznej wiadomo�ci przez rozplakatowa-
nie na terenie So³ectwa.

§ 15. 1. Do zadañ So³tysa nale¿y zarz¹dzanie codziennymi spra-
wami So³ectwa, realizacja uchwa³ Zebrania Wiejskiego oraz wykony-
wanie innych czynno�ci okre�lonych niniejszym Statutem.

2. W szczególno�ci do So³tysa nale¿y:
  1) reprezentowanie So³ectwa na zewn¹trz,
  2) utrzymywanie sta³ego kontaktu z organami gminy,
  3) organizowanie Zebrañ Wiejskich,

  4) og³aszanie przez rozplakatowanie uchwa³ Zebrania
Wiejskiego, zarz¹dzeñ i komunikatów   Wójta oraz  uchwa³ Rady,

  5) przekazywanie Wójtowi protoko³ów i uchwa³ z Zebrañ
Wiejskich w terminie 7 dni od  odbycia Zebrania,

  6) ³agodzenie konfliktów s¹siedzkich,
  7) kierowanie akcj¹ pomocy w razie wypadków losowych

i klêsk ¿ywio³owych,
  8) udzielanie pomocy podró¿nym i turystom,
  9) wykonywanie bie¿¹cego zarz¹du mieniem komunalnym,
10) udzia³ w naradach so³tysów zwo³ywanych przez  Wójta,
11) sk³adanie sprawozdañ rocznych z dzia³alno�ci So³ty-

sa i Rady So³eckiej w terminie do  koñca pierwszego kwarta³u
roku nastêpnego.

§ 16. 1. Rada So³ecka sk³ada siê od 3 do 5 cz³onków.
2. Ilo�ciowy sk³ad Rady So³eckiej ustala zebranie wyborcze.
 3. Rada So³ecka wybiera ze swego grona przewodnicz¹cego.

§ 17. Rada So³ecka  pe³ni funkcjê pomocniczo-doradcz¹
So³tysa, w szczególno�ci organizuje  imprezy  wiejskie  w  dzie-
dzinie   kultury,  sportu  i wypoczynku.

Rozdzia³ V
Zakres zadañ  So³ectwa

§ 18. 1. Do zakresu dzia³ania samorz¹du So³ectwa nale¿¹
wszystkie sprawy publiczne  o  znaczeniu miejscowym, nie zastrze¿o-
ne ustawami oraz uchwa³ami Rady na rzecz innych podmiotów.

2. Do zadañ samorz¹du So³ectwa nale¿y w szczególno�ci:
 1) dzia³anie   na   rzecz   godzenia   interesów   partykular-

nych   z   interesem    wspólnym  i konieczno�ci¹ zachowania
istniej¹cych warto�ci przyrodniczych i spo³ecznych,

2) dzia³anie na rzecz rozwoju So³ectwa z uwzglêdnieniem
uk³adu osadniczego, jego funkcji  rolniczej, turystyczno-wypoczynko-
wej, sakralnej oraz poprawy stanu �rodowiska  naturalnego,

3) tworzenie warunków do pe³nego udzia³u w ¿yciu pu-
blicznym So³ectwa wszystkich  uczestników jego spo³eczno�ci,

4) reprezentowanie interesu spo³eczno�ci so³eckiej i jej
uczestników wzglêdem organów gminy, organów administracji
publicznej i innych podmiotów ¿ycia publicznego,

5) organizowanie zbiorowej dzia³alno�ci uczestników spo-
³eczno�ci So³ectwa w sprawach   publicznych.

§ 19. 1. So³ectwo uczestniczy w podejmowaniu przez
organy gminy rozstrzygniêæ prawnych i administracyjnych doty-
cz¹cych So³ectwa.

2. So³ectwo jest zobowi¹zane udzieliæ odpowiedzi na kie-
rowane do niego zapytania w terminie 14 dni od dnia dorêcze-
nia stosownego pisma So³tysowi.

Rozdzia³ VI
Zakres i formy kontroli oraz nadzoru nad dzia³alno�ci¹

organów So³ectwa

§ 20. Rada  kontroluje dzia³alno�æ organów so³ectwa.

§ 21. Wójt sprawuje kontrolê w zakresie przestrzegania
postanowieñ Statutu So³ectwa.

§ 22. Zebranie Wiejskie kontroluje So³tysa i Radê So³eck¹
poprzez przyjmowanie corocznych sprawozdañ z ich dzia³alno�ci.

Rozdzia³ VII
Postanowienia koñcowe

§ 23. Zmiany Statutu dokonywane s¹ na zasadach i trybie
dla jego uchwalenia.
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         Na podstawie art. 35 ust. 1 i art. 40 ust. 2 pkt 1   ustawy
z dnia 8 marca 1990 r. o samorz¹dzie gminnym (Dz. U. z  2001 r.
Nr 142,  poz. 1591;  2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr
113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271 i Nr 214, poz. 1806),  Rada
Gminy D¹browa uchwala, co nastêpuje:

§ 1. Nadaje siê Statut So³ectwu D¹browa, stanowi¹cy za-
³¹cznik do niniejszej uchwa³y.

§ 2. Wykonanie uchwa³y powierza siê Wójtowi Gminy D¹browa.

§ 3. Traci moc uchwa³a Nr VI/39/90 Rady Gminy w D¹bro-
wie z dnia 13 grudnia 1990 r. w sprawie nadania Statutu so³ec-
twom na terenie gminy D¹browa.

§ 4. Uchwa³a podlega og³oszeniu w Dzienniku Urzêdowym
Województwa Opolskiego oraz rozplakatowaniu obwieszczeñ na
terenie So³ectwa  D¹browa.

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

Przewodnicz¹cy Rady
Piotr Wieczorek

Za³¹cznik
do uchwa³y Nr V/35/03
Rady Gminy D¹browa

 z dnia 27 lutego 2003 r.

STATUT
SO£ECTWA D ¥ B R O W A

Rozdzia³ I
Postanowienia ogólne

§ 1. Ilekroæ w Statucie jest mowa o:
1) So³ectwie - nale¿y przez to rozumieæ So³ectwo D¹browa
2) Radzie - nale¿y przez to rozumieæ Radê Gminy D¹browa,
3) Wójcie - nale¿y przez to rozumieæ Wójta Gminy D¹browa,
4) Statucie - nale¿y przez to rozumieæ Statut So³ectwa D¹browa
5) Organy  Gminy - nale¿y przez  to rozumieæ Radê Gminy

D¹browa i Wójta Gminy  D¹browa.

Rozdzia³ II
Nazwa i obszar So³ectwa

§ 2. So³ectwo D¹browa jest jednostk¹ pomocnicz¹ Gminy
D¹browa i obejmuje obszar  976,9808 ha.

§ 3 . 1.Uczestnikami spo³eczno�ci samorz¹dowej So³ec-
twa s¹ jego stali mieszkañcy, którym przys³uguje czynne i bierne
prawo wyborcze.

Posiadanie czynnego i biernego prawa wyborczego okre-
�la siê wed³ug przepisów ustawy - Ordynacja wyborcza do rad
gmin, rad powiatów i sejmików województw.
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Uchwa³a Nr V/35/03
Rady Gminy D¹browa

z  dnia  27 lutego  2003 r.

w sprawie nadania Statutu So³ectwu D¹browa.

2. Samorz¹d So³ectwa dzia³a na podstawie przepisów
prawa a w szczególno�ci:

    1) ustawy o samorz¹dzie gminnym,
    2) Statutu Gminy D¹browa,
    3) postanowieñ niniejszego Statutu.
3. So³ectwo nie posiada osobowo�ci prawnej. W obro-

cie cywilno-prawnym w zakresie mienia komunalnego So³ec-
two mo¿e wystêpowaæ tylko za po�rednictwem organów gminy.

Rozdzia³ III
Zasady i tryb przeprowadzania wyborów So³tysa i Rady

So³eckiej

§ 4. Tryb i zasady wyboru So³tysa i cz³onków Rady So³eckiej
okre�la ustawa o samorz¹dzie gminnym oraz niniejszy Statut.

§ 5. 1. Dla dokonania wa¿nego wyboru So³tysa i Rady
So³eckiej wymagana jest obecno�æ na zebraniu wyborczym
co najmniej 1/5 uprawnionych do g³osowania mieszkañców
So³ectwa.

2. O ile w wyznaczonym pierwszym terminie nie uzyska-
no niezbêdnego quorum, wybory w drugim terminie (pó³ go-
dziny po pierwszym terminie) mog¹ byæ przeprowadzone bez
wzglêdu na liczbê obecnych na zebraniu.

3. Tryb zwo³ywania zebrania wyborczego okre�la § 11
ust. 3-5 Statutu.

  § 6. 1. Kandydatów na So³tysa i cz³onków Rady So³ec-
kiej zg³aszaj¹ osoby uprawnione do g³osowania bezpo�red-
nio w trakcie zebrania wyborczego.

2. Kandydatury przyjmuje Komisja Skrutacyjna wy³onio-
na spo�ród cz³onków zebrania.

3. Warunkiem przyjêcia kandydatury jest zgoda kandy-
data wyra¿ona w czasie obrad zebrania albo na pi�mie przed
zebraniem wyborczym.

4. Zg³aszaj¹cy kandydata jest zobowi¹zany uzasadniæ
swoj¹ kandydaturê.

5. Komisja Skrutacyjna obja�nia zebranym sposób g³o-
sowania i przeprowadza g³osowanie za pomoc¹ kart ostem-
plowanych pieczêci¹ So³ectwa .

6. Po przeliczeniu g³osów Przewodnicz¹cy Komisji Skru-
tacyjnej odczytuje protokó³,  podaj¹c wyniki g³osowania.

7. W przypadku uzyskania równej ilo�ci g³osów przez
dwóch kandydatów, g³osowanie powtarza siê.

8. Umieszczone w zamkniêtej, opisanej i opieczêtowa-
nej kopercie karty z oddanymi g³osami i protokó³ Komisji Skrutacyj-
nej z g³osowania stanowi¹ za³¹cznik do protoko³u z zebrania.

§ 7. Kadencja So³tysa i Rady So³eckiej trwa 4 lata, licz¹c
od dnia wyboru.

§ 8. Odwo³anie So³tysa lub Rady So³eckiej albo poszcze-
gólnych jej cz³onków mo¿e nast¹piæ przed up³ywem kadencji
na podstawie uchwa³y Zebrania Wiejskiego.
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§ 9.Obs³ugê zebrania wyborczego prowadzi wyznaczony
przez Wójta pracownik Urzêdu Gminy D¹browa.

Rozdzia³ IV
Organizacja i zadania organów So³ectwa

§ 10.1. Zebranie Wiejskie tworz¹ wszyscy stali mieszkañ-
cy so³ectwa uprawnieni do g³osowania.

2. Zebranie Wiejskie podejmuje uchwa³y we wszystkich
sprawach nale¿¹cych do So³ectwa.

3. Do wy³¹cznej w³a�ciwo�ci Zebrania Wiejskiego nale¿y:
 1) wybór So³tysa i Rady So³eckiej oraz ich odwo³anie,
 2) opiniowanie sposobu korzystania z mienia komunalnego,
 3) okre�lenie celów wydatkowania �rodków w³asnych

So³ectwa,
 4) decydowanie o podejmowaniu czynów spo³ecznych -

inicjatyw spo³ecznych,
  5) przyjmowanie corocznych  sprawozdañ z dzia³alno�ci

So³tysa i Rady So³eckiej,
  6) konsultowanie projektu  i zmian Statutu So³ectwa.
4. Zebranie Wiejskie odbywa siê w miarê istniej¹cych

potrzeb, przynajmniej raz w roku.

§ 11.1. Zebranie Wiejskie podejmuje rozstrzygniêcia w
formie uchwa³.

2. Uchwa³y Zebrania Wiejskiego zapadaj¹ zwyk³¹ wiêk-
szo�ci¹ g³osów w g³osowaniu jawnym, za wyj¹tkiem przypadku,
o którym mowa w  § 4.

3. Zebranie jest  wa¿ne, gdy  zostali  o  nim  zawiadomie-
ni  na  7 dni  wcze�niej mieszkañcy wsi oraz Wójt Gminy.

4. Zawiadomienie powinno zawieraæ informacje o termi-
nie, godzinie i miejscu Zebrania oraz tematykê obrad.

5. Zawiadomienie powinno byæ rozplakatowane w miej-
scach zwyczajowo przyjêtych.

§ 12.1. Zebranie Wiejskie zwo³uje So³tys z w³asnej inicja-
tywy lub na wniosek Rady So³eckiej albo na pisemny wniosek
co najmniej 20 mieszkañców.

2. So³tys jest zobowi¹zany zwo³aæ Zebranie Wiejskie tak-
¿e na wniosek organów gminy w  ustalonym terminie.

Organ gminy wnioskuj¹cy zwo³anie Zebrania jest zobo-
wi¹zany podaæ  temat na 10 dni przed terminem Zebrania.

3. W razie nie zwo³ania Zebrania przez So³tysa w przy-
padku, o którym mowa w ust. 2 , Zebranie zwo³uje Wójt.

§ 13. 1. Obradom Zebrania Wiejskiego przewodniczy So³tys,
chyba ¿e Zebranie wybierze innego przewodnicz¹cego obrad.

2. Z przebiegu Zebrania sporz¹dza siê protokó³, do któ-
rego do³¹cza siê listê obecno�ci uczestników Zebrania.

3. Protokó³  z Zebrania  podpisuje przewodnicz¹cy  Ze-
brania i protokolant.

4. Uchwa³y Zebrania podpisuje przewodnicz¹cy obrad.

§ 14.1. Uchwa³y Zebrania sprzeczne z prawem, Statutem
Gminy i Statutem So³ectwa s¹ niewa¿ne.

2. Niewa¿no�æ uchwa³ w ca³o�ci lub czê�ci stwierdza
Rada i powiadamia o tym So³ectwo,  podaj¹c równocze�nie
tre�æ rozstrzygniêcia do publicznej wiadomo�ci przez rozplaka-
towanie na terenie So³ectwa.

§ 15. 1. Do zadañ So³tysa nale¿y zarz¹dzanie codziennymi
sprawami So³ectwa, realizacja uchwa³ Zebrania Wiejskiego oraz
wykonywanie innych czynno�ci okre�lonych niniejszym Statutem.

2. W szczególno�ci do So³tysa nale¿y:
  1) reprezentowanie So³ectwa na zewn¹trz,
  2) utrzymywanie sta³ego kontaktu z organami gminy,
  3) organizowanie Zebrañ Wiejskich,

  4) og³aszanie przez rozplakatowanie uchwa³ Zebrania
Wiejskiego, zarz¹dzeñ i komunikatów   Wójta oraz  uchwa³ Rady,

  5) przekazywanie Wójtowi protoko³ów i uchwa³ z Zebrañ
Wiejskich w terminie 7 dni od  odbycia Zebrania,

  6) ³agodzenie konfliktów s¹siedzkich,
  7) kierowanie akcj¹ pomocy w razie wypadków losowych

i klêsk ¿ywio³owych,
  8) udzielanie pomocy podró¿nym i turystom,
  9) wykonywanie bie¿¹cego zarz¹du mieniem komunalnym,
10) udzia³ w naradach so³tysów zwo³ywanych przez  Wójta,
11) sk³adanie sprawozdañ rocznych z dzia³alno�ci So³ty-

sa i Rady So³eckiej w terminie do  koñca pierwszego kwarta³u
roku nastêpnego.

§ 16.1. Rada So³ecka sk³ada siê od 3 do 5 cz³onków.
2. Ilo�ciowy sk³ad Rady So³eckiej ustala zebranie wyborcze.
3. Rada So³ecka wybiera ze swego grona przewodnicz¹cego.

§ 17. Rada So³ecka  pe³ni funkcjê pomocniczo-doradcz¹
So³tysa, w szczególno�ci organizuje  imprezy  wiejskie  w  dzie-
dzinie   kultury,  sportu  i wypoczynku.

Rozdzia³ V
Zakres zadañ  So³ectwa

§ 18. 1. Do zakresu dzia³ania samorz¹du So³ectwa nale¿¹
wszystkie sprawy publiczne o znaczeniu miejscowym, nie zastrze¿o-
ne ustawami oraz uchwa³ami Rady na rzecz innych podmiotów.

2. Do zadañ samorz¹du So³ectwa nale¿y w szczególno�ci:
 1) dzia³anie   na   rzecz   godzenia   interesów   partykular-

nych   z   interesem    wspólnym  i konieczno�ci¹ zachowania
istniej¹cych warto�ci przyrodniczych i spo³ecznych,

2) dzia³anie na rzecz rozwoju So³ectwa z uwzglêdnieniem
uk³adu osadniczego, jego funkcji  rolniczej, turystyczno-wypoczyn-
kowej, sakralnej oraz poprawy stanu �rodowiska  naturalnego,

3) tworzenie warunków do pe³nego udzia³u w ¿yciu pu-
blicznym So³ectwa wszystkich  uczestników jego spo³eczno�ci,

4) reprezentowanie interesu spo³eczno�ci so³eckiej i jej
uczestników wzglêdem organów gminy, organów administracji
publicznej i innych podmiotów ¿ycia publicznego,

5) organizowanie zbiorowej dzia³alno�ci uczestników spo-
³eczno�ci So³ectwa w sprawach   publicznych.

§ 19. 1. So³ectwo uczestniczy w podejmowaniu przez
organy gminy rozstrzygniêæ prawnych i administracyjnych doty-
cz¹cych So³ectwa.

2. So³ectwo jest zobowi¹zane udzieliæ odpowiedzi na kie-
rowane do niego zapytania w terminie 14 dni od dnia dorêcze-
nia stosownego pisma So³tysowi.

Rozdzia³ VI
Zakres i formy kontroli oraz nadzoru nad dzia³alno�ci¹

organów So³ectwa

§ 20.Rada  kontroluje dzia³alno�æ organów so³ectwa.

§ 21. Wójt sprawuje kontrolê w zakresie przestrzegania
postanowieñ Statutu So³ectwa.

§ 22.Zebranie Wiejskie kontroluje So³tysa i Radê So³eck¹ po-
przez przyjmowanie corocznych sprawozdañ z ich dzia³alno�ci.

Rozdzia³ VII
Postanowienia koñcowe

§ 23. Zmiany Statutu dokonywane s¹ na zasadach i trybie
dla jego uchwalenia.
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 Na podstawie art. 35 ust. 1 i art. 40 ust. 2 pkt 1   ustawy z
dnia 8 marca 1990 r. o samorz¹dzie gminnym (Dz. U. z  2001 r.
Nr 142,  poz. 1591;  2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr
113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271 i Nr 214, poz. 1806),  Rada
Gminy D¹browa uchwala, co nastêpuje:

§ 1. Nadaje siê Statut So³ectwu  Karczów, stanowi¹cy za-
³¹cznik do niniejszej uchwa³y.

§ 2. Wykonanie uchwa³y powierza siê Wójtowi Gminy D¹-
browa.

§ 3. Traci moc uchwa³a Nr VI/39/90 Rady Gminy w D¹bro-
wie z dnia 13 grudnia 1990 r. w sprawie nadania Statutu so³ec-
twom na terenie gminy D¹browa.

§ 4. Uchwa³a podlega og³oszeniu w Dzienniku Urzêdo-
wym Województwa Opolskiego oraz rozplakatowaniu obwiesz-
czeñ na terenie So³ectwa  Karczów.

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

Przewodnicz¹cy Rady
Piotr Wieczorek

                                                                       Za³¹cznik
do uchwa³y Nr V/36/03

 Rady   Gminy D¹browa
z dnia 27 lutego 2003 r.

STATUT
SO£ECTWA  K A R C Z Ó W

Rozdzia³ I
Postanowienia ogólne

§ 1. Ilekroæ w Statucie jest mowa o:
1) So³ectwie - nale¿y przez to rozumieæ So³ectwo Karczów,
2) Radzie - nale¿y przez to rozumieæ Radê Gminy D¹browa,
3) Wójcie - nale¿y przez to rozumieæ Wójta Gminy D¹browa,
4) Statucie - nale¿y przez to rozumieæ Statut So³ectwa Karczów,
5) Organy  Gminy - nale¿y przez  to rozumieæ Radê Gminy

D¹browa i Wójta Gminy  D¹browa.

Rozdzia³ II
Nazwa i obszar So³ectwa

§ 2. So³ectwo Karczów jest jednostk¹ pomocnicz¹ Gminy
D¹browa i obejmuje obszar 1144,5565 ha.

§ 3. 1.Uczestnikami spo³eczno�ci samorz¹dowej So³ec-
twa s¹ jego stali mieszkañcy, którym przys³uguje czynne i bierne
prawo wyborcze.

Posiadanie czynnego i biernego prawa wyborczego okre-
�la siê wed³ug przepisów ustawy - Ordynacja wyborcza do rad
gmin, rad powiatów i sejmików województw.

625

Uchwa³a Nr V/36/03
Rady Gminy D¹browa

z  dnia  27 lutego  2003 r.

w sprawie nadania Statutu So³ectwu Karczów.

2. Samorz¹d So³ectwa dzia³a na podstawie przepisów
prawa a w szczególno�ci:

    1) ustawy o samorz¹dzie gminnym,
    2) Statutu Gminy D¹browa,
    3) postanowieñ niniejszego Statutu.
3. So³ectwo nie posiada osobowo�ci prawnej. W obrocie

cywilno-prawnym w zakresie mienia komunalnego So³ectwo
mo¿e wystêpowaæ tylko za po�rednictwem organów gminy.

Rozdzia³ III
Zasady i tryb przeprowadzania wyborów So³tysa i Rady

So³eckiej

§ 4. Tryb i zasady wyboru So³tysa i cz³onków Rady So³eckiej
okre�la ustawa o samorz¹dzie gminnym oraz niniejszy Statut.

§ 5. 1. Dla dokonania wa¿nego wyboru So³tysa i Rady
So³eckiej wymagana jest obecno�æ na zebraniu wyborczym co
najmniej 1/5 uprawnionych do g³osowania mieszkañców So-
³ectwa.

2. O ile w wyznaczonym pierwszym terminie nie uzyska-
no niezbêdnego quorum, wybory w drugim terminie (pó³ godzi-
ny po pierwszym terminie) mog¹ byæ przeprowadzone bez wzglê-
du na liczbê obecnych na zebraniu.

3. Tryb zwo³ywania zebrania wyborczego okre�la § 11
ust. 3-5 Statutu.

  § 6. 1. Kandydatów na So³tysa i cz³onków Rady So³eckiej
zg³aszaj¹ osoby uprawnione do g³osowania bezpo�rednio w
trakcie zebrania wyborczego.

2. Kandydatury przyjmuje Komisja Skrutacyjna wy³onio-
na spo�ród cz³onków zebrania.

3. Warunkiem przyjêcia kandydatury jest zgoda kandyda-
ta wyra¿ona w czasie obrad zebrania albo na pi�mie przed ze-
braniem wyborczym.

4. Zg³aszaj¹cy kandydata jest zobowi¹zany uzasadniæ
swoj¹ kandydaturê.

5. Komisja Skrutacyjna obja�nia zebranym sposób g³o-
sowania i przeprowadza g³osowanie za pomoc¹ kart ostemplo-
wanych pieczêci¹ So³ectwa .

6. Po przeliczeniu g³osów Przewodnicz¹cy Komisji Skru-
tacyjnej odczytuje protokó³,  podaj¹c wyniki g³osowania.

7. W przypadku uzyskania równej ilo�ci g³osów przez dwóch
kandydatów, g³osowanie powtarza siê.

8. Umieszczone w zamkniêtej, opisanej i opieczêtowanej
kopercie karty z oddanymi g³osami i protokó³ Komisji Skrutacyj-
nej z g³osowania stanowi¹ za³¹cznik do protoko³u z zebrania.

§ 7.Kadencja So³tysa i Rady So³eckiej trwa 4 lata, licz¹c
od dnia wyboru.

§ 8. Odwo³anie So³tysa lub Rady So³eckiej albo poszcze-
gólnych jej cz³onków mo¿e nast¹piæ przed up³ywem kadencji na
podstawie uchwa³y Zebrania Wiejskiego.

§ 9. Obs³ugê zebrania wyborczego prowadzi wyznaczony
przez Wójta pracownik Urzêdu Gminy D¹browa.
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Rozdzia³ IV
Organizacja i zadania organów So³ectwa

§ 10. 1. Zebranie Wiejskie tworz¹ wszyscy stali mieszkañ-
cy so³ectwa uprawnieni do g³osowania.

2. Zebranie Wiejskie podejmuje uchwa³y we wszystkich
sprawach nale¿¹cych do So³ectwa.

3. Do wy³¹cznej w³a�ciwo�ci Zebrania Wiejskiego nale¿y:
 1) wybór So³tysa i Rady So³eckiej oraz ich odwo³anie,
 2) opiniowanie sposobu korzystania z mienia komunalnego,
 3) okre�lenie celów wydatkowania �rodków w³asnych

So³ectwa,
  4) decydowanie o podejmowaniu czynów spo³ecznych -

inicjatyw spo³ecznych,
  5) przyjmowanie corocznych  sprawozdañ z dzia³alno�ci

So³tysa i Rady So³eckiej,
  6) konsultowanie projektu  i zmian Statutu So³ectwa.
4. Zebranie Wiejskie odbywa siê w miarê istniej¹cych

potrzeb, przynajmniej raz w roku.

§ 11. 1. Zebranie Wiejskie podejmuje rozstrzygniêcia w
formie uchwa³.

2. Uchwa³y Zebrania Wiejskiego zapadaj¹ zwyk³¹ wiêk-
szo�ci¹ g³osów w g³osowaniu jawnym, za wyj¹tkiem przypadku,
o którym mowa w  § 4.

3. Zebranie jest  wa¿ne, gdy  zostali  o  nim  zawiadomie-
ni  na  7 dni  wcze�niej mieszkañcy wsi oraz Wójt Gminy.

4. Zawiadomienie powinno zawieraæ informacje o termi-
nie, godzinie i miejscu Zebrania oraz tematykê obrad.

5. Zawiadomienie powinno byæ rozplakatowane w miej-
scach zwyczajowo przyjêtych.

§ 12. 1. Zebranie Wiejskie zwo³uje So³tys z w³asnej inicja-
tywy lub na wniosek Rady So³eckiej albo na pisemny wniosek
co najmniej 20 mieszkañców.

2. So³tys jest zobowi¹zany zwo³aæ Zebranie Wiejskie tak-
¿e na wniosek organów gminy w  ustalonym terminie.

Organ gminy wnioskuj¹cy zwo³anie Zebrania jest zobo-
wi¹zany podaæ  temat na 10 dni przed terminem Zebrania.

3. W razie nie zwo³ania Zebrania przez So³tysa w przy-
padku, o którym mowa w ust. 2 , Zebranie zwo³uje Wójt.

§ 13. 1. Obradom Zebrania Wiejskiego przewodniczy So³-
tys, chyba ¿e Zebranie wybierze innego przewodnicz¹cego obrad.

2. Z przebiegu Zebrania sporz¹dza siê protokó³, do któ-
rego do³¹cza siê listê obecno�ci uczestników Zebrania.

3. Protokó³  z Zebrania  podpisuje przewodnicz¹cy  Ze-
brania i protokolant.

4. Uchwa³y Zebrania podpisuje przewodnicz¹cy obrad.

§ 14. 1. Uchwa³y Zebrania sprzeczne z prawem, Statutem
Gminy i Statutem So³ectwa s¹ niewa¿ne.

2. Niewa¿no�æ uchwa³ w ca³o�ci lub czê�ci stwierdza
Rada i powiadamia o tym So³ectwo,  podaj¹c równocze�nie
tre�æ rozstrzygniêcia do publicznej wiadomo�ci przez rozplaka-
towanie na terenie So³ectwa.

§ 15. 1. Do zadañ So³tysa nale¿y zarz¹dzanie codziennymi
sprawami So³ectwa, realizacja uchwa³ Zebrania Wiejskiego oraz
wykonywanie innych czynno�ci okre�lonych niniejszym Statutem.

2. W szczególno�ci do So³tysa nale¿y:
  1) reprezentowanie So³ectwa na zewn¹trz,
  2) utrzymywanie sta³ego kontaktu z organami gminy,
  3) organizowanie Zebrañ Wiejskich,

  4) og³aszanie przez rozplakatowanie uchwa³ Zebrania
Wiejskiego, zarz¹dzeñ i komunikatów   Wójta oraz  uchwa³ Rady,

  5) przekazywanie Wójtowi protoko³ów i uchwa³ z Zebrañ
Wiejskich w terminie 7 dni od  odbycia Zebrania,

  6) ³agodzenie konfliktów s¹siedzkich,
  7) kierowanie akcj¹ pomocy w razie wypadków losowych

i klêsk ¿ywio³owych,
  8) udzielanie pomocy podró¿nym i turystom,
  9) wykonywanie bie¿¹cego zarz¹du mieniem komunalnym,
10) udzia³ w naradach so³tysów zwo³ywanych przez  Wójta,
11) sk³adanie sprawozdañ rocznych z dzia³alno�ci So³ty-

sa i Rady So³eckiej w terminie do  koñca pierwszego kwarta³u
roku nastêpnego.

§ 16.1. Rada So³ecka sk³ada siê od 3 do 5 cz³onków.
2. Ilo�ciowy sk³ad Rady So³eckiej ustala zebranie wyborcze.

3. Rada So³ecka wybiera ze swego grona przewodnicz¹cego.

§ 17. Rada So³ecka  pe³ni funkcjê pomocniczo-doradcz¹
So³tysa, w szczególno�ci organizuje  imprezy  wiejskie  w  dzie-
dzinie   kultury,  sportu  i wypoczynku.

Rozdzia³ V
Zakres zadañ  So³ectwa

§ 18. 1. Do zakresu dzia³ania samorz¹du So³ectwa nale¿¹
wszystkie sprawy publiczne o znaczeniu miejscowym, nie zastrze¿o-
ne ustawami oraz uchwa³ami Rady na rzecz innych podmiotów.

2. Do zadañ samorz¹du So³ectwa nale¿y w szczególno�ci:
 1) dzia³anie   na   rzecz   godzenia   interesów   partykular-

nych   z   interesem    wspólnym  i konieczno�ci¹ zachowania
istniej¹cych warto�ci przyrodniczych i spo³ecznych,

2) dzia³anie na rzecz rozwoju So³ectwa z uwzglêdnieniem
uk³adu osadniczego, jego funkcji  rolniczej, turystyczno-wypoczynko-
wej, sakralnej oraz poprawy stanu �rodowiska  naturalnego,

3) tworzenie warunków do pe³nego udzia³u w ¿yciu pu-
blicznym So³ectwa wszystkich  uczestników jego spo³eczno�ci,

4) reprezentowanie interesu spo³eczno�ci so³eckiej i jej
uczestników wzglêdem organów gminy, organów administracji
publicznej i innych podmiotów ¿ycia publicznego,

5) organizowanie zbiorowej dzia³alno�ci uczestników spo-
³eczno�ci So³ectwa w sprawach   publicznych.

§ 19. 1. So³ectwo uczestniczy w podejmowaniu przez or-
gany gminy rozstrzygniêæ prawnych i administracyjnych doty-
cz¹cych So³ectwa.

2. So³ectwo jest zobowi¹zane udzieliæ odpowiedzi na kie-
rowane do niego zapytania w terminie 14 dni od dnia dorêcze-
nia stosownego pisma So³tysowi.

Rozdzia³ VI
Zakres i formy kontroli oraz nadzoru nad dzia³alno�ci¹

organów So³ectwa

§ 20. Rada  kontroluje dzia³alno�æ organów so³ectwa.

§ 21. Wójt sprawuje kontrolê w zakresie przestrzegania
postanowieñ Statutu So³ectwa.

§ 22. Zebranie Wiejskie kontroluje So³tysa i Radê So³ec-
k¹ poprzez przyjmowanie corocznych sprawozdañ z ich dzia³alno�ci.

Rozdzia³ VII
Postanowienia koñcowe

§ 23. Zmiany Statutu dokonywane s¹ na zasadach i trybie
dla jego uchwalenia.
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         Na podstawie art. 35 ust. 1 i art. 40 ust. 2 pkt 1   ustawy
z dnia 8 marca 1990 r. o samorz¹dzie gminnym (Dz. U. z  2001 r.
Nr 142,  poz. 1591;  2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr
113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271 i Nr 214, poz. 1806),  Rada
Gminy D¹browa uchwala, co nastêpuje:

§ 1. Nadaje siê Statut So³ectwu  Lipowa, stanowi¹cy za-
³¹cznik do niniejszej uchwa³y.

§ 2. Wykonanie uchwa³y powierza siê Wójtowi Gminy D¹-
browa.

§ 3. Traci moc uchwa³a Nr VI/39/90 Rady Gminy w D¹bro-
wie z dnia 13 grudnia 1990 r. w sprawie nadania Statutu so³ec-
twom na terenie gminy D¹browa.

§ 4. Uchwa³a podlega og³oszeniu w Dzienniku Urzêdowym
Województwa Opolskiego oraz rozplakatowaniu obwieszczeñ na
terenie So³ectwa  Lipowa.

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

Przewodnicz¹cy Rady
Piotr Wieczorek

 Za³¹cznik
do uchwa³y Nr V/37/03
Rady Gminy D¹browa

z dnia 27 lutego 2003 r.

STATUT
SO£ECTWA  L I P O W A

Rozdzia³ I
Postanowienia ogólne

§ 1. Ilekroæ w Statucie jest mowa o:
1) So³ectwie - nale¿y przez to rozumieæ So³ectwo Lipowa,
2) Radzie - nale¿y przez to rozumieæ Radê Gminy D¹browa,
3) Wójcie - nale¿y przez to rozumieæ Wójta Gminy D¹browa,
4) Statucie - nale¿y przez to rozumieæ Statut So³ectwa Lipowa,
5) Organy  Gminy - nale¿y przez  to rozumieæ Radê Gminy

D¹browa i Wójta Gminy  D¹browa.

Rozdzia³ II
Nazwa i obszar So³ectwa

§ 2. So³ectwo Lipowa jest jednostk¹ pomocnicz¹ Gminy
D¹browa i obejmuje obszar 797,8176 ha.

§ 3 . 1.Uczestnikami spo³eczno�ci samorz¹dowej So³ec-
twa s¹ jego stali mieszkañcy, którym przys³uguje czynne i bierne
prawo wyborcze.

Posiadanie czynnego i biernego prawa wyborczego okre-
�la siê wed³ug przepisów ustawy - Ordynacja wyborcza do rad
gmin, rad powiatów i sejmików województw.
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Uchwa³a Nr V/37/03
Rady Gminy D¹browa

z  dnia  27 lutego  2003 r.

w sprawie nadania Statutu So³ectwu Lipowa.

2. Samorz¹d So³ectwa dzia³a na podstawie przepisów
prawa a w szczególno�ci:

    1) ustawy o samorz¹dzie gminnym,
    2) Statutu Gminy D¹browa,
    3) postanowieñ niniejszego Statutu
3. So³ectwo nie posiada osobowo�ci prawnej. W obro-

cie cywilno-prawnym w zakresie mienia komunalnego So³ec-
two mo¿e wystêpowaæ tylko za po�rednictwem organów gminy.

Rozdzia³ III
Zasady i tryb przeprowadzania wyborów So³tysa i Rady

So³eckiej

§ 4. Tryb i zasady wyboru So³tysa i cz³onków Rady So³eckiej
okre�la ustawa o samorz¹dzie gminnym oraz niniejszy Statut.

§ 5. 1. Dla dokonania wa¿nego wyboru So³tysa i Rady So³ec-
kiej wymagana jest obecno�æ na zebraniu wyborczym co najmniej
1/5 uprawnionych do g³osowania mieszkañców So³ectwa.

2. O ile w wyznaczonym pierwszym terminie nie uzyska-
no niezbêdnego quorum, wybory w drugim terminie (pó³ godzi-
ny po pierwszym terminie) mog¹ byæ przeprowadzone bez
wzglêdu na liczbê obecnych na zebraniu.

3. Tryb zwo³ywania zebrania wyborczego okre�la § 11
ust. 3-5 Statutu.

  § 6. 1. Kandydatów na So³tysa i cz³onków Rady So³ec-
kiej zg³aszaj¹ osoby uprawnione do g³osowania bezpo�red-
nio w trakcie zebrania wyborczego.

2. Kandydatury przyjmuje Komisja Skrutacyjna wy³onio-
na spo�ród cz³onków zebrania.

3. Warunkiem przyjêcia kandydatury jest zgoda kandy-
data wyra¿ona w czasie obrad zebrania albo na pi�mie przed
zebraniem wyborczym.

4. Zg³aszaj¹cy kandydata jest zobowi¹zany uzasadniæ
swoj¹ kandydaturê.

5. Komisja Skrutacyjna obja�nia zebranym sposób g³o-
sowania i przeprowadza g³osowanie za pomoc¹ kart ostem-
plowanych pieczêci¹ So³ectwa .

6. Po przeliczeniu g³osów Przewodnicz¹cy Komisji Skru-
tacyjnej odczytuje protokó³,  podaj¹c wyniki g³osowania.

7. W przypadku uzyskania równej ilo�ci g³osów przez
dwóch kandydatów, g³osowanie powtarza siê.

8. Umieszczone w zamkniêtej, opisanej i opieczêtowa-
nej kopercie karty z oddanymi g³osami i protokó³ Komisji Skrutacyj-
nej z g³osowania stanowi¹ za³¹cznik do protoko³u z zebrania.

§ 7. Kadencja So³tysa i Rady So³eckiej trwa 4 lata, licz¹c
od dnia wyboru.

§ 8. Odwo³anie So³tysa lub Rady So³eckiej albo poszcze-
gólnych jej cz³onków mo¿e nast¹piæ przed up³ywem kadencji
na podstawie uchwa³y Zebrania Wiejskiego.

§ 9. Obs³ugê zebrania wyborczego prowadzi wyznaczony
przez Wójta pracownik Urzêdu Gminy D¹browa.
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Rozdzia³ IV
Organizacja i zadania organów So³ectwa

§ 10. 1. Zebranie Wiejskie tworz¹ wszyscy stali mieszkañ-
cy so³ectwa uprawnieni do g³osowania.

2. Zebranie Wiejskie podejmuje uchwa³y we wszystkich
sprawach nale¿¹cych do So³ectwa.

3. Do wy³¹cznej w³a�ciwo�ci Zebrania Wiejskiego nale¿y:
1) wybór So³tysa i Rady So³eckiej oraz ich odwo³anie,
2) opiniowanie sposobu korzystania z mienia komunal-

nego,
3) okre�lenie celów wydatkowania �rodków w³asnych

So³ectwa,
4) decydowanie o podejmowaniu czynów spo³ecznych -

inicjatyw spo³ecznych,
5) przyjmowanie corocznych  sprawozdañ z dzia³alno�ci

So³tysa i Rady So³eckiej,
6) konsultowanie projektu  i zmian Statutu So³ectwa.
4. Zebranie Wiejskie odbywa siê w miarê istniej¹cych

potrzeb, przynajmniej raz w roku.

§ 11. 1. Zebranie Wiejskie podejmuje rozstrzygniêcia w
formie uchwa³.

2. Uchwa³y Zebrania Wiejskiego zapadaj¹ zwyk³¹ wiêk-
szo�ci¹ g³osów w g³osowaniu jawnym, za wyj¹tkiem przypadku,
o którym mowa w  § 4.

3. Zebranie jest  wa¿ne, gdy  zostali  o  nim  zawiadomie-
ni  na  7 dni  wcze�niej mieszkañcy wsi oraz Wójt Gminy.

4. Zawiadomienie powinno zawieraæ informacje o termi-
nie, godzinie i miejscu Zebrania oraz tematykê obrad.

5. Zawiadomienie powinno byæ rozplakatowane w miej-
scach zwyczajowo przyjêtych.

§ 12. 1. Zebranie Wiejskie zwo³uje So³tys z w³asnej inicja-
tywy lub na wniosek Rady So³eckiej albo na pisemny wniosek
co najmniej 20 mieszkañców.

2. So³tys jest zobowi¹zany zwo³aæ Zebranie Wiejskie tak-
¿e na wniosek organów gminy w  ustalonym terminie.

Organ gminy wnioskuj¹cy zwo³anie Zebrania jest zobo-
wi¹zany podaæ  temat na 10 dni przed terminem Zebrania.

3. W razie nie zwo³ania Zebrania przez So³tysa w przy-
padku, o którym mowa w ust. 2 , Zebranie zwo³uje Wójt.

§ 13. 1. Obradom Zebrania Wiejskiego przewodniczy So³tys,
chyba ¿e Zebranie wybierze innego przewodnicz¹cego obrad.

2. Z przebiegu Zebrania sporz¹dza siê protokó³, do któ-
rego do³¹cza siê listê obecno�ci uczestników Zebrania.

3. Protokó³  z Zebrania  podpisuje przewodnicz¹cy  Ze-
brania i protokolant.

4. Uchwa³y Zebrania podpisuje przewodnicz¹cy obrad.

§ 14. 1. Uchwa³y Zebrania sprzeczne z prawem, Statutem
Gminy i Statutem So³ectwa s¹ niewa¿ne.

2. Niewa¿no�æ uchwa³ w ca³o�ci lub czê�ci stwierdza
Rada i powiadamia o tym So³ectwo,  podaj¹c równocze�nie
tre�æ rozstrzygniêcia do publicznej wiadomo�ci przez rozplaka-
towanie na terenie So³ectwa.

§ 15. 1. Do zadañ So³tysa nale¿y zarz¹dzanie codziennymi
sprawami So³ectwa, realizacja uchwa³ Zebrania Wiejskiego oraz
wykonywanie innych czynno�ci okre�lonych niniejszym Statutem.

2. W szczególno�ci do So³tysa nale¿y:
  1) reprezentowanie So³ectwa na zewn¹trz,
  2) utrzymywanie sta³ego kontaktu z organami gminy,
  3) organizowanie Zebrañ Wiejskich
 4) og³aszanie przez rozplakatowanie uchwa³ Zebrania

Wiejskiego, zarz¹dzeñ i komunikatów   Wójta oraz  uchwa³ Rady,

  5) przekazywanie Wójtowi protoko³ów i uchwa³ z Zebrañ
Wiejskich w terminie 7 dni od  odbycia Zebrania,

  6) ³agodzenie konfliktów s¹siedzkich,
  7) kierowanie akcj¹ pomocy w razie wypadków losowych

i klêsk ¿ywio³owych,
  8) udzielanie pomocy podró¿nym i turystom,
  9) wykonywanie bie¿¹cego zarz¹du mieniem komunalnym,
10) udzia³ w naradach so³tysów zwo³ywanych przez  Wójta,
11) sk³adanie sprawozdañ rocznych z dzia³alno�ci So³ty-

sa i Rady So³eckiej w terminie do  koñca pierwszego kwarta³u
roku nastêpnego.

§ 16.1. Rada So³ecka sk³ada siê od 3 do 5 cz³onków.
2. Ilo�ciowy sk³ad Rady So³eckiej ustala zebranie wyborcze.

3. Rada So³ecka wybiera ze swego grona przewodnicz¹cego.

§ 17. Rada So³ecka  pe³ni funkcjê pomocniczo-doradcz¹
So³tysa, w szczególno�ci organizuje  imprezy  wiejskie  w  dzie-
dzinie   kultury,  sportu  i wypoczynku.

Rozdzia³ V
Zakres zadañ  So³ectwa

§ 18. 1. Do zakresu dzia³ania samorz¹du So³ectwa nale¿¹
wszystkie sprawy publiczne o znaczeniu miejscowym, nie zastrze-
¿one ustawami oraz uchwa³ami Rady na rzecz innych podmiotów.

2. Do zadañ samorz¹du So³ectwa nale¿y w szczególno�ci:
 1) dzia³anie   na   rzecz   godzenia   interesów   partykular-

nych   z   interesem    wspólnym  i konieczno�ci¹ zachowania
istniej¹cych warto�ci przyrodniczych i spo³ecznych,

2) dzia³anie na rzecz rozwoju So³ectwa z uwzglêdnieniem uk³a-
du osadniczego, jego funkcji  rolniczej, turystyczno-wypoczynkowej,
sakralnej oraz poprawy stanu �rodowiska  naturalnego,

3) tworzenie warunków do pe³nego udzia³u w ¿yciu pu-
blicznym So³ectwa wszystkich  uczestników jego spo³eczno�ci,

4) reprezentowanie interesu spo³eczno�ci so³eckiej i jej
uczestników wzglêdem organów gminy, organów administracji
publicznej i innych podmiotów ¿ycia publicznego,

5) organizowanie zbiorowej dzia³alno�ci uczestników spo-
³eczno�ci So³ectwa w sprawach   publicznych.

§ 19. 1. So³ectwo uczestniczy w podejmowaniu przez or-
gany gminy rozstrzygniêæ prawnych i administracyjnych dotycz¹-
cych So³ectwa.

2. So³ectwo jest zobowi¹zane udzieliæ odpowiedzi na kie-
rowane do niego zapytania w terminie 14 dni od dnia dorêcze-
nia stosownego pisma So³tysowi.

Rozdzia³ VI
Zakres i formy kontroli oraz nadzoru nad dzia³alno�ci¹

organów So³ectwa

§ 20. Rada  kontroluje dzia³alno�æ organów so³ectwa.

§ 21. Wójt sprawuje kontrolê w zakresie przestrzegania
postanowieñ Statutu So³ectwa.

§ 22. Zebranie Wiejskie kontroluje So³tysa i Radê So³ec-
k¹ poprzez przyjmowanie corocznych sprawozdañ z ich dzia³al-
no�ci.

Rozdzia³ VII
Postanowienia koñcowe

§ 23. Zmiany Statutu dokonywane s¹ na zasadach i trybie
dla jego uchwalenia.
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 Na podstawie art. 35 ust. 1 i art. 40 ust. 2 pkt 1   ustawy z
dnia 8 marca 1990 r. o samorz¹dzie gminnym (Dz. U. z  2001 r.
Nr 142,  poz. 1591;  2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr
113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271 i Nr 214, poz. 1806),  Rada
Gminy D¹browa uchwala, co nastêpuje:

§ 1. Nadaje siê Statut So³ectwu Mechnice, stanowi¹cy za-
³¹cznik do niniejszej uchwa³y.

§ 2. Wykonanie uchwa³y powierza siê Wójtowi Gminy D¹-
browa.

§ 3. Traci moc uchwa³a Nr VI/39/90 Rady Gminy w D¹bro-
wie z dnia 13 grudnia 1990 r. w sprawie nadania Statutu so³ec-
twom na terenie gminy D¹browa.

§ 4. Uchwa³a podlega og³oszeniu w Dzienniku Urzêdo-
wym Województwa Opolskiego oraz rozplakatowaniu obwiesz-
czeñ na terenie So³ectwa  Mechnice.

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

Przewodnicz¹cy Rady
Piotr Wieczorek

                                                                       Za³¹cznik
do uchwa³y Nr V/38/03
Rady Gminy D¹browa

z dnia 27 lutego 2003 r.

STATUT
SO£ECTWA  M E C H N I C E

Rozdzia³ I
Postanowienia ogólne

§ 1. Ilekroæ w Statucie jest mowa o:
1) So³ectwie - nale¿y przez to rozumieæ So³ectwo Mechnice,
2) Radzie - nale¿y przez to rozumieæ Radê Gminy D¹browa,
3) Wójcie - nale¿y przez to rozumieæ Wójta Gminy D¹browa,
4) Statucie - nale¿y przez to rozumieæ Statut So³ectwa Mechnice,
5) Organy  Gminy - nale¿y przez  to rozumieæ Radê Gminy

D¹browa i Wójta Gminy D¹browa.

Rozdzia³ II
Nazwa i obszar So³ectwa

§ 2. So³ectwo Mechnice jest jednostk¹ pomocnicz¹ Gmi-
ny D¹browa i obejmuje obszar 438,7445 ha.

§ 3. 1.Uczestnikami spo³eczno�ci samorz¹dowej So³ec-
twa s¹ jego stali mieszkañcy, którym przys³uguje czynne i bierne
prawo wyborcze.

Posiadanie czynnego i biernego prawa wyborczego okre-
�la siê wed³ug przepisów ustawy - Ordynacja wyborcza do rad
gmin, rad powiatów i sejmików województw.

627

Uchwa³a Nr V/38/03
Rady Gminy D¹browa

z  dnia  27 lutego  2003 r.

w sprawie nadania Statutu So³ectwu Mechnice.

2. Samorz¹d So³ectwa dzia³a na podstawie przepisów
prawa a w szczególno�ci:

    1) ustawy o samorz¹dzie gminnym,
    2) Statutu Gminy D¹browa,
    3) postanowieñ niniejszego Statutu
3. So³ectwo nie posiada osobowo�ci prawnej. W obrocie

cywilno-prawnym w zakresie mienia komunalnego So³ectwo
mo¿e wystêpowaæ tylko za po�rednictwem organów gminy.

Rozdzia³ III
Zasady i tryb przeprowadzania wyborów So³tysa i Rady

So³eckiej

§ 4. Tryb i zasady wyboru So³tysa i cz³onków Rady So³eckiej
okre�la ustawa o samorz¹dzie gminnym oraz niniejszy Statut.

§ 5. 1. Dla dokonania wa¿nego wyboru So³tysa i Rady So-
³eckiej wymagana jest obecno�æ na zebraniu wyborczym co naj-
mniej 1/5 uprawnionych do g³osowania mieszkañców So³ectwa.

2. O ile w wyznaczonym pierwszym terminie nie uzyska-
no niezbêdnego quorum, wybory w drugim terminie (pó³ godzi-
ny po pierwszym terminie) mog¹ byæ przeprowadzone bez wzglê-
du na liczbê obecnych na zebraniu.

3. Tryb zwo³ywania zebrania wyborczego okre�la § 11
ust. 3-5 Statutu.

  § 6. 1. Kandydatów na So³tysa i cz³onków Rady So³eckiej
zg³aszaj¹ osoby uprawnione do g³osowania bezpo�rednio w
trakcie zebrania wyborczego.

2. Kandydatury przyjmuje Komisja Skrutacyjna wy³onio-
na spo�ród cz³onków zebrania.

3. Warunkiem przyjêcia kandydatury jest zgoda kandyda-
ta wyra¿ona w czasie obrad zebrania albo na pi�mie przed ze-
braniem wyborczym.

4. Zg³aszaj¹cy kandydata jest zobowi¹zany uzasadniæ
swoj¹ kandydaturê.

5. Komisja Skrutacyjna obja�nia zebranym sposób g³o-
sowania i przeprowadza g³osowanie za pomoc¹ kart ostemplo-
wanych pieczêci¹ So³ectwa .

6. Po przeliczeniu g³osów Przewodnicz¹cy Komisji Skru-
tacyjnej odczytuje protokó³,  podaj¹c wyniki g³osowania.

7. W przypadku uzyskania równej ilo�ci g³osów przez dwóch
kandydatów, g³osowanie powtarza siê.

8. Umieszczone w zamkniêtej, opisanej i opieczêtowanej
kopercie karty z oddanymi g³osami i protokó³ Komisji Skrutacyj-
nej z g³osowania stanowi¹ za³¹cznik do protoko³u z zebrania.

§ 7. Kadencja So³tysa i Rady So³eckiej trwa 4 lata licz¹c od
dnia wyboru.

§ 8. Odwo³anie So³tysa lub Rady So³eckiej albo poszcze-
gólnych jej cz³onków mo¿e nast¹piæ przed up³ywem kadencji na
podstawie uchwa³y Zebrania Wiejskiego.

§ 9. Obs³ugê zebrania wyborczego prowadzi wyznaczony
przez Wójta pracownik Urzêdu Gminy D¹browa.
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Rozdzia³ IV
Organizacja i zadania organów So³ectwa

§ 10. 1. Zebranie Wiejskie tworz¹ wszyscy stali mieszkañ-
cy so³ectwa uprawnieni do g³osowania.

2. Zebranie Wiejskie podejmuje uchwa³y we wszystkich
sprawach nale¿¹cych do So³ectwa.

3. Do wy³¹cznej w³a�ciwo�ci Zebrania Wiejskiego nale¿y:
1) wybór So³tysa i Rady So³eckiej oraz ich odwo³anie,
2) opiniowanie sposobu korzystania z mienia komunalnego,
3) okre�lenie celów wydatkowania �rodków w³asnych

So³ectwa,
4) decydowanie o podejmowaniu czynów spo³ecznych -

inicjatyw spo³ecznych,
5) przyjmowanie corocznych  sprawozdañ z dzia³alno�ci

So³tysa i Rady So³eckiej,
6) konsultowanie projektu  i zmian Statutu So³ectwa.
4. Zebranie Wiejskie odbywa siê w miarê istniej¹cych

potrzeb, przynajmniej raz w roku.

§ 11. 1. Zebranie Wiejskie podejmuje rozstrzygniêcia w
formie uchwa³.

2. Uchwa³y Zebrania Wiejskiego zapadaj¹ zwyk³¹ wiêk-
szo�ci¹ g³osów w g³osowaniu jawnym, za wyj¹tkiem przypadku,
o którym mowa w  § 4.

3. Zebranie jest  wa¿ne, gdy  zostali  o  nim  zawiadomie-
ni  na  7 dni  wcze�niej mieszkañcy wsi oraz Wójt Gminy.

4. Zawiadomienie powinno zawieraæ informacje o termi-
nie, godzinie i miejscu Zebrania oraz tematykê obrad.

5. Zawiadomienie powinno byæ rozplakatowane w miej-
scach zwyczajowo przyjêtych.

§ 12. 1. Zebranie Wiejskie zwo³uje So³tys z w³asnej inicja-
tywy lub na wniosek Rady So³eckiej albo na pisemny wniosek
co najmniej 20 mieszkañców.

2. So³tys jest zobowi¹zany zwo³aæ Zebranie Wiejskie tak-
¿e na wniosek organów gminy w  ustalonym terminie.

Organ gminy wnioskuj¹cy zwo³anie Zebrania jest zobo-
wi¹zany podaæ  temat na 10 dni przed terminem Zebrania.

3. W razie nie zwo³ania Zebrania przez So³tysa w przy-
padku, o którym mowa w ust. 2 , Zebranie zwo³uje Wójt.

§ 13. 1. Obradom Zebrania Wiejskiego przewodniczy So³-
tys, chyba ¿e Zebranie wybierze innego przewodnicz¹cego obrad.

2. Z przebiegu Zebrania sporz¹dza siê protokó³, do któ-
rego do³¹cza siê listê obecno�ci uczestników Zebrania.

3. Protokó³  z Zebrania  podpisuje przewodnicz¹cy  Ze-
brania i protokolant.

4. Uchwa³y Zebrania podpisuje przewodnicz¹cy obrad.

§ 14. 1. Uchwa³y Zebrania sprzeczne z prawem, Statutem
Gminy i Statutem So³ectwa s¹ niewa¿ne.

2. Niewa¿no�æ uchwa³ w ca³o�ci lub czê�ci stwierdza
Rada i powiadamia o tym So³ectwo,  podaj¹c równocze�nie
tre�æ rozstrzygniêcia do publicznej wiadomo�ci przez rozplaka-
towanie na terenie So³ectwa.

§ 15. 1. Do zadañ So³tysa nale¿y zarz¹dzanie codziennymi
sprawami So³ectwa, realizacja uchwa³ Zebrania Wiejskiego oraz
wykonywanie innych czynno�ci okre�lonych niniejszym Statutem.

2. W szczególno�ci do So³tysa nale¿y:
  1) reprezentowanie So³ectwa na zewn¹trz,
  2) utrzymywanie sta³ego kontaktu z organami gminy,
  3) organizowanie Zebrañ Wiejskich
 4) og³aszanie przez rozplakatowanie uchwa³ Zebrania

Wiejskiego, zarz¹dzeñ i komunikatów   Wójta oraz  uchwa³ Rady,

  5) przekazywanie Wójtowi protoko³ów i uchwa³ z Zebrañ
Wiejskich w terminie 7 dni od  odbycia Zebrania,

  6) ³agodzenie konfliktów s¹siedzkich,
  7) kierowanie akcj¹ pomocy w razie wypadków losowych

i klêsk ¿ywio³owych,
  8) udzielanie pomocy podró¿nym i turystom,
  9) wykonywanie bie¿¹cego zarz¹du mieniem komunalnym,
10) udzia³ w naradach so³tysów zwo³ywanych przez  Wójta,
11) sk³adanie sprawozdañ rocznych z dzia³alno�ci So³ty-

sa i Rady So³eckiej w terminie do  koñca pierwszego kwarta³u
roku nastêpnego.

§ 16. 1. Rada So³ecka sk³ada siê od 3 do 5 cz³onków.
2. Ilo�ciowy sk³ad Rady So³eckiej ustala zebranie wyborcze.
3. Rada So³ecka wybiera ze swego grona przewodnicz¹cego.

§ 17. Rada So³ecka  pe³ni funkcjê pomocniczo-doradcz¹
So³tysa, w szczególno�ci organizuje  imprezy  wiejskie  w  dzie-
dzinie   kultury,  sportu  i wypoczynku.

Rozdzia³ V
Zakres zadañ  So³ectwa

§ 18. 1. Do zakresu dzia³ania samorz¹du So³ectwa nale¿¹
wszystkie sprawy publiczne o  znaczeniu miejscowym, nie zastrze¿o-
ne ustawami oraz uchwa³ami Rady na rzecz innych podmiotów.

2. Do zadañ samorz¹du So³ectwa nale¿y w szczególno�ci:
 1) dzia³anie   na   rzecz   godzenia   interesów   partykular-

nych   z   interesem    wspólnym  i konieczno�ci¹ zachowania
istniej¹cych warto�ci przyrodniczych i spo³ecznych,

2) dzia³anie na rzecz rozwoju So³ectwa z uwzglêdnieniem
uk³adu osadniczego, jego funkcji  rolniczej, turystyczno-wypo-
czynkowej, sakralnej oraz poprawy stanu �rodowiska  natural-
nego,

3) tworzenie warunków do pe³nego udzia³u w ¿yciu pu-
blicznym So³ectwa wszystkich  uczestników jego spo³eczno�ci,

4) reprezentowanie interesu spo³eczno�ci so³eckiej i jej
uczestników wzglêdem organów gminy, organów administracji
publicznej i innych podmiotów ¿ycia publicznego,

5) organizowanie zbiorowej dzia³alno�ci uczestników spo-
³eczno�ci So³ectwa w sprawach   publicznych.

§ 19. 1. So³ectwo uczestniczy w podejmowaniu przez or-
gany gminy rozstrzygniêæ prawnych i administracyjnych dotycz¹-
cych So³ectwa.

2. So³ectwo jest zobowi¹zane udzieliæ odpowiedzi na kie-
rowane do niego zapytania w terminie 14 dni od dnia dorêcze-
nia stosownego pisma So³tysowi.

Rozdzia³ VI
Zakres i formy kontroli oraz nadzoru nad dzia³alno�ci¹

organów So³ectwa

§ 20. Rada  kontroluje dzia³alno�æ organów so³ectwa.

§ 21. Wójt sprawuje kontrolê w zakresie przestrzegania
postanowieñ Statutu So³ectwa.

§ 22. Zebranie Wiejskie kontroluje So³tysa i Radê So³eck¹ po-
przez przyjmowanie corocznych sprawozdañ z ich dzia³alno�ci.

Rozdzia³ VII
Postanowienia koñcowe

§ 23. Zmiany Statutu dokonywane s¹ na zasadach i trybie
dla jego uchwalenia.
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Na podstawie art. 35 ust. 1 i art. 40 ust. 2 pkt 1   ustawy z
dnia 8 marca 1990 r. o samorz¹dzie gminnym (Dz. U. z  2001 r.
Nr 142,  poz. 1591;  2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr
113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271 i Nr 214, poz. 1806),  Rada
Gminy D¹browa uchwala, co nastêpuje:

§ 1. Nadaje siê Statut So³ectwu  Narok, stanowi¹cy za-
³¹cznik do niniejszej uchwa³y.

§ 2 .Wykonanie uchwa³y powierza siê Wójtowi Gminy D¹-
browa.

§ 3.Traci moc uchwa³a Nr VI/39/90 Rady Gminy w D¹bro-
wie z dnia 13 grudnia 1990 r. w sprawie nadania Statutu so³ec-
twom na terenie gminy D¹browa.

§ 4. Uchwa³a podlega og³oszeniu w Dzienniku Urzêdo-
wym Województwa Opolskiego oraz rozplakatowaniu obwiesz-
czeñ na terenie So³ectwa  Narok.

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

Przewodnicz¹cy Rady
Piotr Wieczorek

                                                                        Za³¹cznik
do uchwa³y Nr V/39/03
Rady Gminy D¹browa

 z dnia 27 lutego 2003 r.

STATUT
  SO£ECTWA  N A R O K

Rozdzia³ I
Postanowienia ogólne

§ 1. Ilekroæ w Statucie jest mowa o:
1) So³ectwie - nale¿y przez to rozumieæ So³ectwo Narok,
2) Radzie - nale¿y przez to rozumieæ Radê Gminy D¹browa,
3) Wójcie - nale¿y przez to rozumieæ Wójta Gminy D¹browa,
4) Statucie - nale¿y przez to rozumieæ Statut So³ectwa Narok
5) Organy  Gminy - nale¿y przez  to rozumieæ Radê Gminy

D¹browa i Wójta Gminy  D¹browa.

Rozdzia³ II
Nazwa i obszar So³ectwa

§ 2. So³ectwo Narok jest jednostk¹ pomocnicz¹ Gminy
D¹browa i obejmuje obszar 1724,6283 ha.

§ 3. 1.Uczestnikami spo³eczno�ci samorz¹dowej So³ec-
twa s¹ jego stali mieszkañcy, którym przys³uguje czynne i bierne
prawo wyborcze.

Posiadanie czynnego i biernego prawa wyborczego okre-
�la siê wed³ug przepisów ustawy - Ordynacja wyborcza do rad
gmin, rad powiatów i sejmików województw.
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Uchwa³a Nr V/39/03
Rady Gminy D¹browa

z  dnia  27 lutego  2003 r.

w sprawie nadania Statutu So³ectwu Narok.

2. Samorz¹d So³ectwa dzia³a na podstawie przepisów
prawa a w szczególno�ci:

    1) ustawy o samorz¹dzie gminnym,
    2) Statutu Gminy D¹browa,
    3) postanowieñ niniejszego Statutu
3. So³ectwo nie posiada osobowo�ci prawnej. W obrocie

cywilno-prawnym w zakresie mienia komunalnego So³ectwo
mo¿e wystêpowaæ tylko za po�rednictwem organów gminy.

Rozdzia³ III
Zasady i tryb przeprowadzania wyborów So³tysa i Rady

So³eckiej

§ 4.Tryb i zasady wyboru So³tysa i cz³onków Rady So³eckiej
okre�la ustawa o samorz¹dzie gminnym oraz niniejszy Statut.

§ 5.1. Dla dokonania wa¿nego wyboru So³tysa i Rady So-
³eckiej wymagana jest obecno�æ na zebraniu wyborczym co naj-
mniej 1/5 uprawnionych do g³osowania mieszkañców So³ectwa.

2. O ile w wyznaczonym pierwszym terminie nie uzyska-
no niezbêdnego quorum, wybory w drugim terminie (pó³ godzi-
ny po pierwszym terminie) mog¹ byæ przeprowadzone bez wzglê-
du na liczbê obecnych na zebraniu.

3. Tryb zwo³ywania zebrania wyborczego okre�la § 11
ust. 3-5 Statutu.

  § 6. 1. Kandydatów na So³tysa i cz³onków Rady So³eckiej
zg³aszaj¹ osoby uprawnione do g³osowania bezpo�rednio w
trakcie zebrania wyborczego.

2. Kandydatury przyjmuje Komisja Skrutacyjna wy³onio-
na spo�ród cz³onków zebrania.

3. Warunkiem przyjêcia kandydatury jest zgoda kandyda-
ta wyra¿ona w czasie obrad zebrania albo na pi�mie przed ze-
braniem wyborczym.

4. Zg³aszaj¹cy kandydata jest zobowi¹zany uzasadniæ
swoj¹ kandydaturê.

5. Komisja Skrutacyjna obja�nia zebranym sposób g³o-
sowania i przeprowadza g³osowanie za pomoc¹ kart ostemplo-
wanych pieczêci¹ So³ectwa .

6. Po przeliczeniu g³osów Przewodnicz¹cy Komisji Skru-
tacyjnej odczytuje protokó³,  podaj¹c wyniki g³osowania.

7. W przypadku uzyskania równej ilo�ci g³osów przez dwóch
kandydatów, g³osowanie powtarza siê.

8. Umieszczone w zamkniêtej, opisanej i opieczêtowanej
kopercie karty z oddanymi g³osami i protokó³ Komisji Skrutacyj-
nej z g³osowania stanowi¹ za³¹cznik do protoko³u z zebrania.

§ 7. Kadencja So³tysa i Rady So³eckiej trwa 4 lata, licz¹c
od dnia wyboru.

§ 8.Odwo³anie So³tysa lub Rady So³eckiej albo poszcze-
gólnych jej cz³onków mo¿e nast¹piæ przed up³ywem kadencji na
podstawie uchwa³y Zebrania Wiejskiego.

§ 9. Obs³ugê zebrania wyborczego prowadzi wyznaczony
przez Wójta pracownik Urzêdu Gminy D¹browa.
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Rozdzia³ IV
Organizacja i zadania organów So³ectwa

§ 10. 1. Zebranie Wiejskie tworz¹ wszyscy stali mieszkañ-
cy so³ectwa uprawnieni do g³osowania.

2. Zebranie Wiejskie podejmuje uchwa³y we wszystkich
sprawach nale¿¹cych do So³ectwa.

3. Do wy³¹cznej w³a�ciwo�ci Zebrania Wiejskiego nale¿y:
1) wybór So³tysa i Rady So³eckiej oraz ich odwo³anie,
2) opiniowanie sposobu korzystania z mienia komunalnego,
3) okre�lenie celów wydatkowania �rodków w³asnych

So³ectwa,
4) decydowanie o podejmowaniu czynów spo³ecznych -

inicjatyw spo³ecznych,
5) przyjmowanie corocznych  sprawozdañ z dzia³alno�ci

So³tysa i Rady So³eckiej,
6) konsultowanie projektu  i zmian Statutu So³ectwa.
4. Zebranie Wiejskie odbywa siê w miarê istniej¹cych

potrzeb, przynajmniej raz w roku.

§ 11. 1. Zebranie Wiejskie podejmuje rozstrzygniêcia w
formie uchwa³.

2. Uchwa³y Zebrania Wiejskiego zapadaj¹ zwyk³¹ wiêk-
szo�ci¹ g³osów w g³osowaniu jawnym, za wyj¹tkiem przypadku,
o którym mowa w  § 4.

3. Zebranie jest  wa¿ne, gdy  zostali  o  nim  zawiadomie-
ni  na  7 dni  wcze�niej mieszkañcy wsi oraz Wójt Gminy.

4. Zawiadomienie powinno zawieraæ informacje o termi-
nie, godzinie i miejscu Zebrania oraz tematykê obrad.

5. Zawiadomienie powinno byæ rozplakatowane w miej-
scach zwyczajowo przyjêtych.

§ 12. 1. Zebranie Wiejskie zwo³uje So³tys z w³asnej inicja-
tywy lub na wniosek Rady So³eckiej albo na pisemny wniosek
co najmniej 20 mieszkañców.

2. So³tys jest zobowi¹zany zwo³aæ Zebranie Wiejskie tak-
¿e na wniosek organów gminy w  ustalonym terminie.

Organ gminy wnioskuj¹cy zwo³anie Zebrania jest zobo-
wi¹zany podaæ  temat na 10 dni przed terminem Zebrania.

3. W razie nie zwo³ania Zebrania przez So³tysa w przy-
padku, o którym mowa w ust. 2 , Zebranie zwo³uje Wójt.

§ 13. 1. Obradom Zebrania Wiejskiego przewodniczy So³-
tys, chyba ¿e Zebranie wybierze innego przewodnicz¹cego obrad.

2. Z przebiegu Zebrania sporz¹dza siê protokó³, do któ-
rego do³¹cza siê listê obecno�ci uczestników Zebrania.

3. Protokó³  z Zebrania  podpisuje przewodnicz¹cy  Ze-
brania i protokolant.

4. Uchwa³y Zebrania podpisuje przewodnicz¹cy obrad.

§ 14.1. Uchwa³y Zebrania sprzeczne z prawem, Statutem
Gminy i Statutem So³ectwa s¹ niewa¿ne.

2. Niewa¿no�æ uchwa³ w ca³o�ci lub czê�ci stwierdza
Rada i powiadamia o tym So³ectwo,  podaj¹c równocze�nie
tre�æ rozstrzygniêcia do publicznej wiadomo�ci przez rozplaka-
towanie na terenie So³ectwa.

§ 15. 1. Do zadañ So³tysa nale¿y zarz¹dzanie codziennymi
sprawami So³ectwa, realizacja uchwa³ Zebrania Wiejskiego oraz
wykonywanie innych czynno�ci okre�lonych niniejszym Statutem.

2. W szczególno�ci do So³tysa nale¿y:
  1) reprezentowanie So³ectwa na zewn¹trz,
  2) utrzymywanie sta³ego kontaktu z organami gminy,
  3) organizowanie Zebrañ Wiejskich,
  4) og³aszanie przez rozplakatowanie uchwa³ Zebrania

Wiejskiego, zarz¹dzeñ i komunikatów   Wójta oraz  uchwa³ Rady,

  5) przekazywanie Wójtowi protoko³ów i uchwa³ z Zebrañ
Wiejskich w terminie 7 dni od  odbycia Zebrania,

  6) ³agodzenie konfliktów s¹siedzkich,
  7) kierowanie akcj¹ pomocy w razie wypadków losowych

i klêsk ¿ywio³owych,
  8) udzielanie pomocy podró¿nym i turystom,
  9) wykonywanie bie¿¹cego zarz¹du mieniem komunalnym,
10) udzia³ w naradach so³tysów zwo³ywanych przez  Wójta,
11) sk³adanie sprawozdañ rocznych z dzia³alno�ci So³ty-

sa i Rady So³eckiej w terminie do  koñca pierwszego kwarta³u
roku nastêpnego.

§ 16.1. Rada So³ecka sk³ada siê od 3 do 5 cz³onków.
2. Ilo�ciowy sk³ad Rady So³eckiej ustala zebranie wyborcze.
3. Rada So³ecka wybiera ze swego grona przewodnicz¹cego.

§ 17.Rada So³ecka  pe³ni funkcjê pomocniczo-doradcz¹
So³tysa, w szczególno�ci organizuje  imprezy  wiejskie  w  dzie-
dzinie   kultury,  sportu  i wypoczynku.

Rozdzia³ V
Zakres zadañ  So³ectwa

§ 18.1. Do zakresu dzia³ania samorz¹du So³ectwa nale¿¹
wszystkie sprawy publiczne o znaczeniu miejscowym, nie zastrze¿o-
ne ustawami oraz uchwa³ami Rady na rzecz innych podmiotów.

2. Do zadañ samorz¹du So³ectwa nale¿y w szczególno�ci:
 1) dzia³anie   na   rzecz   godzenia   interesów   partykular-

nych   z   interesem    wspólnym  i konieczno�ci¹ zachowania
istniej¹cych warto�ci przyrodniczych i spo³ecznych,

2) dzia³anie na rzecz rozwoju So³ectwa z uwzglêdnieniem
uk³adu osadniczego, jego funkcji  rolniczej, turystyczno-wypoczynko-
wej, sakralnej oraz poprawy stanu �rodowiska  naturalnego,

3) tworzenie warunków do pe³nego udzia³u w ¿yciu pu-
blicznym So³ectwa wszystkich  uczestników jego spo³eczno�ci,

4) reprezentowanie interesu spo³eczno�ci so³eckiej i jej
uczestników wzglêdem organów gminy, organów administracji
publicznej i innych podmiotów ¿ycia publicznego,

5) organizowanie zbiorowej dzia³alno�ci uczestników spo-
³eczno�ci So³ectwa w sprawach   publicznych.

§ 19. 1. So³ectwo uczestniczy w podejmowaniu przez or-
gany gminy rozstrzygniêæ prawnych i administracyjnych dotycz¹-
cych So³ectwa.

2. So³ectwo jest zobowi¹zane udzieliæ odpowiedzi na kie-
rowane do niego zapytania w terminie 14 dni od dnia dorêcze-
nia stosownego pisma So³tysowi.

Rozdzia³ VI
Zakres i formy kontroli oraz nadzoru nad dzia³alno�ci¹

organów So³ectwa

§ 20. Rada  kontroluje dzia³alno�æ organów so³ectwa.

§ 21. Wójt sprawuje kontrolê w zakresie przestrzegania
postanowieñ Statutu So³ectwa.

§ 22. Zebranie Wiejskie kontroluje So³tysa i Radê So³ec-
k¹ poprzez przyjmowanie corocznych sprawozdañ z ich dzia³al-
no�ci.

Rozdzia³ VII
Postanowienia koñcowe

§ 23. Zmiany Statutu dokonywane s¹ na zasadach i trybie
dla jego uchwalenia.
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Na podstawie art. 35 ust. 1 i art. 40 ust. 2 pkt 1   ustawy z
dnia 8 marca 1990 r. o samorz¹dzie gminnym (Dz. U. z  2001 r.
Nr 142,  poz. 1591;  2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr
113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271 i Nr 214, poz. 1806),  Rada
Gminy D¹browa uchwala, co nastêpuje:

§ 1. Nadaje siê Statut So³ectwu Niewodniki, stanowi¹cy
za³¹cznik do niniejszej uchwa³y.

§ 2. Wykonanie uchwa³y powierza siê Wójtowi Gminy D¹-
browa.

§ 3. Traci moc Uchwa³a Nr VI/39/90 Rady Gminy w D¹bro-
wie z dnia 13 grudnia 1990 r. w sprawie nadania Statutu so³ec-
twom na terenie gminy D¹browa.

§ 4. Uchwa³a podlega og³oszeniu w Dzienniku Urzêdo-
wym Województwa Opolskiego oraz rozplakatowaniu obwiesz-
czeñ na terenie So³ectwa  Niewodniki.

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

Przewodnicz¹cy Rady
Piotr Wieczorek

                                                                        Za³¹cznik
do uchwa³y Nr V40/03
Rady Gminy D¹browa

z dnia 27 lutego 2003 r.

STATUT
 SO£ECTWA  N I E W O D N I K I

Rozdzia³ I
Postanowienia ogólne

§ 1. Ilekroæ w Statucie jest mowa o:
1) So³ectwie - nale¿y przez to rozumieæ So³ectwo Niewodniki,
2) Radzie - nale¿y przez to rozumieæ Radê Gminy D¹browa,
3) Wójcie - nale¿y przez to rozumieæ Wójta Gminy D¹browa,
4) Statucie - nale¿y przez to rozumieæ Statut So³ectwa

Niewodniki,
5) Organy  Gminy - nale¿y przez  to rozumieæ Radê Gminy

D¹browa i Wójta Gminy  D¹browa.

Rozdzia³ II
Nazwa i obszar So³ectwa

§ 2. So³ectwo Niewodniki jest jednostk¹ pomocnicz¹ Gminy
D¹browa i obejmuje obszar  814,8153 ha.

§ 3. 1.Uczestnikami spo³eczno�ci samorz¹dowej So³ec-
twa s¹ jego stali mieszkañcy, którym przys³uguje czynne i bierne
prawo wyborcze.

Posiadanie czynnego i biernego prawa wyborczego okre-
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w sprawie nadania Statutu So³ectwu Niewodniki.

�la siê wed³ug przepisów ustawy - Ordynacja wyborcza do rad
gmin, rad powiatów i sejmików województw.

2. Samorz¹d So³ectwa dzia³a na podstawie przepisów
prawa a w szczególno�ci:

    1) ustawy o samorz¹dzie gminnym,
    2) Statutu Gminy D¹browa,
    3) postanowieñ niniejszego Statutu
3. So³ectwo nie posiada osobowo�ci prawnej. W obrocie

cywilno-prawnym w zakresie mienia komunalnego So³ectwo
mo¿e wystêpowaæ tylko za po�rednictwem organów gminy.

Rozdzia³ III
Zasady i tryb przeprowadzania wyborów So³tysa i Rady

So³eckiej

§ 4. Tryb i zasady wyboru So³tysa i cz³onków Rady So³eckiej
okre�la ustawa o samorz¹dzie gminnym oraz niniejszy Statut.

§ 5. 1. Dla dokonania wa¿nego wyboru So³tysa i Rady So-
³eckiej wymagana jest obecno�æ na zebraniu wyborczym co naj-
mniej 1/5 uprawnionych do g³osowania mieszkañców So³ectwa.

2. O ile w wyznaczonym pierwszym terminie nie uzyska-
no niezbêdnego quorum, wybory w drugim terminie (pó³ godzi-
ny po pierwszym terminie) mog¹ byæ przeprowadzone bez wzglê-
du na liczbê obecnych na zebraniu.

3. Tryb zwo³ywania zebrania wyborczego okre�la § 11
ust. 3-5 Statutu.

  § 6. 1. Kandydatów na So³tysa i cz³onków Rady So³eckiej
zg³aszaj¹ osoby uprawnione do g³osowania bezpo�rednio w
trakcie zebrania wyborczego.

2. Kandydatury przyjmuje Komisja Skrutacyjna wy³onio-
na spo�ród cz³onków zebrania.

3. Warunkiem przyjêcia kandydatury jest zgoda kandyda-
ta wyra¿ona w czasie obrad zebrania albo na pi�mie przed ze-
braniem wyborczym.

4. Zg³aszaj¹cy kandydata jest zobowi¹zany uzasadniæ
swoj¹ kandydaturê.

5. Komisja Skrutacyjna obja�nia zebranym sposób g³o-
sowania i przeprowadza g³osowanie za pomoc¹ kart ostemplo-
wanych pieczêci¹ So³ectwa .

6. Po przeliczeniu g³osów Przewodnicz¹cy Komisji Skru-
tacyjnej odczytuje protokó³,  podaj¹c wyniki g³osowania.

7. W przypadku uzyskania równej ilo�ci g³osów przez dwóch
kandydatów, g³osowanie powtarza siê.

8. Umieszczone w zamkniêtej, opisanej i opieczêtowanej
kopercie karty z oddanymi g³osami i protokó³ Komisji Skrutacyj-
nej z g³osowania stanowi¹ za³¹cznik do protoko³u z zebrania.

§ 7. Kadencja So³tysa i Rady So³eckiej trwa 4 lata, licz¹c
od dnia wyboru.

§ 8. Odwo³anie So³tysa lub Rady So³eckiej albo poszcze-
gólnych jej cz³onków mo¿e nast¹piæ przed up³ywem kadencji na
podstawie uchwa³y Zebrania Wiejskiego.
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§ 9. Obs³ugê zebrania wyborczego prowadzi wyznaczony
przez Wójta pracownik Urzêdu Gminy D¹browa.

Rozdzia³ IV
Organizacja i zadania organów So³ectwa

§ 10. 1. Zebranie Wiejskie tworz¹ wszyscy stali mieszkañ-
cy so³ectwa uprawnieni do g³osowania.

2. Zebranie Wiejskie podejmuje uchwa³y we wszystkich
sprawach nale¿¹cych do So³ectwa.

3. Do wy³¹cznej w³a�ciwo�ci Zebrania Wiejskiego nale¿y:
  1) wybór So³tysa i Rady So³eckiej oraz ich odwo³anie,
   2) opiniowanie sposobu korzystania z mienia komunalnego,
 3) okre�lenie celów wydatkowania �rodków w³asnych

So³ectwa,
 4) decydowanie o podejmowaniu czynów spo³ecznych -

inicjatyw spo³ecznych,
 5) przyjmowanie corocznych  sprawozdañ z dzia³alno�ci

So³tysa i Rady So³eckiej,
 6) konsultowanie projektu  i zmian Statutu So³ectwa.
4. Zebranie Wiejskie odbywa siê w miarê istniej¹cych

potrzeb, przynajmniej raz w roku.

§ 11. 1. Zebranie Wiejskie podejmuje rozstrzygniêcia w
formie uchwa³.

2. Uchwa³y Zebrania Wiejskiego zapadaj¹ zwyk³¹ wiêk-
szo�ci¹ g³osów w g³osowaniu jawnym, za wyj¹tkiem przypadku,
o którym mowa w  § 4.

3. Zebranie jest  wa¿ne, gdy  zostali  o  nim  zawiadomie-
ni  na  7 dni  wcze�niej mieszkañcy wsi oraz Wójt Gminy.

4. Zawiadomienie powinno zawieraæ informacje o termi-
nie, godzinie i miejscu Zebrania oraz tematykê obrad.

5. Zawiadomienie powinno byæ rozplakatowane w miej-
scach zwyczajowo przyjêtych.

§ 12. 1. Zebranie Wiejskie zwo³uje So³tys z w³asnej inicja-
tywy lub na wniosek Rady So³eckiej albo na pisemny wniosek
co najmniej 20 mieszkañców.

2. So³tys jest zobowi¹zany zwo³aæ Zebranie Wiejskie tak-
¿e na wniosek organów gminy w  ustalonym terminie.

Organ gminy wnioskuj¹cy zwo³anie Zebrania jest zobo-
wi¹zany podaæ  temat na 10 dni przed terminem Zebrania.

3. W razie nie zwo³ania Zebrania przez So³tysa w przy-
padku, o którym mowa w ust. 2 , Zebranie zwo³uje Wójt.

§ 13. 1. Obradom Zebrania Wiejskiego przewodniczy So³tys,
chyba ¿e Zebranie wybierze innego przewodnicz¹cego obrad.

2. Z przebiegu Zebrania sporz¹dza siê protokó³, do któ-
rego do³¹cza siê listê obecno�ci uczestników Zebrania.

3. Protokó³  z Zebrania  podpisuje przewodnicz¹cy  Ze-
brania i protokolant.

4. Uchwa³y Zebrania podpisuje przewodnicz¹cy obrad.

§ 14. 1. Uchwa³y Zebrania sprzeczne z prawem, Statutem
Gminy i Statutem So³ectwa s¹ niewa¿ne.

2. Niewa¿no�æ uchwa³ w ca³o�ci lub czê�ci stwierdza
Rada i powiadamia o tym So³ectwo,  podaj¹c równocze�nie
tre�æ rozstrzygniêcia do publicznej wiadomo�ci przez rozplaka-
towanie na terenie So³ectwa.

§ 15.1. Do zadañ So³tysa nale¿y zarz¹dzanie codziennymi
sprawami So³ectwa, realizacja uchwa³ Zebrania Wiejskiego oraz
wykonywanie innych czynno�ci okre�lonych niniejszym Statutem.

2. W szczególno�ci do So³tysa nale¿y:
  1) reprezentowanie So³ectwa na zewn¹trz,
  2) utrzymywanie sta³ego kontaktu z organami gminy,
  3) organizowanie Zebrañ Wiejskich,

  4) og³aszanie przez rozplakatowanie uchwa³ Zebrania
Wiejskiego, zarz¹dzeñ i komunikatów   Wójta oraz  uchwa³ Rady,

  5) przekazywanie Wójtowi protoko³ów i uchwa³ z Zebrañ
Wiejskich w terminie 7 dni od  odbycia Zebrania,

  6) ³agodzenie konfliktów s¹siedzkich,
  7) kierowanie akcj¹ pomocy w razie wypadków losowych

i klêsk ¿ywio³owych,
  8) udzielanie pomocy podró¿nym i turystom,
  9) wykonywanie bie¿¹cego zarz¹du mieniem komunalnym,
10) udzia³ w naradach so³tysów zwo³ywanych przez  Wójta,
11) sk³adanie sprawozdañ rocznych z dzia³alno�ci So³ty-

sa i rady So³eckiej w terminie do  koñca pierwszego kwarta³u
roku nastêpnego.

§ 16.1. Rada So³ecka sk³ada siê od 3 do 5 cz³onków.
2. Ilo�ciowy sk³ad Rady So³eckiej ustala zebranie wyborcze.
3. Rada So³ecka wybiera ze swego grona przewodnicz¹cego.

§ 17. Rada So³ecka  pe³ni funkcjê pomocniczo-doradcz¹
So³tysa, w szczególno�ci organizuje  imprezy  wiejskie  w  dzie-
dzinie   kultury,  sportu  i wypoczynku.

Rozdzia³ V
Zakres zadañ  So³ectwa

§ 18.1. Do zakresu dzia³ania samorz¹du So³ectwa nale¿¹
wszystkie sprawy publiczne o  znaczeniu miejscowym, nie zastrze¿o-
ne ustawami oraz uchwa³ami Rady na rzecz innych podmiotów.

2. Do zadañ samorz¹du So³ectwa nale¿y w szczególno�ci:
 1) dzia³anie   na   rzecz   godzenia   interesów   partykular-

nych   z   interesem    wspólnym  i konieczno�ci¹ zachowania
istniej¹cych warto�ci przyrodniczych i spo³ecznych,

2) dzia³anie na rzecz rozwoju So³ectwa z uwzglêdnieniem uk³a-
du osadniczego, jego funkcji  rolniczej, turystyczno-wypoczynkowej,
sakralnej oraz poprawy stanu �rodowiska  naturalnego,

3) tworzenie warunków do pe³nego udzia³u w ¿yciu pu-
blicznym So³ectwa wszystkich  uczestników jego spo³eczno�ci,

4) reprezentowanie interesu spo³eczno�ci so³eckiej i jej
uczestników wzglêdem organów gminy, organów administracji
publicznej i innych podmiotów ¿ycia publicznego,

5) organizowanie zbiorowej dzia³alno�ci uczestników spo-
³eczno�ci So³ectwa w sprawach   publicznych.

§ 19. 1. So³ectwo uczestniczy w podejmowaniu przez or-
gany gminy rozstrzygniêæ prawnych i administracyjnych dotycz¹-
cych So³ectwa.

2. So³ectwo jest zobowi¹zane udzieliæ odpowiedzi na kie-
rowane do niego zapytania w terminie 14 dni od dnia dorêcze-
nia stosownego pisma So³tysowi.

Rozdzia³ VI
Zakres i formy kontroli oraz nadzoru nad dzia³alno�ci¹

organów So³ectwa

§ 20. Rada  kontroluje dzia³alno�æ organów so³ectwa.

§ 21.Wójt sprawuje kontrolê w zakresie przestrzegania
postanowieñ Statutu So³ectwa.

§ 22. Zebranie Wiejskie kontroluje So³tysa i Radê So³eck¹ po-
przez przyjmowanie corocznych sprawozdañ z ich dzia³alno�ci.

Rozdzia³ VII
Postanowienia koñcowe

§ 23. Zmiany Statutu dokonywane s¹ na zasadach i trybie
dla jego uchwalenia.
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Na podstawie art. 35 ust. 1 i art. 40 ust. 2 pkt 1   ustawy z
dnia 8 marca 1990 r. o samorz¹dzie gminnym (Dz. U. z  2001 r.
Nr 142,  poz. 1591;  2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr
113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271 i Nr 214, poz. 1806),  Rada
Gminy D¹browa uchwala, co nastêpuje:

§ 1. Nadaje siê Statut So³ectwu Nowa Jamka, stanowi¹cy
za³¹cznik do niniejszej uchwa³y.

§ 2. Wykonanie uchwa³y powierza siê Wójtowi Gminy D¹-
browa.

§ 3. Traci moc Uchwa³a Nr VI/39/90 Rady Gminy w D¹bro-
wie z dnia 13 grudnia 1990 r. w sprawie nadania Statutu so³ec-
twom na terenie gminy D¹browa.

§ 4. Uchwa³a podlega og³oszeniu w Dzienniku Urzêdo-
wym Województwa Opolskiego oraz rozplakatowaniu obwiesz-
czeñ na terenie So³ectwa  Nowa Jamka.

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

Przewodnicz¹cy Rady
Piotr Wieczorek

                                                                        Za³¹cznik
do uchwa³y Nr V/41/03
Rady  Gminy D¹browa

z dnia 27 lutego 2003 r.

STATUT
SO£ECTWA  N O W A  J A M K A

Rozdzia³ I
Postanowienia ogólne

§ 1. Ilekroæ w Statucie jest mowa o:
1) So³ectwie - nale¿y przez to rozumieæ So³ectwo Nowa

Jamka,
2) Radzie - nale¿y przez to rozumieæ Radê Gminy D¹browa,
3) Wójcie - nale¿y przez to rozumieæ Wójta Gminy D¹browa,
4) Statucie - nale¿y przez to rozumieæ Statut So³ectwa Nowa

Jamka,
5) Organy  Gminy - nale¿y przez  to rozumieæ Radê Gminy

D¹browa i Wójta Gminy  D¹browa.

Rozdzia³ II
Nazwa i obszar So³ectwa

§ 2. So³ectwo Nowa Jamka jest jednostk¹ pomocnicz¹
Gminy D¹browa i obejmuje obszar  1169,1513 ha.

§ 3. 1.Uczestnikami spo³eczno�ci samorz¹dowej So³ec-
twa s¹ jego stali mieszkañcy, którym przys³uguje czynne i bierne
prawo wyborcze.

Posiadanie czynnego i biernego prawa wyborczego okre-
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Uchwa³a Nr V/41/03
Rady Gminy D¹browa

z  dnia  27 lutego  2003 r.

w sprawie nadania Statutu So³ectwu Nowa Jamka.

�la siê wed³ug przepisów ustawy - Ordynacja wyborcza do rad
gmin, rad powiatów i sejmików województw.

2. Samorz¹d So³ectwa dzia³a na podstawie przepisów
prawa a w szczególno�ci:

    1) ustawy o samorz¹dzie gminnym,
    2) Statutu Gminy D¹browa,
    3) postanowieñ niniejszego Statutu
3. So³ectwo nie posiada osobowo�ci prawnej. W obrocie

cywilno-prawnym w zakresie mienia komunalnego So³ectwo
mo¿e wystêpowaæ tylko za po�rednictwem organów gminy.

Rozdzia³ III
Zasady i tryb przeprowadzania wyborów So³tysa i Rady

So³eckiej

§ 4. Tryb i zasady wyboru So³tysa i cz³onków Rady So³eckiej
okre�la ustawa o samorz¹dzie gminnym oraz niniejszy Statut.

§ 5. 1. Dla dokonania wa¿nego wyboru So³tysa i Rady So³eckiej
wymagana jest obecno�æ na zebraniu wyborczym co najmniej 1/5
uprawnionych do g³osowania mieszkañców So³ectwa.

2. O ile w wyznaczonym pierwszym terminie nie uzyska-
no niezbêdnego quorum, wybory w drugim terminie (pó³ godzi-
ny po pierwszym terminie) mog¹ byæ przeprowadzone bez wzglê-
du na liczbê obecnych na zebraniu.

3. Tryb zwo³ywania zebrania wyborczego okre�la § 11
ust. 3-5 Statutu.

  § 6. 1. Kandydatów na So³tysa i cz³onków Rady So³eckiej
zg³aszaj¹ osoby uprawnione do g³osowania bezpo�rednio w
trakcie zebrania wyborczego.

2. Kandydatury przyjmuje Komisja Skrutacyjna wy³onio-
na spo�ród cz³onków zebrania.

3. Warunkiem przyjêcia kandydatury jest zgoda kandyda-
ta wyra¿ona w czasie obrad zebrania albo na pi�mie przed ze-
braniem wyborczym.

4. Zg³aszaj¹cy kandydata jest zobowi¹zany uzasadniæ
swoj¹ kandydaturê.

5. Komisja Skrutacyjna obja�nia zebranym sposób g³o-
sowania i przeprowadza g³osowanie za pomoc¹ kart ostemplo-
wanych pieczêci¹ So³ectwa .

6. Po przeliczeniu g³osów Przewodnicz¹cy Komisji Skru-
tacyjnej odczytuje protokó³,  podaj¹c wyniki g³osowania.

7. W przypadku uzyskania równej ilo�ci g³osów przez dwóch
kandydatów, g³osowanie powtarza siê.

8. Umieszczone w zamkniêtej, opisanej i opieczêtowanej
kopercie karty z oddanymi g³osami i protokó³ Komisji Skrutacyj-
nej z g³osowania stanowi¹ za³¹cznik do protoko³u z zebrania.

§ 7.Kadencja So³tysa i Rady So³eckiej trwa 4 lata licz¹c od
dnia wyboru.

§ 8. Odwo³anie So³tysa lub Rady So³eckiej albo poszcze-
gólnych jej cz³onków mo¿e nast¹piæ przed up³ywem kadencji na
podstawie uchwa³y Zebrania Wiejskiego.

§ 9. Obs³ugê zebrania wyborczego prowadzi wyznaczony
przez Wójta pracownik Urzêdu Gminy D¹browa.
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Rozdzia³ IV
Organizacja i zadania organów So³ectwa

§ 10.1. Zebranie Wiejskie tworz¹ wszyscy stali mieszkañ-
cy so³ectwa uprawnieni do g³osowania.

2. Zebranie Wiejskie podejmuje uchwa³y we wszystkich
sprawach nale¿¹cych do So³ectwa.

3. Do wy³¹cznej w³a�ciwo�ci Zebrania Wiejskiego nale¿y:
 1) wybór So³tysa i Rady So³eckiej oraz ich odwo³anie,
 2) opiniowanie sposobu korzystania z mienia komunalnego,
 3) okre�lenie celów wydatkowania �rodków w³asnych

So³ectwa,
 4) decydowanie o podejmowaniu czynów spo³ecznych -

inicjatyw spo³ecznych,
 5) przyjmowanie corocznych  sprawozdañ z dzia³alno�ci

So³tysa i Rady So³eckiej,
  6) konsultowanie projektu  i zmian Statutu So³ectwa.
4. Zebranie Wiejskie odbywa siê w miarê istniej¹cych

potrzeb, przynajmniej raz w roku.

§ 11. 1. Zebranie Wiejskie podejmuje rozstrzygniêcia w
formie uchwa³.

2. Uchwa³y Zebrania Wiejskiego zapadaj¹ zwyk³¹ wiêk-
szo�ci¹ g³osów w g³osowaniu jawnym, za wyj¹tkiem przypadku,
o którym mowa w  § 4.

3. Zebranie jest  wa¿ne, gdy  zostali  o  nim  zawiadomie-
ni  na  7 dni  wcze�niej mieszkañcy wsi oraz Wójt Gminy.

4. Zawiadomienie powinno zawieraæ informacje o termi-
nie, godzinie i miejscu Zebrania oraz tematykê obrad.

5. Zawiadomienie powinno byæ rozplakatowane w miej-
scach zwyczajowo przyjêtych.

§ 12. 1. Zebranie Wiejskie zwo³uje So³tys z w³asnej inicja-
tywy lub na wniosek Rady So³eckiej albo na pisemny wniosek
co najmniej 20 mieszkañców.

2. So³tys jest zobowi¹zany zwo³aæ Zebranie Wiejskie tak-
¿e na wniosek organów gminy w  ustalonym terminie.

Organ gminy wnioskuj¹cy zwo³anie Zebrania jest zobo-
wi¹zany podaæ  temat na 10 dni przed terminem Zebrania.

3. W razie nie zwo³ania Zebrania przez So³tysa w przy-
padku, o którym mowa w ust. 2 , Zebranie zwo³uje Wójt.

§ 13. 1. Obradom Zebrania Wiejskiego przewodniczy So³-
tys, chyba ¿e Zebranie wybierze innego przewodnicz¹cego obrad.

2. Z przebiegu Zebrania sporz¹dza siê protokó³, do któ-
rego do³¹cza siê listê obecno�ci uczestników Zebrania.

3. Protokó³  z Zebrania  podpisuje przewodnicz¹cy  Ze-
brania i protokolant.

4. Uchwa³y Zebrania podpisuje przewodnicz¹cy obrad.

§ 14.1. Uchwa³y Zebrania sprzeczne z prawem, Statutem
Gminy i Statutem So³ectwa s¹ niewa¿ne.

2. Niewa¿no�æ uchwa³ w ca³o�ci lub czê�ci stwierdza
Rada i powiadamia o tym So³ectwo,  podaj¹c równocze�nie
tre�æ rozstrzygniêcia do publicznej wiadomo�ci przez rozplaka-
towanie na terenie So³ectwa.

§ 15. 1. Do zadañ So³tysa nale¿y zarz¹dzanie codziennymi
sprawami So³ectwa, realizacja uchwa³ Zebrania Wiejskiego oraz
wykonywanie innych czynno�ci okre�lonych niniejszym Statutem.

2. W szczególno�ci do So³tysa nale¿y:
  1) reprezentowanie So³ectwa na zewn¹trz,
  2) utrzymywanie sta³ego kontaktu z organami gminy,
  3) organizowanie Zebrañ Wiejskich
 4) og³aszanie przez rozplakatowanie uchwa³ Zebrania

Wiejskiego, zarz¹dzeñ i komunikatów   Wójta oraz  uchwa³ Rady,

  5) przekazywanie Wójtowi protoko³ów i uchwa³ z Zebrañ
Wiejskich w terminie 7 dni od  odbycia Zebrania,

  6) ³agodzenie konfliktów s¹siedzkich,
  7) kierowanie akcj¹ pomocy w razie wypadków losowych

i klêsk ¿ywio³owych,
  8) udzielanie pomocy podró¿nym i turystom,
  9) wykonywanie bie¿¹cego zarz¹du mieniem komunalnym,
10) udzia³ w naradach so³tysów zwo³ywanych przez  Wójta,
11) sk³adanie sprawozdañ rocznych z dzia³alno�ci So³ty-

sa i Rady So³eckiej w terminie do  koñca pierwszego kwarta³u
roku nastêpnego.

§ 16.1. Rada So³ecka sk³ada siê od 3 do 5 cz³onków.
2. Ilo�ciowy sk³ad Rady So³eckiej ustala zebranie wyborcze.
3. Rada So³ecka wybiera ze swego grona przewodnicz¹cego.

§ 17. Rada So³ecka  pe³ni funkcjê pomocniczo-doradcz¹
So³tysa, w szczególno�ci organizuje  imprezy  wiejskie  w  dzie-
dzinie   kultury,  sportu  i wypoczynku.

Rozdzia³ V
Zakres zadañ  So³ectwa

§ 18.1. Do zakresu dzia³ania samorz¹du So³ectwa nale¿¹
wszystkie sprawy publiczne o  znaczeniu miejscowym, nie zastrze¿o-
ne ustawami oraz uchwa³ami Rady na rzecz innych podmiotów.

2. Do zadañ samorz¹du So³ectwa nale¿y w szczególno�ci:
 1) dzia³anie   na   rzecz   godzenia   interesów   partykular-

nych   z   interesem    wspólnym  i konieczno�ci¹ zachowania
istniej¹cych warto�ci przyrodniczych i spo³ecznych,

2) dzia³anie na rzecz rozwoju So³ectwa z uwzglêdnieniem
uk³adu osadniczego, jego funkcji  rolniczej, turystyczno-wypoczyn-
kowej, sakralnej oraz poprawy stanu �rodowiska  naturalnego,

3) tworzenie warunków do pe³nego udzia³u w ¿yciu pu-
blicznym So³ectwa wszystkich  uczestników jego spo³eczno�ci,

4) reprezentowanie interesu spo³eczno�ci so³eckiej i jej
uczestników wzglêdem organów gminy, organów administracji
publicznej i innych podmiotów ¿ycia publicznego,

5) organizowanie zbiorowej dzia³alno�ci uczestników spo-
³eczno�ci So³ectwa w sprawach   publicznych.

§ 19. 1. So³ectwo uczestniczy w podejmowaniu przez or-
gany gminy rozstrzygniêæ prawnych i administracyjnych dotycz¹-
cych So³ectwa.

2. So³ectwo jest zobowi¹zane udzieliæ odpowiedzi na kie-
rowane do niego zapytania w terminie 14 dni od dnia dorêcze-
nia stosownego pisma So³tysowi.

Rozdzia³ VI
Zakres i formy kontroli oraz nadzoru  nad dzia³alno�ci¹

organów So³ectwa

§ 20. Rada  kontroluje dzia³alno�æ organów so³ectwa.

§ 21. Wójt sprawuje kontrolê w zakresie przestrzegania
postanowieñ Statutu So³ectwa.

§ 22. Zebranie Wiejskie kontroluje So³tysa i Radê So³eck¹ po-
przez przyjmowanie corocznych sprawozdañ z ich dzia³alno�ci.

Rozdzia³ VII
Postanowienia koñcowe

§ 23. Zmiany Statutu dokonywane s¹ na zasadach i trybie
dla jego uchwalenia.
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Uchwa³a Nr V/42/03
Rady Gminy D¹browa

z  dnia  27 lutego  2003 r.

w sprawie nadania Statutu So³ectwu Pr¹dy.

Na podstawie art. 35 ust. 1 i art. 40 ust. 2 pkt 1   ustawy z
dnia 8 marca 1990 r. o samorz¹dzie gminnym (Dz. U. z  2001 r.
Nr 142,  poz. 1591;  2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr
113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271 i Nr 214, poz. 1806),  Rada
Gminy D¹browa uchwala, co nastêpuje:

§ 1. Nadaje siê Statut So³ectwu Pr¹dy, stanowi¹cy za³¹cz-
nik do niniejszej uchwa³y.

§ 2. Wykonanie uchwa³y powierza siê Wójtowi Gminy D¹-
browa.

§ 3. Traci moc uchwa³a Nr VI/39/90 Rady Gminy w D¹bro-
wie z dnia 13 grudnia 1990 r. w sprawie nadania Statutu so³ec-
twom na terenie gminy D¹browa.

§ 4. Uchwa³a podlega og³oszeniu w Dzienniku Urzêdo-
wym Województwa Opolskiego oraz rozplakatowaniu obwiesz-
czeñ na terenie So³ectwa  Pr¹dy.

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

Przewodnicz¹cy Rady
Piotr Wieczorek

                                                                        Za³¹cznik
do uchwa³y Nr V/42/03
Rady  Gminy D¹browa

z dnia 27 lutego 2003 r.

STATUT
SO£ECTWA  PR¥DY

Rozdzia³ I
Postanowienia ogólne

§ 1. Ilekroæ w Statucie jest mowa o:
1) So³ectwie - nale¿y przez to rozumieæ So³ectwo  Pr¹dy,
2) Radzie - nale¿y przez to rozumieæ Radê Gminy D¹browa,
3) Wójcie - nale¿y przez to rozumieæ Wójta Gminy D¹browa,
4) Statucie - nale¿y przez to rozumieæ Statut So³ectwa Pr¹dy,
5) Organy  Gminy - nale¿y przez  to rozumieæ Radê Gminy

D¹browa i Wójta Gminy  D¹browa.

Rozdzia³ II
Nazwa i obszar So³ectwa

§ 2. So³ectwo Pr¹dy jest jednostk¹ pomocnicz¹ Gminy
D¹browa i obejmuje obszar  1450,9646 ha.

§ 3. 1.Uczestnikami spo³eczno�ci samorz¹dowej So³ec-
twa s¹ jego stali mieszkañcy, którym przys³uguje czynne i bierne
prawo wyborcze.

Posiadanie czynnego i biernego prawa wyborczego okre-
�la siê wed³ug przepisów ustawy - Ordynacja wyborcza do rad
gmin, rad powiatów i sejmików województw.

2. Samorz¹d So³ectwa dzia³a na podstawie przepisów
prawa a w szczególno�ci:

    1) ustawy o samorz¹dzie gminnym,
    2) Statutu Gminy D¹browa,
    3) postanowieñ niniejszego Statutu
3. So³ectwo nie posiada osobowo�ci prawnej. W obrocie

cywilno-prawnym w zakresie mienia komunalnego So³ectwo
mo¿e wystêpowaæ tylko za po�rednictwem organów gminy.

Rozdzia³ III
Zasady i tryb przeprowadzania wyborów So³tysa i Rady

So³eckiej

§ 4. Tryb i zasady wyboru So³tysa i cz³onków Rady So³eckiej
okre�la ustawa o samorz¹dzie gminnym oraz niniejszy Statut.

§ 5. 1. Dla dokonania wa¿nego wyboru So³tysa i Rady So-
³eckiej wymagana jest obecno�æ na zebraniu wyborczym co naj-
mniej 1/5 uprawnionych do g³osowania mieszkañców So³ectwa.

2. O ile w wyznaczonym pierwszym terminie nie uzyska-
no niezbêdnego quorum, wybory w drugim terminie (pó³ godzi-
ny po pierwszym terminie) mog¹ byæ przeprowadzone bez wzglê-
du na liczbê obecnych na zebraniu.

3. Tryb zwo³ywania zebrania wyborczego okre�la § 11
ust. 3-5 Statutu.

  § 6. 1. Kandydatów na So³tysa i cz³onków Rady So³eckiej
zg³aszaj¹ osoby uprawnione do g³osowania bezpo�rednio w
trakcie zebrania wyborczego.

2. Kandydatury przyjmuje Komisja Skrutacyjna wy³onio-
na spo�ród cz³onków zebrania.

3. Warunkiem przyjêcia kandydatury jest zgoda kandyda-
ta wyra¿ona w czasie obrad zebrania albo na pi�mie przed ze-
braniem wyborczym.

4. Zg³aszaj¹cy kandydata jest zobowi¹zany uzasadniæ
swoj¹ kandydaturê.

5. Komisja Skrutacyjna obja�nia zebranym sposób g³o-
sowania i przeprowadza g³osowanie za pomoc¹ kart ostemplo-
wanych pieczêci¹ So³ectwa .

6. Po przeliczeniu g³osów Przewodnicz¹cy Komisji Skru-
tacyjnej odczytuje protokó³,  podaj¹c wyniki g³osowania.

7. W przypadku uzyskania równej ilo�ci g³osów przez dwóch
kandydatów, g³osowanie powtarza siê.

8. Umieszczone w zamkniêtej, opisanej i opieczêtowanej
kopercie karty z oddanymi g³osami i protokó³ Komisji Skrutacyj-
nej z g³osowania stanowi¹ za³¹cznik do protoko³u z zebrania.

§ 7.Kadencja So³tysa i Rady So³eckiej trwa 4 lata licz¹c od
dnia wyboru.

§ 8. Odwo³anie So³tysa lub Rady So³eckiej albo poszcze-
gólnych jej cz³onków mo¿e nast¹piæ przed up³ywem kadencji na
podstawie uchwa³y Zebrania Wiejskiego.

§ 9. Obs³ugê zebrania wyborczego prowadzi wyznaczony
przez Wójta pracownik Urzêdu Gminy D¹browa.
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Rozdzia³ IV
Organizacja i zadania organów So³ectwa

§ 10.1. Zebranie Wiejskie tworz¹ wszyscy stali mieszkañ-
cy so³ectwa uprawnieni do g³osowania.

2. Zebranie Wiejskie podejmuje uchwa³y we wszystkich
sprawach nale¿¹cych do So³ectwa.

3. Do wy³¹cznej w³a�ciwo�ci Zebrania Wiejskiego nale¿y:
1) wybór So³tysa i Rady So³eckiej oraz ich odwo³anie,
2) opiniowanie sposobu korzystania z mienia komunalnego,
3) okre�lenie celów wydatkowania �rodków w³asnych

So³ectwa,
4) decydowanie o podejmowaniu czynów spo³ecznych -

inicjatyw spo³ecznych,
5) przyjmowanie corocznych  sprawozdañ z dzia³alno�ci

So³tysa i Rady So³eckiej,
6) konsultowanie projektu  i zmian Statutu So³ectwa.
4. Zebranie Wiejskie odbywa siê w miarê istniej¹cych

potrzeb, przynajmniej raz w roku.

§ 11. 1. Zebranie Wiejskie podejmuje rozstrzygniêcia w
formie uchwa³.

2. Uchwa³y Zebrania Wiejskiego zapadaj¹ zwyk³¹ wiêk-
szo�ci¹ g³osów w g³osowaniu jawnym, za wyj¹tkiem przypad-
ku, o którym mowa w  § 4.

3. Zebranie jest  wa¿ne, gdy  zostali  o  nim  zawiadomie-
ni  na  7 dni  wcze�niej mieszkañcy wsi oraz Wójt Gminy.

4. Zawiadomienie powinno zawieraæ informacje o termi-
nie, godzinie i miejscu Zebrania oraz tematykê obrad.

5. Zawiadomienie powinno byæ rozplakatowane w miej-
scach zwyczajowo przyjêtych.

§ 12. 1. Zebranie Wiejskie zwo³uje So³tys z w³asnej inicja-
tywy lub na wniosek Rady So³eckiej albo na pisemny wniosek
co najmniej 20 mieszkañców.

2. So³tys jest zobowi¹zany zwo³aæ Zebranie Wiejskie tak-
¿e na wniosek organów gminy w  ustalonym terminie.

Organ gminy wnioskuj¹cy zwo³anie Zebrania jest zobo-
wi¹zany podaæ  temat na 10 dni przed terminem Zebrania.

3. W razie nie zwo³ania Zebrania przez So³tysa w przy-
padku, o którym mowa w ust. 2 , Zebranie zwo³uje Wójt.

§ 13. 1. Obradom Zebrania Wiejskiego przewodniczy So³-
tys, chyba ¿e Zebranie wybierze innego przewodnicz¹cego obrad.

2. Z przebiegu Zebrania sporz¹dza siê protokó³, do któ-
rego do³¹cza siê listê obecno�ci uczestników Zebrania.

3. Protokó³  z Zebrania  podpisuje przewodnicz¹cy  Ze-
brania i protokolant.

4. Uchwa³y Zebrania podpisuje przewodnicz¹cy obrad.

§ 14.1. Uchwa³y Zebrania sprzeczne z prawem, Statutem
Gminy i Statutem So³ectwa s¹ niewa¿ne.

2. Niewa¿no�æ uchwa³ w ca³o�ci lub czê�ci stwierdza
Rada i powiadamia o tym So³ectwo,  podaj¹c równocze�nie
tre�æ rozstrzygniêcia do publicznej wiadomo�ci przez rozplaka-
towanie na terenie So³ectwa.

§ 15. 1. Do zadañ So³tysa nale¿y zarz¹dzanie codziennymi
sprawami So³ectwa, realizacja uchwa³ Zebrania Wiejskiego oraz
wykonywanie innych czynno�ci okre�lonych niniejszym Statutem.

2. W szczególno�ci do So³tysa nale¿y:
  1) reprezentowanie So³ectwa na zewn¹trz,
  2) utrzymywanie sta³ego kontaktu z organami gminy,
  3) organizowanie Zebrañ Wiejskich
  4) og³aszanie przez rozplakatowanie uchwa³ Zebrania

Wiejskiego, zarz¹dzeñ i komunikatów   Wójta oraz  uchwa³ Rady,

  5) przekazywanie Wójtowi protoko³ów i uchwa³ z Zebrañ
Wiejskich w terminie 7 dni od  odbycia Zebrania,

  6) ³agodzenie konfliktów s¹siedzkich,
  7) kierowanie akcj¹ pomocy w razie wypadków losowych

i klêsk ¿ywio³owych,
  8) udzielanie pomocy podró¿nym i turystom,
  9) wykonywanie bie¿¹cego zarz¹du mieniem komunalnym,
10) udzia³ w naradach so³tysów zwo³ywanych przez  Wójta,
11) sk³adanie sprawozdañ rocznych z dzia³alno�ci So³ty-

sa i Rady So³eckiej w terminie do  koñca pierwszego kwarta³u
roku nastêpnego.

§ 16.1. Rada So³ecka sk³ada siê od 3 do 5 cz³onków.
2. Ilo�ciowy sk³ad Rady So³eckiej ustala zebranie wyborcze.
3. Rada So³ecka wybiera ze swego grona przewodnicz¹cego.

§ 17. Rada So³ecka  pe³ni funkcjê pomocniczo-doradcz¹
So³tysa, w szczególno�ci organizuje  imprezy  wiejskie  w  dzie-
dzinie   kultury,  sportu  i wypoczynku.

Rozdzia³ V
Zakres zadañ  So³ectwa

§ 18.1. Do zakresu dzia³ania samorz¹du So³ectwa nale¿¹
wszystkie sprawy publiczne  o znaczeniu miejscowym, nie za-
strze¿one ustawami oraz uchwa³ami Rady na rzecz innych pod-
miotów.

2. Do zadañ samorz¹du So³ectwa nale¿y w szczególno�ci:
 1) dzia³anie   na   rzecz   godzenia   interesów   partykular-

nych   z   interesem    wspólnym  i konieczno�ci¹ zachowania
istniej¹cych warto�ci przyrodniczych i spo³ecznych,

2) dzia³anie na rzecz rozwoju So³ectwa z uwzglêdnieniem
uk³adu osadniczego, jego funkcji  rolniczej, turystyczno-wypoczyn-
kowej, sakralnej oraz poprawy stanu �rodowiska  naturalnego,

3) tworzenie warunków do pe³nego udzia³u w ¿yciu pu-
blicznym So³ectwa wszystkich  uczestników jego spo³eczno�ci,

4) reprezentowanie interesu spo³eczno�ci so³eckiej i jej
uczestników wzglêdem organów gminy, organów administracji
publicznej i innych podmiotów ¿ycia publicznego,

5) organizowanie zbiorowej dzia³alno�ci uczestników spo-
³eczno�ci So³ectwa w sprawach   publicznych.

§ 19. 1. So³ectwo uczestniczy w podejmowaniu przez or-
gany gminy rozstrzygniêæ prawnych i administracyjnych dotycz¹-
cych So³ectwa.

2. So³ectwo jest zobowi¹zane udzieliæ odpowiedzi na kie-
rowane do niego zapytania w terminie 14 dni od dnia dorêcze-
nia stosownego pisma So³tysowi.

Rozdzia³ VI
Zakres i formy kontroli oraz nadzoru nad dzia³alno�ci¹

organów So³ectwa

§ 20. Rada  kontroluje dzia³alno�æ organów so³ectwa.

§ 21. Wójt sprawuje kontrolê w zakresie przestrzegania
postanowieñ Statutu So³ectwa.

§ 22. Zebranie Wiejskie kontroluje So³tysa i Radê So³eck¹ po-
przez przyjmowanie corocznych sprawozdañ z ich dzia³alno�ci.

Rozdzia³ VII
Postanowienia koñcowe

§ 23. Zmiany Statutu dokonywane s¹ na zasadach i trybie
dla jego uchwalenia.
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  Na podstawie art. 35 ust. 1 i art. 40 ust. 2 pkt 1   ustawy z
dnia 8 marca 1990 r. o samorz¹dzie gminnym (Dz. U. z  2001 r.
Nr 142,  poz. 1591; 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr
113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271 i Nr 214, poz. 1806),  Rada
Gminy D¹browa uchwala, co nastêpuje:

§ 1. Nadaje siê Statut So³ectwu Siedliska, stanowi¹cy za-
³¹cznik do niniejszej uchwa³y.

§ 2. Wykonanie uchwa³y powierza siê Wójtowi Gminy D¹-
browa.

§ 3. Traci moc uchwa³a Nr VI/39/90 Rady Gminy w D¹bro-
wie z dnia 13 grudnia 1990 r. w sprawie nadania Statutu so³ec-
twom na terenie gminy D¹browa.

§ 4. Uchwa³a podlega og³oszeniu w Dzienniku Urzêdo-
wym Województwa Opolskiego oraz rozplakatowaniu obwiesz-
czeñ na terenie So³ectwa  Siedliska.

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

Przewodnicz¹cy Rady
Piotr Wieczorek

  Za³¹cznik
do uchwa³y Nr V/43/03
Rady  Gminy D¹browa

 z dnia 27 lutego 2003 r.

STATUT
SO£ECTWA  S I E D L I S K A

Rozdzia³ I
Postanowienia ogólne

§ 1. Ilekroæ w Statucie jest mowa o:
1) So³ectwie - nale¿y przez to rozumieæ So³ectwo Siedliska,
2) Radzie - nale¿y przez to rozumieæ Radê Gminy D¹browa,
3) Wójcie - nale¿y przez to rozumieæ Wójta Gminy D¹browa,
4) Statucie - nale¿y przez to rozumieæ Statut So³ectwa Siedliska,
5) Organy  Gminy - nale¿y przez  to rozumieæ Radê Gminy

D¹browa i Wójta Gminy D¹browa.

Rozdzia³ II
Nazwa i obszar So³ectwa

§ 2. So³ectwo Siedliska jest jednostk¹ pomocnicz¹ Gmi-
ny D¹browa i obejmuje obszar 216,0005 ha.

§ 3. 1.Uczestnikami spo³eczno�ci samorz¹dowej So³ec-
twa s¹ jego stali mieszkañcy, którym przys³uguje czynne i bierne
prawo wyborcze.

Posiadanie czynnego i biernego prawa wyborczego okre-
�la siê wed³ug przepisów ustawy - Ordynacja wyborcza do rad
gmin, rad powiatów i sejmików województw.
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w sprawie nadania Statutu So³ectwu Siedliska.

2. Samorz¹d So³ectwa dzia³a na podstawie przepisów
prawa a w szczególno�ci:

    1) ustawy o samorz¹dzie gminnym,
    2) Statutu Gminy D¹browa,
    3) postanowieñ niniejszego Statutu
3. So³ectwo nie posiada osobowo�ci prawnej. W obrocie

cywilno-prawnym w zakresie mienia komunalnego So³ectwo
mo¿e wystêpowaæ tylko za po�rednictwem organów gminy.

Rozdzia³ III
Zasady i tryb przeprowadzania wyborów So³tysa i Rady

So³eckiej

§ 4. Tryb i zasady wyboru So³tysa i cz³onków Rady So³eckiej
okre�la ustawa o samorz¹dzie gminnym oraz niniejszy Statut.

§ 5. 1. Dla dokonania wa¿nego wyboru So³tysa i Rady So-
³eckiej wymagana jest obecno�æ na zebraniu wyborczym co naj-
mniej 1/5 uprawnionych do g³osowania mieszkañców So³ectwa.

2. O ile w wyznaczonym pierwszym terminie nie uzyska-
no niezbêdnego quorum, wybory w drugim terminie (pó³ godzi-
ny po pierwszym terminie) mog¹ byæ przeprowadzone bez wzglê-
du na liczbê obecnych na zebraniu.

3. Tryb zwo³ywania zebrania wyborczego okre�la § 11
ust. 3-5 Statutu.

  § 6. 1. Kandydatów na So³tysa i cz³onków Rady So³eckiej
zg³aszaj¹ osoby uprawnione do g³osowania bezpo�rednio w
trakcie zebrania wyborczego.

2. Kandydatury przyjmuje Komisja Skrutacyjna wy³onio-
na spo�ród cz³onków zebrania.

3. Warunkiem przyjêcia kandydatury jest zgoda kandyda-
ta wyra¿ona w czasie obrad zebrania albo na pi�mie przed ze-
braniem wyborczym.

4. Zg³aszaj¹cy kandydata jest zobowi¹zany uzasadniæ
swoj¹ kandydaturê.

5. Komisja Skrutacyjna obja�nia zebranym sposób g³o-
sowania i przeprowadza g³osowanie za pomoc¹ kart ostemplo-
wanych pieczêci¹ So³ectwa .

6. Po przeliczeniu g³osów Przewodnicz¹cy Komisji Skru-
tacyjnej odczytuje protokó³,  podaj¹c wyniki g³osowania.

7. W przypadku uzyskania równej ilo�ci g³osów przez dwóch
kandydatów, g³osowanie powtarza siê.

8. Umieszczone w zamkniêtej, opisanej i opieczêtowanej
kopercie karty z oddanymi g³osami i protokó³ Komisji Skrutacyj-
nej z g³osowania stanowi¹ za³¹cznik do protoko³u z zebrania.

§ 7.Kadencja So³tysa i Rady So³eckiej trwa 4 lata, licz¹c
od dnia wyboru.

§ 8. Odwo³anie So³tysa lub Rady So³eckiej albo poszcze-
gólnych jej cz³onków mo¿e nast¹piæ przed up³ywem kadencji na
podstawie uchwa³y Zebrania Wiejskiego.

§ 9. Obs³ugê zebrania wyborczego prowadzi wyznaczony
przez Wójta pracownik Urzêdu Gminy D¹browa.
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Rozdzia³ IV
Organizacja i zadania organów So³ectwa

§ 10. 1. Zebranie Wiejskie tworz¹ wszyscy stali mieszkañ-
cy so³ectwa uprawnieni do g³osowania.

2. Zebranie Wiejskie podejmuje uchwa³y we wszystkich
sprawach nale¿¹cych do So³ectwa.

3. Do wy³¹cznej w³a�ciwo�ci Zebrania Wiejskiego nale¿y:
  1) wybór So³tysa i Rady So³eckiej oraz ich odwo³anie,
  2) opiniowanie sposobu korzystania z mienia komunalnego,
  3) okre�lenie celów wydatkowania �rodków w³asnych

So³ectwa,
  4) decydowanie o podejmowaniu czynów spo³ecznych -

inicjatyw spo³ecznych,
  5) przyjmowanie corocznych  sprawozdañ z dzia³alno�ci

So³tysa i Rady So³eckiej,
  6) konsultowanie projektu  i zmian Statutu So³ectwa.
4. Zebranie Wiejskie odbywa siê w miarê istniej¹cych

potrzeb, przynajmniej raz w roku.

§ 11. 1. Zebranie Wiejskie podejmuje rozstrzygniêcia w
formie uchwa³.

2. Uchwa³y Zebrania Wiejskiego zapadaj¹ zwyk³¹ wiêk-
szo�ci¹ g³osów w g³osowaniu jawnym, za wyj¹tkiem przypadku,
o którym mowa w  § 4.

3. Zebranie jest  wa¿ne, gdy  zostali  o  nim  zawiadomie-
ni  na  7 dni  wcze�niej mieszkañcy wsi oraz Wójt Gminy.

4. Zawiadomienie powinno zawieraæ informacje o termi-
nie, godzinie i miejscu Zebrania oraz tematykê obrad.

5. Zawiadomienie powinno byæ rozplakatowane w miej-
scach zwyczajowo przyjêtych.

§ 12. 1. Zebranie Wiejskie zwo³uje So³tys z w³asnej inicja-
tywy lub na wniosek Rady So³eckiej albo na pisemny wniosek
co najmniej 20 mieszkañców.

2. So³tys jest zobowi¹zany zwo³aæ Zebranie Wiejskie tak-
¿e na wniosek organów gminy w  ustalonym terminie.

Organ gminy wnioskuj¹cy zwo³anie Zebrania jest zobo-
wi¹zany podaæ  temat na 10 dni przed terminem Zebrania.

3. W razie nie zwo³ania Zebrania przez So³tysa w przy-
padku, o którym mowa w ust. 2 , Zebranie zwo³uje Wójt.

§ 13. 1. Obradom Zebrania Wiejskiego przewodniczy So³-
tys, chyba ¿e Zebranie wybierze innego przewodnicz¹cego obrad.

2. Z przebiegu Zebrania sporz¹dza siê protokó³, do któ-
rego do³¹cza siê listê obecno�ci uczestników Zebrania.

3. Protokó³  z Zebrania  podpisuje przewodnicz¹cy  Ze-
brania i protokolant.

4. Uchwa³y Zebrania podpisuje przewodnicz¹cy obrad.

§ 14. 1. Uchwa³y Zebrania sprzeczne z prawem, Statutem
Gminy i Statutem So³ectwa s¹ niewa¿ne.

2. Niewa¿no�æ uchwa³ w ca³o�ci lub czê�ci stwierdza
Rada i powiadamia o tym So³ectwo,  podaj¹c równocze�nie
tre�æ rozstrzygniêcia do publicznej wiadomo�ci przez rozplaka-
towanie na terenie So³ectwa.

§ 15. 1. Do zadañ So³tysa nale¿y zarz¹dzanie codziennymi
sprawami So³ectwa, realizacja uchwa³ Zebrania Wiejskiego oraz
wykonywanie innych czynno�ci okre�lonych niniejszym Statutem.

2. W szczególno�ci do So³tysa nale¿y:
  1) reprezentowanie So³ectwa na zewn¹trz,
  2) utrzymywanie sta³ego kontaktu z organami gminy,
  3) organizowanie Zebrañ Wiejskich
  4) og³aszanie przez rozplakatowanie uchwa³ Zebrania

Wiejskiego, zarz¹dzeñ i komunikatów   Wójta oraz  uchwa³ Rady,

  5) przekazywanie Wójtowi protoko³ów i uchwa³ z Zebrañ
Wiejskich w terminie 7 dni od  odbycia Zebrania,

  6) ³agodzenie konfliktów s¹siedzkich,
  7) kierowanie akcj¹ pomocy w razie wypadków losowych

i klêsk ¿ywio³owych,
  8) udzielanie pomocy podró¿nym i turystom,
  9) wykonywanie bie¿¹cego zarz¹du mieniem komunalnym,
10) udzia³ w naradach so³tysów zwo³ywanych przez  Wójta,
11) sk³adanie sprawozdañ rocznych z dzia³alno�ci So³ty-

sa i Rady So³eckiej w terminie do  koñca pierwszego kwarta³u
roku nastêpnego.

§ 16. 1. Rada So³ecka sk³ada siê od 3 do 5 cz³onków.
2. Ilo�ciowy sk³ad Rady So³eckiej ustala zebranie wyborcze.
3. Rada So³ecka wybiera ze swego grona przewodnicz¹cego.

§ 17. Rada So³ecka  pe³ni funkcjê pomocniczo-doradcz¹
So³tysa, w szczególno�ci organizuje  imprezy  wiejskie  w  dzie-
dzinie   kultury,  sportu  i wypoczynku.

Rozdzia³ V
Zakres zadañ  So³ectwa

§ 18. 1. Do zakresu dzia³ania samorz¹du So³ectwa nale¿¹
wszystkie sprawy publiczne o znaczeniu miejscowym, nie za-
strze¿one ustawami oraz uchwa³ami Rady na rzecz innych pod-
miotów.

2. Do zadañ samorz¹du So³ectwa nale¿y w szczególno�ci:
 1) dzia³anie   na   rzecz   godzenia   interesów   partykular-

nych   z   interesem    wspólnym  i konieczno�ci¹ zachowania
istniej¹cych warto�ci przyrodniczych i spo³ecznych,

2) dzia³anie na rzecz rozwoju So³ectwa z uwzglêdnieniem
uk³adu osadniczego, jego funkcji  rolniczej, turystyczno-wypoczyn-
kowej, sakralnej oraz poprawy stanu �rodowiska  naturalnego,

3) tworzenie warunków do pe³nego udzia³u w ¿yciu pu-
blicznym So³ectwa wszystkich  uczestników jego spo³eczno�ci,

4) reprezentowanie interesu spo³eczno�ci so³eckiej i jej
uczestników wzglêdem organów gminy, organów administracji
publicznej i innych podmiotów ¿ycia publicznego,

5) organizowanie zbiorowej dzia³alno�ci uczestników spo-
³eczno�ci So³ectwa w sprawach   publicznych.

§ 19.1. So³ectwo uczestniczy w podejmowaniu przez or-
gany gminy rozstrzygniêæ prawnych i administracyjnych dotycz¹-
cych So³ectwa.

2. So³ectwo jest zobowi¹zane udzieliæ odpowiedzi na kie-
rowane do niego zapytania w terminie 14 dni od dnia dorêcze-
nia stosownego pisma So³tysowi.

Rozdzia³ VI
Zakres i formy kontroli oraz nadzoru nad dzia³alno�ci¹

organów So³ectwa

§ 20. Rada  kontroluje dzia³alno�æ organów so³ectwa.

§ 21. Wójt sprawuje kontrolê w zakresie przestrzegania
postanowieñ Statutu So³ectwa.

§ 22. Zebranie Wiejskie kontroluje So³tysa i Radê So³eck¹ po-
przez przyjmowanie corocznych sprawozdañ z ich dzia³alno�ci.

Rozdzia³ VII
Postanowienia koñcowe

§ 23. Zmiany Statutu dokonywane s¹ na zasadach i trybie
dla jego uchwalenia.
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         Na podstawie art. 35 ust. 1 i art. 40 ust. 2 pkt 1   usta-
wy z dnia 8 marca 1990 r. o samorz¹dzie gminnym (Dz. U. z
2001 r. Nr 142,  poz. 1591;  2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz.
558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271 i Nr 214, poz. 1806),
Rada Gminy D¹browa uchwala, co nastêpuje:

§ 1. Nadaje siê Statut So³ectwu Skarbiszów, stanowi¹cy
za³¹cznik do niniejszej uchwa³y.

§ 2. Wykonanie uchwa³y powierza siê Wójtowi Gminy D¹-
browa.

§ 3. Traci moc uchwa³a Nr VI/39/90 Rady Gminy w D¹bro-
wie z dnia 13 grudnia 1990 r. w sprawie nadania Statutu so³ec-
twom na terenie gminy D¹browa.

§ 4. Uchwa³a podlega og³oszeniu w Dzienniku Urzêdo-
wym Województwa Opolskiego oraz rozplakatowaniu obwiesz-
czeñ na terenie So³ectwa  Skarbiszów.

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

Przewodnicz¹cy Rady
Piotr Wieczorek

                                                                        Za³¹cznik
do uchwa³y Nr V/44/03
Rady  Gminy D¹browa

z dnia 27 lutego 2003 r.

STATUT
SO£ECTWA  S K A R B I S Z Ó W

Rozdzia³ I
Postanowienia ogólne

§ 1. Ilekroæ w Statucie jest mowa o:
1) So³ectwie - nale¿y przez to rozumieæ So³ectwo Skarbiszów,
2) Radzie - nale¿y przez to rozumieæ Radê Gminy D¹browa,
3) Wójcie - nale¿y przez to rozumieæ Wójta Gminy D¹browa,
4) Statucie - nale¿y przez to rozumieæ Statut So³ectwa

Skarbiszów,
5) Organy  Gminy - nale¿y przez  to rozumieæ Radê Gminy

D¹browa i Wójta Gminy  D¹browa.

Rozdzia³ II
Nazwa i obszar So³ectwa

§ 2. So³ectwo Skarbiszów jest jednostk¹ pomocnicz¹ Gmi-
ny D¹browa i obejmuje obszar 1086,4700 ha.

§ 3. 1.Uczestnikami spo³eczno�ci samorz¹dowej So³ec-
twa s¹ jego stali mieszkañcy, którym przys³uguje czynne i bierne
prawo wyborcze.

Posiadanie czynnego i biernego prawa wyborczego okre-
�la siê wed³ug przepisów ustawy - Ordynacja wyborcza do rad
gmin, rad powiatów i sejmików województw.
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w sprawie nadania Statutu So³ectwu Skarbiszów.

2. Samorz¹d So³ectwa dzia³a na podstawie przepisów
prawa a w szczególno�ci:

    1) ustawy o samorz¹dzie gminnym,
    2) Statutu Gminy D¹browa,
    3) postanowieñ niniejszego Statutu.
3. So³ectwo nie posiada osobowo�ci prawnej. W obrocie

cywilno-prawnym w zakresie mienia komunalnego So³ectwo
mo¿e wystêpowaæ tylko za po�rednictwem organów gminy.

Rozdzia³ III
Zasady i tryb przeprowadzania wyborów So³tysa i Rady

So³eckiej

§ 4. Tryb i zasady wyboru So³tysa i cz³onków Rady So³eckiej
okre�la ustawa o samorz¹dzie gminnym oraz niniejszy Statut.

§ 5. 1. Dla dokonania wa¿nego wyboru So³tysa i Rady So-
³eckiej wymagana jest obecno�æ na zebraniu wyborczym co naj-
mniej 1/5 uprawnionych do g³osowania mieszkañców So³ectwa.

2. O ile w wyznaczonym pierwszym terminie nie uzyska-
no niezbêdnego quorum, wybory w drugim terminie (pó³ godzi-
ny po pierwszym terminie) mog¹ byæ przeprowadzone bez wzglê-
du na liczbê obecnych na zebraniu.

3. Tryb zwo³ywania zebrania wyborczego okre�la § 11
ust. 3-5 Statutu.

  § 6. 1. Kandydatów na So³tysa i cz³onków Rady So³eckiej
zg³aszaj¹ osoby uprawnione do g³osowania bezpo�rednio w
trakcie zebrania wyborczego.

2. Kandydatury przyjmuje Komisja Skrutacyjna wy³onio-
na spo�ród cz³onków zebrania.

3. Warunkiem przyjêcia kandydatury jest zgoda kandyda-
ta wyra¿ona w czasie obrad zebrania albo na pi�mie przed ze-
braniem wyborczym.

4. Zg³aszaj¹cy kandydata jest zobowi¹zany uzasadniæ
swoj¹ kandydaturê.

5. Komisja Skrutacyjna obja�nia zebranym sposób g³o-
sowania i przeprowadza g³osowanie za pomoc¹ kart ostemplo-
wanych pieczêci¹ So³ectwa .

6. Po przeliczeniu g³osów Przewodnicz¹cy Komisji Skru-
tacyjnej odczytuje protokó³,  podaj¹c wyniki g³osowania.

7. W przypadku uzyskania równej ilo�ci g³osów przez dwóch
kandydatów, g³osowanie powtarza siê.

8. Umieszczone w zamkniêtej, opisanej i opieczêtowanej
kopercie karty z oddanymi g³osami i protokó³ Komisji Skrutacyj-
nej z g³osowania stanowi¹ za³¹cznik do protoko³u z zebrania.

§ 7. Kadencja So³tysa i Rady So³eckiej trwa 4 lata, licz¹c
od dnia wyboru.

§ 8. Odwo³anie So³tysa lub Rady So³eckiej albo poszcze-
gólnych jej cz³onków mo¿e nast¹piæ przed up³ywem kadencji na
podstawie uchwa³y Zebrania Wiejskiego.

§ 9. Obs³ugê zebrania wyborczego prowadzi wyznaczony
przez Wójta pracownik Urzêdu Gminy D¹browa.



  Poz.633
Dziennik Urzêdowy
Województwa Opolskiego Nr 26                                     -1493 -

Rozdzia³ IV
Organizacja i zadania organów So³ectwa

§ 10. 1. Zebranie Wiejskie tworz¹ wszyscy stali mieszkañ-
cy so³ectwa uprawnieni do g³osowania.

2. Zebranie Wiejskie podejmuje uchwa³y we wszystkich
sprawach nale¿¹cych do So³ectwa.

3. Do wy³¹cznej w³a�ciwo�ci Zebrania Wiejskiego nale¿y:
  1) wybór So³tysa i Rady So³eckiej oraz ich odwo³anie,
   2) opiniowanie sposobu korzystania z mienia komunalnego,
 3) okre�lenie celów wydatkowania �rodków w³asnych

So³ectwa,
 4) decydowanie o podejmowaniu czynów spo³ecznych -

inicjatyw spo³ecznych,
 5) przyjmowanie corocznych  sprawozdañ z dzia³alno�ci

So³tysa i Rady So³eckiej,
 6) konsultowanie projektu  i zmian Statutu So³ectwa.
4. Zebranie Wiejskie odbywa siê w miarê istniej¹cych

potrzeb, przynajmniej raz w roku.

§ 11.1. Zebranie Wiejskie podejmuje rozstrzygniêcia w
formie uchwa³.

2. Uchwa³y Zebrania Wiejskiego zapadaj¹ zwyk³¹ wiêk-
szo�ci¹ g³osów w g³osowaniu jawnym, za wyj¹tkiem przypadku,
o którym mowa w  § 4.

3. Zebranie jest  wa¿ne, gdy  zostali  o  nim  zawiadomie-
ni  na  7 dni  wcze�niej mieszkañcy wsi oraz Wójt Gminy.

4. Zawiadomienie powinno zawieraæ informacje o termi-
nie, godzinie i miejscu Zebrania oraz tematykê obrad.

5. Zawiadomienie powinno byæ rozplakatowane w miej-
scach zwyczajowo przyjêtych.

§ 12. 1. Zebranie Wiejskie zwo³uje So³tys z w³asnej inicja-
tywy lub na wniosek Rady So³eckiej albo na pisemny wniosek
co najmniej 20 mieszkañców.

2. So³tys jest zobowi¹zany zwo³aæ Zebranie Wiejskie tak-
¿e na wniosek organów gminy w  ustalonym terminie.

Organ gminy wnioskuj¹cy zwo³anie Zebrania jest zobo-
wi¹zany podaæ  temat na 10 dni przed terminem Zebrania.

3. W razie nie zwo³ania Zebrania przez So³tysa w przy-
padku, o którym mowa w ust. 2 , Zebranie zwo³uje Wójt.

§ 13. 1. Obradom Zebrania Wiejskiego przewodniczy So³-
tys, chyba ¿e Zebranie wybierze innego przewodnicz¹cego obrad.

2. Z przebiegu Zebrania sporz¹dza siê protokó³, do któ-
rego do³¹cza siê listê obecno�ci uczestników Zebrania.

3. Protokó³  z Zebrania  podpisuje przewodnicz¹cy  Ze-
brania i protokolant.

4. Uchwa³y Zebrania podpisuje przewodnicz¹cy obrad.

§ 14. 1. Uchwa³y Zebrania sprzeczne z prawem, Statutem
Gminy i Statutem So³ectwa s¹ niewa¿ne.

2. Niewa¿no�æ uchwa³ w ca³o�ci lub czê�ci stwierdza
Rada i powiadamia o tym So³ectwo,  podaj¹c równocze�nie
tre�æ rozstrzygniêcia do publicznej wiadomo�ci przez rozplaka-
towanie na terenie So³ectwa.

§ 15. 1. Do zadañ So³tysa nale¿y zarz¹dzanie codziennymi
sprawami So³ectwa, realizacja uchwa³ Zebrania Wiejskiego oraz
wykonywanie innych czynno�ci okre�lonych niniejszym Statutem.

2. W szczególno�ci do So³tysa nale¿y:
  1) reprezentowanie So³ectwa na zewn¹trz,
  2) utrzymywanie sta³ego kontaktu z organami gminy,
  3) organizowanie Zebrañ Wiejskich
  4) og³aszanie przez rozplakatowanie uchwa³ Zebrania

Wiejskiego, zarz¹dzeñ i komunikatów   Wójta oraz  uchwa³ Rady,

  5) przekazywanie Wójtowi protoko³ów i uchwa³ z Zebrañ
Wiejskich w terminie 7 dni od  odbycia Zebrania,

  6) ³agodzenie konfliktów s¹siedzkich,
  7) kierowanie akcj¹ pomocy w razie wypadków losowych

i klêsk ¿ywio³owych,
  8) udzielanie pomocy podró¿nym i turystom,
  9) wykonywanie bie¿¹cego zarz¹du mieniem komunalnym,
10) udzia³ w naradach so³tysów zwo³ywanych przez  Wójta,
11) sk³adanie sprawozdañ rocznych z dzia³alno�ci So³ty-

sa i Rady So³eckiej w terminie do  koñca pierwszego kwarta³u
roku nastêpnego.

§ 16.1. Rada So³ecka sk³ada siê od 3 do 5 cz³onków.
2. Ilo�ciowy sk³ad Rady So³eckiej ustala zebranie wyborcze.
3. Rada So³ecka wybiera ze swego grona przewodnicz¹cego.

§ 17. Rada So³ecka  pe³ni funkcjê pomocniczo-doradcz¹
So³tysa, w szczególno�ci organizuje  imprezy  wiejskie  w  dzie-
dzinie   kultury,  sportu  i wypoczynku.

Rozdzia³ V
Zakres zadañ  So³ectwa

§ 18. 1. Do zakresu dzia³ania samorz¹du So³ectwa nale¿¹
wszystkie sprawy publiczne o znaczeniu miejscowym, nie zastrze-
¿one ustawami oraz uchwa³ami Rady na rzecz innych podmiotów.

2. Do zadañ samorz¹du So³ectwa nale¿y w szczególno�ci:
 1) dzia³anie   na   rzecz   godzenia   interesów   partykular-

nych   z   interesem    wspólnym  i konieczno�ci¹ zachowania
istniej¹cych warto�ci przyrodniczych i spo³ecznych,

2) dzia³anie na rzecz rozwoju So³ectwa z uwzglêdnieniem
uk³adu osadniczego, jego funkcji  rolniczej, turystyczno-wypoczyn-
kowej, sakralnej oraz poprawy stanu �rodowiska  naturalnego,

3) tworzenie warunków do pe³nego udzia³u w ¿yciu pu-
blicznym So³ectwa wszystkich  uczestników jego spo³eczno�ci,

4) reprezentowanie interesu spo³eczno�ci so³eckiej i jej
uczestników wzglêdem organów gminy, organów administracji
publicznej i innych podmiotów ¿ycia publicznego,

5) organizowanie zbiorowej dzia³alno�ci uczestników spo-
³eczno�ci So³ectwa w sprawach   publicznych.

§ 19. 1. So³ectwo uczestniczy w podejmowaniu przez or-
gany gminy rozstrzygniêæ prawnych i administracyjnych dotycz¹-
cych So³ectwa.

2. So³ectwo jest zobowi¹zane udzieliæ odpowiedzi na kie-
rowane do niego zapytania w terminie 14 dni od dnia dorêcze-
nia stosownego pisma So³tysowi.

Rozdzia³ VI
Zakres i formy kontroli oraz nadzoru nad dzia³alno�ci¹

organów So³ectwa

§ 20. Rada  kontroluje dzia³alno�æ organów so³ectwa.

§ 21. Wójt sprawuje kontrolê w zakresie przestrzegania
postanowieñ Statutu So³ectwa.

§ 22. Zebranie Wiejskie kontroluje So³tysa i Radê So³eck¹
poprzez przyjmowanie corocznych sprawozdañ z ich dzia³alno�ci.

Rozdzia³ VII
Postanowienia koñcowe

§ 23. Zmiany Statutu dokonywane s¹ na zasadach i trybie
dla jego uchwalenia.



Dziennik Urzêdowy
Województwa Opolskiego Nr 26 - 1494 -     Poz. 634

Na podstawie art. 35 ust. 1 i art. 40 ust. 2 pkt 1   ustawy z
dnia 8 marca 1990 r. o samorz¹dzie gminnym (Dz. U. z  2001 r.
Nr 142,  poz. 1591;  2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr
113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271 i Nr 214, poz. 1806),  Rada
Gminy D¹browa uchwala, co nastêpuje:

§ 1. Nadaje siê Statut So³ectwu S³awice, stanowi¹cy za-
³¹cznik do niniejszej uchwa³y.

§ 2. Wykonanie uchwa³y powierza siê Wójtowi Gminy D¹-
browa.

§ 3. Traci moc uchwa³a Nr VI/39/90 Rady Gminy w D¹bro-
wie z dnia 13 grudnia 1990 r. w sprawie nadania Statutu so³ec-
twom na terenie gminy D¹browa.

§ 4. Uchwa³a podlega og³oszeniu w Dzienniku Urzêdo-
wym Województwa Opolskiego oraz rozplakatowaniu obwiesz-
czeñ na terenie So³ectwa  S³awice.

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

Przewodnicz¹cy Rady
Piotr Wieczorek

 Za³¹cznik
do uchwa³y Nr V/45/03

 Rady  Gminy D¹browa
 z dnia 27 lutego 2003 r.

STATUT
  SO£ECTWA  S £ A W I C E

Rozdzia³ I
Postanowienia ogólne

§ 1. Ilekroæ w Statucie jest mowa o:
1) So³ectwie - nale¿y przez to rozumieæ So³ectwo S³awice,
2) Radzie - nale¿y przez to rozumieæ Radê Gminy D¹browa,
3) Wójcie - nale¿y przez to rozumieæ Wójta Gminy D¹browa,
4) Statucie - nale¿y przez to rozumieæ Statut So³ectwa S³awice,
5) Organy  Gminy - nale¿y przez  to rozumieæ Radê Gminy

D¹browa i Wójta Gminy D¹browa.

Rozdzia³ II
Nazwa i obszar So³ectwa

§ 2. So³ectwo S³awice jest jednostk¹ pomocnicz¹ Gminy
D¹browa i obejmuje obszar 612,2558 ha.

§ 3 . 1.Uczestnikami spo³eczno�ci samorz¹dowej So³ec-
twa s¹ jego stali mieszkañcy, którym przys³uguje czynne i bierne
prawo wyborcze.

Posiadanie czynnego i biernego prawa wyborczego okre-
�la siê wed³ug przepisów ustawy - Ordynacja wyborcza do rad
gmin, rad powiatów i sejmików województw.
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Uchwa³a Nr V/45/03
Rady Gminy D¹browa

z  dnia  27 lutego  2003 r.

w sprawie nadania Statutu So³ectwu S³awice.

2. Samorz¹d So³ectwa dzia³a na podstawie przepisów
prawa a w szczególno�ci:

    1) ustawy o samorz¹dzie gminnym,
    2) Statutu Gminy D¹browa,
    3) postanowieñ niniejszego Statutu
3. So³ectwo nie posiada osobowo�ci prawnej. W obrocie

cywilno-prawnym w zakresie mienia komunalnego So³ectwo
mo¿e wystêpowaæ tylko za po�rednictwem organów gminy.

Rozdzia³ III
Zasady i tryb przeprowadzania wyborów So³tysa i Rady

So³eckiej

§ 4.Tryb i zasady wyboru So³tysa i cz³onków Rady So³eckiej
okre�la ustawa o samorz¹dzie gminnym oraz niniejszy Statut.

§ 5.1. Dla dokonania wa¿nego wyboru So³tysa i Rady So-
³eckiej wymagana jest obecno�æ na zebraniu wyborczym co naj-
mniej 1/5 uprawnionych do g³osowania mieszkañców So³ectwa.

2. O ile w wyznaczonym pierwszym terminie nie uzyska-
no niezbêdnego quorum, wybory w drugim terminie (pó³ godzi-
ny po pierwszym terminie) mog¹ byæ przeprowadzone bez wzglê-
du na liczbê obecnych na zebraniu.

3. Tryb zwo³ywania zebrania wyborczego okre�la § 11
ust. 3-5 Statutu.

  § 6. 1. Kandydatów na So³tysa i cz³onków Rady So³eckiej
zg³aszaj¹ osoby uprawnione do g³osowania bezpo�rednio w
trakcie zebrania wyborczego.

2. Kandydatury przyjmuje Komisja Skrutacyjna wy³onio-
na spo�ród cz³onków zebrania.

3. Warunkiem przyjêcia kandydatury jest zgoda kandyda-
ta wyra¿ona w czasie obrad zebrania albo na pi�mie przed ze-
braniem wyborczym.

4. Zg³aszaj¹cy kandydata jest zobowi¹zany uzasadniæ
swoj¹ kandydaturê.

5. Komisja Skrutacyjna obja�nia zebranym sposób g³o-
sowania i przeprowadza g³osowanie za pomoc¹ kart ostemplo-
wanych pieczêci¹ So³ectwa .

6. Po przeliczeniu g³osów Przewodnicz¹cy Komisji Skru-
tacyjnej odczytuje protokó³,  podaj¹c wyniki g³osowania.

7. W przypadku uzyskania równej ilo�ci g³osów przez dwóch
kandydatów, g³osowanie powtarza siê.

8. Umieszczone w zamkniêtej, opisanej i opieczêtowanej
kopercie karty z oddanymi g³osami i protokó³ Komisji Skrutacyj-
nej z g³osowania stanowi¹ za³¹cznik do protoko³u z zebrania.

§ 7. Kadencja So³tysa i Rady So³eckiej trwa 4 lata, licz¹c
od dnia wyboru.

§ 8. Odwo³anie So³tysa lub Rady So³eckiej albo poszcze-
gólnych jej cz³onków mo¿e nast¹piæ przed up³ywem kadencji na
podstawie uchwa³y Zebrania Wiejskiego.

§ 9. Obs³ugê zebrania wyborczego prowadzi wyznaczony
przez Wójta pracownik Urzêdu Gminy D¹browa.



Dziennik Urzêdowy
Województwa Opolskiego Nr 26 - 1495 -     Poz. 634

Rozdzia³ IV
Organizacja i zadania organów So³ectwa

§ 10.1. Zebranie Wiejskie tworz¹ wszyscy stali mieszkañ-
cy so³ectwa uprawnieni do g³osowania.

2. Zebranie Wiejskie podejmuje uchwa³y we wszystkich
sprawach nale¿¹cych do So³ectwa.

3. Do wy³¹cznej w³a�ciwo�ci Zebrania Wiejskiego nale¿y:
  1) wybór So³tysa i Rady So³eckiej oraz ich odwo³anie,
  2) opiniowanie sposobu korzystania z mienia komunalnego,
 3) okre�lenie celów wydatkowania �rodków w³asnych

So³ectwa,
 4) decydowanie o podejmowaniu czynów spo³ecznych -

inicjatyw spo³ecznych,
 5) przyjmowanie corocznych  sprawozdañ z dzia³alno�ci

So³tysa i Rady So³eckiej,
 6) konsultowanie projektu  i zmian Statutu So³ectwa.
4. Zebranie Wiejskie odbywa siê w miarê istniej¹cych

potrzeb, przynajmniej raz w roku.

§ 11. 1. Zebranie Wiejskie podejmuje rozstrzygniêcia w
formie uchwa³.

2. Uchwa³y Zebrania Wiejskiego zapadaj¹ zwyk³¹ wiêk-
szo�ci¹ g³osów w g³osowaniu jawnym, za wyj¹tkiem przypadku,
o którym mowa w  § 4.

3. Zebranie jest  wa¿ne, gdy  zostali  o  nim  zawiadomie-
ni  na  7 dni  wcze�niej mieszkañcy wsi oraz Wójt Gminy.

4. Zawiadomienie powinno zawieraæ informacje o termi-
nie, godzinie i miejscu Zebrania oraz tematykê obrad.

5. Zawiadomienie powinno byæ rozplakatowane w miej-
scach zwyczajowo przyjêtych.

§ 12. 1. Zebranie Wiejskie zwo³uje So³tys z w³asnej inicja-
tywy lub na wniosek Rady So³eckiej albo na pisemny wniosek
co najmniej 20 mieszkañców.

2. So³tys jest zobowi¹zany zwo³aæ Zebranie Wiejskie tak-
¿e na wniosek organów gminy w  ustalonym terminie.

Organ gminy wnioskuj¹cy zwo³anie Zebrania jest zobo-
wi¹zany podaæ  temat na 10 dni przed terminem Zebrania.

3. W razie nie zwo³ania Zebrania przez So³tysa w przy-
padku, o którym mowa w ust. 2 , Zebranie zwo³uje Wójt.

§ 13. 1. Obradom Zebrania Wiejskiego przewodniczy So³-
tys, chyba ¿e Zebranie wybierze innego przewodnicz¹cego obrad.

2. Z przebiegu Zebrania sporz¹dza siê protokó³, do któ-
rego do³¹cza siê listê obecno�ci uczestników Zebrania.

3. Protokó³  z Zebrania  podpisuje przewodnicz¹cy  Ze-
brania i protokolant.

4. Uchwa³y Zebrania podpisuje przewodnicz¹cy obrad.

§ 14. 1. Uchwa³y Zebrania sprzeczne z prawem, Statutem
Gminy i Statutem So³ectwa s¹ niewa¿ne.

2. Niewa¿no�æ uchwa³ w ca³o�ci lub czê�ci stwierdza
Rada i powiadamia o tym So³ectwo,  podaj¹c równocze�nie
tre�æ rozstrzygniêcia do publicznej wiadomo�ci przez rozplaka-
towanie na terenie So³ectwa.

§ 15. 1. Do zadañ So³tysa nale¿y zarz¹dzanie codziennymi
sprawami So³ectwa, realizacja uchwa³ Zebrania Wiejskiego oraz
wykonywanie innych czynno�ci okre�lonych niniejszym Statutem.

2. W szczególno�ci do So³tysa nale¿y:
  1) reprezentowanie So³ectwa na zewn¹trz,
  2) utrzymywanie sta³ego kontaktu z organami gminy,
  3) organizowanie Zebrañ Wiejskich
 4) og³aszanie przez rozplakatowanie uchwa³ Zebrania

Wiejskiego, zarz¹dzeñ i komunikatów   Wójta oraz  uchwa³ Rady,

  5) przekazywanie Wójtowi protoko³ów i uchwa³ z Zebrañ
Wiejskich w terminie 7 dni od  odbycia Zebrania,

  6) ³agodzenie konfliktów s¹siedzkich,
  7) kierowanie akcj¹ pomocy w razie wypadków losowych

i klêsk ¿ywio³owych,
  8) udzielanie pomocy podró¿nym i turystom,
  9) wykonywanie bie¿¹cego zarz¹du mieniem komunalnym,
10) udzia³ w naradach so³tysów zwo³ywanych przez  Wójta,
11) sk³adanie sprawozdañ rocznych z dzia³alno�ci So³ty-

sa i rady So³eckiej w terminie do  koñca pierwszego kwarta³u
roku nastêpnego.

§ 16.1. Rada So³ecka sk³ada siê od 3 do 5 cz³onków.
2. Ilo�ciowy sk³ad Rady So³eckiej ustala zebranie wyborcze.
3. Rada So³ecka wybiera ze swego grona przewodnicz¹cego.

§ 17. Rada So³ecka  pe³ni funkcjê pomocniczo-doradcz¹
So³tysa, w szczególno�ci organizuje  imprezy  wiejskie  w  dzie-
dzinie   kultury,  sportu  i wypoczynku.

Rozdzia³ V
Zakres zadañ  So³ectwa

§ 18. 1. Do zakresu dzia³ania samorz¹du So³ectwa nale¿¹
wszystkie sprawy publiczne o znaczeniu miejscowym, nie zastrze¿o-
ne ustawami oraz uchwa³ami Rady na rzecz innych podmiotów.

2. Do zadañ samorz¹du So³ectwa nale¿y w szczególno�ci:
 1) dzia³anie   na   rzecz   godzenia   interesów   partykular-

nych   z   interesem    wspólnym  i konieczno�ci¹ zachowania
istniej¹cych warto�ci przyrodniczych i spo³ecznych,

2) dzia³anie na rzecz rozwoju So³ectwa z uwzglêdnieniem uk³a-
du osadniczego, jego funkcji  rolniczej, turystyczno-wypoczynkowej,
sakralnej oraz poprawy stanu �rodowiska  naturalnego,

3) tworzenie warunków do pe³nego udzia³u w ¿yciu pu-
blicznym So³ectwa wszystkich  uczestników jego spo³eczno�ci,

4) reprezentowanie interesu spo³eczno�ci so³eckiej i jej
uczestników wzglêdem organów gminy, organów administracji
publicznej i innych podmiotów ¿ycia publicznego,

5) organizowanie zbiorowej dzia³alno�ci uczestników spo-
³eczno�ci So³ectwa w sprawach   publicznych.

§ 19. 1. So³ectwo uczestniczy w podejmowaniu przez or-
gany gminy rozstrzygniêæ prawnych i administracyjnych dotycz¹-
cych So³ectwa.

2. So³ectwo jest zobowi¹zane udzieliæ odpowiedzi na kie-
rowane do niego zapytania w terminie 14 dni od dnia dorêcze-
nia stosownego pisma So³tysowi.

Rozdzia³ VI
Zakres i formy kontroli oraz nadzoru nad dzia³alno�ci¹

organów So³ectwa

§ 20. Rada  kontroluje dzia³alno�æ organów so³ectwa.

§ 21. Wójt sprawuje kontrolê w zakresie przestrzegania
postanowieñ Statutu So³ectwa.

§ 22. Zebranie Wiejskie kontroluje So³tysa i Radê So³eck¹
poprzez przyjmowanie corocznych sprawozdañ z ich dzia³alno�ci.

Rozdzia³ VII
Postanowienia koñcowe

§ 23. Zmiany Statutu dokonywane s¹ na zasadach i trybie
dla jego uchwalenia.



Dziennik Urzêdowy
Województwa Opolskiego Nr 26          Poz. 635- 1496 -

 Na podstawie art. 35 ust. 1 i art. 40 ust. 2 pkt 1   ustawy z
dnia 8 marca 1990 r. o samorz¹dzie gminnym (Dz. U. z  2001 r.
Nr 142,  poz. 1591;  2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr
113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271 i Nr 214, poz. 1806),  Rada
Gminy D¹browa uchwala, co nastêpuje:

§ 1. Nadaje siê Statut So³ectwu Wrzoski, stanowi¹cy za-
³¹cznik do niniejszej uchwa³y.

§ 2. Wykonanie uchwa³y powierza siê Wójtowi Gminy D¹-
browa.

§ 3. Traci moc uchwa³a Nr VI/39/90 Rady Gminy w D¹bro-
wie z dnia 13 grudnia 1990 r. w sprawie nadania Statutu so³ec-
twom na terenie gminy D¹browa.

§ 4. Uchwa³a podlega og³oszeniu w Dzienniku Urzêdo-
wym Województwa Opolskiego oraz rozplakatowaniu obwiesz-
czeñ na terenie So³ectwa  Wrzoski.

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

Przewodnicz¹cy Rady
Piotr Wieczorek

   Za³¹cznik
do uchwa³y Nr V/46/03
Rady  Gminy D¹browa

z dnia 27 lutego 2003 r.

STATUT
  SO£ECTWA  W R Z O S K I

Rozdzia³ I
Postanowienia ogólne

§ 1. Ilekroæ w Statucie jest mowa o:
1) So³ectwie - nale¿y przez to rozumieæ So³ectwo Wrzoski,
2) Radzie - nale¿y przez to rozumieæ Radê Gminy D¹browa,
3) Wójcie - nale¿y przez to rozumieæ Wójta Gminy D¹browa,
4) Statucie - nale¿y przez to rozumieæ Statut So³ectwa Wrzoski,
5) Organy  Gminy - nale¿y przez  to rozumieæ Radê Gminy

D¹browa i Wójta Gminy     D¹browa.

Rozdzia³ II
Nazwa i obszar So³ectwa

§ 2. So³ectwo Wrzoski jest jednostk¹ pomocnicz¹ Gminy
D¹browa i obejmuje obszar  589,4531 ha.

§ 3. 1.Uczestnikami spo³eczno�ci samorz¹dowej So³ec-
twa s¹ jego stali mieszkañcy, którym przys³uguje czynne i bierne
prawo wyborcze.

Posiadanie czynnego i biernego prawa wyborczego okre-
�la siê wed³ug przepisów ustawy - Ordynacja wyborcza do rad
gmin, rad powiatów i sejmików województw.
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w sprawie nadania Statutu So³ectwu Wrzoski.

2. Samorz¹d So³ectwa dzia³a na podstawie przepisów
prawa a w szczególno�ci:

    1) ustawy o samorz¹dzie gminnym,
    2) Statutu Gminy D¹browa,
    3) postanowieñ niniejszego Statutu
3. So³ectwo nie posiada osobowo�ci prawnej. W obrocie

cywilno-prawnym w zakresie mienia komunalnego So³ectwo
mo¿e wystêpowaæ tylko za po�rednictwem organów gminy.

Rozdzia³ III
Zasady i tryb przeprowadzania wyborów So³tysa i Rady

So³eckiej

§ 4. Tryb i zasady wyboru So³tysa i cz³onków Rady So³eckiej
okre�la ustawa o samorz¹dzie gminnym oraz niniejszy Statut.

§ 5. 1. Dla dokonania wa¿nego wyboru So³tysa i Rady So-
³eckiej wymagana jest obecno�æ na zebraniu wyborczym co naj-
mniej 1/5 uprawnionych do g³osowania mieszkañców So³ectwa.

2. O ile w wyznaczonym pierwszym terminie nie uzyska-
no niezbêdnego quorum, wybory w drugim terminie (pó³ godzi-
ny po pierwszym terminie) mog¹ byæ przeprowadzone bez wzglê-
du na liczbê obecnych na zebraniu.

3. Tryb zwo³ywania zebrania wyborczego okre�la § 11
ust. 3-5 Statutu.

  § 6. 1. Kandydatów na So³tysa i cz³onków Rady So³eckiej
zg³aszaj¹ osoby uprawnione do g³osowania bezpo�rednio w
trakcie zebrania wyborczego.

2. Kandydatury przyjmuje Komisja Skrutacyjna wy³onio-
na spo�ród cz³onków zebrania.

3. Warunkiem przyjêcia kandydatury jest zgoda kandyda-
ta wyra¿ona w czasie obrad zebrania albo na pi�mie przed ze-
braniem wyborczym.

4. Zg³aszaj¹cy kandydata jest zobowi¹zany uzasadniæ
swoj¹ kandydaturê.

5. Komisja Skrutacyjna obja�nia zebranym sposób g³o-
sowania i przeprowadza g³osowanie za pomoc¹ kart ostemplo-
wanych pieczêci¹ So³ectwa .

6. Po przeliczeniu g³osów Przewodnicz¹cy Komisji Skru-
tacyjnej odczytuje protokó³,  podaj¹c wyniki g³osowania.

7. W przypadku uzyskania równej ilo�ci g³osów przez dwóch
kandydatów, g³osowanie powtarza siê.

8. Umieszczone w zamkniêtej, opisanej i opieczêtowanej
kopercie karty z oddanymi g³osami i protokó³ Komisji Skrutacyj-
nej z g³osowania stanowi¹ za³¹cznik do protoko³u z zebrania.

§ 7. Kadencja So³tysa i Rady So³eckiej trwa 4 lata, licz¹c
od dnia wyboru.

§ 8. Odwo³anie So³tysa lub Rady So³eckiej albo poszcze-
gólnych jej cz³onków mo¿e nast¹piæ przed up³ywem kadencji na
podstawie uchwa³y Zebrania Wiejskiego.

§ 9. Obs³ugê zebrania wyborczego prowadzi wyznaczony
przez Wójta pracownik Urzêdu Gminy D¹browa.
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Rozdzia³ IV
Organizacja i zadania organów So³ectwa

§ 10. 1. Zebranie Wiejskie tworz¹ wszyscy stali mieszkañ-
cy so³ectwa uprawnieni do g³osowania.

2. Zebranie Wiejskie podejmuje uchwa³y we wszystkich
sprawach nale¿¹cych do So³ectwa.

3. Do wy³¹cznej w³a�ciwo�ci Zebrania Wiejskiego nale¿y:
 1) wybór So³tysa i Rady So³eckiej oraz ich odwo³anie,
 2) opiniowanie sposobu korzystania z mienia komunalnego,
 3) okre�lenie celów wydatkowania �rodków w³asnych

So³ectwa,
 4) decydowanie o podejmowaniu czynów spo³ecznych -

inicjatyw spo³ecznych,
 5) przyjmowanie corocznych  sprawozdañ z dzia³alno�ci

So³tysa i Rady So³eckiej,
 6) konsultowanie projektu  i zmian Statutu So³ectwa.
4. Zebranie Wiejskie odbywa siê w miarê istniej¹cych

potrzeb, przynajmniej raz w roku.

§ 11. 1. Zebranie Wiejskie podejmuje rozstrzygniêcia w
formie uchwa³.

2. Uchwa³y Zebrania Wiejskiego zapadaj¹ zwyk³¹ wiêk-
szo�ci¹ g³osów w g³osowaniu jawnym, za wyj¹tkiem przypadku,
o którym mowa w  § 4.

3. Zebranie jest  wa¿ne, gdy  zostali  o  nim  zawiadomie-
ni  na  7 dni  wcze�niej mieszkañcy wsi oraz Wójt Gminy.

4. Zawiadomienie powinno zawieraæ informacje o termi-
nie, godzinie i miejscu Zebrania oraz tematykê obrad.

5. Zawiadomienie powinno byæ rozplakatowane w miej-
scach zwyczajowo przyjêtych.

§ 12. 1. Zebranie Wiejskie zwo³uje So³tys z w³asnej inicja-
tywy lub na wniosek Rady So³eckiej albo na pisemny wniosek
co najmniej 20 mieszkañców.

2. So³tys jest zobowi¹zany zwo³aæ Zebranie Wiejskie tak-
¿e na wniosek organów gminy w  ustalonym terminie.

Organ gminy wnioskuj¹cy zwo³anie Zebrania jest zobo-
wi¹zany podaæ  temat na 10 dni przed terminem Zebrania.

3. W razie nie zwo³ania Zebrania przez So³tysa w przy-
padku, o którym mowa w ust. 2 , Zebranie zwo³uje Wójt.

§ 13.1. Obradom Zebrania Wiejskiego przewodniczy So³-
tys, chyba ¿e Zebranie wybierze innego przewodnicz¹cego obrad.

2. Z przebiegu Zebrania sporz¹dza siê protokó³, do któ-
rego do³¹cza siê listê obecno�ci uczestników Zebrania.

3. Protokó³  z Zebrania  podpisuje przewodnicz¹cy  Ze-
brania i protokolant.

4. Uchwa³y Zebrania podpisuje przewodnicz¹cy obrad.

§ 14. 1. Uchwa³y Zebrania sprzeczne z prawem, Statutem
Gminy i Statutem So³ectwa s¹ niewa¿ne.

2. Niewa¿no�æ uchwa³ w ca³o�ci lub czê�ci stwierdza
Rada i powiadamia o tym So³ectwo,  podaj¹c równocze�nie
tre�æ rozstrzygniêcia do publicznej wiadomo�ci przez rozplaka-
towanie na terenie So³ectwa.

§ 15. 1. Do zadañ So³tysa nale¿y zarz¹dzanie codziennymi spra-
wami So³ectwa, realizacja uchwa³ Zebrania Wiejskiego oraz wykony-
wanie innych czynno�ci okre�lonych niniejszym Statutem.

2. W szczególno�ci do So³tysa nale¿y:
  1) reprezentowanie So³ectwa na zewn¹trz,
  2) utrzymywanie sta³ego kontaktu z organami gminy,
  3) organizowanie Zebrañ Wiejskich
  4) og³aszanie przez rozplakatowanie uchwa³ Zebrania

Wiejskiego, zarz¹dzeñ i komunikatów   Wójta oraz  uchwa³ Rady,

  5) przekazywanie Wójtowi protoko³ów i uchwa³ z Zebrañ
Wiejskich w terminie 7 dni od  odbycia Zebrania,

  6) ³agodzenie konfliktów s¹siedzkich,
  7) kierowanie akcj¹ pomocy w razie wypadków losowych

i klêsk ¿ywio³owych,
  8) udzielanie pomocy podró¿nym i turystom,
  9) wykonywanie bie¿¹cego zarz¹du mieniem komunalnym,
10) udzia³ w naradach so³tysów zwo³ywanych przez  Wójta,
11) sk³adanie sprawozdañ rocznych z dzia³alno�ci So³ty-

sa i Rady So³eckiej w terminie do  koñca pierwszego kwarta³u
roku nastêpnego.

§ 16. 1. Rada So³ecka sk³ada siê od 3 do 5 cz³onków.
2. Ilo�ciowy sk³ad Rady So³eckiej ustala zebranie wyborcze.
3. Rada So³ecka wybiera ze swego grona przewodnicz¹cego.

§ 17. Rada So³ecka  pe³ni funkcjê pomocniczo-doradcz¹
So³tysa, w szczególno�ci organizuje  imprezy  wiejskie  w  dzie-
dzinie   kultury,  sportu  i wypoczynku.

Rozdzia³ V
Zakres zadañ  So³ectwa

§ 18. 1. Do zakresu dzia³ania samorz¹du So³ectwa nale¿¹
wszystkie sprawy publiczne o znaczeniu miejscowym, nie zastrze¿o-
ne ustawami oraz uchwa³ami Rady na rzecz innych podmiotów.

2. Do zadañ samorz¹du So³ectwa nale¿y w szczególno�ci:
 1) dzia³anie   na   rzecz   godzenia   interesów   partykular-

nych   z   interesem    wspólnym  i konieczno�ci¹ zachowania
istniej¹cych warto�ci przyrodniczych i spo³ecznych,

2) dzia³anie na rzecz rozwoju So³ectwa z uwzglêdnieniem
uk³adu osadniczego, jego funkcji  rolniczej, turystyczno-wypoczyn-
kowej, sakralnej oraz poprawy stanu �rodowiska  naturalnego,

3) tworzenie warunków do pe³nego udzia³u w ¿yciu pu-
blicznym So³ectwa wszystkich  uczestników jego spo³eczno�ci,

4) reprezentowanie interesu spo³eczno�ci so³eckiej i jej
uczestników wzglêdem organów gminy, organów administracji
publicznej i innych podmiotów ¿ycia publicznego,

5) organizowanie zbiorowej dzia³alno�ci uczestników spo-
³eczno�ci So³ectwa w sprawach   publicznych.

§ 19. 1. So³ectwo uczestniczy w podejmowaniu przez or-
gany gminy rozstrzygniêæ prawnych i administracyjnych dotycz¹-
cych So³ectwa.

2. So³ectwo jest zobowi¹zane udzieliæ odpowiedzi na kie-
rowane do niego zapytania w terminie 14 dni od dnia dorêcze-
nia stosownego pisma So³tysowi.

Rozdzia³ VI
Zakres i formy kontroli oraz nadzoru nad dzia³alno�ci¹

organów So³ectwa

§ 20. Rada  kontroluje dzia³alno�æ organów so³ectwa.

§ 21. Wójt sprawuje kontrolê w zakresie przestrzegania
postanowieñ Statutu So³ectwa.

§ 22. Zebranie Wiejskie kontroluje So³tysa i Radê So³eck¹ po-
przez przyjmowanie corocznych sprawozdañ z ich dzia³alno�ci.

Rozdzia³ VII
Postanowienia koñcowe

§ 23. Zmiany Statutu dokonywane s¹ na zasadach i trybie
dla jego uchwalenia.
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Na podstawie art. 35 ust. 1 i art. 40 ust. 2 pkt 1   ustawy z
dnia 8 marca 1990 r. o samorz¹dzie gminnym (Dz. U. z  2001 r.
Nr 142,  poz. 1591;  2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr
113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271 i Nr 214, poz. 1806),  Rada
Gminy D¹browa uchwala, co nastêpuje:

§ 1. Nadaje siê Statut So³ectwu ¯elazna, stanowi¹cy za-
³¹cznik do niniejszej uchwa³y.

§ 2. Wykonanie uchwa³y powierza siê Wójtowi Gminy D¹-
browa.

§ 3. Traci moc uchwa³a Nr VI/39/90 Rady Gminy w D¹bro-
wie z dnia 13 grudnia 1990 r. w sprawie nadania Statutu so³ec-
twom na terenie gminy D¹browa.

§ 4. Uchwa³a podlega og³oszeniu w Dzienniku Urzêdo-
wym Województwa Opolskiego oraz rozplakatowaniu obwiesz-
czeñ na terenie So³ectwa  ¯elazna.

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

Przewodnicz¹cy Rady
Piotr Wieczorek

 Za³¹cznik
do uchwa³y  Nr V/47/03
Rady  Gminy D¹browa

z dnia 27 lutego 2003 r.

STATUT
  SO£ECTWA  ̄  E L A Z N A

Rozdzia³ I
Postanowienia ogólne

§ 1. Ilekroæ w Statucie jest mowa o:
1) So³ectwie - nale¿y przez to rozumieæ So³ectwo ̄ elazna,
2) Radzie - nale¿y przez to rozumieæ Radê Gminy D¹browa,
3) Wójcie - nale¿y przez to rozumieæ Wójta Gminy D¹browa,
4) Statucie - nale¿y przez to rozumieæ Statut So³ectwa ̄ elazna,
5) Organy  Gminy - nale¿y przez  to rozumieæ Radê Gminy

D¹browa i Wójta Gminy  D¹browa.

Rozdzia³ II
Nazwa i obszar So³ectwa

§ 2. So³ectwo ¯elazna jest jednostk¹ pomocnicz¹ Gminy
D¹browa i obejmuje obszar 681,4437 ha.

§ 3 . 1.Uczestnikami spo³eczno�ci samorz¹dowej So³ec-
twa s¹ jego stali mieszkañcy, którym przys³uguje czynne i bierne
prawo wyborcze.

Posiadanie czynnego i biernego prawa wyborczego okre-
�la siê wed³ug przepisów ustawy - Ordynacja wyborcza do rad
gmin, rad powiatów i sejmików województw.
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w sprawie nadania Statutu So³ectwu ¯elazna.

2. Samorz¹d So³ectwa dzia³a na podstawie przepisów
prawa a w szczególno�ci:

    1) ustawy o samorz¹dzie gminnym,
    2) Statutu Gminy D¹browa,
    3) postanowieñ niniejszego Statutu
3. So³ectwo nie posiada osobowo�ci prawnej. W obrocie

cywilno-prawnym w zakresie mienia komunalnego So³ectwo
mo¿e wystêpowaæ tylko za po�rednictwem organów gminy.

Rozdzia³ III
Zasady i tryb przeprowadzania wyborów So³tysa i Rady

So³eckiej

§ 4. Tryb i zasady wyboru So³tysa i cz³onków Rady So³eckiej
okre�la ustawa o samorz¹dzie gminnym oraz niniejszy Statut.

§ 5. 1. Dla dokonania wa¿nego wyboru So³tysa i Rady So-
³eckiej wymagana jest obecno�æ na zebraniu wyborczym co naj-
mniej 1/5 uprawnionych do g³osowania mieszkañców So³ectwa.

2. O ile w wyznaczonym pierwszym terminie nie uzyska-
no niezbêdnego quorum, wybory w drugim terminie (pó³ godzi-
ny po pierwszym terminie) mog¹ byæ przeprowadzone bez wzglê-
du na liczbê obecnych na zebraniu.

3. Tryb zwo³ywania zebrania wyborczego okre�la § 11
ust. 3-5 Statutu.

§ 6. 1. Kandydatów na So³tysa i cz³onków Rady So³eckiej
zg³aszaj¹ osoby uprawnione do g³osowania bezpo�rednio w
trakcie zebrania wyborczego.

2. Kandydatury przyjmuje Komisja Skrutacyjna wy³onio-
na spo�ród cz³onków zebrania.

3. Warunkiem przyjêcia kandydatury jest zgoda kandyda-
ta wyra¿ona w czasie obrad zebrania albo na pi�mie przed ze-
braniem wyborczym.

4. Zg³aszaj¹cy kandydata jest zobowi¹zany uzasadniæ
swoj¹ kandydaturê.

5. Komisja Skrutacyjna obja�nia zebranym sposób g³o-
sowania i przeprowadza g³osowanie za pomoc¹ kart ostemplo-
wanych pieczêci¹ So³ectwa .

6. Po przeliczeniu g³osów Przewodnicz¹cy Komisji Skru-
tacyjnej odczytuje protokó³,  podaj¹c wyniki g³osowania.

7. W przypadku uzyskania równej ilo�ci g³osów przez dwóch
kandydatów, g³osowanie powtarza siê.

8. Umieszczone w zamkniêtej, opisanej i opieczêtowanej
kopercie karty z oddanymi g³osami i protokó³ Komisji Skrutacyj-
nej z g³osowania stanowi¹ za³¹cznik do protoko³u z zebrania.

§ 7. Kadencja So³tysa i Rady So³eckiej trwa 4 lata, licz¹c
od dnia wyboru.

§ 8. Odwo³anie So³tysa lub Rady So³eckiej albo poszcze-
gólnych jej cz³onków mo¿e nast¹piæ przed up³ywem kadencji na
podstawie uchwa³y Zebrania Wiejskiego.

§ 9. Obs³ugê zebrania wyborczego prowadzi wyznaczony
przez Wójta pracownik Urzêdu Gminy D¹browa.
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Rozdzia³ IV
Organizacja i zadania organów So³ectwa

§ 10. 1. Zebranie Wiejskie tworz¹ wszyscy stali mieszkañ-
cy so³ectwa uprawnieni do g³osowania.

2. Zebranie Wiejskie podejmuje uchwa³y we wszystkich
sprawach nale¿¹cych do So³ectwa.

3. Do wy³¹cznej w³a�ciwo�ci Zebrania Wiejskiego nale¿y:
  1) wybór So³tysa i Rady So³eckiej oraz ich odwo³anie,
  2) opiniowanie sposobu korzystania z mienia komunalnego,
 3) okre�lenie celów wydatkowania �rodków w³asnych

So³ectwa,
 4) decydowanie o podejmowaniu czynów spo³ecznych -

inicjatyw spo³ecznych,
 5) przyjmowanie corocznych  sprawozdañ z dzia³alno�ci

So³tysa i Rady So³eckiej,
 6) konsultowanie projektu  i zmian Statutu So³ectwa.
4. Zebranie Wiejskie odbywa siê w miarê istniej¹cych

potrzeb, przynajmniej raz w roku.

§ 11. 1. Zebranie Wiejskie podejmuje rozstrzygniêcia w
formie uchwa³.

2. Uchwa³y Zebrania Wiejskiego zapadaj¹ zwyk³¹ wiêk-
szo�ci¹ g³osów w g³osowaniu jawnym, za wyj¹tkiem przypadku,
o którym mowa w  § 4.

3. Zebranie jest  wa¿ne, gdy  zostali  o  nim  zawiadomie-
ni  na  7 dni  wcze�niej mieszkañcy wsi oraz Wójt Gminy.

4. Zawiadomienie powinno zawieraæ informacje o termi-
nie, godzinie i miejscu Zebrania oraz tematykê obrad.

5. Zawiadomienie powinno byæ rozplakatowane w miej-
scach zwyczajowo przyjêtych.

§ 12.1. Zebranie Wiejskie zwo³uje So³tys z w³asnej inicja-
tywy lub na wniosek Rady So³eckiej albo na pisemny wniosek
co najmniej 20 mieszkañców.

2. So³tys jest zobowi¹zany zwo³aæ Zebranie Wiejskie tak-
¿e na wniosek organów gminy w  ustalonym terminie.

Organ gminy wnioskuj¹cy zwo³anie Zebrania jest zobo-
wi¹zany podaæ  temat na 10 dni przed terminem Zebrania.

3. W razie nie zwo³ania Zebrania przez So³tysa w przy-
padku, o którym mowa w ust. 2 , Zebranie zwo³uje Wójt.

§ 13. 1. Obradom Zebrania Wiejskiego przewodniczy So³-
tys, chyba ¿e Zebranie wybierze innego przewodnicz¹cego obrad.

2. Z przebiegu Zebrania sporz¹dza siê protokó³, do któ-
rego do³¹cza siê listê obecno�ci uczestników Zebrania.

3. Protokó³  z Zebrania  podpisuje przewodnicz¹cy  Ze-
brania i protokolant.

4. Uchwa³y Zebrania podpisuje przewodnicz¹cy obrad.

§ 14. 1. Uchwa³y Zebrania sprzeczne z prawem, Statutem
Gminy i Statutem So³ectwa s¹ niewa¿ne.

2. Niewa¿no�æ uchwa³ w ca³o�ci lub czê�ci stwierdza
Rada i powiadamia o tym So³ectwo,  podaj¹c równocze�nie
tre�æ rozstrzygniêcia do publicznej wiadomo�ci przez rozplaka-
towanie na terenie So³ectwa.

§ 15. 1. Do zadañ So³tysa nale¿y zarz¹dzanie codziennymi
sprawami So³ectwa, realizacja uchwa³ Zebrania Wiejskiego oraz
wykonywanie innych czynno�ci okre�lonych niniejszym Statutem.

2. W szczególno�ci do So³tysa nale¿y:
  1) reprezentowanie So³ectwa na zewn¹trz,
  2) utrzymywanie sta³ego kontaktu z organami gminy,
  3) organizowanie Zebrañ Wiejskich
  4) og³aszanie przez rozplakatowanie uchwa³ Zebrania

Wiejskiego, zarz¹dzeñ i komunikatów   Wójta oraz  uchwa³ Rady,

  5) przekazywanie Wójtowi protoko³ów i uchwa³ z Zebrañ
Wiejskich w terminie 7 dni od  odbycia Zebrania,

  6) ³agodzenie konfliktów s¹siedzkich,
  7) kierowanie akcj¹ pomocy w razie wypadków losowych

i klêsk ¿ywio³owych,
  8) udzielanie pomocy podró¿nym i turystom,
  9) wykonywanie bie¿¹cego zarz¹du mieniem komunalnym,
10) udzia³ w naradach so³tysów zwo³ywanych przez  Wójta,
11) sk³adanie sprawozdañ rocznych z dzia³alno�ci So³tysa

i Rady So³eckiej w terminie do  koñca pierwszego kwarta³u roku
nastêpnego.

§ 16. 1. Rada So³ecka sk³ada siê od 3 do 5 cz³onków.
2. Ilo�ciowy sk³ad Rady So³eckiej ustala zebranie wyborcze.
3. Rada So³ecka wybiera ze swego grona przewodnicz¹cego.

§ 17. Rada So³ecka  pe³ni funkcjê pomocniczo-doradcz¹
So³tysa, w szczególno�ci organizuje  imprezy  wiejskie  w  dzie-
dzinie   kultury,  sportu  i wypoczynku.

Rozdzia³ V
Zakres zadañ  So³ectwa

§ 18. 1. Do zakresu dzia³ania samorz¹du So³ectwa nale¿¹
wszystkie sprawy publiczne o  znaczeniu miejscowym, nie zastrze-
¿one ustawami oraz uchwa³ami Rady na rzecz innych podmiotów.

2. Do zadañ samorz¹du So³ectwa nale¿y w szczególno�ci:
 1) dzia³anie   na   rzecz   godzenia   interesów   partykular-

nych   z   interesem    wspólnym  i konieczno�ci¹ zachowania
istniej¹cych warto�ci przyrodniczych i spo³ecznych,

2) dzia³anie na rzecz rozwoju So³ectwa z uwzglêdnieniem
uk³adu osadniczego, jego funkcji  rolniczej, turystyczno-wypoczyn-
kowej, sakralnej oraz poprawy stanu �rodowiska  naturalnego,

3) tworzenie warunków do pe³nego udzia³u w ¿yciu pu-
blicznym So³ectwa wszystkich  uczestników jego spo³eczno�ci,

4) reprezentowanie interesu spo³eczno�ci so³eckiej i jej
uczestników wzglêdem organów gminy, organów administracji
publicznej i innych podmiotów ¿ycia publicznego,

5) organizowanie zbiorowej dzia³alno�ci uczestników spo-
³eczno�ci So³ectwa w sprawach   publicznych.

§ 19. 1. So³ectwo uczestniczy w podejmowaniu przez or-
gany gminy rozstrzygniêæ prawnych i administracyjnych dotycz¹-
cych So³ectwa.

2. So³ectwo jest zobowi¹zane udzieliæ odpowiedzi na kie-
rowane do niego zapytania w terminie 14 dni od dnia dorêczenia
stosownego pisma So³tysowi.

Rozdzia³ VI
Zakres i formy kontroli oraz nadzoru  nad dzia³alno�ci¹

organów So³ectwa

§ 20. Rada  kontroluje dzia³alno�æ organów so³ectwa.

§ 21. Wójt sprawuje kontrolê w zakresie przestrzegania
postanowieñ Statutu So³ectwa.

§ 22. Zebranie Wiejskie kontroluje So³tysa i Radê So³eck¹ po-
przez przyjmowanie corocznych sprawozdañ z ich dzia³alno�ci.

Rozdzia³ VII
Postanowienia koñcowe

§ 23. Zmiany Statutu dokonywane s¹ na zasadach i trybie
dla jego uchwalenia.
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Na podstawie art. 34 a ustawy z dnia 26 listopada 1998 r.
o finansach publicznych (Dz. U. z  2003 r. Nr 15, poz. 148 ) - Rada
Miejska uchwala, co nastêpuje:

§1. 1. Uchwa³a   okre�la  szczegó³owo zasady  umarzania,
odraczania  terminu  zap³aty  i rozk³adania na raty nale¿no�ci
pieniê¿nych przys³uguj¹cych Gminie Grodków, zwanych dalej
"wierzytelno�ciami" przys³uguj¹cych od osób fizycznych, osób
prawnych oraz jednostek organizacyjnych nie posiadaj¹cych
osobowo�ci prawnej, zwanych dalej "d³u¿nikami".

2. Uchwa³a nie dotyczy nale¿no�ci wymienionych w art. 2
ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa.

§2. Ilekroæ w uchwale jest mowa o:
1) decyzji - rozumie siê przez to wyra¿one na pi�mie

o�wiadczenie woli organu Gminy w sprawie umarzania nale¿-
no�ci lub udzielanie ulgi w jej sprawie,

2) nale¿no�ci - rozumie siê przez to nale¿no�æ pieniê¿n¹,
o której mowa w §1 ( nale¿no�æ g³ówna ) przypadaj¹ca od jed-
nego d³u¿nika wraz z nale¿nymi odsetkami  i kosztami docho-
dzenia nale¿no�ci ( nale¿no�ci uboczne ) wed³ug stanu w chwili
podejmowania decyzji, a je¿eli nale¿no�æ g³ówna zosta³a zap³a-
cona i pozosta³y do zap³aty odsetki i koszty  - sumê tych nale¿no-
�ci ubocznych,

3) przeciêtnym miesiêcznym wynagrodzeniem - rozu-
mie siê przez to przeciêtne miesiêczne wynagrodzenie w roku
poprzedzaj¹cym podjêcie decyzji o umorzeniu lub udzieleniu
ulgi og³oszone w Dzienniku Urzêdowym Rzeczpospolitej Pol-
skiej  "Monitor Polski" przez Prezesa GUS dla celów naliczania
odpisu na zak³adowy fundusz �wiadczeñ socjalnych.

§3. 1. Wierzytelno�æ mo¿e byæ umorzona w ca³o�ci lub
czê�ci, je¿eli:

1) w wyniku postêpowania egzekucyjnego lub na podsta-
wie innych okoliczno�ci lub dokumentów stwierdzono, ¿e d³u¿-
nik nie posiada maj¹tku, z którego mo¿na by dochodziæ nale¿-
no�ci,

2) nale¿no�ci nie �ci¹gniêto  w toku zakoñczonego postê-
powania likwidacyjnego lub upad³o�ciowego,

3) w wyniku egzekucji z maj¹tku d³u¿nika lub osoby pozo-
staj¹cej na jego utrzymaniu osoby te by³yby pozbawione nie-
zbêdnych �rodków do utrzymania ,

4) d³u¿nik zmar³ nie pozostawiaj¹c  ¿adnego maj¹tku lub
pozostawi³ nieruchomo�ci nie podlegaj¹ce egzekucji na pod-
stawie odrêbnych przepisów,

5) jest oczywiste, ¿e w postêpowaniu egzekucyjnym nie
uzyska siê kwoty przekraczaj¹cej wydatki egzekucyjne,

6) nie mo¿na ustaliæ osoby d³u¿nika lub d³u¿nik zmar³ nie
pozostawiaj¹c spadkobierców.

2. Wierzytelno�æ mo¿e byæ równie¿ umarzana w ca³o�ci
lub czê�ci mimo braku okoliczno�ci wymienionych w ust. 1, je-
¿eli przeprowadzone postêpowanie wyja�niaj¹ce wyka¿e, ¿e za
umorzeniem przemawiaj¹ szczególne wzglêdy gospodarcze lub
spo³eczne d³u¿nika.
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Uchwa³a Nr IV/ 28  /03
Rady Miejskiej w Grodkowie

z dnia 26  lutego 2003 r.

w sprawie zasad i trybu umarzania wierzytelno�ci gminnych, do których nie stosuje siê przepisów ustawy - Ordyna-
cja podatkowa, oraz udzielanie innych ulg w sp³acaniu tych nale¿no�ci.

3. Umorzenie nale¿no�ci z przyczyn, o których mowa w
ust. 2, mo¿e nast¹piæ tylko wówczas, gdy odroczenie terminu
zap³aty lub roz³o¿enie nale¿no�ci na raty nie zapewni sp³aty tej
nale¿no�ci.

§4 1. Umorzenie nale¿no�ci g³ównej poci¹ga za sob¹
umorzenie nale¿no�ci ubocznych. Je¿eli umorzenie dotyczy na-
le¿no�ci g³ównej, w odpowiednim stosunku do tej nale¿no�ci
podlegaj¹ umorzeniu nale¿no�ci uboczne.

2. Je¿eli decyzja o umorzenie dotyczy tylko czê�ci nale¿no-
�ci, w decyzji nale¿y okre�liæ termin zap³aty pozosta³ej czê�ci
nale¿no�ci. Je¿eli d³u¿nik nie dotrzyma terminu zap³aty okre�lo-
nego w decyzji,  umorzenie mo¿e byæ w ca³o�ci cofniête.

§5. 1. W przypadkach uzasadnionych wa¿nym interesem
d³u¿nika, mo¿na odroczyæ termin zap³aty nale¿no�ci lub roz³o¿yæ
nale¿no�æ na raty, bior¹c pod uwagê mo¿liwo�ci p³atnicze d³u¿-
nika oraz uzasadniony interes wierzyciela.

2. Od nale¿no�ci, której termin zap³aty odroczono lub któ-
r¹ roz³o¿ono na raty, nie pobiera siê odsetek za zw³okê na okres
od wydania decyzji do up³ywu terminów zap³aty okre�lonych w
decyzji.

3. Je¿eli d³u¿nik nie sp³aci w terminie albo w pe³nej warto-
�ci rat ustalonych w decyzji, pozosta³a do sp³aty nale¿no�æ staje
siê natychmiast wymagalna wraz z nale¿nymi odsetkami za
zw³okê, w tym równie¿ z odsetkami, o których mowa w ust. 2.

§6. 1. Wierzytelno�æ  mo¿e  byæ umorzona na wniosek
d³u¿nika  lub  z  urzêdu  przez wierzyciela, którym jest Gmina
Grodków , reprezentowana przez organy okre�lone w § 8 uchwa³y.

2. Odroczenie terminu zap³aty lub roz³o¿enie nale¿no�ci
na raty mo¿e nast¹piæ jedynie na wniosek d³u¿nika.

§7. Organ mo¿e cofn¹æ decyzjê o umorzenie lub udziele-
nie ulg w sp³acaniu nale¿no�ci, je¿eli wyjdzie na jaw, ¿e dowody,
na podstawie których nale¿no�æ umorzono lub udzielono ulg  w
jej sp³acaniu, okaza³y siê fa³szywe, b¹d� ¿e decyzja zosta³a wy-
dana w wyniku przestêpstwa albo ¿e d³u¿nik wprowadzi³ organ
w b³¹d co do okoliczno�ci, które stanowi³y podstawê decyzji.

§8. Do umarzania wierzytelno�ci i udzielania ulg w ich
sp³acaniu uprawnieni s¹:

1) Burmistrz Grodkowa - je¿eli wierzytelno�æ nie przekra-
cza 3 - krotno�ci kwoty przeciêtnego miesiêcznego wynagro-
dzenia,

2) Rada Miejska na wniosek Burmistrza - je¿eli wierzytel-
no�æ przekracza kwotê, o której mowa w pkt.1.

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

Przewodnicz¹cy
Rady Miejskiej w Grodkowie

Karol Grzybowski
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Na podstawie art.26 ustawy z dnia 7 lipca 1994r.o zago-
spodarowaniu przestrzennym (Dz.U. z 1999r. Nr 15 poz.139,  Nr
41 poz.412 i Nr 111 poz.1279,  2000r. Nr 12 poz.136, Nr 109
poz.1157, Nr 120 poz.1268,  2001r. Nr 5 poz. 42, Nr 14 poz.124,
Nr 100 poz.1085, Nr 115 poz.1229, Nr 154, poz.1804,  2002r. Nr
25 poz. 253, Nr 113, poz.984 i Nr 130 poz.1112) - Rada Miejska
w Nysie uchwala, co nastêpuje :

§ 1. Uchwala siê zmianê miejscowego planu ogólnego
zagospodarowania przestrzennego obszaru miejskiego gminy
Nysa dla terenu A38 MW,UH,UG,UA, UR, KS,KP.

§ 2. Zakres zmiany planu zawarty jest w tre�ci uchwa³y i na
rysunkach zmiany planu w skali 1 : 1000, stanowi¹cym za³¹cz-
nik nr 1 do uchwa³y.

§ 3.Zmienia siê ustalenia dla terenu
A38 MW,UH,UG,UA,UR,KS,KP, jak nastêpuje: z terenu o

symbolu A38 MW,UH,UG,UA,UR,KS,KP wydziela siê osobny te-
ren, któremu nadaje siê symbol A38a MW,MZ,UO,UH,UG,UA.
W szczegó³owych ustaleniach realizacyjnych w tek�cie planu
dla terenu A38a MW,MZ,UO,UH,UG,UA wprowadza siê ustale-
nia o tre�ci nastêpuj¹cej:

"Teren mieszkalnictwa wielorodzinnego i us³ug ogólno-
miejskich z zakresu handlu detalicznego, gastronomii, admini-
stracji oraz us³ug o�wiaty, w sk³ad której wchodzi m.in. funkcja
sportu oraz mieszkalnictwa zbiorowego.

Teren po³o¿ony w strefie "A" ochrony konserwatorskiej
�ródmie�cia Nysy, tj. rekonstrukcji historycznego uk³adu urba-
nistycznego. Prace remontowe, modernizacyjne, zabezpiecza-
j¹ce oraz zwi¹zane z rozbudow¹ istniej¹cych obiektów lub bu-
dow¹ obiektów nowych wymagaj¹ uzgodnienia z Wojewódzkim
Konserwatorem Zabytków.

Roboty projektowe i budowlane na terenie winny byæ po-
przedzone badaniami archeologicznymi.

Szeroko�æ frontu nowej zabudowy nale¿y dostosowaæ do
historycznego podzia³u parcelacyjnego po³udniowej pierzei uli-
cy �w. Piotra. Nale¿y bezwzglêdnie zachowaæ historyczne linie
rozgraniczaj¹ce ulicy �w. Piotra, tj. wed³ug aktualnego ich prze-
biegu.

Przednia linia nowej zabudowy od strony ulicy �w. Piotra
winna pokrywaæ siê z lini¹ rozgraniczenia ulicy, natomiast we-
wn¹trz, nowa zabudowa w odleg³o�ci nie mniejszej jak 12 m od
istniej¹cej zabudowy mieszkalno-us³ugowej.
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Uchwa³a Nr VI/93/03
Rady Miejskiej w Nysie

z dnia 25 lutego 2003 r.

w sprawie zmiany miejscowego planu ogólnego zagospodarowania przestrzennego obszaru miejskiego gminy Nysa,
w rejonie ulicy �w. Piotra w Nysie.

Wysoko�æ nowej zabudowy nie mo¿e przekraczaæ wyso-
ko�ci budynku d. zespo³u klasztornego seminarium, obecnego
gimnazjum, ul. �w. Piotra 10.

Dopuszczalne usytuowanie nowej zabudowy w granicy
dzia³ki.Wjazd na teren kwarta³u zabudowy A38a MW,UH,UG,A,UO,MZ
nale¿y zachowaæ w dotychczasowym miejscu, tj. od strony
ul. �w. Piotra.

Na terenie dopuszcza siê adaptacjê i budowê obiektów
ma³ej architektury oraz budowê i rozbudowê istniej¹cych obiek-
tów i sieci infrastruktury technicznej. Teren przewidziany do uzbro-
jenia w sieæ wodno-kanalizacyjn¹, elektroenergetyczn¹ (kablo-
w¹), telekomunikacyjn¹ (kablow¹), gazow¹.

Dopuszcza siê ogrzewanie obiektów z kot³owni wbudo-
wanej, pracuj¹cej o niskoemisyjne �ród³a energii (olej opa³owy,
energia elektryczna lub gaz) lub w oparciu o ciep³o zdalaczynne.

Gospodarkê odpadami prowadziæ zgodnie z obowi¹zuj¹-
cymi przepisami, minimalizuj¹c ich ilo�æ i zak³adaj¹c ich od-
zysk."

§ 4. Zgodnie z art.36 ust.3 ustawy o zagospodarowaniu
przestrzennym, dla terenów objêtych zmian¹ planu ustala siê
stawkê procentow¹ s³u¿¹c¹ naliczeniu jednorazowej op³aty od
wzrostu warto�ci nieruchomo�ci w wysoko�ci : 0%.

§ 5. Trac¹ moc dotychczasowe ustalenia miejscowego
planu ogólnego zagospodarowania przestrzennego obszaru
miejskiego gminy Nysa, zatwierdzonego chwa³¹ Nr XLIV/261/93
Rady Miejskiej w Nysie z dnia 30 czerwca 1993r., w czê�ci ure-
gulowanej niniejsz¹ uchwa³¹.

§ 6. Wykonanie uchwa³y powierza siê Burmistrzowi Nysy.

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

Przewodnicz¹cy
Rady Miejskiej

Zbigniew Szlempo


