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 Na podstawie art.34 ust.5 ustawy z dnia 29 listopada
1990 r. o pomocy spo³ecznej /Dz.U. Nr 64, poz.414 , 1998 r. Nr
106, poz.668, Nr 117, poz.756, Nr 162,  poz.1118,1126, 1999r. Nr
20,poz.170, Nr 79, poz.885, Nr 90, poz.1001, 2000r. Nr 12 , poz.136
i Nr 19, poz.238, 2001r. Nr 72, poz.748, Nr 88, poz. 961, Nr 89,
poz.973, Nr 111, poz.1194, Nr 122, poz.1349 i Nr 154, poz.1792,
2003 r. Nr 7,  poz.79  - Rada Gminy Cisek uchwala, co nastepuje:

§ 1.Uchwa³a okre�la zasady zwrotu wydatków poniesio-
nych przez O�rodek Pomocy Spo³ecznej w Cisku na do¿ywianie
uczniów, je¿eli dochód na osobê w rodzinie ucznia przekracza
200% kryterium dochodowego, okre�lonego zgodnie z art.4
ustawy z dnia 29 listopada 1990r. o pomocy spo³ecznej.

§ 2. Ustala siê, ¿e w przypadku, gdy dochód na osobê w
rodzinie ucznia przekracza warto�æ, o której mowa w §1, przy-
znany zasi³ek podlega zwrotowi w ca³o�ci lub w czê�ci w wyso-
ko�ci i terminie okre�lonym w decyzji administracyjnej.

§ 3. W szczególnie uzasadnionych przypadkach, zgodnie
z art.41 ustawy z dnia 29 listopada 1990r. o pomocy spo³ecznej,
kierownik O�rodka Pomocy Spo³ecznej mo¿e odst¹piæ od ¿¹dania
zwrotu wydatków poniesionych na pomoc w formie posi³ków.

§ 4. �wiadczeniobiorca obowi¹zany jest do zwrotu otrzy-
manego �wiadczenia jednorazowo lub w ratach miesiêcznych.

§5. Ponowne przyznanie �wiadczenia mo¿e nast¹piæ po
ca³kowitej sp³acie otrzymanego wcze�niej �wiadczenia.

§ 6.�wiadczenia nie zwrócone w terminie okre�lonym w
decyzji administracyjnej bêd¹ egzekwowane w trybie przepisów
o postêpowaniu egzekucyjnym w administracji.

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

Przewodnicz¹cy Rady
Pawe³ Ryborz
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 Uchwa³a Nr  IV/ 20/2003
Rada Gminy Cisek

z dnia 17 lutego 2003 r.

w sprawie zasad zwrotu wydatków przeznaczonych na �wiadczenia przyznane w ramach zadañ w³asnych
w zakresie do¿ywiania uczniów w 2003 roku.
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     Na  podstawie  art. 30  ust. 6  pkt 1  ustawy  z  dnia 26
stycznia 1982 r. - Karta Nauczyciela  (Dz. U. z 1997r.  Nr 56  poz.
357;    1998 r.  Nr 106  poz. 668 , Nr  162  poz. 1118,  2000 r.  Nr
12  poz.136,  Nr 19  poz. 239,  2001r.Nr 111 poz. 1194, Nr 128
poz. 1404, Nr 144 poz 1615, Nr 154  poz.1794, 2002r.  Nr 4  poz
32,  Nr 41 poz.362, Nr 233 poz.1954 )-   Rada Gminy Dobrzeñ
Wielki    u  c  h  w  a  l  a,  co  nastêpuje:

§ 1.    W  uchwale Nr XVII/204/2000  Rady  Gminy  Dobrzeñ
Wielki  z  dnia  27czerwca 2000 r.  w  sprawie  regulaminu
przyznawania dodatku  motywacyjnego  nauczycielom  zatrud-
nionym  na  terenie  gminy  Dobrzeñ  Wielki , stanowi¹cym
za³¹cznik  do  regulaminu  przyznawania  dodatku  motywacyjne-
go  otrzymuje  nowe  brzmienie  jak  w    za³¹czniku  do  niniejszej
uchwa³y .
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Uchwa³a  Nr  IV / 34 / 2003
Rady  Gminy  Dobrzeñ  Wielki

z  dnia  20 lutego 2003r.

w  sprawie  zmiany  regulaminu  przyznawania  dodatku  motywacyjnego  nauczycielom  zatrudnionym  w  szko³ach
  i  przedszkolach  na  terenie  gminy  Dobrzeñ  Wielki.

§  2.    Wykonanie  uchwa³y  powierza  siê  Wójtowi  Gminy.

§  3.   Uchwa³a  wchodzi  w  ¿ycie  po  up³ywie  14  dni  od
daty  og³oszenia  w  Wojewódzkim  Dzienniku  Urzêdowym.

                                                                                                 Przewodnicz¹cy
Rady Gminy

                                                                           Dobrzeñ Wielki
                                                                                Gerard Halama

                                                                                                                Za³¹cznik
do    uchwa³y

Nr IV/36/2003
                                                        z dnia 20 lutego 2003r.

                     Stawka  dodatku  motywacyjnego

  Okre�lenie

   kategorii

     dla  nauczycieli

dla  nauczycieli, którym  powierzono

inne  ni¿  dyrektor  stanowisko
kierownicze  w  szkole przewidziane

w   statucie

  dla  dyrektora

        szko³y

           I

       do  20%

     wynagrodzenia

       zasadniczego

         do  30%

     wynagrodzenia

       zasadniczego

       do  50%

   wynagrodzenia

    zasadniczego

          II

       do  10%

    wynagrodzenia

       zasadniczego

          do  15%

     wynagrodzenia

        zasadniczego

       do  25%

    wynagrodzenia

      zasadniczego

        III

          do  5%

    wynagrodzenia

      zasadniczego

          do   5%

     wynagrodzenia

        zasadniczego

            do  5%

    wynagrodzenia

      zasadniczego

Za³¹cznik  do  regulaminu przyznawania  dodatku
motywacyjnego.
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      Na  podstawie  art. 30  ust. 6  pkt  2 i 3,  art.42 c  ust.3
ustawy  z  dnia 26 stycznia 1982 r. -   Karta Nauczyciela   (Dz. U. z
1997r.  Nr 56  poz. 357;    1998 r.  Nr 106  poz. 668  i  Nr  162  poz.
1118;  2000 r.  Nr 12  poz.136,  Nr 19  poz. 239; 2001r.  Nr 111 poz.
1194, Nr 128 poz. 1404, Nr 144 poz 1615, Nr 154  poz.1794,
2002r.  Nr 4  poz 32,  Nr 41 poz.362, Nr 233 poz.1954 ) -  Rada
Gminy Dobrzeñ Wielki    u  c  h  w  a  l  a,  co  nastêpuje:

§  1.    Uchwala  siê Regulamin  obliczania  wynagrodzenia
za  godziny  ponadwymiarowe,  dora�nych  zastêpstw  oraz  in-
nych  �wiadczeñ  wyp³acanych  nauczycielom  zatrudnionym  w
szko³ach  i  przedszkolach  gminy  Dobrzeñ  Wielki - stanowi¹cy
za³¹cznik  do  uchwa³y.

§  2.   Wykonanie  uchwa³y  powierza  siê  Wójtowi  Gminy
Dobrzeñ  Wielki.

§  3.   Traci moc uchwa³a  Nr XVII/207/2000  Rady  Gminy
Dobrzeñ  Wielki  z  dnia  27czerwca  2000 r.w  sprawie   uchwale-
nia  Regulaminu  obliczania  wynagrodzenia  za  godziny  po-
nadwymiarowe  oraz  dora�ne  zastêpstwa  nauczycielom  zatrud-
nionym  na  terenie  gminy  Dobrzeñ  Wielki  oraz   uchwa³a
Nr  XXVI/311/2001  Rady  Gminy  Dobrzeñ  Wielki  z  dnia  28 czerwca
2001r.  w  sprawie  zmiany  Regulaminu  obliczania  wynagrodze-
nia  za  godziny  ponadwymiarowe  oraz  dora�ne  zastêpstwa
nauczycielom  zatrudnionym  na  terenie  gminy  Dobrzeñ  Wielki.

§  4.   Uchwa³a  wchodzi  w  ¿ycie  po  up³ywie  14 dni  od  daty
og³oszenia  w  Wojewódzkim  Dzienniku  Urzêdowym.

Przewodnicz¹cy Rady Gminy
                                                                                     Dobrzeñ Wielki

                                                                                 Gerard Halama

                                                                               Za³¹cznik
 do uchwa³y  Nr   IV/35/2003

                         Rady Gminy Dobrzeñ Wielki
                                                          z  dnia  20 lutego 2003r.

                                   R  E  G  U  L  A  M  I  N
 obliczania   wynagrodzenia   za   godziny   ponadwymia-

rowe,   godziny  dora�nych  zastêpstw  oraz  innych  �wiadczeñ
pieniê¿nych  wyp³acanych      nauczycielom  zatrudnionym  na
terenie  gminy  Dobrzeñ  Wielki

§ 1. Regulamin  obliczania  wynagrodzenia  za godziny
ponadwymiarowe,  godziny dora¿nych  zastêpstw  oraz  innych
�wiadczeñ  pieniê¿nych  wyp³acanych  nauczycielom zatrudnio-
nych w szko³ach i  przedszkolach w gminie  Dobrzeñ  Wielki
okre�la szczegó³owy  sposób  ich  obliczania  oraz  wyp³acania.
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Uchwa³a    Nr  IV / 35 / 2003
Rady  Gminy  Dobrzeñ  Wielki

z  dnia   20 lutego 2003 r.

w  sprawie uchwalenia  Regulaminu obliczania wynagrodzenia za godziny  ponadwymiarowe,    godziny  dora�nych
zastêpstw  oraz  innych  �wiadczeñ  pieniê¿nych  wyp³acanych  nauczycielom  zatrudnionym  na  terenie  gminy

Dobrzeñ  Wielki  .

§  2. Przez  godzinê   ponadwymiarow¹  rozumie  siê
przydzielon¹  nauczycielowi  godzinê  zajêæ dydaktycznych, wy-
chowawczych lub opiekuñczych powy¿ej  tygodniowego  obo-
wi¹zkowego    wymiaru  godzin  w  zatwierdzonym  na  dany  rok
szkolny   projekcie  organizacyjnym   lub  aneksie  do  projektu,
przez  Wójta Gminy  Dobrzeñ  Wielki.

  §  3. Przez  godzinê  dora�nego  zastêpstwa  rozumie
siê  zlecone  nauczycielowi, przez  dyrektora  szko³y - przed-
szkola  lub  osobê   przez   niego  upowa¿nion¹  do  wyznacza-
nia  nauczycielom  dora�nych  zastêpstw  wykonywanie  zadañ
edukacyjnych, nie  ustalonych  w  tygodniowym  podziale  go-
dzin,  a  wynikaj¹ce  z  konieczno�ci  zastêpstwa  za  nieobecne-
go  nauczyciela.

§ 4. 1.  Nauczycielom   zatrudnionym  w  szko³ach  i
przedszkolach  w   gminie  Dobrzeñ  Wielki   przys³uguje,  nieza-
le¿nie   od  stopnia  awansu  zawodowego  nauczyciela,  wyna-
grodzenie   za  faktycznie   przepracowane   godziny  ponadwy-
miarowe  w  rozliczeniu  tygodniowym.

2. Wynagrodzenie  za  godziny  ponadwymiarowe  przy-
s³uguje  tak¿e  w  przypadkach,

1)   niezrealizowania  ich  z  powodów  le¿¹cych  po
stronie  szko³y - przedszkola,

2)   zawieszenia  zajêæ  z  powodu  epidemii  lub  mrozów,
3)   wyjazdu  dzieci  na  wycieczki  lub  imprezy,
4)   choroby  dziecka  nauczanego  indywidualnie,  trwaj¹-

cej  nie  d³u¿ej  ni¿  tydzieñ,
5) rekolekcji,
6) za  dni  usprawiedliwionej  nieobecno�ci  nauczyciela,
7) za  dni  ustawowo  wolne  od  pracy,
8) za  dni  wolne  w  tygodniu,  w  którym  zajêcia  rozpoczy-

naj¹  siê lub  koñcz¹  w  �rodku  tygodnia,
9) uczestniczenia  w  formach  doskonalenia  zawodowe-

go zgodnego  z  potrzebami  szko³y,  przedszkola.
3. Wynagrodzenie  za 1 godzinê  ponadwymiarow¹  wy-

p³aca  siê wed³ug stawki osobistej   zaszeregowania nauczy-
ciela.

4. Dla  ustalenia wynagrodzenia  za  godziny  ponadwy-
miarowe  w  tygodniach,   w  których     przypadaj¹   dni   okre�lo-
ne  w  ust.2   -  za  podstawê  ustalenia  liczby  godzin  ponadwy-
miarowych  przyjmuje siê  obowi¹zkowy  tygodniowy wymiar
zajêæ okre�lony  w  art. 42      ust.3  ustawy   Karta  Nauczyciela
pomniejszony  o  1/5   tego  wymiary  (lub 1/4   gdy  dla   nauczy-
ciela  ustalono  czterodniowy  tydzieñ  pracy)  za  ka¿dy  dzieñ
usprawiedliwionej    nieobecno�ci  w  pracy  lub dzieñ  ustawo-
wo  wolny  od  pracy.  Liczba  godzin ponadwymiarowych,  za
które  przys³uguje  wynagrodzenie  w   takim  tygodniu,  nie
mo¿e   byæ     jednak  wiêksza ni¿  liczba   godzin  przydzielonych
w  arkuszu  organizacyjnym.

§  5. 1. Nauczycielom   zatrudnionym  w  szko³ach  i
przedszkolach  w  gminie   Dobrzeñ  Wielki   przys³uguje  nieza-
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le¿nie  od  stopnia  awansu zawodowego nauczyciela wynagro-
dzenie  za   dora�ne  zastêpstwa.

2. Wynagrodzenie   za  1  godzinê   dora�nych  zastêpstw
wyp³aca   siê  wed³ug   stawki  osobistego  zaszeregowania
danego  nauczyciela.

3. Warunkiem  wyp³aty  wynagrodzenia  za  dora�ne  za-
stêpstwa  jest  stosowny  zapis  w  dzienniku  lekcyjnym.

§ 6. Wynagrodzenie za zrealizowane godziny dora�nych
zastêpstw  nie przys³uguje nauczycielom  pe³ni¹cym  w  szkole  -
przedszkolu  funkcjê  dyrektora.

§ 7. Zasadê  obliczania  stawki  za  jedn¹  godzinê  po-
nadwymiarow¹  lub  dora�nych  zastêpstw okre�la siê nastêpu-
j¹co:

1) dzielimy odpowiedni¹  stawkê  wynagrodzenia  zasad-
niczego  zgodnie  z  § 3  i  § 4 przez miesiêczn¹   liczbê  godzin
obowi¹zkowego  wymiaru  zajêæ  ustalonego  dla  rodzaju zajêæ
dydaktycznych,  wychowawczych  lub opiekuñczych,

2) miesiêczn¹  liczbê  godzin  obowi¹zkowego  wymiaru
zajêæ  nauczyciela   uzyskuje  siê  mno¿¹c  tygodniowy obowi¹z-
kowy  wymiar godzin  przez  4,16  z  zaokr¹gleniem do  pe³nych
godzin  np.:

18  x   4,16
19  x   4,16
25   x   4,16
26   x   4,16
30   x   4,16.

§  8. Nauczyciel  realizuj¹cy  zajêcia  wychowawcze  lub
opiekuñcze  wykonywane  w  dniu  wolnym  od  pracy   otrzymuje
inny  dzieñ  wolny  od  pracy,  a  w  szczególnie  uzasadnionych
przypadkach  zamiast  dnia  wolnego  odrêbne  wynagrodzenie,
jednak  nie  wiêcej  ni¿  za  4-ry  godziny,  p³atne  wg  stawki
godzin  �wietlicowych  dla  nauczyciela  mianowanego  z  wy-
¿szym  wykszta³ceniem  magisterskim  a  w  stosunku  do  na-
uczycieli  wychowania fizycznego  realizuj¹cych terminarz  zawo-
dów  sportowych,  przys³uguje wynagrodzenie nie  wiêcej  ni¿  za
4 - ry  godziny  p³atne  wg  stawki  osobistego  zaszeregowania.

§  9. Przy  prowadzeniu  egzaminu  maturalnego,  egzami-
nu  dojrza³o�ci, egzaminu  DSD II,  przys³uguje  nauczycielowi  i
dyrektorowi  dodatkowe  wynagrodzenie (po wypracowaniu go-
dzin  przewidzianych  w  rozk³adzie  godzin  danego  dnia) za
ka¿d¹  godzinê  licz¹c  jako  godzinê  ponadwymiarow¹  obliczon¹
wg  stawki  osobistego  wynagrodzenia  danego  nauczyciela, .

§ 10. Wynagrodzenie  za  godziny  ponadwymiarowe,  do-
ra�ne  zastêpstwa  oraz  inne  �wiadczenia  pieniê¿ne  wyp³aca
siê  z  do³u.

§ 11.  Ka¿da zmiana postanowieñ Regulaminu  wymaga
formy pisemnej  pod  rygorem niewa¿no�ci.

Na podstawie art. 6 ust. 2 ustawy z dnia 13 wrze�nia 1996r.
o utrzymaniu czysto�ci i porz¹dku w gminach ( Dz. U. z 1996 r Nr
132 poz. 622 z pó�n.zm.)  -     Rada Miejska w G³ogówku ustala,
co nastêpuje:

§1. Uchwala siê górne stawki op³at za us³ugi �wiadczone
przez Zak³ad Mienia Komunalnego w G³ogówku w zakresie:

1) usuwania sta³ych i p³ynnych odpadów komunalnych,
2) przyjmowania sta³ych odpadów na sk³adowisko,
3) oczyszczania ulic, placów i chodników.
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Uchwa³a Nr V/57/2003
  Rady Miejskiej w G³ogówku

z dnia 31 marca 2003 r.

w sprawie op³at za usuwanie i sk³adowanie sta³ych i p³ynnych odpadów komunalnych oraz oczyszczanie ulic, placów
i chodników.

§2. Stawki,  o których mowa w § 1,  zawiera "Wykaz op³at",
stanowi¹cy za³¹cznik nr 1 do niniejszej uchwa³y.

§3. Wykonanie uchwa³y powierza siê Burmistrzowi G³ogówka.

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

Przewodnicz¹cy
Rady Miejskiej

Marek Pelka

Na podstawie art.4 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 20 grudnia
1996 r. o gospodarce komunalnej ( Dz.U. z 1997 r. Nr 9, poz. 43
Nr 106 poz. 679, Nr 121 poz. 770; 1998 r. Nr 106 poz. 668 ) -
Rada Miejska w G³ubczycach uchwala, co nastêpuje :
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Uchwa³a Nr V/71/03
Rady Miejskiej w G³ubczycach

z dnia 20 lutego 2003 r.

w sprawie ustalenia op³at za przyjmowanie i sk³adowanie odpadów na wysypisku komunalnym przy ul. Ro¿nowskiej
w G³ubczycach.

§1. Ustala siê wysoko�æ op³at za przyjmowanie i sk³ado-
wanie odpadów na wysypisku komunalnym przy ul. Ro¿now-
skiej w G³ubczycach, zgodnie z za³¹cznikami nr 1 i nr 2 do niniej-
szej uchwa³y.
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§2. Wykonanie uchwa³y powierza siê Burmistrzowi G³ubczyc.

§3. Uchwa³a podlega og³oszeniu w Dzienniku Urzêdowym
Województwa Opolskiego oraz podaniu do publicznej wiadomo-
�ci poprzez rozplakatowanie w formie obwieszczeñ w miejscach
publicznych i opublikowanie w prasie lokalnej.

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

Przewodnicz¹cy
Rady Miejskiej

Krzysztof Skowyra
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Na podstawie art. 6 ust. 2 ustawy z dnia 13 wrze�nia 1996r.
o utrzymaniu czysto�ci i porz¹dku w gminach (Dz. U. z 1996 r. Nr
132 poz.622; 1997 r. Nr 121 poz. 770,  1997 r. Nr 60 poz. 369,
2000 r. Nr 22 poz. 272,  2001 r. Nr 100 poz. 1085,  2001 r. Nr 154
poz. 1800,  2002 r. Nr 113 poz. 984) - Rada Gminy uchwala, co
nastêpuje:

§  1. Ustala siê  górne stawki op³at za us³ugi komunalne w
zakresie wywozu nieczysto�ci p³ynnych dla mieszkañców z tere-
nu Gminy Komprachcice w wysoko�ci:

I strefa                                                           16,75 z³/m3 netto
(Chmielowice, ¯erkowice, Dziekañstwo)
II strefa                                                                  18,65 z³/m3 netto
(Polska Nowa Wie�, Wawelno, Ochodze,
Komprachcice, Domecko, Osiny Pucnik).

§  2. Traci moc obowi¹zuj¹c¹ uchwa³a Nr VIII/78/99 Rady
Gminy w Komprachcicach z dnia 27 sierpnia 1999 r. w sprawie:
ustalenia wysoko�ci cen i op³at za us³ugi komunalne w zakre-
sie wywozu nieczysto�ci sta³ych i p³ynnych dla mieszkañców
gminy Komprachcice; uchwa³a  Nr X/93/99 z dnia 16 grudnia
1999 r. w sprawie zmiany uchwa³y Nr VIII/78/99 z  dnia 27 sierp-
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Uchwa³a Nr III/22/2002
Rady Gminy Komprachcice

z dnia 6 lutego 2003 r.

w sprawie ustalenia górnych stawek op³at za us³ugi komunalne w zakresie wywozu
nieczysto�ci p³ynnych dla mieszkañców gminy Komprachcice.

nia 1999 r. o ustaleniu wysoko�ci cen i op³at za us³ugi komunal-
ne w zakresie wywozu nieczysto�ci sta³ych i p³ynnych dla miesz-
kañców gminy Komprachcice; uchwa³a Nr XVIII/148/2000 z dnia
28 grudnia 2000 r. w sprawie zmiany uchwa³y Nr X/93/99 z  dnia
16 grudnia 1999 r. dot. ustalenia wysoko�ci cen i op³at za us³ugi
komunalne w zakresie wywozu nieczysto�ci sta³ych i p³ynnych
dla mieszkañców gminy Komprachcice; uchwa³a Nr XXVII/225/
2001 z dnia 20 grudnia 2001 r. w sprawie zmian w uchwale Nr XVIII/
148/2000 Rady Gminy Komprachcice z dnia 28 grudnia 2000 r.

§  3. Wykonanie uchwa³y powierza siê Wójtowi Gminy.

§  4. Uchwa³a podlega og³oszeniu w Dzienniku Urzêdo-
wym Województwa Opolskiego oraz na tablicy og³oszeñ w sie-
dzibie Urzêdu Gminy.

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

                                                                                          Przewodnicz¹cy
Rady Gminy

                                                                          Leonard Pietruszka
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Na podstawie art.18 ust.2 pkt. 15 ustawy z dnia 8 marca
1990r.    o samorz¹dzie gminnym (Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz.
1591, 2002 r.  Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984,
nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806), art. 18 ust. 3, art. 4 ustawy
z dnia 29 listopada 1990r. o pomocy spo³ecznej,  (Dz. U. z 1998r.
Nr 64, poz. 414, Nr 106 poz. 668, Nr 117 poz. 756, Nr 162, poz.
1118 i 1126, 1999r. Nr 20, poz. 170, Nr 79, poz. 885, Nr 90, poz.
1001; 2000r. Nr 12, poz. 136, Nr 19, poz. 238; 2001r. Nr 72, poz.
748, Nr 88, poz. 961, Nr 89, poz. 973, Nr 111, poz. 1194, Nr 122,
poz. 1349, Nr 154, poz. 1792 , 2003r. Nr 7, poz. 79) - Rada
Miejska w Krapkowicach uchwala, co nastêpuje:

§ 1. 1. Prawo do korzystania z us³ug opiekuñczych lub
specjalistycznych us³ug opiekuñczych przys³uguje:

1) osobom samotnym, które z powodu wieku, choroby lub
innych przyczyn wymagaj¹ pomocy innych osób, a s¹ jej pozba-
wione;

2) osobom, które wymagaj¹ pomocy innych osób, rodzina
nie mo¿e takiej pomocy zapewniæ.
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Uchwa³a Nr V/55/03
Rady Miejskiej w Krapkowicach

z dnia 19 marca 2003r.

w sprawie szczegó³owych zasad przyznawania i odp³atno�ci za us³ugi opiekuñcze i specjalistyczne us³ugi opiekuñ-
cze, czê�ciowego lub ca³kowitego zwolnienia od op³at oraz trybu ich pobierania.

2. Us³ugi opiekuñcze obejmuj¹ pomoc w zaspokojeniu
codziennych potrzeb ¿yciowych, opiekê higieniczn¹, zalecon¹
przez lekarza pielêgnacjê oraz w miarê mo¿liwo�ci równie¿ za-
pewnienie kontaktów z otoczeniem.

3. Specjalistyczne us³ugi opiekuñcze obejmuj¹ zaspoko-
jenie szczególnych potrzeb wynikaj¹cych z rodzaju schorzenia
b¹d� niepe³nosprawno�ci.

§ 2.1. Us³ugi opiekuñcze lub specjalistyczne us³ugi opie-
kuñcze przyznaje Kierownik O�rodka Pomocy Spo³ecznej:

1) na wniosek osoby zainteresowanej lub jej przedstawi-
ciela ustawowego;

2) na wniosek innej osoby, za zgod¹ osoby zainteresowa-
nej lub jej przedstawiciela ustawowego;

3) z urzêdu;
2. Kierownik O�rodka Pomocy Spo³ecznej okre�la zakres

us³ug, o których mowa w niniejszej uchwale.

§ 3. Ustala siê zasady odp³atno�ci za us³ugi opiekuñcze
oraz specjalistyczne us³ugi opiekuñcze przyjmuj¹c za podstawê
dochód na osobê w rodzinie, okre�lony zgodnie z art. 4, ust. 1
ustawy o pomocy spo³ecznej.

Wysoko�æ odp³atno�ci liczona od kosztu us³ug wykonywanych

% kryterium dochodowego
dla osoby samotnie gospodaruj¹cej dla osoby w rodzinie

do 100% bezp³atnie bezp³atnie
od 100% do 150% 5 % 10 %

od 150% do 200% 10 % 20 %

od 200% do 250% 20 % 30 %

od 250% do 300% 30 % 50 %

od 300% do 350% 50 % 100 %

od 350% 100 % 100 %

§ 4. Op³ata za us³ugi wp³acana jest w kasie lub na konto
O�rodka Pomocy Spo³ecznej w Krapkowicach do 26 dnia ka¿-
dego miesi¹ca.

§ 5. Traci moc uchwa³a: Nr XXIV/268/97 Rady Miejskiej w
Krapkowicach z dnia 27lutego 1997r. w sprawie szczegó³owych
zasad przyznawania odp³atno�ci za us³ugi opiekuñcze i specja-
listyczne us³ugi opiekuñcze oraz szczegó³owych zasad czê�cio-
wego lub ca³kowitego zwolnienia od tych op³at i ustalenia trybu
ich pobierania.

§ 6. Wykonanie uchwa³y powierza siê Burmistrzowi Krap-
kowic.

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

Przewodnicz¹cy
 Rady Miejskiej
 Andrzej Kulpa



- 1657 -
Dziennik Urzêdowy
Województwa Opolskiego Nr 30 Poz. 706-707

Na podstawie art. 12 ust 2 ustawy z dnia 26 pa�dziernika
1982r. o wychowaniu w trze�wo�ci i przeciwdzia³aniu alkoholi-
zmowi / Dz.U. z 2002r. Nr 147, poz. 1231 z pó�n. zm./-  Rada
Miejska w Lewinie Brzeskim uchwala, co nastêpuje:

§ 1. Ustala siê nastêpuj¹ce zasady usytuowania na tere-
nie miasta i gminy Lewin Brzeski miejsc sprzeda¿y i podawania
napojów alkoholowych:

1. Sprzeda¿ i podawanie napojów alkoholowych mo¿e
odbywaæ siê w punktach, które usytuowane s¹ w takiej odleg³o-
�ci od obiektów kultu religijnego, placówek szkolnych, przed-
szkolnych i placówek s³u¿by zdrowia, aby nie powodowa³o to
zak³óceñ w pracy tych instytucji.

2. W czasie trwania imprez okoliczno�ciowych, nie maj¹-
cych charakteru imprez masowych w rozumieniu ustawy o bez-
pieczeñstwie imprez masowych,  organizowanych na terenie
miasta i gminy Lewin Brzeski na otwartym powietrzu, na pod-
stawie jednorazowego zezwolenia sprzeda¿ i podawanie napo-
jów alkoholowych mo¿e odbywaæ siê wy³¹cznie w miejscach do
tego wyznaczonych.

3. Gminna Komisja Rozwi¹zywania Problemów Alkoho-
lowych wydaj¹c opiniê, o której mowa w art. 18 ust. 3a ustawy z
dnia 26 pa�dziernika 1982r. o wychowaniu w trze�wo�ci i prze-
ciwdzia³aniu alkoholizmowi, ma obowi¹zek oceniæ, czy wydanie
zezwolenia nie narusza przes³anek zawartych w § 1 pkt. 1 niniej-
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U c h w a ³ a   Nr IV/30/2003
Rady Miejskiej w Lewinie Brzeskim

z dnia   28 lutego  2003r.

w sprawie zasad usytuowania na terenie miasta i gminy Lewin Brzeski miejsc sprzeda¿y i podawania napojów
alkoholowych.

szej uchwa³y. Przed wydaniem opinii komisja mo¿e zwróciæ siê
o wyra¿enie stanowiska w tej sprawie do zarz¹dców obiektów
wymienionych w § 1 pkt. 1 niniejszej uchwa³y lub do przedstawi-
cieli samorz¹du lokalnego miejscowo�ci, w której  usytuowane
jest miejsce sprzeda¿y lub podawania napojów alkoholowych.

4. Gminna Komisja Rozwi¹zywania Problemów Alkoho-
lowych przy wydaniu opinii   w sprawie wniosku o wydanie ze-
zwolenia na sprzeda¿ lub podawanie napojów alkoholowych w
miejscu w którym bezpo�rednio przed wydaniem zezwolenia
nie sprzedawano lub podawano napojów alkoholowych, zobo-
wi¹zana jest zasiêgn¹æ opinii w tej sprawie Rady Samorz¹du
Mieszkañców - dla punktów usytuowanych    w mie�cie  i  Zebrania
Wiejskiego - dla punktów usytuowanych na terenie wiejskim.

§ 2. Wykonanie uchwa³y powierza siê Burmistrzowi Mia-
sta i Gminy Lewin Brzeski.

§ 3. Traci moc uchwa³a Nr XVIII/158/2000 Rady Miejskiej
w Lewinie Brzeskim z dnia 4 wrze�nia 2000r. w sprawie zasad
usytuowania na terenie miasta i gminy Lewin Brzeski miejsc
sprzeda¿y napojów alkoholowych.

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

Przewodnicz¹cy  Rady
                   Mieczys³aw Adaszyñski

Na podstawie art.18, ust. 3 ustawy z dnia 29 listopada
1990r. o pomocy spo³ecznej (Dz. U. z 1998r. Nr 64 poz. 414 z pó�n.
zm.), Rada Miejska  w Lewinie Brzeskim uchwala, co nastêpuje:

 § 1.  Z us³ug opiekuñczych i specjalistycznych us³ug opie-
kuñczych mog¹ korzystaæ osoby wymienione        w art. 17 ust. 1
i 2 ustawy o pomocy spo³ecznej zamieszkuj¹ce na terenie mia-
sta i gminy Lewin Brzeski.

 § 2. Rodzaj specjalistycznych us³ug opiekuñczych oraz
ilo�æ godzin sprawowanej opieki ka¿dorazowo okre�la lekarz
we wniosku.

707

Uchwa³a   Nr  IV/31/2003
Rady Miejskiej w Lewinie Brzeskim

z dnia  28 lutego  2003r.

w sprawie okre�lenia szczegó³owych zasad przyznania i odp³atno�ci za us³ugi opiekuñcze i specjalistyczne us³ugi
opiekuñcze oraz zasad czê�ciowego lub ca³kowitego zwolnienia od op³at , jak równie¿ tryb ich pobierania

O�rodek pomocy spo³ecznej w porozumieniu z pacjen-
tem  lub jego ustawowym przedstawicielem przyznaje pomoc w
postaci us³ug opiekuñczych i specjalistycznych us³ug opiekuñ-
czych, okre�laj¹c ilo�æ us³ug oraz zakres wykonywanych czyn-
no�ci w zale¿no�ci od stanu zdrowia chorego  i mo¿liwo�ci fi-
nansowych i kadrowych O�rodka Pomocy Spo³ecznej w Lewi-
nie Brzeskim.

§ 3. 1. Okre�la siê godzinow¹ stawkê us³ug opiekuñczych
w wysoko�ci  9,50 z³, wyliczonej wg przed³o¿onej przez O�rodek
Pomocy Spo³ecznej kalkulacji kosztu 1 godziny us³ug opiekuñ-
czych.
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2. Koszt 1 godziny specjalistycznych us³ug opiekuñczych
okre�la siê w wysoko�ci 10,00 z³.

 § 4. 1. Okre�la siê stawkê us³ug opiekuñczych �wiadczo-
nych przez osoby zatrudnione na umowê zlecenie w wysoko�ci
5,70 z³, co stanowi 60 % stawki us³ug opiekuñczych.

2. Dla specjalistycznych us³ug opiekuñczych �wiadczonych
przez osoby zatrudnione na umowê zlecenie, przyjmuje siê staw-
kê 7,00 z³, co stanowi 70% podstawowej stawki us³ug opiekuñ-
czych.

§ 5. Okre�la siê wysoko�æ odp³atno�ci za �wiadczone us³u-
gi opiekuñcze i specjalistyczne us³ugi opiekuñcze wg przed³o¿o-
nych przez O�rodek Pomocy Spo³ecznej tabel stanowi¹cych za-
³¹cznik nr 1  i  nr 2 do niniejszej uchwa³y.

§ 6. Za wykonane us³ugi opiekuñcze pobierana bêdzie za
potwierdzeniem odbioru przez pracownika O�rodka Pomocy Spo-
³ecznej odpowiedzialnego za us³ugi opiekuñcze op³ata w termi-
nie do dnia  15 nastêpnego miesi¹ca odprowadzana na konto
dochodów Gminy.

§ 7.  W uzasadnionych przypadkach osoba zainteresowa-
na mo¿e na swój wniosek lub na wniosek pracownika socjalne-
go byæ czê�ciowo lub ca³kowicie zwolniona z ponoszenia odp³at-
no�ci na czas okre�lony, zw³aszcza ze wzglêdu na:

1/  korzystanie co najmniej z dwóch rodzajów us³ug,
2/  wiêcej ni¿ jedna osoba w rodzinie wymagaj¹ca pomocy

w formie specjalistycznych us³ug,
3/  zdarzenie losowe,
4/  inne uzasadnione przyczyny.

 § 8. Wykonanie uchwa³y powierza siê Burmistrzowi Mia-
sta i Gminy Lewin Brzeski

§ 9. Traci moc uchwa³a Nr XXIV/189/96 Rady Miejskiej w
Lewinie Brzeskim z dnia 7 listopada 1996r. w sprawie okre�le-
nia szczegó³owych zasad przyznawania i odp³atno�ci za us³ugi
opiekuñcze oraz zasad czê�ciowego lub ca³kowitego zwalnia-
nia od op³at, jak równie¿ tryb ich pobierania z pó�niejszymi
zmianami.

§ 10. Uchwa³a podlega og³oszeniu w Dzienniku Urzêdo-
wym Województwa Opolskiego oraz rozplakatowaniu na tabli-
cy og³oszeñ.

§ 11. Uchwa³a wchodzi w ¿ycie po up³ywie 14 dni od og³o-
szenia.

Przewodnicz¹cy  Rady
Mieczys³aw Adaszyñski

Za³¹cznik nr 1
do uchwa³y

Nr IV/31/2003
Rady Miejskiej w Lewinie Brzeskim

z dnia 28 lutego 2003 r.

Dochód na osobê w rodzinie

Wysoko�æ odp³atno�ci  w procentach ustalona od ceny 1 godz. us³ugi dla:

osób samotnie gospodaruj¹cych osób w gospod.wieloosobowym

do 461,00 bezp³atnie bezp³atnie

462,00 - 600,60 3% 10%

601,00 - 737,60 5% 15%

738,00 - 968,10 10% 20%

969,00 - 1152,00 15% 30%

1153,00 - 1290,80 20% 40%

1291,00 - 1521,30 30% 50%

1522,00 - 1844,00 70% 90%

pow. 1845,00 100% 100%

TABELA ODP£ATNO�CI  ZA US£UGI OPIEKUÑCZE

KOSZT 1 GODZINY US£UG OPIEKUÑCZYCH  - 9,50 Z£
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Za³¹cznik nr 2
do uchwa³y Nr IV/ 31/2003

Rady Miejskiej w Lewinie Brzeskim
z dnia 28 lutego 2003 r.

Dochód na osobê w rodzinie

Wysoko�æ odp³atno�ci  w procentach ustalona od ceny 1 godz. us³ugi dla:

osób samotnie gospodaruj¹cych osób w gospod.wieloosobowym

do 461,00 bezp³atnie bezp³atnie

462,00 - 600,60 3% 10%

601,00 - 737,60 5% 15%

738,00 - 968,10 10% 20%

969,00 - 1152,00 15% 30%

1153,00 - 1290,80 20% 40%

1291,00 - 1521,30 30% 50%

1522,00 - 1844,00 70% 90%

pow. 1845,00 100% 100%

Na podstawie art. 35 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r.
o samorz¹dzie gminnym (Dz. U. Z 2001 r. Nr 142, poz. 1591,
2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz.558 i Nr 113, poz. 984)- Rada
Gminy w Polskiej Cerekwi uchwala, co nastepuje:

§ 1. Nadaje siê Statut So³ectwu: Ciê¿kowice, Dzielawy,
Grzêdzin, Jaborowice, Koza, Ligota Ma³a, £aniec, Mierzêcin,
Polska Cerekiew, Po³owa, Witos³awice, Wronin, Zakrzów, sta-
nowi¹cy za³¹cznik do niniejszej uchwa³y.

§ 2. Traci moc uchwa³a Nr V/41/95 Rady Gminy w Polskiej
Cerekwi z dnia 27 stycznia 1995 r. w sprawie przyjêcia statutu
so³ectwa.

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

Przewodnicz¹cy
Rad y Gminy

Leonard Kasper
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Uchwa³a Nr III/25/2002
Rady Gminy w Polskiej Cerekwi

z dnia 30 grudnia 2002 r.

w sprawie nadania Statutu So³ectwu:  Ciê¿kowice, Dzielawy, Grzedzin, Jaborowice, Koza, Ligota Ma³a, £aniec,
Mierzêcin, Polska Cerekiew, Po³owa, Witos³awice, Wronin, Zakrzów.

Za³¹czniki do uchwa³y
Nr III/25/200

Rady Gminy w Polskiej Cerekwi
z dnia 30 grudnia 2002 r.

STATUT
SO£ECTWA CIÊ¯KOWICE

Na wniosek mieszkañców wsi, w celu pe³niejszego za-
spokojenia ich potrzeb lokalnych i wszechstronnego wykorzy-
stania inicjatyw tej spo³eczno�ci - Rada Gminy w Polskiej Cere-
kwi, dzia³aj¹c na podstawie art. 35 ustawy z dnia 8 marca 1990r.
o samorz¹dzie gminnym (Dz. U.z 2001 r. Nr 142 , poz. 1591 wraz
z pó�n. zm.) oraz § 17 ust. 1 i 7 Statutu Gminy Polska Cerekiew,
ustala siê nastêpuj¹c¹ tre�æ Statutu So³ectwa Ciê¿kowice, zwa-
nego dalej so³ectwem.

I. NAZWA  I TEREN DZIA£ANIA

§1. 1. Ogó³ mieszkañców so³ectwa Ciê¿kowice stanowi
Samorz¹d Mieszkañców Wsi.

2. Nazwa Samorz¹du Mieszkañców Wsi brzmi Ciê¿kowice

TABELA ODP£ATNO�CI  SPECJALISTYCZNYCH US£UG
OPIEKUÑCZYCH

KOSZT 1 GODZINY SPECJALISTYCZNYCH  US£UG
OPIEKUÑCZYCH  - 10,00 Z£
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§2.1. So³ectwo Ciê¿kowice jest jednostk¹ pomocnicz¹
Gminy Polska Cerekiew.

2. Samorz¹d Mieszkañców Wsi So³ectwa Ciê¿kowice dzia-
³a na podstawie przepisów prawa, a w szczególno�ci:

1) ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorz¹dzie gminnym,
2) uchwa³y Nr V/41/95 Rady Gminy w Polskiej Cerekwi i z dnia

27 stycznia 1995 r. w sprawie Statutu Gminy Polska Cerekiew,
3) niniejszego Statutu.

 §3.Teren dzia³ania so³ectwa obejmuje  wie� Ciê¿kowice

 II. ORGANIZACJA I ZAKRES DZIA£ANIA

§4. Kadencja So³tysa, Rady So³eckiej i innych organów
powo³anych przez  Zebranie Wiejskie trwa 4 lata od dnia wyboru.

§5. Do zadañ Samorz¹du Mieszkañców Wsi nale¿y:
1) udzia³ w rozpatrywaniu spraw socjalno - bytowych, opieki

zdrowotnej, kulturalnych, sportu, wypoczynku i innych zwi¹za-
nych z miejscem zamieszkania;

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

mieszkania;
4) tworzenie pomocy s¹siedzkiej;
5) sprawowanie kontroli spo³ecznej nad dzia³alno�ci¹ jed-

nostek organizacyjnych zwi¹zanych z warunkami ¿ycia na wsi.

Samorz¹dowi Mieszkañców Wsi powierza siê zarz¹dza-
nie i korzystanie z mienia komunalnego,  stanowi¹cego w³a-
sno�æ Gminy Polska Cerekiew.

Rodzaje sk³adników mienia oraz zasady i tryb korzystania
z tego mienia okre�la odrêbna uchwa³a Rady Gminy w Polskiej
Cerekwi.

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

1) podejmowanie  uchwa³ w sprawie so³ectwa w ramach
przyznanych kompetencji;

2) opiniowanie spraw nale¿¹cych do zakresu dzia³ania
Samorz¹du Mieszkañców Wsi;

3) wspó³uczestnictwo w organizowaniu i przeprowadza-
niu przez Radê Gminy konsultacji spo³ecznej projektów uchwa³
Rady Gminy w sprawie o podstawowym znaczeniu dla miesz-
kañców so³ectwa;

4) wystêpowanie z wnioskami do Rady Gminy o rozpatry-
wanie spraw, których za³atwienie wykracza poza mo¿liwo�ci
mieszkañców so³ectwa;

5) wspó³pracê z radnymi z terenu so³ectwa w zakresie
organizacji spotkañ z wyborcami, dy¿urów oraz kierowanie do
nich wniosków dotycz¹cych so³ectwa;

6) ustalanie zadañ dla So³tysa do realizacji miêdzy Zebra-
niami Wiejskimi.

§7. Zebranie Wiejskie opiniuje, w czê�ci dotycz¹cej so-
³ectwa, przedstawiane do konsultacji przez Radê Gminy projek-
ty uchwa³ w sprawach:

- planu zagospodarowania przestrzennego,
- planu bud¿etu na dany rok.

§ 8. 1. Uchwa³y i opinie Zebrania Wiejskiego So³tys prze-
kazuje Wójtowi Gminy;

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

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

§9.Samorz¹d Mieszkañców Wsi mo¿e uczestniczyæ w po-
stêpowaniu administracyjnym na zasadach ustalonych w Ko-
deksie postêpowania administracyjnego dla organizacji spo-
³ecznych i w zwi¹zku z tym mo¿e wystêpowaæ z ¿¹daniem do-
puszczenia samorz¹du do udzia³u w postêpowaniu na prawach
strony, je¿eli jest to uzasadnione celami statutowymi samorz¹-
du i gdy przemawia za tym interes spo³eczny mieszkañców so-
³ectwa.

§10. Dla realizacji wspólnych przedsiêwziêæ Samorz¹d
Mieszkañców Wsi nawi¹zujê wspó³pracê z samorz¹dami miesz-
kañców s¹siednich so³ectw, zawiera porozumienia okre�laj¹ce
zakres i sposób wykonania wspólnych zadañ, mo¿e podejmo-
waæ wspólne uchwa³y.

§11. 1. W celu rozwijania aktywno�ci spo³ecznej i gospo-
darczej w so³ectwie oraz zapewnienia sta³ej ³¹czno�ci miêdzy
so³ectwem a Rad¹ Gminy i Wójtem Gminy, mieszkañcy so³ec-
twa wybieraj¹ ze swojego grona So³tysa i jego Zastêpcê oraz
Radê So³eck¹.

Wybór na now¹ kadencjê odbywa siê na Zebraniu Wiej-
skim zwo³anym przez Wójta Gminy.

2. Wybór na now¹ kadencjê nastêpuje zgodnie z § 4 ni-
niejszego Statutu.

3. Pe³nienie funkcji so³tysa ma charakter spo³eczny. Ze-
branie Wiejskie mo¿e podj¹æ uchwa³ê o ustanowieniu miesiêcz-
nego wynagrodzenia ze �rodków finansowych pochodz¹cych z
funduszy so³ectwa.

4. So³tys i Rada So³ecka s¹ wybrani w g³osowaniu tajnym
w bezpo�redni sposób z nieograniczonej liczby kandydatów
przez sta³ych mieszkañców so³ectwa uprawnionych do g³oso-
wania.

§12. 1. Kandydatów na So³tysa i cz³onków Rady So³eckiej
zg³aszaj¹ osoby uprawnione do g³osowania, bezpo�rednio w
trakcie obrad Zebrania Wyborczego, ustnie albo przed zebra-
niem na pi�mie pod warunkiem poparcia kandydatury przez 10
osób uprawnionych do g³osowania, oraz pod warunkiem wyra-
¿enia zgody przez kandydata na udzia³ w wyborach.

2. Kandydatury przyjmuje komisja skrutacyjna wy³oniona
spo�ród cz³onków Zebrania.

3. Warunkiem przyjêcia ka¿dej kandydatury jest zgoda
kandydata wyra¿ona ustnie w czasie obrad Zebrania lub na pi-
�mie w razie nieobecno�ci kandydata.

4. Zg³aszaj¹cy kandydat jest zobowi¹zany uzasadniæ swoja
kandydaturê.

§13. Odwo³anie So³tysa i Rady So³eckiej oraz poszczegól-
nych jej cz³onków mo¿e nast¹piæ przed up³ywem kadencji na
podstawie uchwa³y Zebrania Wiejskiego,  podjêtej bezwzglêd-
n¹ wiêkszo�ci¹ g³osów pe³nego sk³adu Zebrania.

§14. Do zadañ So³tysa nale¿y zarz¹dzanie codziennymi
sprawami so³ectwa, realizacja uchwa³ Zebrania Wiejskiego oraz
wykonywanie innych czynno�ci okre�lonych niniejszym Statu-
tem.

W szczególno�ci So³tys:
1) wykonuje zadania z zakresu administracji, okre�lone w

ustawach szczególnych,
2) utrzymuje sta³y kontakt z organami gminy,
3) kieruje akcj¹ pomocy w razie wypadków losowych i klêsk

¿ywio³owych,
4) udziela pomocy podró¿nym i turystom,
5) reprezentuje so³ectwo wobec Rady Gminy, Zarz¹du

Gminy i Wójta,



Dziennik Urzêdowy
Województwa Opolskiego Nr 30 - 1661 -        Poz. 708

6) uczestniczy w naradach so³tysów.

§15.1. So³tys nie bêd¹cy radnym ,bierze udzia³ w sesjach
Rady Gminy.

2. Na sesjach Rady Gminy So³tysowi przys³uguje prawo
wystêpowania z g³osem doradczym. Mo¿e równie¿ zg³aszaæ
wnioski w imieniu Zebrania Mieszkañców.

§16. 1. Przy wykonywaniu swych zadañ, So³tys wspó³dzia-
³a z Rad¹ So³eck¹.

2. Rada So³ecka sk³ada siê z 4 osób.
3. Do obowi¹zków Rady So³eckiej nale¿y:
1) opracowywanie i przedk³adanie Zebraniu Wiejskiemu

projektów uchwa³ w sprawach bêd¹cych przedmiotem rozpatry-
wania przez  Zebranie;

2)  opracowywanie i przedk³adanie Zebraniu Wiejskiemu
projektów programów prac samorz¹du;

3) wystêpowanie wobec Zebrania Wiejskiego z inicjaty-
wami dotycz¹cymi udzia³u mieszkañców w rozwi¹zywaniu pro-
blemów so³ectwa i realizacji zadañ samorz¹du;

4) organizowanie wykonania uchwa³  Zebrania Wiejskie-
go oraz kontrolowanie ich realizacji;

5) prowadzenie spo³ecznej kontroli jednostek organiza-
cyjnych prowadz¹cych obs³ugê miejscowej ludno�ci, formu³o-
wanie wniosków oraz kontrola ich realizacji;

6) decydowanie w sprawach udzia³u samorz¹du miesz-
kañców wsi w postêpowaniu administracyjnym;

7) wspó³dzia³anie z w³a�ciwymi organizacjami spo³eczny-
mi w celu wspólnej realizacji zadañ.

4. Na zebraniach Wiejskich So³tys sk³ada informacjê o
dzia³alno�ci Rady So³eckiej.

§17. 1. Zebranie Wiejskie mo¿e odwo³aæ So³tysa przed
up³ywem kadencji, je¿eli:

1) utraci³ zaufanie mieszkañców so³ectwa,
2) nie wywi¹zuje siê ze swoich obowi¹zków lub dopu�ci³

siê czynu dyskwalifikuj¹cego go w opinii �rodowiska. Odwo³a-
nie to mo¿e nast¹piæ na wniosek Wójta Gminy,

3) dopu�ci³ siê przestêpstwa stwierdzonego prawomoc-
nym orzeczeniem s¹du. Odwo³anie to nastêpuje na wniosek
Wójta Gminy.

2. Wójt Gminy mo¿e zawiesiæ w czynno�ciach So³tysa, który
nie wywi¹zuje siê ze swoich obowi¹zków lub przeciwko które-
mu wszczêto postêpowanie karne.

III. ZASADY I TRYBY ZWO£YWANIA ZEBRAÑ WIEJSKICH
ORAZ WARUNKI WA¯NO�CI PODEJMOWANIA UCHWA£

§18. Prawo do udzia³u w Zebraniu Wiejskim maj¹ wszy-
scy mieszkañcy so³ectwa posiadaj¹cy czynne prawo wyborcze.

§19. Zebranie Wiejskie zwo³uje So³tys:
1) z w³asnej inicjatywy,
2) na ¿¹danie co najmniej 1/5 uprawnionych do udzia³u w

Zebraniu,
3) na polecenie Rady Gminy lub Wójta Gminy.

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

2. Termin i miejsce Zebrania Wiejskiego podaje So³tys do
wiadomo�ci publicznej w sposób przyjêty w so³ectwie.

3. Zebranie Wiejskie zwo³ane na wniosek mieszkañców,
Rady Gminy lub Wójta Gminy winno odbywaæ siê w terminie
7 dni, chyba, ¿e wnioskodawca proponuje termin pó�niejszy.

§21. 1. Zebranie Wiejskie jest wa¿ne, gdy mieszkañcy so-
³ectwa zostali o nim prawid³owo powiadomieni, zgodnie z wy-
mogami Statutu.

2. Zebranie Wiejskie otwiera So³tys i przewodniczy jego
obradom.

3. Porz¹dek obrad ustala Zebranie Wiejskie na podsta-
wie projektu przed³o¿onego przez So³tysa.

4. Projekt porz¹dku obrad winien byæ skonsultowany z
Rad¹ So³eck¹. Sprawy proponowane do rozpatrzenia na Zebra-
niu winny byæ nale¿ycie przygotowane.

5. Obowi¹zkiem So³tysa jest zapewnienie referentów
spraw rozpatrywanych na Zebraniu. W przypadku powstania trud-
no�ci winien zwróciæ siê do Wójta Gminy lub Przewodnicz¹cego
Rady Gminy o pomoc; którzy wyznaczaj¹ w tym celu odpowied-
nich radnych, cz³onków Zarz¹du lub pracowników Urzêdu Gminy.

§22. W celu udzielenia So³tysowi sta³ej pomocy w przygo-
towaniu materia³ów i w organizacji zebrañ, Wójt Gminy wyzna-
cza poszczególnych pracowników Urzêdu Gminy do kontakto-
wania siê z So³tysem.

§23. 1. Uchwa³y Zebrania Wiejskiego zapadaj¹ zwyk³¹ wiêk-
szo�ci¹ g³osów,  tzn. liczba g³osów "za" musi byæ wiêksza od
liczby g³osów "przeciw".

2. G³osowanie odbywa siê w sposób jawny z wyj¹tkiem
wyboru So³tysa i cz³onków Rady So³eckiej.

IV. TRYB WYBORU SO£TYSA I RADY SO£ECKIEJ

§24. 1. Zebranie Wiejskie, na którym ma byæ dokonany
wybór So³tysa i cz³onków Rady So³eckiej,  zwo³uje Wójt Gminy.
W tym celu Wójt Gminy okre�la miejsce, godzinê i dzieñ Zebra-
nia Wiejskiego oraz wyznacza,  za zgod¹ Przewodnicz¹cego
Rady Gminy radnych, którzy wezm¹ udzia³ w tym Zebraniu.

2. Zarz¹dzenie Wójta Gminy o zwo³aniu Zebrania Wiej-
skiego dla wyboru So³tysa i Rady So³eckiej podaje siê do wia-
domo�ci mieszkañców so³ectwa co najmniej 7 dni przed wy-
znaczon¹ dat¹ Zebrania.

§25. 1. Dla dokonania wa¿nego wyboru So³tysa i Rady
So³eckiej, na Zebraniu Wiejskim wymagana jest osobista obec-
no�æ co najmniej 1/5 sta³ych mieszkañców so³ectwa uprawnio-
nych do g³osowania.

2. O ile w wyznaczonym terminie na zebraniu wyborczym
nie uzyska siê obecno�ci 1/5 sta³ych mieszkañców so³ectwa
uprawnionych do g³osowania, wybory So³tysa i Rady So³eckiej
przeprowadza siê na nastêpnym zebraniu w tym samym dniu
po up³ywie 30 minut od pierwotnego terminu zebrania, bez wzglê-
du na liczbê uczestnicz¹cych w nim osób.

3. Liczbê sta³ych mieszkañców so³ectwa uprawnionych
do g³osowania okre�la Wójt Gminy,  na podstawie dokumenta-
cji ewidencyjnej ludno�ci.

§26. 1. Wybory przeprowadza komisja skrutacyjna, wybra-
na spo�ród uprawnionych uczestników zebrania. Cz³onkiem ko-
misji skrutacyjnej nie mo¿e byæ osoba kandyduj¹ca na So³tysa
lub cz³onka Rady So³eckiej.

2. Do zadañ komisji skrutacyjnej nale¿y:
1) przyjêcie zg³oszenia kandydatów,
2) przeprowadzenie g³osowania,
3) ustalenie wyników wyborów,
4) og³oszenie wyników wyborów,
5) sporz¹dzenie protoko³u o wynikach wyborów.
3. Protokó³ podpisuj¹ cz³onkowie komisji oraz przewodni-

cz¹cy zebrania.
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§27. 1. Wybory odbywaj¹ siê przy nieograniczonej liczbie
kandydatów zg³oszonych bezpo�rednio przez uprawnionych
uczestników zebrania.

2. W pierwszej kolejno�ci nale¿y przeprowadziæ wybór
So³tysa. W drugiej kolejno�ci przeprowadza siê wybory cz³on-
ków  Rady So³eckiej.

§28. Wybory dla uzupe³nienia sk³adu Rady So³eckiej lub
wybrania nowego sk³adu ca³ej Rady, przeprowadza samodziel-
ne Zebranie Wiejskie zwo³ane przez So³tysa.

Wybory te przeprowadza siê na zasadach wyra¿onych w
rozdziale IV niniejszego Statutu.

V. POSTANOWIENIA KOÑCOWE

§29. 1. Nadzór nad dzia³alno�ci¹ So³tysa sprawuje Wójt
Gminy .

2. So³tys zobowi¹zany jest na ¿¹danie Wójta,  przedstawiæ
sprawozdanie ze swojej dzia³alno�ci.

§30. Zmiany Statutu dokonuje Rada Gminy.

§31. W przypadku spornych postanowieñ Statutu,  inter-
pretuje wi¹¿¹co Wójt Gminy.

STATUT
SO£ECTWA DZIELAWY

Na wniosek mieszkañców wsi, w celu pe³niejszego za-
spokojenia ich potrzeb lokalnych i wszechstronnego wykorzy-
stania inicjatyw tej spo³eczno�ci - Rada Gminy w Polskiej Cere-
kwi, dzia³aj¹c na podstawie art. 35 ustawy z dnia 8 marca 1990r.
o samorz¹dzie gminnym (Dz. U.z 2001 r. Nr 142 , poz. 1591 wraz
z pó�n. zm.) oraz § 17 ust. 1 i 7 Statutu Gminy Polska Cerekiew,
ustala siê nastêpuj¹c¹ tre�æ Statutu So³ectwa Dzielawy, zwane-
go dalej so³ectwem.

I. NAZWA  I TEREN DZIA£ANIA

§1. 1. Ogó³ mieszkañców so³ectwa Dzielawy stanowi Sa-
morz¹d Mieszkañców Wsi.

2. Nazwa Samorz¹du Mieszkañców Wsi brzmi  Dzielawy.

§2. 1.So³ectwo Dzielawy jest jednostk¹ pomocnicz¹ Gmi-
ny Polska Cerekiew.

2.Samorz¹d Mieszkañców Wsi So³ectwa Dzielawy dzia³a
na podstawie przepisów prawa, a w szczególno�ci:

1/ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorz¹dzie gminnym,
2/uchwa³y Nr V/41/95 Rady Gminy w Polskiej Cerekwi i z dnia

27 stycznia 1995 r. w sprawie Statutu Gminy Polska Cerekiew,
3/niniejszego Statutu.

§3. Teren dzia³ania so³ectwa obejmuje  wie� Dzielawy.

II.ORGANIZACJA I ZAKRES DZIA£ANIA

§4. Kadencja So³tysa, Rady So³eckiej i innych organów powo-
³anych przez  Zebranie Wiejskie trwa 4 lata od dnia wyboru.

§5. Do zadañ Samorz¹du Mieszkañców Wsi nale¿y:
1/udzia³ w rozpatrywaniu spraw socjalno - bytowych, opie-

ki zdrowotnej, kulturalnych, sportu, wypoczynku i innych zwi¹za-
nych z miejscem zamieszkania;

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

mieszkania;

4/tworzenie pomocy s¹siedzkiej;
5/sprawowanie kontroli spo³ecznej nad dzia³alno�ci¹ jed-

nostek organizacyjnych zwi¹zanych z warunkami ¿ycia na wsi.

Samorz¹dowi Mieszkañców Wsi powierza siê zarz¹dza-
nie i korzystanie z mienia komunalnego,  stanowi¹cego w³a-
sno�æ Gminy Polska Cerekiew.

Rodzaje sk³adników mienia oraz zasady i tryb korzystania
z tego mienia okre�la odrêbna uchwa³a Rady Gminy w Polskiej
Cerekwi.

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

1/podejmowanie  uchwa³ w sprawie so³ectwa w ramach
przyznanych kompetencji;

2/opiniowanie spraw nale¿¹cych do zakresu dzia³ania
Samorz¹du Mieszkañców Wsi;

3/wspó³uczestnictwo w organizowaniu i przeprowadzaniu
przez Radê Gminy konsultacji spo³ecznej projektów uchwa³ Rady
Gminy w sprawie o podstawowym znaczeniu dla mieszkañców
so³ectwa;

4/wystêpowanie z wnioskami do Rady Gminy o rozpatry-
wanie spraw, których za³atwienie wykracza poza mo¿liwo�ci
mieszkañców so³ectwa;

5/wspó³pracê z radnymi z terenu so³ectwa w zakresie or-
ganizacji spotkañ z wyborcami, dy¿urów oraz kierowanie do nich
wniosków dotycz¹cych so³ectwa;

6/ustalanie zadañ dla So³tysa do realizacji miêdzy Zebra-
niami Wiejskimi.

§7. Zebranie Wiejskie opiniuje, w czê�ci dotycz¹cej so-
³ectwa, przedstawiane do konsultacji przez Radê Gminy projek-
ty uchwa³ w sprawach:

- planu zagospodarowania przestrzennego,
- planu bud¿etu na dany rok.

§ 8. 1.Uchwa³y i opinie Zebrania Wiejskiego So³tys prze-
kazuje Wójtowi Gminy;

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

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

§9. Samorz¹d Mieszkañców Wsi mo¿e uczestniczyæ w po-
stêpowaniu administracyjnym na zasadach ustalonych w Ko-
deksie postêpowania administracyjnego dla organizacji spo-
³ecznych i w zwi¹zku z tym mo¿e wystêpowaæ z ¿¹daniem do-
puszczenia samorz¹du do udzia³u w postêpowaniu na prawach
strony, je¿eli jest to uzasadnione celami statutowymi samorz¹-
du i gdy przemawia za tym interes spo³eczny mieszkañców so-
³ectwa.

§10. Dla realizacji wspólnych przedsiêwziêæ Samorz¹d
Mieszkañców Wsi nawi¹zujê wspó³pracê z samorz¹dami miesz-
kañców s¹siednich so³ectw, zawiera porozumienia okre�laj¹ce
zakres i sposób wykonania wspólnych zadañ, mo¿e podejmo-
waæ wspólne uchwa³y.

§11. 1.W celu rozwijania aktywno�ci spo³ecznej i gospo-
darczej w so³ectwie oraz zapewnienia sta³ej ³¹czno�ci miêdzy
so³ectwem, a Rad¹ Gminy i Wójtem Gminy, mieszkañcy so³ec-
twa wybieraj¹ ze swojego grona So³tysa i jego Zastêpcê oraz
Radê So³eck¹.

Wybór na now¹ kadencjê odbywa siê na Zebraniu Wiej-
skim zwo³anym przez Wójta Gminy.
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2.Wybór na now¹ kadencjê nastêpuje zgodnie z § 4 ni-
niejszego Statutu.

3.Pe³nienie funkcji So³tysa ma charakter spo³eczny. Ze-
branie Wiejskie mo¿e podj¹æ uchwa³ê o ustanowieniu miesiêcz-
nego wynagrodzenia ze �rodków finansowych pochodz¹cych z
funduszy so³ectwa.

4.So³tys i Rada So³ecka s¹ wybrani w g³osowaniu tajnym
w bezpo�redni sposób z nieograniczonej liczby kandydatów
przez sta³ych mieszkañców so³ectwa uprawnionych do g³oso-
wania.

§12. 1.Kandydatów na So³tysa i cz³onków Rady So³eckiej
zg³aszaj¹ osoby uprawnione do g³osowania, bezpo�rednio w
trakcie obrad Zebrania Wyborczego, ustnie albo przed zebra-
niem na pi�mie pod warunkiem poparcia kandydatury przez 10
osób uprawnionych do g³osowania, oraz pod warunkiem wyra-
¿enia zgody przez kandydata na udzia³ w wyborach.

2.Kandydatury przyjmuje komisja skrutacyjna wy³oniona
spo�ród cz³onków Zebrania.

3.Warunkiem przyjêcia ka¿dej kandydatury jest zgoda kan-
dydata wyra¿ona ustnie w czasie obrad Zebrania lub na pi�mie
w razie nieobecno�ci kandydata.

4.Zg³aszaj¹cy kandydat jest zobowi¹zany uzasadniæ swo-
ja kandydaturê.

§13. Odwo³anie So³tysa i Rady So³eckiej oraz poszczegól-
nych jej cz³onków mo¿e nast¹piæ przed up³ywem kadencji na
podstawie uchwa³y Zebrania Wiejskiego,  podjêtej bezwzglêd-
n¹ wiêkszo�ci¹ g³osów pe³nego sk³adu Zebrania.

§14. Do zadañ So³tysa nale¿y zarz¹dzanie codziennymi
sprawami so³ectwa, realizacja uchwa³ Zebrania Wiejskiego oraz
wykonywanie innych czynno�ci okre�lonych niniejszym Statu-
tem.

W szczególno�ci So³tys:
1/wykonuje zadania z zakresu administracji, okre�lone w

ustawach szczególnych,
2/utrzymuje sta³y kontakt z organami gminy,
3/kieruje akcj¹ pomocy w razie wypadków losowych i klêsk

¿ywio³owych,
4/udziela pomocy podró¿nym i turystom,
5/reprezentuje so³ectwo wobec Rady Gminy, Zarz¹du

Gminy i Wójta,
6/uczestniczy w naradach so³tysów.

§15. 1.So³tys nie bêd¹cy radnym ,bierze udzia³ w sesjach
Rady Gminy.

2.Na sesjach Rady Gminy So³tysowi przys³uguje prawo
wystêpowania z g³osem doradczym. Mo¿e równie¿ zg³aszaæ
wnioski w imieniu Zebrania Mieszkañców.

§16. 1.Przy wykonywaniu swych zadañ, So³tys wspó³dzia-
³a z Rad¹ So³eck¹.

2.Rada So³ecka sk³ada siê z 4 osób.
3.Do obowi¹zków Rady So³eckiej nale¿y:
1/opracowywanie i przedk³adanie Zebraniu Wiejskiemu

projektów uchwa³ w sprawach bêd¹cych przedmiotem rozpatry-
wania przez  Zebranie;

2/ opracowywanie i przedk³adanie Zebraniu Wiejskiemu
projektów programów prac samorz¹du;

3/wystêpowanie wobec Zebrania Wiejskiego z inicjatywa-
mi dotycz¹cymi udzia³u mieszkañców w rozwi¹zywaniu proble-
mów so³ectwa i realizacji zadañ samorz¹du;

4/organizowanie wykonania uchwa³  Zebrania Wiejskie-
go oraz kontrolowanie ich realizacji;

5/prowadzenie spo³ecznej kontroli jednostek organizacyj-
nych prowadz¹cych obs³ugê miejscowej ludno�ci, formu³owa-
nie wniosków oraz kontrola ich realizacji;

6/decydowanie w sprawach udzia³u samorz¹du miesz-
kañców wsi w postêpowaniu administracyjnym;

7/wspó³dzia³anie z w³a�ciwymi organizacjami spo³eczny-
mi w celu wspólnej realizacji zadañ.

4.Na Zebraniach Wiejskich So³tys sk³ada informacjê o dzia-
³alno�ci Rady So³eckiej.

§17. 1.Zebranie Wiejskie mo¿e odwo³aæ So³tysa przed up³y-
wem kadencji, je¿eli:

1/utraci³ zaufanie mieszkañców so³ectwa,
2/nie wywi¹zuje siê ze swoich obowi¹zków lub dopu�ci³

siê czynu dyskwalifikuj¹cego go w opinii �rodowiska. Odwo³a-
nie to mo¿e nast¹piæ na wniosek Wójta Gminy,

3/dopu�ci³ siê przestêpstwa stwierdzonego prawomoc-
nym orzeczeniem s¹du. Odwo³anie to nastêpuje na wniosek
Wójta Gminy.

2.Wójt Gminy mo¿e zawiesiæ w czynno�ciach So³tysa, któ-
ry nie wywi¹zuje siê ze swoich obowi¹zków lub przeciwko które-
mu wszczêto postêpowanie karne.

III.ZASADY I TRYBY ZWO£YWANIA ZEBRAÑ WIEJSKICH
ORAZ WARUNKI WA¯NO�CI PODEJMOWANIA UCHWA

§18. Prawo do udzia³u w Zebraniu Wiejskim maj¹ wszy-
scy mieszkañcy so³ectwa posiadaj¹cy czynne prawo wyborcze.

§19. Zebranie Wiejskie zwo³uje So³tys:
1/ z w³asnej inicjatywy,
2/ na ¿¹danie co najmniej 1/5 uprawnionych do udzia³u w

Zebraniu,
3/ na polecenie Rady Gminy lub Wójta Gminy.

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

2.Termin i miejsce Zebrania Wiejskiego podaje So³tys do
wiadomo�ci publicznej w sposób przyjêty w so³ectwie.

3.Zebranie Wiejskie zwo³ane na wniosek mieszkañców,
Rady Gminy lub Wójta Gminy winno odbywaæ siê w terminie
7 dni, chyba, ¿e wnioskodawca proponuje termin pó�niejszy.

§21. 1.Zebranie Wiejskie jest wa¿ne, gdy mieszkañcy so-
³ectwa zostali o nim prawid³owo powiadomieni, zgodnie z wy-
mogami Statutu.

2.Zebranie Wiejskie otwiera So³tys i przewodniczy jego
obradom.

3.Porz¹dek obrad ustala Zebranie Wiejskie na podstawie
projektu przed³o¿onego przez So³tysa.

4.Projekt porz¹dku obrad winien byæ skonsultowany z
Rad¹ So³eck¹. Sprawy proponowane do rozpatrzenia na Zebra-
niu winny byæ nale¿ycie przygotowane.

5.Obowi¹zkiem So³tysa jest zapewnienie referentów
spraw rozpatrywanych na Zebraniu. W przypadku powstania trud-
no�ci winien zwróciæ siê do Wójta Gminy lub Przewodnicz¹cego
Rady Gminy o pomoc, którzy wyznaczaj¹ w tym celu odpowiednich
radnych, cz³onków Zarz¹du lub pracowników Urzêdu Gminy.

§22. W celu udzielenia So³tysowi sta³ej pomocy w przygo-
towaniu materia³ów i w organizacji zebrañ, Wójt Gminy wyzna-
cza poszczególnych pracowników Urzêdu Gminy do kontakto-
wania siê z So³tysem.

§23. 1.Uchwa³y Zebrania Wiejskiego zapadaj¹ zwyk³¹ wiêk-
szo�ci¹ g³osów,  tzn. liczba g³osów "za" musi byæ wiêksza od
liczby g³osów "przeciw".
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2.G³osowanie odbywa siê w sposób jawny z wyj¹tkiem
wyboru So³tysa i cz³onków Rady So³eckiej.

IV.TRYB WYBORU SO£TYSA I RADY SO£ECKIEJ

§24. 1.Zebranie Wiejskie, na którym ma byæ dokonany
wybór So³tysa i cz³onków Rady So³eckiej,  zwo³uje Wójt Gminy.
W tym celu Wójt Gminy okre�la miejsce, godzinê i dzieñ Zebra-
nia Wiejskiego oraz wyznacza,  za zgod¹ Przewodnicz¹cego
Rady Gminy,  radnych, którzy wezm¹ udzia³ w tym Zebraniu.

2.Zarz¹dzenie Wójta Gminy o zwo³aniu Zebrania Wiejskie-
go dla wyboru So³tysa i Rady So³eckiej podaje siê do wiadomo-
�ci mieszkañców so³ectwa co najmniej 7 dni przed wyznaczon¹
dat¹ Zebrania.

§25. 1.Dla dokonania wa¿nego wyboru So³tysa i Rady So-
³eckiej, na Zebraniu Wiejskim wymagana jest osobista obec-
no�æ co najmniej 1/5 sta³ych mieszkañców so³ectwa uprawnio-
nych do g³osowania.

2. O ile w wyznaczonym terminie na zebraniu wyborczym
nie uzyska siê obecno�ci 1/5 sta³ych mieszkañców so³ectwa
uprawnionych do g³osowania, wybory So³tysa i Rady So³eckiej
przeprowadza siê na nastêpnym zebraniu w tym samym dniu
po up³ywie 30 minut od pierwotnego terminu zebrania, bez wzglê-
du na liczbê uczestnicz¹cych w nim osób.

3. Liczbê sta³ych mieszkañców so³ectwa uprawnionych
do g³osowania okre�la Wójt Gminy,  na podstawie dokumenta-
cji ewidencyjnej ludno�ci.

§26. 1.Wybory przeprowadza komisja skrutacyjna, wybra-
na spo�ród uprawnionych uczestników zebrania. Cz³onkiem ko-
misji skrutacyjnej nie mo¿e byæ osoba kandyduj¹ca na So³tysa
lub cz³onka Rady So³eckiej.

2.Do zadañ komisji skrutacyjnej nale¿y
1/przyjêcie zg³oszenia kandydatów,
2.przeprowadzenie g³osowania,
3/ustalenie wyników wyborów,
4/og³oszenie wyników wyborów,
5/sporz¹dzenie protoko³u o wynikach wyborów.
3.Protokó³ podpisuj¹ cz³onkowie komisji oraz przewodni-

cz¹cy zebrania.

§27. 1.Wybory odbywaj¹ siê przy nieograniczonej liczbie
kandydatów zg³oszonych bezpo�rednio przez uprawnionych
uczestników zebrania.

2.W pierwszej kolejno�ci nale¿y przeprowadziæ wybór So³-
tysa. W drugiej kolejno�ci przeprowadza siê wybory cz³onków
Rady So³eckiej.

§28. Wybory dla uzupe³nienia sk³adu Rady So³eckiej lub
wybrania nowego sk³adu ca³ej Rady, przeprowadza samodziel-
ne Zebranie Wiejskie zwo³ane przez So³tysa.

Wybory te przeprowadza siê na zasadach wyra¿onych w
rozdziale IV niniejszego Statutu.

V.POSTANOWIENIA KOÑCOWE

§29. 1.Nadzór nad dzia³alno�ci¹ So³tysa sprawuje Wójt
Gminy .

2.So³tys zobowi¹zany jest na ¿¹danie Wójta,  przedstawiæ
sprawozdanie ze swojej dzia³alno�ci.

§30. Zmiany Statutu dokonuje Rada Gminy.

§31. W przypadku spornych postanowieñ Statutu,  inter-
pretuje wi¹¿¹co Wójt Gminy.

STATUT
SO£ECTWA GRZÊDZIN

Na wniosek mieszkañców wsi, w celu pe³niejszego za-
spokojenia ich potrzeb lokalnych i wszechstronnego wykorzy-
stania inicjatyw tej spo³eczno�ci - Rada Gminy w Polskiej Cere-
kwi, dzia³aj¹c na podstawie art. 35 ustawy z dnia 8 marca 1990r.
o samorz¹dzie gminnym (Dz. U.z 2001 r. Nr 142 , poz. 1591 wraz
z pó�n. zm.) oraz § 17 ust. 1 i 7 Statutu Gminy Polska Cerekiew,
ustala siê nastêpuj¹c¹ tre�æ Statutu So³ectwa Grzêdzin, zwane-
go dalej so³ectwem.

I.NAZWA  I TEREN DZIA£ANIA

§1. 1.Ogó³ mieszkañców so³ectwa Grzêdzin, stanowi Sa-
morz¹d Mieszkañców Wsi.

2.Nazwa Samorz¹du Mieszkañców Wsi brzmi  Grzêdzin.

§2. 1.So³ectwo Grzêdzin jest jednostk¹ pomocnicz¹ Gmi-
ny Polska Cerekiew.

2.Samorz¹d Mieszkañców Wsi So³ectwa Grzêdzin dzia³a
na podstawie przepisów prawa, a w szczególno�ci:

1/ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorz¹dzie gminnym,
2/uchwa³y Nr V/41/95 Rady Gminy w Polskiej Cerekwi i z

dnia 27 stycznia 1995 r. w sprawie Statutu Gminy Polska Cere-
kiew,

3/niniejszego Statutu.

 §3. Teren dzia³ania so³ectwa obejmuje  wie�  Grzêdzin.

II.ORGANIZACJA I ZAKRES DZIA£ANIA

§4. Kadencja So³tysa, Rady So³eckiej i innych organów
powo³anych przez  Zebranie Wiejskie trwa 4 lata od dnia wyboru.

§5. Do zadañ Samorz¹du Mieszkañców Wsi nale¿y:
1/udzia³ w rozpatrywaniu spraw socjalno - bytowych, opie-

ki zdrowotnej, kulturalnych, sportu, wypoczynku i innych zwi¹za-
nych z miejscem zamieszkania;

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

mieszkania;
4/tworzenie pomocy s¹siedzkiej;
5/sprawowanie kontroli spo³ecznej nad dzia³alno�ci¹ jed-

nostek organizacyjnych zwi¹zanych z warunkami ¿ycia na wsi.

Samorz¹dowi Mieszkañców Wsi powierza siê zarz¹dza-
nie i korzystanie z mienia komunalnego,  stanowi¹cego w³a-
sno�æ Gminy Polska Cerekiew.

Rodzaje sk³adników mienia oraz zasady i tryb korzystania
z tego mienia okre�la odrêbna uchwa³a Rady Gminy w Polskiej
Cerekwi.

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

1/podejmowanie  uchwa³ w sprawie so³ectwa w ramach
przyznanych kompetencji;

2/opiniowanie spraw nale¿¹cych do zakresu dzia³ania
Samorz¹du Mieszkañców Wsi;

3/wspó³uczestnictwo w organizowaniu i przeprowadzaniu przez
Radê Gminy konsultacji spo³ecznej projektów uchwa³ Rady Gminy w
sprawie o podstawowym znaczeniu dla mieszkañców so³ectwa;

4/wystêpowanie z wnioskami do Rady Gminy o rozpatry-
wanie spraw, których za³atwienie wykracza poza mo¿liwo�ci
mieszkañców so³ectwa;
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5/wspó³pracê z radnymi z terenu so³ectwa w zakresie or-
ganizacji spotkañ z wyborcami, dy¿urów oraz kierowanie do nich
wniosków dotycz¹cych so³ectwa;

6/ustalanie zadañ dla So³tysa do realizacji miêdzy Zebra-
niami Wiejskimi.

§7. Zebranie Wiejskie opiniuje, w czê�ci dotycz¹cej so-
³ectwa, przedstawiane do konsultacji przez Radê Gminy projek-
ty uchwa³ w sprawach:

- planu zagospodarowania przestrzennego,
- planu bud¿etu na dany rok.

§ 8. 1.Uchwa³y i opinie Zebrania Wiejskiego So³tys prze-
kazuje Wójtowi Gminy;

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

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

§9. Samorz¹d Mieszkañców Wsi mo¿e uczestniczyæ w po-
stêpowaniu administracyjnym na zasadach ustalonych w Ko-
deksie postêpowania administracyjnego dla organizacji spo-
³ecznych i w zwi¹zku z tym mo¿e wystêpowaæ z ¿¹daniem do-
puszczenia samorz¹du do udzia³u w postêpowaniu na prawach
strony, je¿eli jest to uzasadnione celami statutowymi samorz¹-
du i gdy przemawia za tym interes spo³eczny mieszkañców so-
³ectwa.

§10. Dla realizacji wspólnych przedsiêwziêæ Samorz¹d
Mieszkañców Wsi nawi¹zujê wspó³pracê z samorz¹dami miesz-
kañców s¹siednich so³ectw, zawiera porozumienia okre�laj¹ce
zakres i sposób wykonania wspólnych zadañ, mo¿e podejmo-
waæ wspólne uchwa³y.

§11. 1.W celu rozwijania aktywno�ci spo³ecznej i gospo-
darczej w so³ectwie oraz zapewnienia sta³ej ³¹czno�ci miêdzy
so³ectwem, a Rad¹ Gminy i Wójtem Gminy, mieszkañcy so³ec-
twa wybieraj¹ ze swojego grona So³tysa i jego Zastêpcê oraz
Radê So³eck¹.

Wybór na now¹ kadencjê odbywa siê na Zebraniu Wiej-
skim zwo³anym przez Wójta Gminy.

2.Wybór na now¹ kadencjê nastêpuje zgodnie z § 4 ni-
niejszego Statutu.

3.Pe³nienie funkcji so³tysa ma charakter spo³eczny. Ze-
branie Wiejskie mo¿e podj¹æ uchwa³ê o ustanowieniu miesiêcz-
nego wynagrodzenia ze �rodków finansowych pochodz¹cych z
funduszy so³ectwa.

4.So³tys i Rada So³ecka s¹ wybrani w g³osowaniu tajnym
w bezpo�redni sposób z nieograniczonej liczby kandydatów
przez sta³ych mieszkañców so³ectwa uprawnionych do g³oso-
wania.

§12. 1.Kandydatów na So³tysa i cz³onków Rady So³eckiej
zg³aszaj¹ osoby uprawnione do g³osowania, bezpo�rednio w
trakcie obrad Zebrania Wyborczego, ustnie albo przed Zebra-
niem na pi�mie, pod warunkiem poparcia kandydatury przez 10
osób uprawnionych do g³osowania, oraz pod warunkiem wyra-
¿enia zgody przez kandydata na udzia³ w wyborach.

2.Kandydatury przyjmuje komisja skrutacyjna wy³oniona
spo�ród cz³onków Zebrania.

3.Warunkiem przyjêcia ka¿dej kandydatury jest zgoda kan-
dydata wyra¿ona ustnie w czasie obrad Zebrania lub na pi�mie
w razie nieobecno�ci kandydata.

4.Zg³aszaj¹cy kandydat jest zobowi¹zany uzasadniæ swo-
ja kandydaturê.

§13. Odwo³anie So³tysa i Rady So³eckiej oraz poszczegól-
nych jej cz³onków mo¿e nast¹piæ przed up³ywem kadencji na
podstawie uchwa³y Zebrania Wiejskiego,  podjêtej bezwzglêd-
n¹ wiêkszo�ci¹ g³osów pe³nego sk³adu Zebrania.

§14. Do zadañ So³tysa nale¿y zarz¹dzanie codziennymi
sprawami so³ectwa, realizacja uchwa³ Zebrania Wiejskiego oraz
wykonywanie innych czynno�ci okre�lonych niniejszym Statu-
tem.

W szczególno�ci So³tys:
1/wykonuje zadania z zakresu administracji, okre�lone w

ustawach szczególnych,
2/utrzymuje sta³y kontakt z organami gminy,
3/kieruje akcj¹ pomocy w razie wypadków losowych i klêsk

¿ywio³owych,
4/udziela pomocy podró¿nym i turystom,
5/reprezentuje so³ectwo wobec Rady Gminy, Zarz¹du

Gminy i Wójta,
6/uczestniczy w naradach so³tysów.

§15.1.So³tys nie bêd¹cy radnym ,bierze udzia³ w sesjach
Rady Gminy.

2.Na sesjach Rady Gminy So³tysowi przys³uguje prawo
wystêpowania z g³osem doradczym. Mo¿e równie¿ zg³aszaæ
wnioski w imieniu Zebrania Mieszkañców.

§16. 1.Przy wykonywaniu swych zadañ, So³tys wspó³dzia-
³a z Rad¹ So³eck¹.

2.Rada So³ecka sk³ada siê z 4 osób.
3.Do obowi¹zków Rady So³eckiej nale¿y:
1/opracowywanie i przedk³adanie Zebraniu Wiejskiemu

projektów uchwa³ w sprawach bêd¹cych przedmiotem rozpatry-
wania przez  Zebranie;

2/ opracowywanie i przedk³adanie Zebraniu Wiejskiemu
projektów programów prac samorz¹du;

3/wystêpowanie wobec Zebrania Wiejskiego z inicjatywa-
mi dotycz¹cymi udzia³u mieszkañców w rozwi¹zywaniu proble-
mów so³ectwa i realizacji zadañ samorz¹du;

4/organizowanie wykonania uchwa³  Zebrania Wiejskie-
go oraz kontrolowanie ich realizacji;

5/prowadzenie spo³ecznej kontroli jednostek organizacyj-
nych prowadz¹cych obs³ugê miejscowej ludno�ci, formu³owa-
nie wniosków oraz kontrola ich realizacji;

6/decydowanie w sprawach udzia³u samorz¹du miesz-
kañców wsi w postêpowaniu administracyjnym;

7/wspó³dzia³anie z w³a�ciwymi organizacjami spo³eczny-
mi w celu wspólnej realizacji zadañ.

4.Na Zebraniach Wiejskich So³tys sk³ada informacjê o dzia-
³alno�ci Rady So³eckiej.

§17. 1.Zebranie Wiejskie mo¿e odwo³aæ So³tysa przed up³y-
wem kadencji, je¿eli:

1/utraci³ zaufanie mieszkañców so³ectwa,
2/nie wywi¹zuje siê ze swoich obowi¹zków lub dopu�ci³

siê czynu dyskwalifikuj¹cego go w opinii �rodowiska. Odwo³a-
nie to mo¿e nast¹piæ na wniosek Wójta Gminy,

3/dopu�ci³ siê przestêpstwa stwierdzonego prawomoc-
nym orzeczeniem s¹du. Odwo³anie to nastêpuje na wniosek
Wójta Gminy.

2.Wójt Gminy mo¿e zawiesiæ w czynno�ciach So³tysa, któ-
ry nie wywi¹zuje siê ze swoich obowi¹zków lub przeciwko które-
mu wszczêto postêpowanie karne.
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III.ZASADY I TRYBY ZWO£YWANIA ZEBRAÑ WIEJSKICH
ORAZ WARUNKI WA¯NO�CI PODEJMOWANIA UCHWA£

§18.Prawo do udzia³u w Zebraniu Wiejskim maj¹ wszy-
scy mieszkañcy so³ectwa posiadaj¹cy czynne prawo wyborcze.

§19.Zebranie Wiejskie zwo³uje So³tys:
1/z w³asnej inicjatywy,
2/na ¿¹danie co najmniej 1/5 uprawnionych do udzia³u w

Zebraniu,
3/na polecenie Rady Gminy lub Wójta Gminy.

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

2.Termin i miejsce Zebrania Wiejskiego podaje So³tys do
wiadomo�ci publicznej w sposób przyjêty w so³ectwie.

3.Zebranie Wiejskie zwo³ane na wniosek mieszkañców,
Rady Gminy lub Wójta Gminy winno odbywaæ siê w terminie 7
dni, chyba, ¿e wnioskodawca proponuje termin pó�niejszy.

§21. 1.Zebranie Wiejskie jest wa¿ne, gdy mieszkañcy so-
³ectwa zostali o nim prawid³owo powiadomieni, zgodnie z wy-
mogami Statutu.

2.Zebranie Wiejskie otwiera So³tys i przewodniczy jego
obradom.

3.Porz¹dek obrad ustala Zebranie Wiejskie na podstawie
projektu przed³o¿onego przez So³tysa.

4.Projekt porz¹dku obrad winien byæ skonsultowany z
Rad¹ So³eck¹. Sprawy proponowane do rozpatrzenia na Zebra-
niu winny byæ nale¿ycie przygotowane.

5.Obowi¹zkiem So³tysa jest zapewnienie referentów
spraw rozpatrywanych na Zebraniu. W przypadku powstania trud-
no�ci winien zwróciæ siê do Wójta Gminy lub Przewodnicz¹cego
Rady Gminy o pomoc; którzy wyznaczaj¹ w tym celu odpowiednich
radnych, cz³onków Zarz¹du lub pracowników Urzêdu Gminy.

§22. W celu udzielenia So³tysowi sta³ej pomocy w przygo-
towaniu materia³ów i w organizacji zebrañ, Wójt Gminy wyzna-
cza poszczególnych pracowników Urzêdu Gminy do kontakto-
wania siê z So³tysem.

§23. 1.Uchwa³y Zebrania Wiejskiego zapadaj¹ zwyk³¹ wiêk-
szo�ci¹ g³osów,  tzn. liczba g³osów "za" musi byæ wiêksza od
liczby g³osów "przeciw".

2.G³osowanie odbywa siê w sposób jawny z wyj¹tkiem
wyboru So³tysa i cz³onków Rady So³eckiej.

IV.TRYB WYBORU SO£TYSA I RADY SO£ECKIEJ

§24. 1.Zebranie Wiejskie, na którym ma byæ dokonany
wybór So³tysa i cz³onków Rady So³eckiej,  zwo³uje Wójt Gminy.
W tym celu Wójt Gminy okre�la miejsce, godzinê i dzieñ Zebra-
nia Wiejskiego oraz wyznacza,  za zgod¹ Przewodnicz¹cego
Rady Gminy,  radnych, którzy wezm¹ udzia³ w tym Zebraniu.

2.Zarz¹dzenie Wójta Gminy o zwo³aniu Zebrania Wiejskie-
go dla wyboru So³tysa i Rady So³eckiej podaje siê do wiadomo-
�ci mieszkañców so³ectwa co najmniej 7 dni przed wyznaczona
data Zebrania.

§25. 1.Dla dokonania wa¿nego wyboru So³tysa i Rady So-
³eckiej, na Zebraniu Wiejskim wymagana jest osobista obec-
no�æ co najmniej 1/5 sta³ych mieszkañców so³ectwa uprawnio-
nych do g³osowania.

2.O ile w wyznaczonym terminie na zebraniu wyborczym
nie uzyska siê obecno�ci 1/5 sta³ych mieszkañców so³ectwa
uprawnionych do g³osowania, wybory So³tysa i Rady So³eckiej

przeprowadza siê na nastêpnym zebraniu w tym samym dniu
po up³ywie 30 minut od pierwotnego terminu zebrania, bez wzglê-
du na liczbê uczestnicz¹cych w nim osób.

3.Liczbê sta³ych mieszkañców so³ectwa uprawnionych do
g³osowania okre�la Wójt Gminy,  na podstawie dokumentacji
ewidencyjnej ludno�ci.

§26. 1.Wybory przeprowadza komisja skrutacyjna, wybra-
na spo�ród uprawnionych uczestników zebrania. Cz³onkiem ko-
misji skrutacyjnej nie mo¿e byæ osoba kandyduj¹ca na So³tysa
lub cz³onka Rady So³eckiej.

2.Do zadañ komisji skrutacyjnej nale¿y:
1/przyjêcie zg³oszenia kandydatów,
2/przeprowadzenie g³osowania,
3/ustalenie wyników wyborów,
4/og³oszenie wyników wyborów,
5/sporz¹dzenie protoko³u o wynikach wyborów.
3.Protokó³ podpisuj¹ cz³onkowie komisji oraz przewodni-

cz¹cy zebrania.

§27. 1.Wybory odbywaj¹ siê przy nieograniczonej liczbie
kandydatów zg³oszonych bezpo�rednio przez uprawnionych
uczestników zebrania.

2.W pierwszej kolejno�ci nale¿y przeprowadziæ wybór So³-
tysa. W drugiej kolejno�ci przeprowadza siê wybory cz³onków
Rady So³eckiej.

§28. Wybory dla uzupe³nienia sk³adu Rady So³eckiej lub
wybrania nowego sk³adu ca³ej Rady, przeprowadza samodziel-
ne Zebranie Wiejskie zwo³ane przez So³tysa.

Wybory te przeprowadza siê na zasadach wyra¿onych w
rozdziale IV niniejszego Statutu.

V.POSTANOWIENIA KOÑCOWE

§29. 1.Nadzór nad dzia³alno�ci¹ So³tysa sprawuje Wójt
Gminy .

2.So³tys zobowi¹zany jest na ¿¹danie Wójta,  przedstawiæ
sprawozdanie ze swojej dzia³alno�ci.

§30. Zmiany Statutu dokonuje Rada Gminy.

§31. W przypadku spornych postanowieñ Statutu,  inter-
pretuje wi¹¿¹co Wójt Gminy.

STATUT
SO£ECTWA  JABOROWICE

Na wniosek mieszkañców wsi, w celu pe³niejszego za-
spokojenia ich potrzeb lokalnych i wszechstronnego wykorzy-
stania inicjatyw tej spo³eczno�ci - Rada Gminy w Polskiej Cere-
kwi, dzia³aj¹c na podstawie art. 35 ustawy z dnia 8 marca 1990r.
o samorz¹dzie gminnym (Dz. U.z 2001 r. Nr 142 , poz. 1591 wraz
z pó�n. zm.) oraz § 17 ust. 1 i 7 Statutu Gminy Polska Cerekiew,
ustala siê nastêpuj¹c¹ tre�æ Statutu So³ectwa Jaborowice, zwa-
nego dalej so³ectwem.

I.NAZWA  I TEREN DZIA£ANIA

§1. 1.Ogó³ mieszkañców so³ectwa Jaborowice stanowi
Samorz¹d Mieszkañców Wsi.

2.Nazwa Samorz¹du Mieszkañców Wsi brzmi Jaborowice

§2. 1.So³ectwo Jaborowice jest jednostk¹ pomocnicz¹
Gminy Polska Cerekiew.
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2.Samorz¹d Mieszkañców Wsi So³ectwa Jaborowice dzia³a
na podstawie przepisów prawa, a w szczególno�ci:

1/ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorz¹dzie gminnym,
2/uchwa³y Nr V/41/95 Rady Gminy w Polskiej Cerekwi i z

dnia 27 stycznia 1995 r. w sprawie  Statutu Gminy Polska Cere-
kiew,

4/niniejszego Statutu.

 §3. Teren dzia³ania so³ectwa obejmuje  wie� Jaborowice.

 II.ORGANIZACJA I ZAKRES DZIA£ANIA

§4. Kadencja So³tysa, Rady So³eckiej i innych organów
powo³anych przez  Zebranie Wiejskie trwa 4 lata od dnia wyboru.

  §5. Do zadañ Samorz¹du Mieszkañców Wsi nale¿y:
1/udzia³ w rozpatrywaniu spraw socjalno - bytowych, opie-

ki zdrowotnej, kulturalnych, sportu, wypoczynku i innych zwi¹za-
nych z miejscem zamieszkania;

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

mieszkania;
4/tworzenie pomocy s¹siedzkiej;
5/sprawowanie kontroli spo³ecznej nad dzia³alno�ci¹ jed-

nostek organizacyjnych zwi¹zanych z warunkami ¿ycia na wsi.

Samorz¹dowi Mieszkañców Wsi powierza siê zarz¹dza-
nie i korzystanie z mienia komunalnego,  stanowi¹cego w³a-
sno�æ Gminy Polska Cerekiew.

Rodzaje sk³adników mienia oraz zasady i tryb korzystania
z tego mienia okre�la odrêbna uchwa³a Rady Gminy w Polskiej
Cerekwi.

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

1/podejmowanie  uchwa³ w sprawie so³ectwa w ramach
przyznanych kompetencji;

2/opiniowanie spraw nale¿¹cych do zakresu dzia³ania
Samorz¹du Mieszkañców Wsi;

3/wspó³uczestnictwo w organizowaniu i przeprowadzaniu
przez Radê Gminy konsultacji spo³ecznej projektów uchwa³ Rady
Gminy w sprawie o podstawowym znaczeniu dla mieszkañców
so³ectwa;

4/wystêpowanie z wnioskami do Rady Gminy o rozpatry-
wanie spraw, których za³atwienie wykracza poza mo¿liwo�ci
mieszkañców so³ectwa;

5/wspó³pracê z radnymi z terenu so³ectwa w zakresie or-
ganizacji spotkañ z wyborcami, dy¿urów oraz kierowanie do nich
wniosków dotycz¹cych so³ectwa;

6/ustalanie zadañ dla So³tysa do realizacji miêdzy Zebra-
niami Wiejskimi.

§7. Zebranie Wiejskie opiniuje, w czê�ci dotycz¹cej so-
³ectwa, przedstawiane do konsultacji przez Radê Gminy projek-
ty uchwa³ w sprawach:

- planu zagospodarowania przestrzennego,
- planu bud¿etu na dany rok.

§ 8. 1.Uchwa³y i opinie Zebrania Wiejskiego So³tys prze-
kazuje Wójtowi Gminy;

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

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

§9. Samorz¹d Mieszkañców Wsi mo¿e uczestniczyæ w po-
stêpowaniu administracyjnym na zasadach ustalonych w Ko-
deksie postêpowania administracyjnego dla organizacji spo-
³ecznych i w zwi¹zku z tym mo¿e wystêpowaæ z ¿¹daniem do-
puszczenia samorz¹du do udzia³u w postêpowaniu na prawach
strony, je¿eli jest to uzasadnione celami statutowymi samorz¹-
du i gdy przemawia za tym interes spo³eczny mieszkañców so-
³ectwa.

§10. Dla realizacji wspólnych przedsiêwziêæ Samorz¹d
Mieszkañców Wsi nawi¹zujê wspó³pracê z samorz¹dami miesz-
kañców s¹siednich so³ectw, zawiera porozumienia okre�laj¹ce
zakres i sposób wykonania wspólnych zadañ, mo¿e podejmo-
waæ wspólne uchwa³y.

§11. 1.W celu rozwijania aktywno�ci spo³ecznej i gospo-
darczej w so³ectwie oraz zapewnienia sta³ej ³¹czno�ci miêdzy
so³ectwem, a Rad¹ Gminy i Wójtem Gminy, mieszkañcy so³ec-
twa wybieraj¹ ze swojego grona So³tysa i jego Zastêpcê oraz
Radê So³eck¹.

Wybór na now¹ kadencjê odbywa siê na Zebraniu Wiej-
skim zwo³anym przez Wójta Gminy.

2.Wybór na now¹ kadencjê nastêpuje zgodnie z § 4 ni-
niejszego Statutu.

3.Pe³nienie funkcji so³tysa ma charakter spo³eczny. Ze-
branie Wiejskie mo¿e podj¹æ uchwa³ê o ustanowieniu miesiêcz-
nego wynagrodzenia ze �rodków finansowych pochodz¹cych z
funduszy so³ectwa.

4.So³tys i Rada So³ecka s¹ wybrani w g³osowaniu tajnym
w bezpo�redni sposób z nieograniczonej liczby kandydatów
przez sta³ych mieszkañców so³ectwa uprawnionych do g³oso-
wania.

§12. 1.Kandydatów na So³tysa i cz³onków Rady So³eckiej
zg³aszaj¹ osoby uprawnione do g³osowania, bezpo�rednio w
trakcie obrad Zebrania Wyborczego, ustnie albo przed Zebra-
niem na pi�mie, pod warunkiem poparcia kandydatury przez 10
osób uprawnionych do g³osowania, oraz pod warunkiem wyra-
¿enia zgody przez kandydata na udzia³ w wyborach.

2.Kandydatury przyjmuje komisja skrutacyjna wy³oniona
spo�ród cz³onków Zebrania.

3.Zebrania lub na pi�mie w razie nieobecno�ci kandydata.
4.Zg³aszaj¹cy kandydat jest zobowi¹zany uzasadniæ swo-

ja kandydaturê.

§13. Odwo³anie So³tysa i Rady So³eckiej oraz poszczegól-
nych jej cz³onków mo¿e nast¹piæ przed up³ywem kadencji na
podstawie uchwa³y Zebrania Wiejskiego,  podjêtej bezwzglêd-
n¹ wiêkszo�ci¹ g³osów pe³nego sk³adu Zebrania.

§14. Do zadañ So³tysa nale¿y zarz¹dzanie codziennymi
sprawami so³ectwa, realizacja uchwa³ Zebrania Wiejskiego oraz
wykonywanie innych czynno�ci okre�lonych niniejszym Statu-
tem.

W szczególno�ci So³tys:
1/wykonuje zadania z zakresu administracji, okre�lone w

ustawach szczególnych,
2/utrzymuje sta³y kontakt z organami gminy,
3/kieruje akcj¹ pomocy w razie wypadków losowych i klêsk

¿ywio³owych,
4/udziela pomocy podró¿nym i turystom,
5/reprezentuje so³ectwo wobec Rady Gminy, Zarz¹du

Gminy i Wójta,
6/uczestniczy w naradach so³tysów.
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§15.1.So³tys nie bêd¹cy radnym ,bierze udzia³ w sesjach
Rady Gminy.

2.Na sesjach Rady Gminy So³tysowi przys³uguje prawo
wystêpowania z g³osem doradczym. Mo¿e równie¿ zg³aszaæ
wnioski w imieniu Zebrania Mieszkañców.

§16. 1.Przy wykonywaniu swych zadañ, So³tys wspó³dzia-
³a z Rad¹ So³eck¹.

2.Rada So³ecka sk³ada siê z 4 osób.
3.Do obowi¹zków Rady So³eckiej nale¿y:
1/opracowywanie i przedk³adanie Zebraniu Wiejskiemu

projektów uchwa³ w sprawach bêd¹cych przedmiotem rozpatry-
wania przez  Zebranie;

2/ opracowywanie i przedk³adanie Zebraniu Wiejskiemu
projektów programów prac samorz¹du;

3/wystêpowanie wobec Zebrania Wiejskiego z inicjatywa-
mi dotycz¹cymi udzia³u mieszkañców w rozwi¹zywaniu proble-
mów so³ectwa i realizacji zadañ samorz¹du;

4/organizowanie wykonania uchwa³  Zebrania Wiejskie-
go oraz kontrolowanie ich realizacji;

5/prowadzenie spo³ecznej kontroli jednostek organizacyj-
nych prowadz¹cych obs³ugê miejscowej ludno�ci, formu³owa-
nie wniosków oraz kontrola ich realizacji;

6/decydowanie w sprawach udzia³u samorz¹du miesz-
kañców wsi w postêpowaniu administracyjnym;

7/wspó³dzia³anie z w³a�ciwymi organizacjami spo³eczny-
mi w celu wspólnej realizacji zadañ.

4.Na zebraniach Wiejskich So³tys sk³ada informacjê o
dzia³alno�ci Rady So³eckiej.

§17. 1.Zebranie Wiejskie mo¿e odwo³aæ So³tysa przed up³y-
wem kadencji, je¿eli:

1/utraci³ zaufanie mieszkañców so³ectwa,
2/nie wywi¹zuje siê ze swoich obowi¹zków lub dopu�ci³

siê czynu dyskwalifikuj¹cego go w opinii �rodowiska. Odwo³a-
nie to mo¿e nast¹piæ na wniosek Wójta Gminy,

3/dopu�ci³ siê przestêpstwa stwierdzonego prawomoc-
nym orzeczeniem s¹du. Odwo³anie to nastêpuje na wniosek
Wójta Gminy.

2.Wójt Gminy mo¿e zawiesiæ w czynno�ciach So³tysa, któ-
ry nie wywi¹zuje siê ze swoich obowi¹zków lub przeciwko które-
mu wszczêto postêpowanie karne.

III.ZASADY I TRYBY ZWO£YWANIA ZEBRAÑ WIEJSKICH
ORAZ WARUNKI WA¯NO�CI PODEJMOWANIA UCHWA£

§18. Prawo do udzia³u w  Zebraniu Wiejskim maj¹ wszy-
scy mieszkañcy so³ectwa posiadaj¹cy czynne prawo wyborcze.

§19. Zebranie Wiejskie zwo³uje So³tys:
1/z w³asnej inicjatywy,
2/na ¿¹danie co najmniej 1/5 uprawnionych do udzia³u w

Zebraniu,
3/na polecenie Rady Gminy lub Wójta Gminy.

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

2.Termin i miejsce Zebrania Wiejskiego podaje So³tys do
wiadomo�ci publicznej w sposób przyjêty w so³ectwie.

3.Zebranie Wiejskie zwo³ane na wniosek mieszkañców,
Rady Gminy lub Wójta Gminy winno odbywaæ siê w terminie 7
dni, chyba, ¿e wnioskodawca proponuje termin pó�niejszy.

§21. 1.Zebranie Wiejskie jest wa¿ne, gdy mieszkañcy so-
³ectwa zostali o nim prawid³owo powiadomieni, zgodnie z wy-
mogami Statutu.

2.Zebranie Wiejskie otwiera So³tys i przewodniczy jego
obradom.

3.Porz¹dek obrad ustala Zebranie Wiejskie na podstawie
projektu przed³o¿onego przez So³tysa.

4.Projekt porz¹dku obrad winien byæ skonsultowany z
Rad¹ So³eck¹. Sprawy proponowane do rozpatrzenia na Zebra-
niu winny byæ nale¿ycie przygotowane.

5.Obowi¹zkiem So³tysa jest zapewnienie referentów
spraw rozpatrywanych na Zebraniu. W przypadku powstania trud-
no�ci winien zwróciæ siê do Wójta Gminy lub Przewodnicz¹cego
Rady Gminy o pomoc; którzy wyznaczaj¹ w tym celu odpowied-
nich radnych, cz³onków Zarz¹du lub pracowników Urzêdu Gminy.

§22. W celu udzielenia So³tysowi sta³ej pomocy w przygo-
towaniu materia³ów i w organizacji zebrañ, Wójt Gminy wyzna-
cza poszczególnych pracowników Urzêdu Gminy do kontakto-
wania siê z So³tysem.

§23. 1.Uchwa³y Zebrania Wiejskiego zapadaj¹ zwyk³¹ wiêk-
szo�ci¹ g³osów,  tzn. liczba g³osów "za" musi byæ wiêksza od
liczby g³osów "przeciw".

2.G³osowanie odbywa siê w sposób jawny z wyj¹tkiem
wyboru So³tysa i cz³onków Rady So³eckiej.

IV.TRYB WYBORU SO£TYSA I RADY SO£ECKIEJ

§24. 1.Zebranie Wiejskie, na którym ma byæ dokonany
wybór So³tysa i cz³onków Rady So³eckiej,  zwo³uje Wójt Gminy.
W tym celu Wójt Gminy okre�la miejsce, godzinê i dzieñ Zebra-
nia Wiejskiego oraz wyznacza,  za zgod¹ Przewodnicz¹cego
Rady Gminy,  radnych, którzy wezm¹ udzia³ w tym Zebraniu.

2.Zarz¹dzenie Wójta Gminy o zwo³aniu Zebrania Wiejskie-
go dla wyboru So³tysa i Rady So³eckiej podaje siê do wiadomo-
�ci mieszkañców so³ectwa co najmniej 7 dni przed wyznaczon¹
dat¹ Zebrania.

§25. 1.Dla dokonania wa¿nego wyboru So³tysa i Rady So-
³eckiej, na Zebraniu Wiejskim wymagana jest osobista obec-
no�æ co najmniej 1/5 sta³ych mieszkañców so³ectwa uprawnio-
nych do g³osowania.

2.O ile w wyznaczonym terminie na zebraniu wyborczym
nie uzyska siê obecno�ci 1/5 sta³ych mieszkañców so³ectwa
uprawnionych do g³osowania, wybory So³tysa i Rady So³eckiej
przeprowadza siê na nastêpnym zebraniu w tym samym dniu
po up³ywie 30 minut od pierwotnego terminu zebrania, bez wzglê-
du na liczbê uczestnicz¹cych w nim osób.

3.Liczbê sta³ych mieszkañców so³ectwa uprawnionych do
g³osowania okre�la Wójt Gminy,  na podstawie dokumentacji
ewidencyjnej ludno�ci.

§26. 1.Wybory przeprowadza komisja skrutacyjna, wybra-
na spo�ród uprawnionych uczestników zebrania. Cz³onkiem ko-
misji skrutacyjnej nie mo¿e byæ osoba kandyduj¹ca na So³tysa
lub cz³onka Rady So³eckiej.

2.Do zadañ komisji skrutacyjnej nale¿y:
1/przyjêcie zg³oszenia kandydatów,
2/przeprowadzenie g³osowania,
3/ustalenie wyników wyborów,
4/og³oszenie wyników wyborów,
5/sporz¹dzenie protoko³u o wynikach wyborów.
3.Protokó³ podpisuj¹ cz³onkowie komisji oraz przewodni-

cz¹cy zebrania.

§27. 1.Wybory odbywaj¹ siê przy nieograniczonej liczbie
kandydatów zg³oszonych bezpo�rednio przez uprawnionych
uczestników zebrania.
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2.W pierwszej kolejno�ci nale¿y przeprowadziæ wybór So³-
tysa. W drugiej kolejno�ci przeprowadza siê wybory cz³onków
Rady So³eckiej.

§28. Wybory dla uzupe³nienia sk³adu Rady So³eckiej lub
wybrania nowego sk³adu ca³ej Rady, przeprowadza samodziel-
ne Zebranie Wiejskie zwo³ane przez So³tysa.

Wybory te przeprowadza siê na zasadach wyra¿onych w
rozdziale IV niniejszego Statutu.

V.POSTANOWIENIA KOÑCOWE

§29. 1.Nadzór nad dzia³alno�ci¹ So³tysa sprawuje Wójt
Gminy .

2.So³tys zobowi¹zany jest na ¿¹danie Wójta,  przedstawiæ
sprawozdanie ze swojej dzia³alno�ci.

§30. Zmiany Statutu dokonuje Rada Gminy.

§31. W przypadku spornych postanowieñ Statutu,  inter-
pretuje wi¹¿¹co Wójt Gminy.

STATUT
SO£ECTWA  KOZA

Na wniosek mieszkañców wsi, w celu pe³niejszego za-
spokojenia ich potrzeb lokalnych i wszechstronnego wykorzy-
stania inicjatyw tej spo³eczno�ci - Rada Gminy w Polskiej Cere-
kwi, dzia³aj¹c na podstawie art. 35 ustawy z dnia 8 marca 1990r.
o samorz¹dzie gminnym (Dz. U.z 2001 r. Nr 142 , poz. 1591 wraz
z pó�n. zm.) oraz § 17 ust. 1 i 7 Statutu Gminy Polska Cerekiew,
ustala siê nastêpuj¹c¹ tre�æ Statutu So³ectwa Koza, zwanego
dalej so³ectwem.

I.NAZWA  I TEREN DZIA£ANIA

§1. 1.Ogó³ mieszkañców so³ectwa Koza stanowi Samo-
rz¹d Mieszkañców Wsi.

2.Nazwa Samorz¹du Mieszkañców Wsi brzmi Koza

§2. 1.So³ectwo Koza jest jednostk¹ pomocnicz¹ Gminy
Polska Cerekiew.

2.Samorz¹d Mieszkañców Wsi So³ectwa Koza dzia³a na
podstawie przepisów prawa, a w szczególno�ci:

1/ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorz¹dzie gminnym,
2/uchwa³y Nr V/41/95 Rady Gminy w Polskiej Cerekwi i z

dnia 27 stycznia 1995 r. w sprawie Statutu Gminy Polska Cerekiew,
3/niniejszego Statutu.

§3. Teren dzia³ania so³ectwa obejmuje  wie� Koza.

 II.ORGANIZACJA I ZAKRES DZIA£ANIA

§4. Kadencja So³tysa, Rady So³eckiej i innych organów
powo³anych przez  Zebranie Wiejskie trwa 4 lata od dnia wyboru.

§5. Do zadañ Samorz¹du Mieszkañców Wsi nale¿y:
1/udzia³ w rozpatrywaniu spraw socjalno - bytowych, opie-

ki zdrowotnej, kulturalnych, sportu, wypoczynku i innych zwi¹za-
nych z miejscem zamieszkania;

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

mieszkania;
4/tworzenie pomocy s¹siedzkiej;
5/sprawowanie kontroli spo³ecznej nad dzia³alno�ci¹ jed-

nostek organizacyjnych zwi¹zanych z warunkami ¿ycia na wsi.

Samorz¹dowi Mieszkañców Wsi powierza siê zarz¹dza-
nie i korzystanie z mienia komunalnego,  stanowi¹cego w³a-
sno�æ Gminy Polska Cerekiew.

Rodzaje sk³adników mienia oraz zasady i tryb korzystania
z tego mienia okre�la odrêbna uchwa³a Rady Gminy w Polskiej
Cerekwi.

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

1/podejmowanie  uchwa³ w sprawie so³ectwa w ramach
przyznanych kompetencji;

2/opiniowanie spraw nale¿¹cych do zakresu dzia³ania
Samorz¹du Mieszkañców Wsi;

3/wspó³uczestnictwo w organizowaniu i przeprowadzaniu
przez Radê Gminy konsultacji spo³ecznej projektów uchwa³ Rady
Gminy w sprawie o podstawowym znaczeniu dla mieszkañców
so³ectwa;

4/wystêpowanie z wnioskami do Rady Gminy o rozpatry-
wanie spraw, których za³atwienie wykracza poza mo¿liwo�ci
mieszkañców so³ectwa;

5/wspó³pracê z radnymi z terenu so³ectwa w zakresie or-
ganizacji spotkañ z wyborcami, dy¿urów oraz kierowanie do nich
wniosków dotycz¹cych so³ectwa;

6/ustalanie zadañ dla So³tysa do realizacji miêdzy Zebra-
niami Wiejskimi.

§7. Zebranie Wiejskie opiniuje, w czê�ci dotycz¹cej so-
³ectwa, przedstawiane do konsultacji przez Radê Gminy projek-
ty uchwa³ w sprawach:

- planu zagospodarowania przestrzennego,
- planu bud¿etu na dany rok.

§ 8. 1.Uchwa³y i opinie Zebrania Wiejskiego So³tys prze-
kazuje Wójtowi Gminy;

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

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

§9. Samorz¹d Mieszkañców Wsi mo¿e uczestniczyæ w po-
stêpowaniu administracyjnym na zasadach ustalonych w Ko-
deksie postêpowania administracyjnego dla organizacji spo-
³ecznych i w zwi¹zku z tym mo¿e wystêpowaæ z ¿¹daniem do-
puszczenia samorz¹du do udzia³u w postêpowaniu na prawach
strony, je¿eli jest to uzasadnione celami statutowymi samorz¹-
du i gdy przemawia za tym interes spo³eczny mieszkañców so-
³ectwa.

§10. Dla realizacji wspólnych przedsiêwziêæ Samorz¹d
Mieszkañców Wsi nawi¹zujê wspó³pracê z samorz¹dami miesz-
kañców s¹siednich so³ectw, zawiera porozumienia okre�laj¹ce
zakres i sposób wykonania wspólnych zadañ, mo¿e podejmo-
waæ wspólne uchwa³y.

§11. 1.W celu rozwijania aktywno�ci spo³ecznej i gospo-
darczej w so³ectwie oraz zapewnienia sta³ej ³¹czno�ci miêdzy
so³ectwem, a Rad¹ Gminy i Wójtem Gminy, mieszkañcy so³ec-
twa wybieraj¹ ze swojego grona So³tysa i jego Zastêpcê oraz
Radê So³eck¹.

Wybór na now¹ kadencjê odbywa siê na Zebraniu Wiej-
skim zwo³anym przez Wójta Gminy.

2.Wybór na now¹ kadencjê nastêpuje zgodnie z § 4 ni-
niejszego Statutu.
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3.Pe³nienie funkcji so³tysa ma charakter spo³eczny. Ze-
branie Wiejskie mo¿e podj¹æ uchwa³ê o ustanowieniu miesiêcz-
nego wynagrodzenia ze �rodków finansowych pochodz¹cych z
funduszy so³ectwa.

4.So³tys i Rada So³ecka s¹ wybrani w g³osowaniu tajnym
w bezpo�redni sposób z nieograniczonej liczby kandydatów
przez sta³ych mieszkañców so³ectwa uprawnionych do g³oso-
wania.

§12. 1.Kandydatów na So³tysa i cz³onków Rady So³eckiej
zg³aszaj¹ osoby uprawnione do g³osowania, bezpo�rednio w
trakcie obrad Zebrania Wyborczego, ustnie albo przed Zebra-
niem na pi�mie, pod warunkiem poparcia kandydatury przez 10
osób uprawnionych do g³osowania, oraz pod warunkiem wyra-
¿enia zgody przez kandydata na udzia³ w wyborach.

2.Kandydatury przyjmuje komisja skrutacyjna wy³oniona
spo�ród cz³onków Zebrania.

3.Warunkiem przyjêcia ka¿dej kandydatury jest zgoda kan-
dydata wyra¿ona ustnie w czasie obrad Zebrania lub na pi�mie
w razie nieobecno�ci kandydata.

4.Zg³aszaj¹cy kandydat jest zobowi¹zany uzasadniæ swo-
ja kandydaturê.

§13. Odwo³anie So³tysa i Rady So³eckiej oraz poszczegól-
nych jej cz³onków mo¿e nast¹piæ przed up³ywem kadencji na
podstawie uchwa³y Zebrania Wiejskiego,  podjêtej bezwzglêd-
n¹ wiêkszo�ci¹ g³osów pe³nego sk³adu Zebrania.

§14. Do zadañ So³tysa nale¿y zarz¹dzanie codziennymi
sprawami so³ectwa, realizacja uchwa³ Zebrania Wiejskiego oraz
wykonywanie innych czynno�ci okre�lonych niniejszym Statu-
tem.

W szczególno�ci So³tys:
1/wykonuje zadania z zakresu administracji, okre�lone w

ustawach szczególnych,
2/utrzymuje sta³y kontakt z organami gminy,
3/kieruje akcj¹ pomocy w razie wypadków losowych i klêsk

¿ywio³owych,
4/udziela pomocy podró¿nym i turystom,
5/reprezentuje so³ectwo wobec Rady Gminy, Zarz¹du

Gminy i Wójta,
6/uczestniczy w naradach so³tysów.

§15. 1.So³tys nie bêd¹cy radnym ,bierze udzia³ w sesjach
Rady Gminy.

2.Na sesjach Rady Gminy So³tysowi przys³uguje prawo
wystêpowania z g³osem doradczym. Mo¿e równie¿ zg³aszaæ
wnioski w imieniu Zebrania Mieszkañców.

§16. 1.Przy wykonywaniu swych zadañ, So³tys wspó³dzia-
³a z Rad¹ So³eck¹.

2.Rada So³ecka sk³ada siê z 4 osób.
3.Do obowi¹zków Rady So³eckiej nale¿y:
1/opracowywanie i przedk³adanie Zebraniu Wiejskiemu

projektów uchwa³ w sprawach bêd¹cych przedmiotem rozpatry-
wania przez  Zebranie;

2/ opracowywanie i przedk³adanie Zebraniu Wiejskiemu
projektów programów prac samorz¹du;

3/wystêpowanie wobec Zebrania Wiejskiego z inicjatywa-
mi dotycz¹cymi udzia³u mieszkañców w rozwi¹zywaniu proble-
mów so³ectwa i realizacji zadañ samorz¹du;

4/organizowanie wykonania uchwa³  Zebrania Wiejskie-
go oraz kontrolowanie ich realizacji;

5/prowadzenie spo³ecznej kontroli jednostek organizacyj-
nych prowadz¹cych obs³ugê miejscowej ludno�ci, formu³owa-
nie wniosków oraz kontrola ich realizacji;

6/decydowanie w sprawach udzia³u samorz¹du miesz-
kañców wsi w postêpowaniu administracyjnym;

7/wspó³dzia³anie z w³a�ciwymi organizacjami spo³eczny-
mi w celu wspólnej realizacji zadañ.

4.Na zebraniach Wiejskich So³tys sk³ada informacjê o
dzia³alno�ci Rady So³eckiej.

§17. 1.Zebranie Wiejskie mo¿e odwo³aæ So³tysa przed up³y-
wem kadencji, je¿eli:

1/utraci³ zaufanie mieszkañców so³ectwa,
2/nie wywi¹zuje siê ze swoich obowi¹zków lub dopu�ci³

siê czynu dyskwalifikuj¹cego go w opinii �rodowiska. Odwo³a-
nie to mo¿e nast¹piæ na wniosek Wójta Gminy,

3/dopu�ci³ siê przestêpstwa stwierdzonego prawomoc-
nym orzeczeniem s¹du. Odwo³anie to nastêpuje na wniosek
Wójta Gminy.

2.Wójt Gminy mo¿e zawiesiæ w czynno�ciach So³tysa, któ-
ry nie wywi¹zuje siê ze swoich obowi¹zków lub przeciwko które-
mu wszczêto postêpowanie karne.

III.ZASADY I TRYBY ZWO£YWANIA ZEBRAÑ WIEJSKICH
ORAZ WARUNKI WA¯NO�CI PODEJMOWANIA UCHWA£

§18. Prawo do udzia³u w Zebraniu Wiejskim maj¹ wszy-
scy mieszkañcy so³ectwa posiadaj¹cy czynne prawo wyborcze.

§19. Zebranie Wiejskie zwo³uje So³tys:
1/z w³asnej inicjatywy,
2/na ¿¹danie co najmniej 1/5 uprawnionych do udzia³u w

Zebraniu,
3/na polecenie Rady Gminy lub Wójta Gminy.

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

2.Termin i miejsce Zebrania Wiejskiego podaje So³tys do
wiadomo�ci publicznej w sposób przyjêty w so³ectwie.

3.Zebranie Wiejskie zwo³ane na wniosek mieszkañców,
Rady Gminy lub Wójta Gminy winno odbywaæ siê w terminie 7
dni, chyba, ¿e wnioskodawca proponuje termin pó�niejszy.

§21. 1.Zebranie Wiejskie jest wa¿ne, gdy mieszkañcy so-
³ectwa zostali o nim prawid³owo powiadomieni, zgodnie z wy-
mogami Statutu.

2.Zebranie Wiejskie otwiera So³tys i przewodniczy jego
obradom.

3.Porz¹dek obrad ustala Zebranie Wiejskie na podstawie
projektu przed³o¿onego przez So³tysa.

4.Projekt porz¹dku obrad winien byæ skonsultowany z
Rad¹ So³eck¹. Sprawy proponowane do rozpatrzenia na Zebra-
niu winny byæ nale¿ycie przygotowane.

5.Obowi¹zkiem So³tysa jest zapewnienie referentów
spraw rozpatrywanych na Zebraniu. W przypadku powstania trud-
no�ci winien zwróciæ siê do Wójta Gminy lub Przewodnicz¹cego
Rady Gminy o pomoc; którzy wyznaczaj¹ w tym celu odpowied-
nich radnych, cz³onków Zarz¹du lub pracowników Urzêdu Gminy.

§22. W celu udzielenia So³tysowi sta³ej pomocy w przygo-
towaniu materia³ów i w organizacji zebrañ, Wójt Gminy wyzna-
cza poszczególnych pracowników Urzêdu Gminy do kontakto-
wania siê z So³tysem.

§23. 1.Uchwa³y Zebrania Wiejskiego zapadaj¹ zwyk³¹ wiêk-
szo�ci¹ g³osów,  tzn. liczba g³osów "za" musi byæ wiêksza od
liczby g³osów "przeciw".

2.G³osowanie odbywa siê w sposób jawny z wyj¹tkiem
wyboru So³tysa i cz³onków Rady So³eckiej.
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IV.TRYB WYBORU SO£TYSA I RADY SO£ECKIEJ

§24. 1.Zebranie Wiejskie, na którym ma byæ dokonany
wybór So³tysa i cz³onków Rady So³eckiej,  zwo³uje Wójt Gminy.
W tym celu Wójt Gminy okre�la miejsce, godzinê i dzieñ Zebra-
nia Wiejskiego oraz wyznacza,  za zgod¹ Przewodnicz¹cego
Rady Gminy,  radnych, którzy wezm¹ udzia³ w tym Zebraniu.

2.Zarz¹dzenie Wójta Gminy o zwo³aniu Zebrania Wiejskie-
go dla wyboru So³tysa i Rady So³eckiej podaje siê do wiadomo-
�ci mieszkañców so³ectwa co najmniej 7 dni przed wyznaczon¹
dat¹ Zebrania.

§25. 1.Dla dokonania wa¿nego wyboru So³tysa i Rady So-
³eckiej, na Zebraniu Wiejskim wymagana jest osobista obec-
no�æ co najmniej 1/5 sta³ych mieszkañców so³ectwa uprawnio-
nych do g³osowania.

2.O ile w wyznaczonym terminie na zebraniu wyborczym
nie uzyska siê obecno�ci 1/5 sta³ych mieszkañców so³ectwa
uprawnionych do g³osowania, wybory So³tysa i Rady So³eckiej
przeprowadza siê na nastêpnym zebraniu w tym samym dniu
po up³ywie 30 minut od pierwotnego terminu zebrania, bez wzglê-
du na liczbê uczestnicz¹cych w nim osób.

3.Liczbê sta³ych mieszkañców so³ectwa uprawnionych do
g³osowania okre�la Wójt Gminy,  na podstawie dokumentacji
ewidencyjnej ludno�ci.

§26. 1.Wybory przeprowadza komisja skrutacyjna, wybra-
na spo�ród uprawnionych uczestników zebrania. Cz³onkiem ko-
misji skrutacyjnej nie mo¿e byæ osoba kandyduj¹ca na So³tysa
lub cz³onka Rady So³eckiej.

2.Do zadañ komisji skrutacyjnej nale¿y:
1/przyjêcie zg³oszenia kandydatów,
2/przeprowadzenie g³osowania,
3/ustalenie wyników wyborów,
4/og³oszenie wyników wyborów,
5/sporz¹dzenie protoko³u o wynikach wyborów.
3.Protokó³ podpisuj¹ cz³onkowie komisji oraz przewodni-

cz¹cy zebrania.

§27. 1.Wybory odbywaj¹ siê przy nieograniczonej liczbie
kandydatów zg³oszonych bezpo�rednio przez uprawnionych
uczestników zebrania.

2.W pierwszej kolejno�ci nale¿y przeprowadziæ wybór So³-
tysa. W drugiej kolejno�ci przeprowadza siê wybory cz³onków
Rady So³eckiej.

§28. Wybory dla uzupe³nienia sk³adu Rady So³eckiej lub
wybrania nowego sk³adu ca³ej Rady, przeprowadza samodziel-
ne Zebranie Wiejskie zwo³ane przez So³tysa.

Wybory te przeprowadza siê na zasadach wyra¿onych w
rozdziale IV niniejszego Statutu.

V.POSTANOWIENIA KOÑCOWE

§29. 1.Nadzór nad dzia³alno�ci¹ So³tysa sprawuje Wójt
Gminy .

2.So³tys zobowi¹zany jest na ¿¹danie Wójta,  przedstawiæ
sprawozdanie ze swojej dzia³alno�ci.

§30. Zmiany Statutu dokonuje Rada Gminy.

§31. W przypadku spornych postanowieñ Statutu,  inter-
pretuje wi¹¿¹co Wójt Gminy.

STATUT
SO£ECTWA  LIGOTA  MA£A

Na wniosek mieszkañców wsi, w celu pe³niejszego za-
spokojenia ich potrzeb lokalnych i wszechstronnego wykorzy-
stania inicjatyw tej spo³eczno�ci - Rada Gminy w Polskiej Cere-
kwi, dzia³aj¹c na podstawie art. 35 ustawy z dnia 8 marca 1990r.
o samorz¹dzie gminnym (Dz. U.z 2001 r. Nr 142 , poz. 1591 wraz
z pó�n. zm.) oraz § 17 ust. 1 i 7 Statutu Gminy Polska Cerekiew,
ustala siê nastêpuj¹c¹ tre�æ Statutu So³ectwaLigota Ma³a, zwa-
nego dalej so³ectwem.

I.NAZWA  I TEREN DZIA£ANIA

§1. 1.Ogó³ mieszkañców so³ectwa Ligota Ma³a stanowi
Samorz¹d Mieszkañców Wsi.

2.Nazwa Samorz¹du Mieszkañców Wsi brzmi Ligota Ma³a.

§2. 1.So³ectwo Ligota Ma³a jest jednostk¹ pomocnicz¹
Gminy Polska Cerekiew.

2.Samorz¹d Mieszkañców Wsi So³ectwa Ligota Ma³a dzia³a
na podstawie przepisów prawa, a w szczególno�ci:

1/ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorz¹dzie gminnym,
2/uchwa³y Nr V/41/95 Rady Gminy w Polskiej Cerekwi i z dnia

27 stycznia 1995 r. w sprawie Statutu Gminy Polska Cerekiew,
3/niniejszego Statutu.

 §3. Teren dzia³ania so³ectwa obejmuje  wie� Ligota Ma³a.

 II.ORGANIZACJA I ZAKRES DZIA£ANIA

§4. Kadencja So³tysa, Rady So³eckiej i innych organów
powo³anych przez  Zebranie Wiejskie trwa 4 lata od dnia wyboru.

  §5. Do zadañ Samorz¹du Mieszkañców Wsi nale¿y:
1/udzia³ w rozpatrywaniu spraw socjalno - bytowych, opie-

ki zdrowotnej, kulturalnych, sportu, wypoczynku i innych zwi¹za-
nych z miejscem zamieszkania;

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

mieszkania;
4/tworzenie pomocy s¹siedzkiej;
5/sprawowanie kontroli spo³ecznej nad dzia³alno�ci¹ jed-

nostek organizacyjnych zwi¹zanych z warunkami ¿ycia na wsi.

Samorz¹dowi Mieszkañców Wsi powierza siê zarz¹dza-
nie i korzystanie z mienia komunalnego,  stanowi¹cego w³a-
sno�æ Gminy Polska Cerekiew.

Rodzaje sk³adników mienia oraz zasady i tryb korzystania
z tego mienia okre�la odrêbna uchwa³a Rady Gminy w Polskiej
Cerekwi.

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

1/podejmowanie  uchwa³ w sprawie so³ectwa w ramach
przyznanych kompetencji;

2/opiniowanie spraw nale¿¹cych do zakresu dzia³ania
Samorz¹du Mieszkañców Wsi;

3/wspó³uczestnictwo w organizowaniu i przeprowadzaniu
przez Radê Gminy konsultacji spo³ecznej projektów uchwa³ Rady
Gminy w sprawie o podstawowym znaczeniu dla mieszkañców
so³ectwa;

4/wystêpowanie z wnioskami do Rady Gminy o rozpatry-
wanie spraw, których za³atwienie wykracza poza mo¿liwo�ci
mieszkañców so³ectwa;
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5/wspó³pracê z radnymi z terenu so³ectwa w zakresie or-
ganizacji spotkañ z wyborcami, dy¿urów oraz kierowanie do nich
wniosków dotycz¹cych so³ectwa;

6/ustalanie zadañ dla So³tysa do realizacji miêdzy Zebra-
niami Wiejskimi.

§7. Zebranie Wiejskie opiniuje, w czê�ci dotycz¹cej so-
³ectwa, przedstawiane do konsultacji przez Radê Gminy projek-
ty uchwa³ w sprawach:

- planu zagospodarowania przestrzennego,
- planu bud¿etu na dany rok.

§ 8. 1.Uchwa³y i opinie Zebrania Wiejskiego So³tys prze-
kazuje Wójtowi Gminy;

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

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

§9. Samorz¹d Mieszkañców Wsi mo¿e uczestniczyæ w po-
stêpowaniu administracyjnym na zasadach ustalonych w Ko-
deksie postêpowania administracyjnego dla organizacji spo-
³ecznych i w zwi¹zku z tym mo¿e wystêpowaæ z ¿¹daniem do-
puszczenia samorz¹du do udzia³u w postêpowaniu na prawach
strony, je¿eli jest to uzasadnione celami statutowymi samorz¹-
du i gdy przemawia za tym interes spo³eczny mieszkañców so-
³ectwa.

§10. Dla realizacji wspólnych przedsiêwziêæ Samorz¹d
Mieszkañców Wsi nawi¹zujê wspó³pracê z samorz¹dami miesz-
kañców s¹siednich so³ectw, zawiera porozumienia okre�laj¹ce
zakres i sposób wykonania wspólnych zadañ, mo¿e podejmo-
waæ wspólne uchwa³y.

§11. 1.W celu rozwijania aktywno�ci spo³ecznej i gospo-
darczej w so³ectwie oraz zapewnienia sta³ej ³¹czno�ci miêdzy
so³ectwem, a Rad¹ Gminy i Wójtem Gminy, mieszkañcy so³ec-
twa wybieraj¹ ze swojego grona So³tysa i jego Zastêpcê oraz
Radê So³eck¹.

Wybór na now¹ kadencjê odbywa siê na Zebraniu Wiej-
skim zwo³anym przez Wójta Gminy.

2.Wybór na now¹ kadencjê nastêpuje zgodnie z § 4 ni-
niejszego Statutu.

3.Pe³nienie funkcji so³tysa ma charakter spo³eczny. Ze-
branie Wiejskie mo¿e podj¹æ uchwa³ê o ustanowieniu miesiêcz-
nego wynagrodzenia ze �rodków finansowych pochodz¹cych z
funduszy so³ectwa.

4.So³tys i Rada So³ecka s¹ wybrani w g³osowaniu tajnym
w bezpo�redni sposób z nieograniczonej liczby kandydatów
przez sta³ych mieszkañców so³ectwa uprawnionych do g³oso-
wania.

§12. 1.Kandydatów na So³tysa i cz³onków Rady So³eckiej
zg³aszaj¹ osoby uprawnione do g³osowania, bezpo�rednio w
trakcie obrad Zebrania Wyborczego, ustnie albo przed Zebra-
niem na pi�mie, pod warunkiem poparcia kandydatury przez 10
osób uprawnionych do g³osowania, oraz pod warunkiem wyra-
¿enia zgody przez kandydata na udzia³ w wyborach.

2.Kandydatury przyjmuje komisja skrutacyjna wy³oniona
spo�ród cz³onków Zebrania.

3.Warunkiem przyjêcia ka¿dej kandydatury jest zgoda kan-
dydata wyra¿ona ustnie w czasie obrad Zebrania lub na pi�mie
w razie nieobecno�ci kandydata.

4.Zg³aszaj¹cy kandydat jest zobowi¹zany uzasadniæ swo-
ja kandydaturê.

§13. Odwo³anie So³tysa i Rady So³eckiej oraz poszczegól-
nych jej cz³onków mo¿e nast¹piæ przed up³ywem kadencji na
podstawie uchwa³y Zebrania Wiejskiego,  podjêtej bezwzglêd-
n¹ wiêkszo�ci¹ g³osów pe³nego sk³adu Zebrania.

§14. Do zadañ So³tysa nale¿y zarz¹dzanie codziennymi
sprawami so³ectwa, realizacja uchwa³ Zebrania Wiejskiego oraz
wykonywanie innych czynno�ci okre�lonych niniejszym Statu-
tem.

W szczególno�ci So³tys:
1/wykonuje zadania z zakresu administracji, okre�lone w

ustawach szczególnych,
2/utrzymuje sta³y kontakt z organami gminy,
3/kieruje akcj¹ pomocy w razie wypadków losowych i klêsk

¿ywio³owych,
4/udziela pomocy podró¿nym i turystom,
4/reprezentuje so³ectwo wobec Rady Gminy, Zarz¹du

Gminy i Wójta,
5/uczestniczy w naradach so³tysów.

§15. 1.So³tys nie bêd¹cy radnym ,bierze udzia³ w sesjach
Rady Gminy.

2.Na sesjach Rady Gminy So³tysowi przys³uguje prawo
wystêpowania z g³osem doradczym. Mo¿e równie¿ zg³aszaæ
wnioski w imieniu Zebrania Mieszkañców.

§16. 1.Przy wykonywaniu swych zadañ, So³tys wspó³dzia-
³a z Rad¹ So³eck¹.

2.Rada So³ecka sk³ada siê z 4 osób.
3.Do obowi¹zków Rady So³eckiej nale¿y:
1/opracowywanie i przedk³adanie Zebraniu Wiejskiemu

projektów uchwa³ w sprawach bêd¹cych przedmiotem rozpatry-
wania przez  Zebranie;

2/ opracowywanie i przedk³adanie Zebraniu Wiejskiemu
projektów programów prac samorz¹du;

3/wystêpowanie wobec Zebrania Wiejskiego z inicjatywa-
mi dotycz¹cymi udzia³u mieszkañców w rozwi¹zywaniu proble-
mów so³ectwa i realizacji zadañ samorz¹du;

4/organizowanie wykonania uchwa³  Zebrania Wiejskie-
go oraz kontrolowanie ich realizacji;

5/prowadzenie spo³ecznej kontroli jednostek organizacyj-
nych prowadz¹cych obs³ugê miejscowej ludno�ci, formu³owa-
nie wniosków oraz kontrola ich realizacji;

6/decydowanie w sprawach udzia³u samorz¹du miesz-
kañców wsi w postêpowaniu administracyjnym;

7/wspó³dzia³anie z w³a�ciwymi organizacjami spo³eczny-
mi w celu wspólnej realizacji zadañ.

4.Na zebraniach Wiejskich So³tys sk³ada informacjê o
dzia³alno�ci Rady So³eckiej.

§17. 1.Zebranie Wiejskie mo¿e odwo³aæ So³tysa przed up³y-
wem kadencji, je¿eli:

1/utraci³ zaufanie mieszkañców so³ectwa,
2/nie wywi¹zuje siê ze swoich obowi¹zków lub dopu�ci³

siê czynu dyskwalifikuj¹cego go w opinii �rodowiska. Odwo³a-
nie to mo¿e nast¹piæ na wniosek Wójta Gminy,

3/dopu�ci³ siê przestêpstwa stwierdzonego prawomoc-
nym orzeczeniem s¹du. Odwo³anie to nastêpuje na wniosek
Wójta Gminy.

2.Wójt Gminy mo¿e zawiesiæ w czynno�ciach So³tysa, któ-
ry nie wywi¹zuje siê ze swoich obowi¹zków lub przeciwko które-
mu wszczêto postêpowanie karne.
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III.ZASADY I TRYBY ZWO£YWANIA ZEBRAÑ WIEJSKICH
ORAZ WARUNKI WA¯NO�CI PODEJMOWANIA UCHWA£

§18. Prawo do udzia³u w Zebraniu Wiejskim maj¹ wszy-
scy mieszkañcy so³ectwa posiadaj¹cy czynne prawo wyborcze.

§19. Zebranie Wiejskie zwo³uje So³tys:
1/z w³asnej inicjatywy,
2/na ¿¹danie co najmniej 1/5 uprawnionych do udzia³u w

Zebraniu,
3/na polecenie Rady Gminy lub Wójta Gminy.

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

2.Termin i miejsce Zebrania Wiejskiego podaje So³tys do
wiadomo�ci publicznej w sposób przyjêty w so³ectwie.

3.Zebranie Wiejskie zwo³ane na wniosek mieszkañców,
Rady Gminy lub Wójta Gminy winno odbywaæ siê w terminie
7 dni, chyba, ¿e wnioskodawca proponuje termin pó�niejszy.

§21. 1.Zebranie Wiejskie jest wa¿ne, gdy mieszkañcy so-
³ectwa zostali o nim prawid³owo powiadomieni, zgodnie z wy-
mogami Statutu.

2.Zebranie Wiejskie otwiera So³tys i przewodniczy jego
obradom.

3.Porz¹dek obrad ustala Zebranie Wiejskie na podstawie
projektu przed³o¿onego przez So³tysa.

4.Projekt porz¹dku obrad winien byæ skonsultowany z
Rad¹ So³eck¹. Sprawy proponowane do rozpatrzenia na Zebra-
niu winny byæ nale¿ycie przygotowane.

5.Obowi¹zkiem So³tysa jest zapewnienie referentów
spraw rozpatrywanych na Zebraniu. W przypadku powstania trud-
no�ci winien zwróciæ siê do Wójta Gminy lub Przewodnicz¹cego
Rady Gminy o pomoc; którzy wyznaczaj¹ w tym celu odpowied-
nich radnych, cz³onków Zarz¹du lub pracowników Urzêdu Gminy.

§22. W celu udzielenia So³tysowi sta³ej pomocy w przygo-
towaniu materia³ów i w organizacji zebrañ, Wójt Gminy wyzna-
cza poszczególnych pracowników Urzêdu Gminy do kontakto-
wania siê z So³tysem.

§23. 1.Uchwa³y Zebrania Wiejskiego zapadaj¹ zwyk³¹ wiêk-
szo�ci¹ g³osów,  tzn. liczba g³osów "za" musi byæ wiêksza od
liczby g³osów "przeciw".

2.G³osowanie odbywa siê w sposób jawny z wyj¹tkiem
wyboru So³tysa i cz³onków Rady So³eckiej.

IV.TRYB WYBORU SO£TYSA I RADY SO£ECKIEJ

§24. 1.Zebranie Wiejskie, na którym ma byæ dokonany
wybór So³tysa i cz³onków Rady So³eckiej,  zwo³uje Wójt Gminy.
W tym celu Wójt Gminy okre�la miejsce, godzinê i dzieñ Zebra-
nia Wiejskiego oraz wyznacza,  za zgod¹ Przewodnicz¹cego
Rady Gminy,  radnych, którzy wezm¹ udzia³ w tym Zebraniu.

2.Zarz¹dzenie Wójta Gminy o zwo³aniu Zebrania Wiejskie-
go dla wyboru So³tysa i Rady So³eckiej podaje siê do wiadomo-
�ci mieszkañców so³ectwa co najmniej 7 dni przed wyznaczon¹
dat¹ Zebrania.

§25. 1.Dla dokonania wa¿nego wyboru So³tysa i Rady So-
³eckiej, na Zebraniu Wiejskim wymagana jest osobista obec-
no�æ co najmniej 1/5 sta³ych mieszkañców so³ectwa uprawnio-
nych do g³osowania.

2.O ile w wyznaczonym terminie na zebraniu wyborczym
nie uzyska siê obecno�ci 1/5 sta³ych mieszkañców so³ectwa
uprawnionych do g³osowania, wybory So³tysa i Rady So³eckiej

przeprowadza siê na nastêpnym zebraniu w tym samym dniu
po up³ywie 30 minut od pierwotnego terminu zebrania, bez wzglê-
du na liczbê uczestnicz¹cych w nim osób.

3.Liczbê sta³ych mieszkañców so³ectwa uprawnionych do
g³osowania okre�la Wójt Gminy,  na podstawie dokumentacji
ewidencyjnej ludno�ci.

§26. 1.Wybory przeprowadza komisja skrutacyjna, wybra-
na spo�ród uprawnionych uczestników zebrania. Cz³onkiem ko-
misji skrutacyjnej nie mo¿e byæ osoba kandyduj¹ca na So³tysa
lub cz³onka Rady So³eckiej.

2.Do zadañ komisji skrutacyjnej nale¿y:
1/przyjêcie zg³oszenia kandydatów,
2/przeprowadzenie g³osowania,
3/ustalenie wyników wyborów,
4/og³oszenie wyników wyborów,
5/sporz¹dzenie protoko³u o wynikach wyborów.
3.Protokó³ podpisuj¹ cz³onkowie komisji oraz przewodni-

cz¹cy zebrania.

§27. 1.Wybory odbywaj¹ siê przy nieograniczonej liczbie
kandydatów zg³oszonych bezpo�rednio przez uprawnionych
uczestników zebrania.

2.W pierwszej kolejno�ci nale¿y przeprowadziæ wybór So³-
tysa. W drugiej kolejno�ci przeprowadza siê wybory cz³onków
Rady So³eckiej.

§28. Wybory dla uzupe³nienia sk³adu Rady So³eckiej lub
wybrania nowego sk³adu ca³ej Rady, przeprowadza samodziel-
ne Zebranie Wiejskie zwo³ane przez So³tysa.

Wybory te przeprowadza siê na zasadach wyra¿onych w
rozdziale IV niniejszego Statutu.

V.POSTANOWIENIA KOÑCOWE

§29. 1. Nadzór nad dzia³alno�ci¹ So³tysa sprawuje Wójt
Gminy .

2. So³tys zobowi¹zany jest na ¿¹danie Wójta,  przedstawiæ
sprawozdanie ze swojej dzia³alno�ci.

§30. Zmiany Statutu dokonuje Rada Gminy.

§31. W przypadku spornych postanowieñ Statutu,  inter-
pretuje wi¹¿¹co Wójt Gminy.

STATUT
SO£ECTWA £ANIEC

Na wniosek mieszkañców wsi, w celu pe³niejszego za-
spokojenia ich potrzeb lokalnych i wszechstronnego wykorzy-
stania inicjatyw tej spo³eczno�ci - Rada Gminy w Polskiej Cere-
kwi, dzia³aj¹c na podstawie art. 35 ustawy z dnia 8 marca 1990r.
o samorz¹dzie gminnym (Dz. U.z 2001 r. Nr 142 , poz. 1591 wraz
z pó�n. zm.) oraz § 17 ust. 1 i 7 Statutu Gminy Polska Cerekiew,
ustala siê nastêpuj¹c¹ tre�æ Statutu So³ectwa £aniec, zwanego
dalej so³ectwem.

I.NAZWA  I TEREN DZIA£ANIA

§1. 1.Ogó³ mieszkañców so³ectwa £aniec stanowi Samo-
rz¹d Mieszkañców Wsi.

2.Nazwa Samorz¹du Mieszkañców Wsi brzmi £aniec.

§2. 1.So³ectwo £aniec jest jednostk¹ pomocnicz¹ Gminy
Polska Cerekiew.
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2.Samorz¹d Mieszkañców Wsi So³ectwa £aniec dzia³a na
podstawie przepisów prawa, a w szczególno�ci:

4) ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorz¹dzie gminnym,
5) uchwa³y Nr V/41/95 Rady Gminy w Polskiej Cerekwi i z

dnia 27 stycznia 1995 r. w sprawie Statutu Gminy Polska Cere-
kiew,

6) niniejszego Statutu.

§3. Teren dzia³ania so³ectwa obejmuje  wie� £aniec.

 II.ORGANIZACJA I ZAKRES DZIA£ANIA

§4.Kadencja So³tysa, Rady So³eckiej i innych organów po-
wo³anych przez  Zebranie Wiejskie trwa 4 lata od dnia wyboru.

 §5. Do zadañ Samorz¹du Mieszkañców Wsi nale¿y:
1/udzia³ w rozpatrywaniu spraw socjalno - bytowych, opie-

ki zdrowotnej, kulturalnych, sportu, wypoczynku i innych zwi¹za-
nych z miejscem zamieszkania;

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

mieszkania;
4/tworzenie pomocy s¹siedzkiej;
5/sprawowanie kontroli spo³ecznej nad dzia³alno�ci¹ jed-

nostek organizacyjnych zwi¹zanych z warunkami ¿ycia na wsi.

Samorz¹dowi Mieszkañców Wsi powierza siê zarz¹dza-
nie i korzystanie z mienia komunalnego,  stanowi¹cego w³a-
sno�æ Gminy Polska Cerekiew.

Rodzaje sk³adników mienia oraz zasady i tryb korzystania
z tego mienia okre�la odrêbna uchwa³a Rady Gminy w Polskiej
Cerekwi.

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

1/podejmowanie  uchwa³ w sprawie so³ectwa w ramach
przyznanych kompetencji;

2/opiniowanie spraw nale¿¹cych do zakresu dzia³ania
Samorz¹du Mieszkañców Wsi;

3/wspó³uczestnictwo w organizowaniu i przeprowadzaniu
przez Radê Gminy konsultacji spo³ecznej projektów uchwa³ Rady
Gminy w sprawie o podstawowym znaczeniu dla mieszkañców
so³ectwa;

4/wystêpowanie z wnioskami do Rady Gminy o rozpatry-
wanie spraw, których za³atwienie wykracza poza mo¿liwo�ci
mieszkañców so³ectwa;

5/wspó³pracê z radnymi z terenu so³ectwa w zakresie or-
ganizacji spotkañ z wyborcami, dy¿urów oraz kierowanie do nich
wniosków dotycz¹cych so³ectwa;

6/ustalanie zadañ dla So³tysa do realizacji miêdzy Zebra-
niami Wiejskimi.

§7.Zebranie Wiejskie opiniuje, w czê�ci dotycz¹cej so³ec-
twa, przedstawiane do konsultacji przez Radê Gminy projekty
uchwa³ w sprawach:

- planu zagospodarowania przestrzennego,
- planu bud¿etu na dany rok.

§ 8.1.Uchwa³y i opinie Zebrania Wiejskiego So³tys prze-
kazuje Wójtowi Gminy;

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

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

§9. Samorz¹d Mieszkañców Wsi mo¿e uczestniczyæ w po-
stêpowaniu administracyjnym na zasadach ustalonych w Ko-
deksie postêpowania administracyjnego dla organizacji spo-
³ecznych i w zwi¹zku z tym mo¿e wystêpowaæ z ¿¹daniem do-
puszczenia samorz¹du do udzia³u w postêpowaniu na prawach
strony, je¿eli jest to uzasadnione celami statutowymi samorz¹-
du i gdy przemawia za tym interes spo³eczny mieszkañców so-
³ectwa.

§10. Dla realizacji wspólnych przedsiêwziêæ Samorz¹d
Mieszkañców Wsi nawi¹zujê wspó³pracê z samorz¹dami miesz-
kañców s¹siednich so³ectw, zawiera porozumienia okre�laj¹ce
zakres i sposób wykonania wspólnych zadañ, mo¿e podejmo-
waæ wspólne uchwa³y.

§11. 1.W celu rozwijania aktywno�ci spo³ecznej i gospo-
darczej w so³ectwie oraz zapewnienia sta³ej ³¹czno�ci miêdzy
so³ectwem, a Rad¹ Gminy i Wójtem Gminy, mieszkañcy so³ec-
twa wybieraj¹ ze swojego grona So³tysa i jego Zastêpcê oraz
Radê So³eck¹.

Wybór na now¹ kadencjê odbywa siê na Zebraniu Wiej-
skim zwo³anym przez Wójta Gminy.

2.Wybór na now¹ kadencjê nastêpuje zgodnie z § 4 ni-
niejszego Statutu.

3.Pe³nienie funkcji so³tysa ma charakter spo³eczny. Ze-
branie Wiejskie mo¿e podj¹æ uchwa³ê o ustanowieniu miesiêcz-
nego wynagrodzenia ze �rodków finansowych pochodz¹cych z
funduszy so³ectwa.

4.So³tys i Rada So³ecka s¹ wybrani w g³osowaniu tajnym
w bezpo�redni sposób z nieograniczonej liczby kandydatów
przez sta³ych mieszkañców so³ectwa uprawnionych do g³oso-
wania.

§12. 1.Kandydatów na So³tysa i cz³onków Rady So³eckiej
zg³aszaj¹ osoby uprawnione do g³osowania, bezpo�rednio w
trakcie obrad Zebrania Wyborczego, ustnie albo przed Zebra-
niem na pi�mie pod warunkiem poparcia kandydatury przez 10
osób uprawnionych do g³osowania, oraz pod warunkiem wyra-
¿enia zgody przez kandydata na udzia³ w wyborach.

2.Kandydatury przyjmuje komisja skrutacyjna wy³oniona
spo�ród cz³onków Zebrania.

3.Warunkiem przyjêcia ka¿dej kandydatury jest zgoda kan-
dydata wyra¿ona ustnie w czasie obrad Zebrania lub na pi�mie
w razie nieobecno�ci kandydata.

4.Zg³aszaj¹cy kandydat jest zobowi¹zany uzasadniæ swo-
ja kandydaturê.

§13. Odwo³anie So³tysa i Rady So³eckiej oraz poszczegól-
nych jej cz³onków mo¿e nast¹piæ przed up³ywem kadencji na
podstawie uchwa³y Zebrania Wiejskiego,  podjêtej bezwzglêd-
n¹ wiêkszo�ci¹ g³osów pe³nego sk³adu Zebrania.

§14. Do zadañ So³tysa nale¿y zarz¹dzanie codziennymi
sprawami so³ectwa, realizacja uchwa³ Zebrania Wiejskiego oraz
wykonywanie innych czynno�ci okre�lonych niniejszym Statu-
tem.

W szczególno�ci So³tys:
1/wykonuje zadania z zakresu administracji, okre�lone w

ustawach szczególnych,
2/utrzymuje sta³y kontakt z organami gminy,
3/kieruje akcj¹ pomocy w razie wypadków losowych i klêsk

¿ywio³owych,
4/udziela pomocy podró¿nym i turystom,
5/reprezentuje so³ectwo wobec Rady Gminy, Zarz¹du

Gminy i Wójta,
6/uczestniczy w naradach so³tysów.
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§15. 1.So³tys nie bêd¹cy radnym ,bierze udzia³ w sesjach
Rady Gminy.

2.Na sesjach Rady Gminy So³tysowi przys³uguje prawo
wystêpowania z g³osem doradczym. Mo¿e równie¿ zg³aszaæ
wnioski w imieniu Zebrania Mieszkañców.

§16. 1.Przy wykonywaniu swych zadañ, So³tys wspó³dzia-
³a z Rad¹ So³eck¹.

2.Rada So³ecka sk³ada siê z 4 osób.
3.Do obowi¹zków Rady So³eckiej nale¿y:
1/opracowywanie i przedk³adanie Zebraniu Wiejskiemu

projektów uchwa³ w sprawach bêd¹cych przedmiotem rozpatry-
wania przez  Zebranie;

2/ opracowywanie i przedk³adanie Zebraniu Wiejskiemu
projektów programów prac samorz¹du;

3/wystêpowanie wobec Zebrania Wiejskiego z inicjatywa-
mi dotycz¹cymi udzia³u mieszkañców w rozwi¹zywaniu proble-
mów so³ectwa i realizacji zadañ samorz¹du;

4/organizowanie wykonania uchwa³  Zebrania Wiejskie-
go oraz kontrolowanie ich realizacji;

5/prowadzenie spo³ecznej kontroli jednostek organizacyj-
nych prowadz¹cych obs³ugê miejscowej ludno�ci, formu³owa-
nie wniosków oraz kontrola ich realizacji;

6/decydowanie w sprawach udzia³u samorz¹du miesz-
kañców wsi w postêpowaniu administracyjnym;

7/wspó³dzia³anie z w³a�ciwymi organizacjami spo³eczny-
mi w celu wspólnej realizacji zadañ.

4. Na zebraniach Wiejskich So³tys sk³ada informacjê o
dzia³alno�ci Rady So³eckiej.

§17. 1.Zebranie Wiejskie mo¿e odwo³aæ So³tysa przed up³y-
wem kadencji, je¿eli:

1/utraci³ zaufanie mieszkañców so³ectwa,
2/nie wywi¹zuje siê ze swoich obowi¹zków lub dopu�ci³

siê czynu dyskwalifikuj¹cego go w opinii �rodowiska. Odwo³a-
nie to mo¿e nast¹piæ na wniosek Wójta Gminy,

3/dopu�ci³ siê przestêpstwa stwierdzonego prawomoc-
nym orzeczeniem s¹du. Odwo³anie to nastêpuje na wniosek
Wójta Gminy.

2.Wójt Gminy mo¿e zawiesiæ w czynno�ciach So³tysa, któ-
ry nie wywi¹zuje siê ze swoich obowi¹zków lub przeciwko które-
mu wszczêto postêpowanie karne.

III.ZASADY I TRYBY ZWO£YWANIA ZEBRAÑ WIEJSKICH
ORAZ WARUNKI WA¯NO�CI PODEJMOWANIA UCHWA£

§18. Prawo do udzia³u w Zebraniu Wiejskim maj¹ wszy-
scy mieszkañcy so³ectwa posiadaj¹cy czynne prawo wyborcze.

§19. Zebranie Wiejskie zwo³uje So³tys:
1/z w³asnej inicjatywy,
2/na ¿¹danie co najmniej 1/5 uprawnionych do udzia³u w

Zebraniu,
3/na polecenie Rady Gminy lub Wójta Gminy.

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

2.Termin i miejsce Zebrania Wiejskiego podaje So³tys do
wiadomo�ci publicznej w sposób przyjêty w so³ectwie.

3.Zebranie Wiejskie zwo³ane na wniosek mieszkañców,
Rady Gminy lub Wójta Gminy winno odbywaæ siê w terminie
7 dni, chyba, ¿e wnioskodawca proponuje termin pó�niejszy.

§21. 1.Zebranie Wiejskie jest wa¿ne, gdy mieszkañcy so-
³ectwa zostali o nim prawid³owo powiadomieni, zgodnie z wy-
mogami Statutu.

2.Zebranie Wiejskie otwiera So³tys i przewodniczy jego
obradom.

3.Porz¹dek obrad ustala Zebranie Wiejskie na podstawie
projektu przed³o¿onego przez So³tysa.

4.Projekt porz¹dku obrad winien byæ skonsultowany z
Rad¹ So³eck¹. Sprawy proponowane do rozpatrzenia na Zebra-
niu winny byæ nale¿ycie przygotowane.

5.Obowi¹zkiem So³tysa jest zapewnienie referentów
spraw rozpatrywanych na Zebraniu. W przypadku powstania trud-
no�ci winien zwróciæ siê do Wójta Gminy lub Przewodnicz¹cego
Rady Gminy o pomoc; którzy wyznaczaj¹ w tym celu odpowied-
nich radnych, cz³onków Zarz¹du lub pracowników Urzêdu Gminy.

§22. W celu udzielenia So³tysowi sta³ej pomocy w przygo-
towaniu materia³ów i w organizacji zebrañ, Wójt Gminy wyzna-
cza poszczególnych pracowników Urzêdu Gminy do kontakto-
wania siê z So³tysem.

§23. 1.Uchwa³y Zebrania Wiejskiego zapadaj¹ zwyk³¹ wiêk-
szo�ci¹ g³osów,  tzn. liczba g³osów "za" musi byæ wiêksza od
liczby g³osów "przeciw".

2.G³osowanie odbywa siê w sposób jawny z wyj¹tkiem
wyboru So³tysa i cz³onków Rady So³eckiej.

IV.TRYB WYBORU SO£TYSA I RADY SO£ECKIEJ

§24. 1.Zebranie Wiejskie, na którym ma byæ dokonany
wybór So³tysa i cz³onków Rady So³eckiej,  zwo³uje Wójt Gminy.
W tym celu Wójt Gminy okre�la miejsce, godzinê i dzieñ Zebra-
nia Wiejskiego oraz wyznacza,  za zgod¹ Przewodnicz¹cego
Rady Gminy,  radnych, którzy wezm¹ udzia³ w tym Zebraniu.

2.Zarz¹dzenie Wójta Gminy o zwo³aniu Zebrania Wiejskie-
go dla wyboru So³tysa i Rady So³eckiej podaje siê do wiadomo-
�ci mieszkañców so³ectwa co najmniej 7 dni przed wyznaczon¹
dat¹ Zebrania.

§25. 1.Dla dokonania wa¿nego wyboru So³tysa i Rady So-
³eckiej, na Zebraniu Wiejskim wymagana jest osobista obec-
no�æ co najmniej 1/5 sta³ych mieszkañców so³ectwa uprawnio-
nych do g³osowania.

2.O ile w wyznaczonym terminie na zebraniu wyborczym
nie uzyska siê obecno�ci 1/5 sta³ych mieszkañców so³ectwa
uprawnionych do g³osowania, wybory So³tysa i Rady So³eckiej
przeprowadza siê na nastêpnym zebraniu w tym samym dniu
po up³ywie 30 minut od pierwotnego terminu zebrania, bez wzglê-
du na liczbê uczestnicz¹cych w nim osób.

3.Liczbê sta³ych mieszkañców so³ectwa uprawnionych do
g³osowania okre�la Wójt Gminy,  na podstawie dokumentacji
ewidencyjnej ludno�ci.

§26. 1.Wybory przeprowadza komisja skrutacyjna, wybra-
na spo�ród uprawnionych uczestników zebrania. Cz³onkiem ko-
misji skrutacyjnej nie mo¿e byæ osoba kandyduj¹ca na So³tysa
lub cz³onka Rady So³eckiej.

2.Do zadañ komisji skrutacyjnej nale¿y:
1/przyjêcie zg³oszenia kandydatów,
2/przeprowadzenie g³osowania,
3/ustalenie wyników wyborów,
4/og³oszenie wyników wyborów,
5) sporz¹dzenie protoko³u o wynikach wyborów.
3.Protokó³ podpisuj¹ cz³onkowie komisji oraz przewodni-

cz¹cy zebrania.

§27. 1.Wybory odbywaj¹ siê przy nieograniczonej liczbie
kandydatów zg³oszonych bezpo�rednio przez uprawnionych
uczestników zebrania.
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2.W pierwszej kolejno�ci nale¿y przeprowadziæ wybór So³-
tysa. W drugiej kolejno�ci przeprowadza siê wybory cz³onków
Rady So³eckiej.

§28. Wybory dla uzupe³nienia sk³adu Rady So³eckiej lub
wybrania nowego sk³adu ca³ej Rady, przeprowadza samodziel-
ne Zebranie Wiejskie zwo³ane przez So³tysa.

Wybory te przeprowadza siê na zasadach wyra¿onych w
rozdziale IV niniejszego Statutu.

V.POSTANOWIENIA KOÑCOWE

§29. 1.Nadzór nad dzia³alno�ci¹ So³tysa sprawuje Wójt
Gminy .

2.So³tys zobowi¹zany jest na ¿¹danie Wójta,  przedstawiæ
sprawozdanie ze swojej dzia³alno�ci.

§30. Zmiany Statutu dokonuje Rada Gminy.

§31. W przypadku spornych postanowieñ Statutu,  inter-
pretuje wi¹¿¹co Wójt Gminy.

STATUT
SO£ECTWA MIERZÊCIN

Na wniosek mieszkañców wsi, w celu pe³niejszego za-
spokojenia ich potrzeb lokalnych i wszechstronnego wykorzy-
stania inicjatyw tej spo³eczno�ci - Rada Gminy w Polskiej Cere-
kwi, dzia³aj¹c na podstawie art. 35 ustawy z dnia 8 marca 1990r.
o samorz¹dzie gminnym (Dz. U.z 2001 r. Nr 142 , poz. 1591 wraz
z pó�n. zm.) oraz § 17 ust. 1 i 7 Statutu Gminy Polska Cerekiew,
ustala siê nastêpuj¹c¹ tre�æ Statutu So³ectwa Mierzêcin, zwa-
nego dalej so³ectwem.

I.NAZWA  I TEREN DZIA£ANIA

§1. 1.Ogó³ mieszkañców so³ectwa Mierzêcin stanowi Sa-
morz¹d Mieszkañców Wsi.

2.Nazwa Samorz¹du Mieszkañców Wsi brzmi Mierzêcin.

§2. 1.So³ectwo Mierzêcin jest jednostk¹ pomocnicz¹ Gminy
Polska Cerekiew.

2.Samorz¹d Mieszkañców Wsi So³ectwa Mierzêcin dzia³a
na podstawie przepisów prawa, a w szczególno�ci:

1/ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorz¹dzie gminnym,
2/uchwa³y Nr V/41/95 Rady Gminy w Polskiej Cerekwi i z

dnia 27 stycznia 1995 r. w sprawie Statutu Gminy Polska Cere-
kiew,

3/niniejszego Statutu.

   §3. Teren dzia³ania so³ectwa obejmuje  wie� Mierzêcin.

 II.ORGANIZACJA I ZAKRES DZIA£ANIA

§4. Kadencja So³tysa, Rady So³eckiej i innych organów
powo³anych przez  Zebranie Wiejskie trwa 4 lata od dnia wyboru.

§5. Do zadañ Samorz¹du Mieszkañców Wsi nale¿y:
1/udzia³ w rozpatrywaniu spraw socjalno - bytowych, opie-

ki zdrowotnej, kulturalnych, sportu, wypoczynku i innych zwi¹za-
nych z miejscem zamieszkania;

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

mieszkania;
4/tworzenie pomocy s¹siedzkiej;

5/sprawowanie kontroli spo³ecznej nad dzia³alno�ci¹ jed-
nostek organizacyjnych zwi¹zanych z warunkami ¿ycia na wsi.

Samorz¹dowi Mieszkañców Wsi powierza siê zarz¹dza-
nie i korzystanie z mienia komunalnego,  stanowi¹cego w³a-
sno�æ Gminy Polska Cerekiew.

Rodzaje sk³adników mienia oraz zasady i tryb korzystania
z tego mienia okre�la odrêbna uchwa³a Rady Gminy w Polskiej
Cerekwi.

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

1/podejmowanie  uchwa³ w sprawie so³ectwa w ramach
przyznanych kompetencji;

2/opiniowanie spraw nale¿¹cych do zakresu dzia³ania
Samorz¹du Mieszkañców Wsi;

3/wspó³uczestnictwo w organizowaniu i przeprowadzaniu
przez Radê Gminy konsultacji spo³ecznej projektów uchwa³ Rady
Gminy w sprawie o podstawowym znaczeniu dla mieszkañców
so³ectwa;

4/wystêpowanie z wnioskami do Rady Gminy o rozpatry-
wanie spraw, których za³atwienie wykracza poza mo¿liwo�ci
mieszkañców so³ectwa;

5/wspó³pracê z radnymi z terenu so³ectwa w zakresie or-
ganizacji spotkañ z wyborcami, dy¿urów oraz kierowanie do nich
wniosków dotycz¹cych so³ectwa;

6/ustalanie zadañ dla So³tysa do realizacji miêdzy Zebra-
niami Wiejskimi.

§7. Zebranie Wiejskie opiniuje, w czê�ci dotycz¹cej so-
³ectwa, przedstawiane do konsultacji przez Radê Gminy projek-
ty uchwa³ w sprawach:

- planu zagospodarowania przestrzennego,
- planu bud¿etu na dany rok.

§ 8. 1.Uchwa³y i opinie Zebrania Wiejskiego So³tys prze-
kazuje Wójtowi Gminy;

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

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

§9. Samorz¹d Mieszkañców Wsi mo¿e uczestniczyæ w po-
stêpowaniu administracyjnym na zasadach ustalonych w Ko-
deksie postêpowania administracyjnego dla organizacji spo-
³ecznych i w zwi¹zku z tym mo¿e wystêpowaæ z ¿¹daniem do-
puszczenia samorz¹du do udzia³u w postêpowaniu na prawach
strony, je¿eli jest to uzasadnione celami statutowymi samorz¹-
du i gdy przemawia za tym interes spo³eczny mieszkañców so-
³ectwa.

§10. Dla realizacji wspólnych przedsiêwziêæ Samorz¹d
Mieszkañców Wsi nawi¹zujê wspó³pracê z samorz¹dami miesz-
kañców s¹siednich so³ectw, zawiera porozumienia okre�laj¹ce
zakres i sposób wykonania wspólnych zadañ, mo¿e podejmo-
waæ wspólne uchwa³y.

§11. 1.W celu rozwijania aktywno�ci spo³ecznej i gospo-
darczej w so³ectwie oraz zapewnienia sta³ej ³¹czno�ci miêdzy
so³ectwem, a Rad¹ Gminy i Wójtem Gminy, mieszkañcy so³ec-
twa wybieraj¹ ze swojego grona So³tysa i jego Zastêpcê oraz
Radê So³eck¹.

Wybór na now¹ kadencjê odbywa siê na Zebraniu Wiej-
skim zwo³anym przez Wójta Gminy.
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2.Wybór na now¹ kadencjê nastêpuje zgodnie z § 4 ni-
niejszego Statutu.

3.Pe³nienie funkcji so³tysa ma charakter spo³eczny. Ze-
branie Wiejskie mo¿e podj¹æ uchwa³ê o ustanowieniu miesiêcz-
nego wynagrodzenia ze �rodków finansowych pochodz¹cych z
funduszy so³ectwa.

4.So³tys i Rada So³ecka s¹ wybrani w g³osowaniu tajnym
w bezpo�redni sposób z nieograniczonej liczby kandydatów
przez sta³ych mieszkañców so³ectwa uprawnionych do g³oso-
wania.

§12. 1.Kandydatów na So³tysa i cz³onków Rady So³eckiej
zg³aszaj¹ osoby uprawnione do g³osowania, bezpo�rednio w
trakcie obrad Zebrania Wyborczego, ustnie albo przed Zebra-
niem na pi�mie, pod warunkiem poparcia kandydatury przez 10
osób uprawnionych do g³osowania, oraz pod warunkiem wyra-
¿enia zgody przez kandydata na udzia³ w wyborach.

2.Kandydatury przyjmuje komisja skrutacyjna wy³oniona
spo�ród cz³onków Zebrania.

3.Warunkiem przyjêcia ka¿dej kandydatury jest zgoda kan-
dydata wyra¿ona ustnie w czasie obrad Zebrania lub na pi�mie
w razie nieobecno�ci kandydata.

4.Zg³aszaj¹cy kandydat jest zobowi¹zany uzasadniæ swoj¹
kandydaturê.

§13. Odwo³anie So³tysa i Rady So³eckiej oraz poszczegól-
nych jej cz³onków mo¿e nast¹piæ przed up³ywem kadencji na
podstawie uchwa³y Zebrania Wiejskiego,  podjêtej bezwzglêd-
n¹ wiêkszo�ci¹ g³osów pe³nego sk³adu Zebrania.

§14. Do zadañ So³tysa nale¿y zarz¹dzanie codziennymi
sprawami so³ectwa, realizacja uchwa³ Zebrania Wiejskiego oraz
wykonywanie innych czynno�ci okre�lonych niniejszym Statu-
tem.

W szczególno�ci So³tys:
1/wykonuje zadania z zakresu administracji, okre�lone w

ustawach szczególnych,
2/utrzymuje sta³y kontakt z organami gminy,
3/kieruje akcj¹ pomocy w razie wypadków losowych i klêsk

¿ywio³owych,
4/udziela pomocy podró¿nym i turystom,
5/reprezentuje so³ectwo wobec Rady Gminy, Zarz¹du

Gminy i Wójta,
6/uczestniczy w naradach so³tysów.

§15. 1.So³tys nie bêd¹cy radnym ,bierze udzia³ w sesjach
Rady Gminy.

2.Na sesjach Rady Gminy So³tysowi przys³uguje prawo
wystêpowania z g³osem doradczym. Mo¿e równie¿ zg³aszaæ
wnioski w imieniu Zebrania Mieszkañców.

§16. 1.Przy wykonywaniu swych zadañ, So³tys wspó³dzia-
³a z Rad¹ So³eck¹.

2.Rada So³ecka sk³ada siê z 4 osób.
3.Do obowi¹zków Rady So³eckiej nale¿y:
1/opracowywanie i przedk³adanie Zebraniu Wiejskiemu

projektów uchwa³ w sprawach bêd¹cych przedmiotem rozpatry-
wania przez  Zebranie;

2/ opracowywanie i przedk³adanie Zebraniu Wiejskiemu
projektów programów prac samorz¹du;

3/wystêpowanie wobec Zebrania Wiejskiego z inicjatywa-
mi dotycz¹cymi udzia³u mieszkañców w rozwi¹zywaniu proble-
mów so³ectwa i realizacji zadañ samorz¹du;

4/organizowanie wykonania uchwa³  Zebrania Wiejskie-
go oraz kontrolowanie ich realizacji;

5/prowadzenie spo³ecznej kontroli jednostek organizacyj-
nych prowadz¹cych obs³ugê miejscowej ludno�ci, formu³owa-
nie wniosków oraz kontrola ich realizacji;

6/decydowanie w sprawach udzia³u samorz¹du miesz-
kañców wsi w postêpowaniu administracyjnym;

7/wspó³dzia³anie z w³a�ciwymi organizacjami spo³eczny-
mi w celu wspólnej realizacji zadañ.

4.Na Zebraniach Wiejskich So³tys sk³ada informacjê o dzia-
³alno�ci Rady So³eckiej.

§17. 1.Zebranie Wiejskie mo¿e odwo³aæ So³tysa przed up³y-
wem kadencji, je¿eli:

1/utraci³ zaufanie mieszkañców so³ectwa,
2/nie wywi¹zuje siê zew swoich obowi¹zków lub dopu�ci³

siê czynu dyskwalifikuj¹cego go w opinii �rodowiska. Odwo³a-
nie to mo¿e nast¹piæ na wniosek Wójta Gminy,

3/dopu�ci³ siê przestêpstwa stwierdzonego prawomoc-
nym orzeczeniem s¹du. Odwo³anie to nastêpuje na wniosek
Wójta Gminy.

2.Wójt Gminy mo¿e zawiesiæ w czynno�ciach So³tysa, któ-
ry nie wywi¹zuje siê ze swoich obowi¹zków lub przeciwko które-
mu wszczêto postêpowanie karne.

III.ZASADY I TRYBY ZWO£YWANIA ZEBRAÑ WIEJSKICH
ORAZ WARUNKI WA¯NO�CI PODEJMOWANIA UCHWA£

§18. Prawo do udzia³u w  Zebraniu Wiejskim maj¹ wszy-
scy mieszkañcy so³ectwa posiadaj¹cy czynne prawo wyborcze.

§19. Zebranie Wiejskie zwo³uje So³tys:
1/z w³asnej inicjatywy,
2/na ¿¹danie co najmniej 1/5 uprawnionych do udzia³u w

Zebraniu,
3/na polecenie Rady Gminy lub Wójta Gminy.

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

2.Termin i miejsce Zebrania Wiejskiego podaje So³tys do
wiadomo�ci publicznej w sposób przyjêty w so³ectwie.

3.Zebranie Wiejskie zwo³ane na wniosek mieszkañców,
Rady Gminy lub Wójta Gminy winno odbywaæ siê w terminie
7 dni, chyba, ¿e wnioskodawca proponuje termin pó�niejszy.

§21. 1.Zebranie Wiejskie jest wa¿ne, gdy mieszkañcy so-
³ectwa zostali o nim prawid³owo powiadomieni, zgodnie z wy-
mogami Statutu.

2.Zebranie Wiejskie otwiera So³tys i przewodniczy jego
obradom.

3.Porz¹dek obrad ustala Zebranie Wiejskie na podstawie
projektu przed³o¿onego przez So³tysa.

4.Projekt porz¹dku obrad winien byæ skonsultowany z
Rad¹ So³eck¹. Sprawy proponowane do rozpatrzenia na Zebra-
niu winny byæ nale¿ycie przygotowane.

5.Obowi¹zkiem So³tysa jest zapewnienie referentów
spraw rozpatrywanych na Zebraniu. W przypadku powstania trud-
no�ci winien zwróciæ siê do Wójta Gminy lub Przewodnicz¹cego
Rady Gminy o pomoc; którzy wyznaczaj¹ w tym celu odpowied-
nich radnych, cz³onków Zarz¹du lub pracowników Urzêdu Gminy.

§22. W celu udzielenia So³tysowi sta³ej pomocy w przygo-
towaniu materia³ów i w organizacji zebrañ, Wójt Gminy wyzna-
cza poszczególnych pracowników Urzêdu Gminy do kontakto-
wania siê z So³tysem.

§23. 1.Uchwa³y Zebrania Wiejskiego zapadaj¹ zwyk³¹ wiêk-
szo�ci¹ g³osów,  tzn. liczba g³osów "za" musi byæ wiêksza od
liczby g³osów "przeciw".
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2.G³osowanie odbywa siê w sposób jawny z wyj¹tkiem
wyboru So³tysa i cz³onków Rady So³eckiej.

IV.TRYB WYBORU SO£TYSA I RADY SO£ECKIEJ

§24. 1.Zebranie Wiejskie, na którym ma byæ dokonany
wybór So³tysa i cz³onków Rady So³eckiej,  zwo³uje Wójt Gminy.
W tym celu Wójt Gminy okre�la miejsce, godzinê i dzieñ Zebra-
nia Wiejskiego oraz wyznacza,  za zgod¹ Przewodnicz¹cego
Rady Gminy,  radnych, którzy wezm¹ udzia³ w tym Zebraniu.

2.Zarz¹dzenie Wójta Gminy o zwo³aniu Zebrania Wiejskie-
go dla wyboru So³tysa i Rady So³eckiej podaje siê do wiadomo-
�ci mieszkañców so³ectwa co najmniej 7 dni przed wyznaczon¹
dat¹ Zebrania.

§25. 1.Dla dokonania wa¿nego wyboru So³tysa i Rady So-
³eckiej, na Zebraniu Wiejskim wymagana jest osobista obec-
no�æ co najmniej 1/5 sta³ych mieszkañców so³ectwa uprawnio-
nych do g³osowania.

2.O ile w wyznaczonym terminie na zebraniu wyborczym
nie uzyska siê obecno�ci 1/5 sta³ych mieszkañców so³ectwa
uprawnionych do g³osowania, wybory So³tysa i Rady So³eckiej
przeprowadza siê na nastêpnym zebraniu w tym samym dniu
po up³ywie 30 minut od pierwotnego terminu zebrania, bez wzglê-
du na liczbê uczestnicz¹cych w nim osób.

3.Liczbê sta³ych mieszkañców so³ectwa uprawnionych do
g³osowania okre�la Wójt Gminy,  na podstawie dokumentacji
ewidencyjnej ludno�ci.

§26. 1.Wybory przeprowadza komisja skrutacyjna, wybra-
na spo�ród uprawnionych uczestników zebrania. Cz³onkiem ko-
misji skrutacyjnej nie mo¿e byæ osoba kandyduj¹ca na So³tysa
lub cz³onka Rady So³eckiej.

2.Do zadañ komisji skrutacyjnej nale¿y:
1/przyjêcie zg³oszenia kandydatów,
2/przeprowadzenie g³osowania,
3/ustalenie wyników wyborów,
4/og³oszenie wyników wyborów,
5/sporz¹dzenie protoko³u o wynikach wyborów.
3.Protokó³ podpisuj¹ cz³onkowie komisji oraz przewodni-

cz¹cy zebrania.

§27. 1.Wybory odbywaj¹ siê przy nieograniczonej liczbie
kandydatów zg³oszonych bezpo�rednio przez uprawnionych
uczestników zebrania.

2.W pierwszej kolejno�ci nale¿y przeprowadziæ wybór So³-
tysa. W drugiej kolejno�ci przeprowadza siê wybory cz³onków
Rady So³eckiej.

§28. Wybory dla uzupe³nienia sk³adu Rady So³eckiej lub
wybrania nowego sk³adu ca³ej Rady, przeprowadza samodziel-
ne Zebranie Wiejskie zwo³ane przez So³tysa.

Wybory te przeprowadza siê na zasadach wyra¿onych w
rozdziale IV niniejszego Statutu.

V.POSTANOWIENIA KOÑCOWE

§29. 1.Nadzór nad dzia³alno�ci¹ So³tysa sprawuje Wójt
Gminy .

2.So³tys zobowi¹zany jest na ¿¹danie Wójta,  przedstawiæ
sprawozdanie ze swojej dzia³alno�ci.

§30. Zmiany Statutu dokonuje Rada Gminy.

§31. W przypadku spornych postanowieñ Statutu,  inter-
pretuje wi¹¿¹co Wójt Gminy.

STATUT
SO£ECTWA   POLSKA  CEREKIEW

Na wniosek mieszkañców wsi, w celu pe³niejszego za-
spokojenia ich potrzeb lokalnych i wszechstronnego wykorzy-
stania inicjatyw tej spo³eczno�ci - Rada Gminy w Polskiej Cere-
kwi, dzia³aj¹c na podstawie art. 35 ustawy z dnia 8 marca 1990r.
o samorz¹dzie gminnym (Dz. U.z 2001 r. Nr 142 , poz. 1591 wraz
z pó�n. zm.) oraz § 17 ust. 1 i 7 Statutu Gminy Polska Cerekiew,
ustala siê nastêpuj¹c¹ tre�æ Statutu So³ectwa Polska Cerekiew,
zwanego dalej so³ectwem.

I.NAZWA  I TEREN DZIA£ANIA

§1. 1.Ogó³ mieszkañców so³ectwa Polska Cerekiew sta-
nowi Samorz¹d Mieszkañców Wsi.

2.Nazwa Samorz¹du Mieszkañców Wsi brzmi  Polska
Cerekiew.

§2. 1.So³ectwo Polska Cerekiew jest jednostk¹ pomocni-
cz¹ Gminy Polska Cerekiew.

2.Samorz¹d Mieszkañców Wsi So³ectwa Polska Cerekiew
dzia³a na podstawie przepisów prawa, a w szczególno�ci:

1/ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorz¹dzie gminnym,
2/uchwa³y Nr V/41/95 Rady Gminy w Polskiej Cerekwi i z

dnia 27 stycznia 1995 r. w sprawie Statutu Gminy Polska Cere-
kiew,

3/niniejszego Statutu.

§3. Teren dzia³ania so³ectwa obejmuje  wie� Polska Ce-
rekiew.

 II.ORGANIZACJA I ZAKRES DZIA£ANIA

§4. Kadencja So³tysa, Rady So³eckiej i innych organów
powo³anych przez  Zebranie Wiejskie trwa 4 lata od dnia wyboru.

§5. Do zadañ Samorz¹du Mieszkañców Wsi nale¿y:
1/udzia³ w rozpatrywaniu spraw socjalno - bytowych, opie-

ki zdrowotnej, kulturalnych, sportu, wypoczynku i innych zwi¹za-
nych z miejscem zamieszkania;

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

mieszkania;
4/tworzenie pomocy s¹siedzkiej;
5/sprawowanie kontroli spo³ecznej nad dzia³alno�ci¹ jed-

nostek organizacyjnych zwi¹zanych z warunkami ¿ycia na wsi.

Samorz¹dowi Mieszkañców Wsi powierza siê zarz¹dza-
nie i korzystanie z mienia komunalnego,  stanowi¹cego w³a-
sno�æ Gminy Polska Cerekiew.

Rodzaje sk³adników mienia oraz zasady i tryb korzystania
z tego mienia okre�la odrêbna uchwa³a Rady Gminy w Polskiej
Cerekwi.

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

1/podejmowanie  uchwa³ w sprawie so³ectwa w ramach
przyznanych kompetencji;

2/opiniowanie spraw nale¿¹cych do zakresu dzia³ania
Samorz¹du Mieszkañców Wsi;

3/wspó³uczestnictwo w organizowaniu i przeprowadzaniu
przez Radê Gminy konsultacji spo³ecznej projektów uchwa³ Rady
Gminy w sprawie o podstawowym znaczeniu dla mieszkañców
so³ectwa;
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4/wystêpowanie z wnioskami do Rady Gminy o rozpatry-
wanie spraw, których za³atwienie wykracza poza mo¿liwo�ci
mieszkañców so³ectwa;

5/wspó³pracê z radnymi z terenu so³ectwa w zakresie or-
ganizacji spotkañ z wyborcami, dy¿urów oraz kierowanie do nich
wniosków dotycz¹cych so³ectwa;

6/ustalanie zadañ dla So³tysa do realizacji miêdzy Zebra-
niami Wiejskimi.

§7. Zebranie Wiejskie opiniuje, w czê�ci dotycz¹cej so-
³ectwa, przedstawiane do konsultacji przez Radê Gminy projek-
ty uchwa³ w sprawach:

- planu zagospodarowania przestrzennego,
- planu bud¿etu na dany rok.

§ 8. 1.Uchwa³y i opinie Zebrania Wiejskiego So³tys prze-
kazuje Wójtowi Gminy;

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

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

§9. Samorz¹d Mieszkañców Wsi mo¿e uczestniczyæ w po-
stêpowaniu administracyjnym na zasadach ustalonych w Ko-
deksie postêpowania administracyjnego dla organizacji spo-
³ecznych i w zwi¹zku z tym mo¿e wystêpowaæ z ¿¹daniem do-
puszczenia samorz¹du do udzia³u w postêpowaniu na prawach
strony, je¿eli jest to uzasadnione celami statutowymi samorz¹-
du i gdy przemawia za tym interes spo³eczny mieszkañców so-
³ectwa.

§10. Dla realizacji wspólnych przedsiêwziêæ Samorz¹d
Mieszkañców Wsi nawi¹zujê wspó³pracê z samorz¹dami miesz-
kañców s¹siednich so³ectw, zawiera porozumienia okre�laj¹ce
zakres i sposób wykonania wspólnych zadañ, mo¿e podejmo-
waæ wspólne uchwa³y.

§11. 1.W celu rozwijania aktywno�ci spo³ecznej i gospo-
darczej w so³ectwie oraz zapewnienia sta³ej ³¹czno�ci miêdzy
so³ectwem, a Rad¹ Gminy i Wójtem Gminy, mieszkañcy so³ec-
twa wybieraj¹ ze swojego grona So³tysa i jego Zastêpcê oraz
Radê So³eck¹.

Wybór na now¹ kadencjê odbywa siê na Zebraniu Wiej-
skim zwo³anym przez Wójta Gminy.

2.Wybór na now¹ kadencjê nastêpuje zgodnie z § 4 ni-
niejszego Statutu.

3/Pe³nienie funkcji so³tysa ma charakter spo³eczny. Ze-
branie Wiejskie mo¿e podj¹æ uchwa³ê o ustanowieniu miesiêcz-
nego wynagrodzenia ze �rodków finansowych pochodz¹cych z
funduszy so³ectwa.

4/So³tys i Rada So³ecka s¹ wybrani w g³osowaniu tajnym w
bezpo�redni sposób z nieograniczonej liczby kandydatów przez sta-
³ych mieszkañców so³ectwa uprawnionych do g³osowania.

§12. 1.Kandydatów na So³tysa i cz³onków Rady So³eckiej
zg³aszaj¹ osoby uprawnione do g³osowania, bezpo�rednio w
trakcie obrad Zebrania Wyborczego, ustnie albo przed Zebra-
niem na pi�mie, pod warunkiem poparcia kandydatury przez 10
osób uprawnionych do g³osowania, oraz pod warunkiem wyra-
¿enia zgody przez kandydata na udzia³ w wyborach.

2.Kandydatury przyjmuje komisja skrutacyjna wy³oniona
spo�ród cz³onków Zebrania.

3.Warunkiem przyjêcia ka¿dej kandydatury jest zgoda kan-
dydata wyra¿ona ustnie w czasie obrad Zebrania lub na pi�mie
w razie nieobecno�ci kandydata.

4.Zg³aszaj¹cy kandydat jest zobowi¹zany uzasadniæ swo-
ja kandydaturê.

§13. Odwo³anie So³tysa i Rady So³eckiej oraz poszczegól-
nych jej cz³onków mo¿e nast¹piæ przed up³ywem kadencji na
podstawie uchwa³y Zebrania Wiejskiego,  podjêtej bezwzglêd-
n¹ wiêkszo�ci¹ g³osów pe³nego sk³adu Zebrania.

§14. Do zadañ So³tysa nale¿y zarz¹dzanie codziennymi
sprawami so³ectwa, realizacja uchwa³ Zebrania Wiejskiego oraz
wykonywanie innych czynno�ci okre�lonych niniejszym Statu-
tem.

W szczególno�ci So³tys:
1/wykonuje zadania z zakresu administracji, okre�lone w

ustawach szczególnych,
2/utrzymuje sta³y kontakt z organami gminy,
3/kieruje akcj¹ pomocy w razie wypadków losowych i klêsk

¿ywio³owych,
4/udziela pomocy podró¿nym i turystom,
5/reprezentuje so³ectwo wobec Rady Gminy, Zarz¹du

Gminy i Wójta,
6/uczestniczy w naradach so³tysów.

§15. 1.So³tys nie bêd¹cy radnym ,bierze udzia³ w sesjach
Rady Gminy.

2.Na sesjach Rady Gminy So³tysowi przys³uguje prawo
wystêpowania z g³osem doradczym. Mo¿e równie¿ zg³aszaæ
wnioski w imieniu Zebrania Mieszkañców.

§16. 1.Przy wykonywaniu swych zadañ, So³tys wspó³dzia³a
z Rad¹ So³eck¹.

2.Rada So³ecka sk³ada siê z 4 osób.
3.Do obowi¹zków Rady So³eckiej nale¿y:
1/opracowywanie i przedk³adanie Zebraniu Wiejskiemu

projektów uchwa³ w sprawach bêd¹cych przedmiotem rozpatry-
wania przez  Zebranie;

2/ opracowywanie i przedk³adanie Zebraniu Wiejskiemu
projektów programów prac samorz¹du;

3/wystêpowanie wobec Zebrania Wiejskiego z inicjatywa-
mi dotycz¹cymi udzia³u mieszkañców w rozwi¹zywaniu proble-
mów so³ectwa i realizacji zadañ samorz¹du;

4/organizowanie wykonania uchwa³  Zebrania Wiejskiego
oraz kontrolowanie ich realizacji;

5/prowadzenie spo³ecznej kontroli jednostek organizacyj-
nych prowadz¹cych obs³ugê miejscowej ludno�ci, formu³owa-
nie wniosków oraz kontrola ich realizacji;

6/decydowanie w sprawach udzia³u samorz¹du mieszkañ-
ców wsi w postêpowaniu administracyjnym;

7/wspó³dzia³anie z w³a�ciwymi organizacjami spo³eczny-
mi w celu wspólnej realizacji zadañ.

4.Na  Zebraniach Wiejskich So³tys sk³ada informacjê o
dzia³alno�ci Rady So³eckiej.

§17. 1.Zebranie Wiejskie mo¿e odwo³aæ So³tysa przed up³y-
wem kadencji, je¿eli:

1/utraci³ zaufanie mieszkañców so³ectwa,
2/nie wywi¹zuje siê ze swoich obowi¹zków lub dopu�ci³

siê czynu dyskwalifikuj¹cego go w opinii �rodowiska. Odwo³a-
nie to mo¿e nast¹piæ na wniosek Wójta Gminy,

3/dopu�ci³ siê przestêpstwa stwierdzonego prawomoc-
nym orzeczeniem s¹du. Odwo³anie to nastêpuje na wniosek
Wójta Gminy.

2.Wójt Gminy mo¿e zawiesiæ w czynno�ciach So³tysa, któ-
ry nie wywi¹zuje siê ze swoich obowi¹zków lub przeciwko które-
mu wszczêto postêpowanie karne.
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III.ZASADY I TRYBY ZWO£YWANIA ZEBRAÑ WIEJSKICH
ORAZ WARUNKI WA¯NO�CI PODEJMOWANIA UCHWA£

§18. Prawo do udzia³u w Zebraniu Wiejskim maj¹ wszy-
scy mieszkañcy so³ectwa posiadaj¹cy czynne prawo wyborcze.

§19. Zebranie Wiejskie zwo³uje So³tys:
1/z w³asnej inicjatywy,
2/na ¿¹danie co najmniej 1/5 uprawnionych do udzia³u w

Zebraniu,
3/na polecenie Rady Gminy lub Wójta Gminy.

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

2.Termin i miejsce Zebrania Wiejskiego podaje So³tys do
wiadomo�ci publicznej w sposób przyjêty w so³ectwie.

3.Zebranie Wiejskie zwo³ane na wniosek mieszkañców,
Rady Gminy lub Wójta Gminy winno odbywaæ siê w terminie
7 dni, chyba, ¿e wnioskodawca proponuje termin pó�niejszy.

§21. 1.Zebranie Wiejskie jest wa¿ne, gdy mieszkañcy so-
³ectwa zostali o nim prawid³owo powiadomieni, zgodnie z wy-
mogami Statutu.

2.Zebranie Wiejskie otwiera So³tys i przewodniczy jego
obradom.

3.Porz¹dek obrad ustala Zebranie Wiejskie na podstawie
projektu przed³o¿onego przez So³tysa.

4.Projekt porz¹dku obrad winien byæ skonsultowany z
Rad¹ So³eck¹. Sprawy proponowane do rozpatrzenia na Zebra-
niu winny byæ nale¿ycie przygotowane.

5.Obowi¹zkiem So³tysa jest zapewnienie referentów
spraw rozpatrywanych na Zebraniu. W przypadku powstania trud-
no�ci winien zwróciæ siê do Wójta Gminy lub Przewodnicz¹cego
Rady Gminy o pomoc; którzy wyznaczaj¹ w tym celu odpowied-
nich radnych, cz³onków Zarz¹du lub pracowników Urzêdu Gminy.

§22. W celu udzielenia So³tysowi sta³ej pomocy w przygo-
towaniu materia³ów i w organizacji zebrañ, Wójt Gminy wyzna-
cza poszczególnych pracowników Urzêdu Gminy do kontakto-
wania siê z So³tysem.

§23. 1.Uchwa³y Zebrania Wiejskiego zapadaj¹ zwyk³¹ wiêk-
szo�ci¹ g³osów,  tzn. liczba g³osów "za" musi byæ wiêksza od
liczby g³osów "przeciw".

2.G³osowanie odbywa siê w sposób jawny z wyj¹tkiem
wyboru So³tysa i cz³onków Rady So³eckiej.

IV.TRYB WYBORU SO£TYSA I RADY SO£ECKIEJ

§24. 1.Zebranie Wiejskie, na którym ma byæ dokonany
wybór So³tysa i cz³onków Rady So³eckiej,  zwo³uje Wójt Gminy.
W tym celu Wójt Gminy okre�la miejsce, godzinê i dzieñ Zebra-
nia Wiejskiego oraz wyznacza,  za zgod¹ Przewodnicz¹cego
Rady Gminy,  radnych, którzy wezm¹ udzia³ w tym Zebraniu.

2.Zarz¹dzenie Wójta Gminy o zwo³aniu Zebrania Wiejskie-
go dla wyboru So³tysa i Rady So³eckiej podaje siê do wiadomo-
�ci mieszkañców so³ectwa co najmniej 7 dni przed wyznaczon¹
dat¹ Zebrania.

§25. 1.Dla dokonania wa¿nego wyboru So³tysa i Rady So-
³eckiej, na Zebraniu Wiejskim wymagana jest osobista obec-
no�æ co najmniej 1/5 sta³ych mieszkañców so³ectwa uprawnio-
nych do g³osowania.

2.O ile w wyznaczonym terminie na zebraniu wyborczym
nie uzyska siê obecno�ci 1/5 sta³ych mieszkañców so³ectwa
uprawnionych do g³osowania, wybory So³tysa i Rady So³eckiej

przeprowadza siê na nastêpnym zebraniu w tym samym dniu
po up³ywie 30 minut od pierwotnego terminu zebrania, bez wzglê-
du na liczbê uczestnicz¹cych w nim osób.

3.Liczbê sta³ych mieszkañców so³ectwa uprawnionych do
g³osowania okre�la Wójt Gminy,  na podstawie dokumentacji
ewidencyjnej ludno�ci.

§26. 1.Wybory przeprowadza komisja skrutacyjna, wybra-
na spo�ród uprawnionych uczestników zebrania. Cz³onkiem ko-
misji skrutacyjnej nie mo¿e byæ osoba kandyduj¹ca na So³tysa
lub cz³onka Rady So³eckiej.

2.Do zadañ komisji skrutacyjnej nale¿y
1/przyjêcie zg³oszenia kandydatów,
2/przeprowadzenie g³osowania,
3/ustalenie wyników wyborów,
4/og³oszenie wyników wyborów,
5/sporz¹dzenie protoko³u o wynikach wyborów.
3.Protokó³ podpisuj¹ cz³onkowie komisji oraz przewodni-

cz¹cy zebrania.

§27. 1.Wybory odbywaj¹ siê przy nieograniczonej liczbie
kandydatów zg³oszonych bezpo�rednio przez uprawnionych
uczestników zebrania.

2.W pierwszej kolejno�ci nale¿y przeprowadziæ wybór So³-
tysa. W drugiej kolejno�ci przeprowadza siê wybory cz³onków
Rady So³eckiej.

§28. Wybory dla uzupe³nienia sk³adu Rady So³eckiej lub
wybrania nowego sk³adu ca³ej Rady, przeprowadza samodziel-
ne Zebranie Wiejskie zwo³ane przez So³tysa.

Wybory te przeprowadza siê na zasadach wyra¿onych w
rozdziale IV niniejszego Statutu.

V.POSTANOWIENIA KOÑCOWE

§29. 1.Nadzór nad dzia³alno�ci¹ So³tysa sprawuje Wójt
Gminy .

2.So³tys zobowi¹zany jest na ¿¹danie Wójta,  przedstawiæ
sprawozdanie ze swojej dzia³alno�ci.

§30. Zmiany Statutu dokonuje Rada Gminy.

§31. W przypadku spornych postanowieñ Statutu,  inter-
pretuje wi¹¿¹co Wójt Gminy.

STATUT
SO£ECTWA PO£OWA

Na wniosek mieszkañców wsi, w celu pe³niejszego za-
spokojenia ich potrzeb lokalnych i wszechstronnego wykorzy-
stania inicjatyw tej spo³eczno�ci - Rada Gminy w Polskiej Cere-
kwi, dzia³aj¹c na podstawie art. 35 ustawy z dnia 8 marca 1990r.
o samorz¹dzie gminnym (Dz. U.z 2001 r. Nr 142 , poz. 1591 wraz
z pó�n. zm.) oraz § 17 ust. 1 i 7 Statutu Gminy Polska Cerekiew,
ustala siê nastêpuj¹c¹ tre�æ Statutu So³ectwa  Po³owa, zwane-
go dalej so³ectwem.

I.NAZWA  I TEREN DZIA£ANIA

§1. 1.Ogó³ mieszkañców so³ectwa  Po³owa stanowi Sa-
morz¹d Mieszkañców Wsi.

2.Nazwa Samorz¹du Mieszkañców Wsi brzmi Po³owa.

§2. 1.So³ectwo Po³owa jest jednostk¹ pomocnicz¹ Gminy
Polska Cerekiew.

2.Samorz¹d Mieszkañców Wsi So³ectwa Po³owa dzia³a
na podstawie przepisów prawa, a w szczególno�ci:
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1/ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorz¹dzie gminnym,
2/uchwa³y Nr V/41/95 Rady Gminy w Polskiej Cerekwi i z

dnia 27 stycznia 1995 r w sprawie Statutu Gminy Polska Cere-
kiew,

3/niniejszego Statutu.

 §3. Teren dzia³ania so³ectwa obejmuje  wie� Po³owa.

 II.ORGANIZACJA I ZAKRES DZIA£ANIA

§4. Kadencja So³tysa, Rady So³eckiej i innych organów
powo³anych przez  Zebranie Wiejskie trwa 4 lata od dnia wyboru.

  §5. Do zadañ Samorz¹du Mieszkañców Wsi nale¿y:
1/udzia³ w rozpatrywaniu spraw socjalno - bytowych, opie-

ki zdrowotnej, kulturalnych, sportu, wypoczynku i innych zwi¹za-
nych z miejscem zamieszkania;

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

mieszkania;
4/tworzenie pomocy s¹siedzkiej;
5/sprawowanie kontroli spo³ecznej nad dzia³alno�ci¹ jed-

nostek organizacyjnych zwi¹zanych z warunkami ¿ycia na wsi.

Samorz¹dowi Mieszkañców Wsi powierza siê zarz¹dza-
nie i korzystanie z mienia komunalnego,  stanowi¹cego w³a-
sno�æ Gminy Polska Cerekiew.

Rodzaje sk³adników mienia oraz zasady i tryb korzystania
z tego mienia okre�la odrêbna uchwa³a Rady Gminy w Polskiej
Cerekwi.

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

1/podejmowanie  uchwa³ w sprawie so³ectwa w ramach
przyznanych kompetencji;

2/opiniowanie spraw nale¿¹cych do zakresu dzia³ania
Samorz¹du Mieszkañców Wsi;

3/wspó³uczestnictwo w organizowaniu i przeprowadzaniu
przez Radê Gminy konsultacji spo³ecznej projektów uchwa³ Rady
Gminy w sprawie o podstawowym znaczeniu dla mieszkañców
so³ectwa;

4/wystêpowanie z wnioskami do Rady Gminy o rozpatry-
wanie spraw, których za³atwienie wykracza poza mo¿liwo�ci
mieszkañców so³ectwa;

5/wspó³pracê z radnymi z terenu so³ectwa w zakresie or-
ganizacji spotkañ z wyborcami, dy¿urów oraz kierowanie do nich
wniosków dotycz¹cych so³ectwa;

6/ustalanie zadañ dla So³tysa do realizacji miêdzy Zebra-
niami Wiejskimi.

§7. Zebranie Wiejskie opiniuje, w czê�ci dotycz¹cej so-
³ectwa, przedstawiane do konsultacji przez Radê Gminy projek-
ty uchwa³ w sprawach:

- planu zagospodarowania przestrzennego,
- planu bud¿etu na dany rok.

§ 8. 1.Uchwa³y i opinie Zebrania Wiejskiego So³tys prze-
kazuje Wójtowi Gminy;

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

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

§9. Samorz¹d Mieszkañców Wsi mo¿e uczestniczyæ w po-
stêpowaniu administracyjnym na zasadach ustalonych w Ko-
deksie postêpowania administracyjnego dla organizacji spo-

³ecznych i w zwi¹zku z tym mo¿e wystêpowaæ z ¿¹daniem dopusz-
czenia samorz¹du do udzia³u w postêpowaniu na prawach stro-
ny, je¿eli jest to uzasadnione celami statutowymi samorz¹du i gdy
przemawia za tym interes spo³eczny mieszkañców so³ectwa.

§10. Dla realizacji wspólnych przedsiêwziêæ Samorz¹d
Mieszkañców Wsi nawi¹zujê wspó³pracê z samorz¹dami miesz-
kañców s¹siednich so³ectw, zawiera porozumienia okre�laj¹ce
zakres i sposób wykonania wspólnych zadañ, mo¿e podejmo-
waæ wspólne uchwa³y.

§11. 1.W celu rozwijania aktywno�ci spo³ecznej i gospo-
darczej w so³ectwie oraz zapewnienia sta³ej ³¹czno�ci miêdzy
so³ectwem, a Rad¹ Gminy i Wójtem Gminy, mieszkañcy so³ec-
twa wybieraj¹ ze swojego grona So³tysa i jego Zastêpcê oraz
Radê So³eck¹.

Wybór na now¹ kadencjê odbywa siê na Zebraniu Wiej-
skim zwo³anym przez Wójta Gminy.

2.Wybór na now¹ kadencjê nastêpuje zgodnie z § 4 ni-
niejszego Statutu.

3.Pe³nienie funkcji so³tysa ma charakter spo³eczny. Ze-
branie Wiejskie mo¿e podj¹æ uchwa³ê o ustanowieniu miesiêcz-
nego wynagrodzenia ze �rodków finansowych pochodz¹cych z
funduszy so³ectwa.

4.So³tys i Rada So³ecka s¹ wybrani w g³osowaniu tajnym
w bezpo�redni sposób z nieograniczonej liczby kandydatów
przez sta³ych mieszkañców so³ectwa uprawnionych do g³oso-
wania.

§12. 1.Kandydatów na So³tysa i cz³onków Rady So³eckiej
zg³aszaj¹ osoby uprawnione do g³osowania, bezpo�rednio w
trakcie obrad Zebrania Wyborczego, ustnie albo przed Zebra-
niem na pi�mie, pod warunkiem poparcia kandydatury przez 10
osób uprawnionych do g³osowania, oraz pod warunkiem wyra-
¿enia zgody przez kandydata na udzia³ w wyborach.

2.Kandydatury przyjmuje komisja skrutacyjna wy³oniona
spo�ród cz³onków Zebrania.

3.Warunkiem przyjêcia ka¿dej kandydatury jest zgoda kan-
dydata wyra¿ona ustnie w czasie obrad Zebrania lub na pi�mie
w razie nieobecno�ci kandydata.

4.Zg³aszaj¹cy kandydat jest zobowi¹zany uzasadniæ swo-
ja kandydaturê.

§13. Odwo³anie So³tysa i Rady So³eckiej oraz poszczegól-
nych jej cz³onków mo¿e nast¹piæ przed up³ywem kadencji na
podstawie uchwa³y Zebrania Wiejskiego,  podjêtej bezwzglêd-
n¹ wiêkszo�ci¹ g³osów pe³nego sk³adu Zebrania.

§14. Do zadañ So³tysa nale¿y zarz¹dzanie codziennymi spra-
wami so³ectwa, realizacja uchwa³ Zebrania Wiejskiego oraz wy-
konywanie innych czynno�ci okre�lonych niniejszym Statutem.

W szczególno�ci So³tys:
1/wykonuje zadania z zakresu administracji, okre�lone w

ustawach szczególnych,
2/utrzymuje sta³y kontakt z organami gminy,
3/kieruje akcj¹ pomocy w razie wypadków losowych i klêsk

¿ywio³owych,
4/udziela pomocy podró¿nym i turystom,
5/reprezentuje so³ectwo wobec Rady Gminy, Zarz¹du

Gminy i Wójta,
6) uczestniczy w naradach so³tysów.

§15. 1. So³tys nie bêd¹cy radnym ,bierze udzia³ w sesjach
Rady Gminy.

2. Na sesjach Rady Gminy So³tysowi przys³uguje prawo
wystêpowania z g³osem doradczym. Mo¿e równie¿ zg³aszaæ
wnioski w imieniu Zebrania Mieszkañców.
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§16. 1.Przy wykonywaniu swych zadañ, So³tys wspó³dzia-
³a z Rad¹ So³eck¹.

2.Rada So³ecka sk³ada siê z 4 osób.
3.Do obowi¹zków Rady So³eckiej nale¿y:
1/opracowywanie i przedk³adanie Zebraniu Wiejskiemu

projektów uchwa³ w sprawach bêd¹cych przedmiotem rozpatry-
wania przez  Zebranie;

2/ opracowywanie i przedk³adanie Zebraniu Wiejskiemu
projektów programów prac samorz¹du;

3/wystêpowanie wobec Zebrania Wiejskiego z inicjatywa-
mi dotycz¹cymi udzia³u mieszkañców w rozwi¹zywaniu proble-
mów so³ectwa i realizacji zadañ samorz¹du;

4/organizowanie wykonania uchwa³  Zebrania Wiejskie-
go oraz kontrolowanie ich realizacji;

5) prowadzenie spo³ecznej kontroli jednostek organiza-
cyjnych prowadz¹cych obs³ugê miejscowej ludno�ci, formu³o-
wanie wniosków oraz kontrola ich realizacji;

6/decydowanie w sprawach udzia³u samorz¹du miesz-
kañców wsi w postêpowaniu administracyjnym;

7/wspó³dzia³anie z w³a�ciwymi organizacjami spo³eczny-
mi w celu wspólnej realizacji zadañ.

4.Na Zebraniach Wiejskich So³tys sk³ada informacjê o dzia-
³alno�ci Rady So³eckiej.

§17. 1.Zebranie Wiejskie mo¿e odwo³aæ So³tysa przed up³y-
wem kadencji, je¿eli:

1/utraci³ zaufanie mieszkañców so³ectwa,
2/nie wywi¹zuje siê zew swoich obowi¹zków lub dopu�ci³

siê czynu dyskwalifikuj¹cego go w opinii �rodowiska. Odwo³a-
nie to mo¿e nast¹piæ na wniosek Wójta Gminy,

3/dopu�ci³ siê przestêpstwa stwierdzonego prawomoc-
nym orzeczeniem s¹du. Odwo³anie to nastêpuje na wniosek
Wójta Gminy.

2.Wójt Gminy mo¿e zawiesiæ w czynno�ciach So³tysa, któ-
ry nie wywi¹zuje siê ze swoich obowi¹zków lub przeciwko które-
mu wszczêto postêpowanie karne.

III. ZASADY I TRYBY ZWO£YWANIA ZEBRAÑ WIEJSKICH
ORAZ WARUNKI WA¯NO�CI PODEJMOWANIA UCHWA£

§18. Prawo do udzia³u w  Zebraniu Wiejskim maj¹ wszy-
scy mieszkañcy so³ectwa posiadaj¹cy czynne prawo wyborcze.

§19. Zebranie Wiejskie zwo³uje So³tys:
1/z w³asnej inicjatywy,
2/na ¿¹danie co najmniej 1/5 uprawnionych do udzia³u w

Zebraniu,
3/na polecenie Rady Gminy lub Wójta Gminy.

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

2.Termin i miejsce Zebrania Wiejskiego podaje So³tys do
wiadomo�ci publicznej w sposób przyjêty w so³ectwie.

3.Zebranie Wiejskie zwo³ane na wniosek mieszkañców,
Rady Gminy lub Wójta Gminy winno odbywaæ siê w terminie
7 dni, chyba, ¿e wnioskodawca proponuje termin pó�niejszy.

§21. 1.Zebranie Wiejskie jest wa¿ne, gdy mieszkañcy so-
³ectwa zostali o nim prawid³owo powiadomieni, zgodnie z wy-
mogami Statutu.

2.Zebranie Wiejskie otwiera So³tys i przewodniczy jego
obradom.

3.Porz¹dek obrad ustala Zebranie Wiejskie na podstawie
projektu przed³o¿onego przez So³tysa.

4.Projekt porz¹dku obrad winien byæ skonsultowany z
Rad¹ So³eck¹. Sprawy proponowane do rozpatrzenia na Zebra-
niu winny byæ nale¿ycie przygotowane.

5.Obowi¹zkiem So³tysa jest zapewnienie referentów
spraw rozpatrywanych na Zebraniu. W przypadku powstania trud-
no�ci winien zwróciæ siê do Wójta Gminy lub Przewodnicz¹cego
Rady Gminy o pomoc; którzy wyznaczaj¹ w tym celu odpowied-
nich radnych, cz³onków Zarz¹du lub pracowników Urzêdu Gmi-
ny.

§22. W celu udzielenia So³tysowi sta³ej pomocy w przygo-
towaniu materia³ów i w organizacji zebrañ, Wójt Gminy wyzna-
cza poszczególnych pracowników Urzêdu Gminy do kontakto-
wania siê z So³tysem.

§23. 1.Uchwa³y Zebrania Wiejskiego zapadaj¹ zwyk³¹ wiêk-
szo�ci¹ g³osów,  tzn. liczba g³osów "za" musi byæ wiêksza od
liczby g³osów "przeciw".

2.G³osowanie odbywa siê w sposób jawny z wyj¹tkiem
wyboru So³tysa i cz³onków Rady So³eckiej.

IV.TRYB WYBORU SO£TYSA I RADY SO£ECKIEJ

§24. 1.Zebranie Wiejskie, na którym ma byæ dokonany
wybór So³tysa i cz³onków Rady So³eckiej,  zwo³uje Wójt Gminy.
W tym celu Wójt Gminy okre�la miejsce, godzinê i dzieñ Zebra-
nia Wiejskiego oraz wyznacza,  za zgod¹ Przewodnicz¹cego
Rady Gminy,  radnych, którzy wezm¹ udzia³ w tym Zebraniu.

2.Zarz¹dzenie Wójta Gminy o zwo³aniu Zebrania Wiejskie-
go dla wyboru So³tysa i Rady So³eckiej podaje siê do wiadomo-
�ci mieszkañców so³ectwa co najmniej 7 dni przed wyznaczon¹
dat¹ Zebrania.

§25. 1.Dla dokonania wa¿nego wyboru So³tysa i Rady So-
³eckiej, na Zebraniu Wiejskim wymagana jest osobista obec-
no�æ co najmniej 1/5 sta³ych mieszkañców so³ectwa uprawnio-
nych do g³osowania.

2.O ile w wyznaczonym terminie na zebraniu wyborczym
nie uzyska siê obecno�ci 1/5 sta³ych mieszkañców so³ectwa
uprawnionych do g³osowania, wybory So³tysa i Rady So³eckiej
przeprowadza siê na nastêpnym zebraniu w tym samym dniu
po up³ywie 30 minut od pierwotnego terminu zebrania, bez wzglê-
du na liczbê uczestnicz¹cych w nim osób.

3.Liczbê sta³ych mieszkañców so³ectwa uprawnionych do
g³osowania okre�la Wójt Gminy,  na podstawie dokumentacji
ewidencyjnej ludno�ci.

§26. 1.Wybory przeprowadza komisja skrutacyjna, wybra-
na spo�ród uprawnionych uczestników zebrania. Cz³onkiem ko-
misji skrutacyjnej nie mo¿e byæ osoba kandyduj¹ca na So³tysa
lub cz³onka Rady So³eckiej.

2.Do zadañ komisji skrutacyjnej nale¿y:
1/przyjêcie zg³oszenia kandydatów,
2/przeprowadzenie g³osowania,
3/ustalenie wyników wyborów,
4/og³oszenie wyników wyborów,
5/sporz¹dzenie protoko³u o wynikach wyborów.
3.Protokó³ podpisuj¹ cz³onkowie komisji oraz przewodni-

cz¹cy zebrania.

§27. 1.Wybory odbywaj¹ siê przy nieograniczonej liczbie
kandydatów zg³oszonych bezpo�rednio przez uprawnionych
uczestników zebrania.

2.W pierwszej kolejno�ci nale¿y przeprowadziæ wybór So³-
tysa. W drugiej kolejno�ci przeprowadza siê wybory cz³onków
Rady So³eckiej.
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§28. Wybory dla uzupe³nienia sk³adu Rady So³eckiej lub
wybrania nowego sk³adu ca³ej Rady, przeprowadza samodziel-
ne Zebranie Wiejskie zwo³ane przez So³tysa.

Wybory te przeprowadza siê na zasadach wyra¿onych w
rozdziale IV niniejszego Statutu.

V.POSTANOWIENIA KOÑCOWE

§29. 1.Nadzór nad dzia³alno�ci¹ So³tysa sprawuje Wójt
Gminy .

2.So³tys zobowi¹zany jest na ¿¹danie Wójta,  przedstawiæ
sprawozdanie ze swojej dzia³alno�ci.

§30. Zmiany Statutu dokonuje Rada Gminy.

§31. W przypadku spornych postanowieñ Statutu,  inter-
pretuje wi¹¿¹co Wójt Gminy.

STATUT
SO£ECTWA  WITOS£AWICE

Na wniosek mieszkañców wsi, w celu pe³niejszego za-
spokojenia ich potrzeb lokalnych i wszechstronnego wykorzy-
stania inicjatyw tej spo³eczno�ci - Rada Gminy w Polskiej Cere-
kwi, dzia³aj¹c na podstawie art. 35 ustawy z dnia 8 marca 1990r.
o samorz¹dzie gminnym (Dz. U.z 2001 r. Nr 142 , poz. 1591 wraz
z pó�n. zm.) oraz § 17 ust. 1 i 7 Statutu Gminy Polska Cerekiew,
ustala siê nastêpuj¹c¹ tre�æ Statutu So³ectwa Witos³awice, zwa-
nego dalej so³ectwem.

I.NAZWA  I TEREN DZIA£ANIA

§1. 1. Ogó³ mieszkañców so³ectwa Witos³awice stanowi
Samorz¹d Mieszkañców Wsi.

2. Nazwa Samorz¹du Mieszkañców Wsi brzmi  Witos³awice.

§2. 1.So³ectwo Witos³awice jest jednostk¹ pomocnicz¹
Gminy Polska Cerekiew.

2.Samorz¹d Mieszkañców Wsi So³ectwa Witos³awice dzia-
³a na podstawie przepisów prawa, a w szczególno�ci:

1/ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorz¹dzie gminnym,
2/uchwa³y Nr V/41/95 Rady Gminy w Polskiej Cerekwi i z

dnia 27 stycznia 1995 r w sprawie Statutu Gminy Polska Cere-
kiew,

3/niniejszego Statutu.

§3. Teren dzia³ania so³ectwa obejmuje  wie� Witos³awice.

 II.ORGANIZACJA I ZAKRES DZIA£ANIA

§4. Kadencja So³tysa, Rady So³eckiej i innych organów po-
wo³anych przez  Zebranie Wiejskie trwa 4 lata od dnia wyboru.

§5. Do zadañ Samorz¹du Mieszkañców Wsi nale¿y:
1/udzia³ w rozpatrywaniu spraw socjalno - bytowych, opie-

ki zdrowotnej, kulturalnych, sportu, wypoczynku i innych zwi¹za-
nych z miejscem zamieszkania;

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

mieszkania;
4/tworzenie pomocy s¹siedzkiej;
5/sprawowanie kontroli spo³ecznej nad dzia³alno�ci¹ jed-

nostek organizacyjnych zwi¹zanych z warunkami ¿ycia na wsi.

Samorz¹dowi Mieszkañców Wsi powierza siê zarz¹dza-
nie i korzystanie z mienia komunalnego,  stanowi¹cego w³a-
sno�æ Gminy Polska Cerekiew.

Rodzaje sk³adników mienia oraz zasady i tryb korzystania
z tego mienia okre�la odrêbna uchwa³a Rady Gminy w Polskiej
Cerekwi.

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

1/podejmowanie  uchwa³ w sprawie so³ectwa w ramach
przyznanych kompetencji;

2/opiniowanie spraw nale¿¹cych do zakresu dzia³ania
Samorz¹du Mieszkañców Wsi;

3/wspó³uczestnictwo w organizowaniu i przeprowadzaniu
przez Radê Gminy konsultacji spo³ecznej projektów uchwa³ Rady
Gminy w sprawie o podstawowym znaczeniu dla mieszkañców
so³ectwa;

4/wystêpowanie z wnioskami do Rady Gminy o rozpatry-
wanie spraw, których za³atwienie wykracza poza mo¿liwo�ci
mieszkañców so³ectwa;

5/wspó³pracê z radnymi z terenu so³ectwa w zakresie or-
ganizacji spotkañ z wyborcami, dy¿urów oraz kierowanie do nich
wniosków dotycz¹cych so³ectwa;

6/ustalanie zadañ dla So³tysa do realizacji miêdzy Zebra-
niami Wiejskimi.

§7. Zebranie Wiejskie opiniuje, w czê�ci dotycz¹cej so-
³ectwa, przedstawiane do konsultacji przez Radê Gminy projek-
ty uchwa³ w sprawach:

- planu zagospodarowania przestrzennego,
- planu bud¿etu na dany rok.

§ 8. 1.Uchwa³y i opinie Zebrania Wiejskiego So³tys prze-
kazuje Wójtowi Gminy;

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

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

§9. Samorz¹d Mieszkañców Wsi mo¿e uczestniczyæ w po-
stêpowaniu administracyjnym na zasadach ustalonych w Ko-
deksie postêpowania administracyjnego dla organizacji spo-
³ecznych i w zwi¹zku z tym mo¿e wystêpowaæ z ¿¹daniem do-
puszczenia samorz¹du do udzia³u w postêpowaniu na prawach
strony, je¿eli jest to uzasadnione celami statutowymi samorz¹-
du i gdy przemawia za tym interes spo³eczny mieszkañców so-
³ectwa.

§10. Dla realizacji wspólnych przedsiêwziêæ Samorz¹d
Mieszkañców Wsi nawi¹zujê wspó³pracê z samorz¹dami miesz-
kañców s¹siednich so³ectw, zawiera porozumienia okre�laj¹ce
zakres i sposób wykonania wspólnych zadañ, mo¿e podejmo-
waæ wspólne uchwa³y.

§11. 1.W celu rozwijania aktywno�ci spo³ecznej i gospo-
darczej w so³ectwie oraz zapewnienia sta³ej ³¹czno�ci miêdzy
so³ectwem, a Rad¹ Gminy i Wójtem Gminy, mieszkañcy so³ec-
twa wybieraj¹ ze swojego grona So³tysa i jego Zastêpcê oraz
Radê So³eck¹.

Wybór na now¹ kadencjê odbywa siê na Zebraniu Wiej-
skim zwo³anym przez Wójta Gminy.

2.Wybór na now¹ kadencjê nastêpuje zgodnie z § 4 ni-
niejszego Statutu.
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3.Pe³nienie funkcji so³tysa ma charakter spo³eczny. Ze-
branie Wiejskie mo¿e podj¹æ uchwa³ê o ustanowieniu miesiêcz-
nego wynagrodzenia ze �rodków finansowych pochodz¹cych z
funduszy so³ectwa.

4.So³tys i Rada So³ecka s¹ wybrani w g³osowaniu tajnym
w bezpo�redni sposób z nieograniczonej liczby kandydatów
przez sta³ych mieszkañców so³ectwa uprawnionych do g³oso-
wania.

§12. 1.Kandydatów na So³tysa i cz³onków Rady So³eckiej
zg³aszaj¹ osoby uprawnione do g³osowania, bezpo�rednio w
trakcie obrad Zebrania Wyborczego, ustnie albo przed Zebra-
niem na pi�mie, pod warunkiem poparcia kandydatury przez 10
osób uprawnionych do g³osowania, oraz pod warunkiem wyra-
¿enia zgody przez kandydata na udzia³ w wyborach.

2.Kandydatury przyjmuje komisja skrutacyjna wy³oniona
spo�ród cz³onków Zebrania.

3.Warunkiem przyjêcia ka¿dej kandydatury jest zgoda kan-
dydata wyra¿ona ustnie w czasie obrad Zebrania lub na pi�mie
w razie nieobecno�ci kandydata.

4.Zg³aszaj¹cy kandydat jest zobowi¹zany uzasadniæ swo-
ja kandydaturê.

§13. Odwo³anie So³tysa i Rady So³eckiej oraz poszczegól-
nych jej cz³onków mo¿e nast¹piæ przed up³ywem kadencji na
podstawie uchwa³y Zebrania Wiejskiego,  podjêtej bezwzglêd-
n¹ wiêkszo�ci¹ g³osów pe³nego sk³adu Zebrania.

§14. Do zadañ So³tysa nale¿y zarz¹dzanie codziennymi
sprawami so³ectwa, realizacja uchwa³ Zebrania Wiejskiego oraz
wykonywanie innych czynno�ci okre�lonych niniejszym Statu-
tem.

W szczególno�ci So³tys:
1/wykonuje zadania z zakresu administracji, okre�lone w

ustawach szczególnych,
2/utrzymuje sta³y kontakt z organami gminy,
3/kieruje akcj¹ pomocy w razie wypadków losowych i klêsk

¿ywio³owych,
4/udziela pomocy podró¿nym i turystom,
5/reprezentuje so³ectwo wobec Rady Gminy, Zarz¹du

Gminy i Wójta,
6/ uczestniczy w naradach so³tysów.

§15. 1.So³tys nie bêd¹cy radnym ,bierze udzia³ w sesjach
Rady Gminy.

2.Na sesjach Rady Gminy So³tysowi przys³uguje prawo
wystêpowania z g³osem doradczym. Mo¿e równie¿ zg³aszaæ
wnioski w imieniu Zebrania Mieszkañców.

§16. 1.Przy wykonywaniu swych zadañ, So³tys wspó³dzia-
³a z Rad¹ So³eck¹.

2.Rada So³ecka sk³ada siê z 4 osób.
3.Do obowi¹zków Rady So³eckiej nale¿y:
1/opracowywanie i przedk³adanie Zebraniu Wiejskiemu

projektów uchwa³ w sprawach bêd¹cych przedmiotem rozpatry-
wania przez  Zebranie;

2/ opracowywanie i przedk³adanie Zebraniu Wiejskiemu
projektów programów prac samorz¹du;

3/wystêpowanie wobec Zebrania Wiejskiego z inicjatywa-
mi dotycz¹cymi udzia³u mieszkañców w rozwi¹zywaniu proble-
mów so³ectwa i realizacji zadañ samorz¹du;

4/organizowanie wykonania uchwa³  Zebrania Wiejskie-
go oraz kontrolowanie ich realizacji;

5/prowadzenie spo³ecznej kontroli jednostek organizacyj-
nych prowadz¹cych obs³ugê miejscowej ludno�ci, formu³owa-
nie wniosków oraz kontrola ich realizacji;

6/decydowanie w sprawach udzia³u samorz¹du miesz-
kañców wsi w postêpowaniu administracyjnym;

7/wspó³dzia³anie z w³a�ciwymi organizacjami spo³eczny-
mi w celu wspólnej realizacji zadañ.

4.Na Zebraniach Wiejskich So³tys sk³ada informacjê o dzia-
³alno�ci Rady So³eckiej.

§17. 1.Zebranie Wiejskie mo¿e odwo³aæ So³tysa przed up³y-
wem kadencji, je¿eli:

1/utraci³ zaufanie mieszkañców so³ectwa,
2/nie wywi¹zuje siê ze swoich obowi¹zków lub dopu�ci³

siê czynu dyskwalifikuj¹cego go w opinii �rodowiska. Odwo³a-
nie to mo¿e nast¹piæ na wniosek Wójta Gminy,

3/dopu�ci³ siê przestêpstwa stwierdzonego prawomoc-
nym orzeczeniem s¹du. Odwo³anie to nastêpuje na wniosek
Wójta Gminy.

2.Wójt Gminy mo¿e zawiesiæ w czynno�ciach So³tysa, któ-
ry nie wywi¹zuje siê ze swoich obowi¹zków lub przeciwko które-
mu wszczêto postêpowanie karne.

III.ZASADY I TRYBY ZWO£YWANIA ZEBRAÑ WIEJSKICH
ORAZ WARUNKI WA¯NO�CI PODEJMOWANIA UCHWA£

§18. Prawo do udzia³u w Zebraniu Wiejskim maj¹ wszy-
scy mieszkañcy so³ectwa posiadaj¹cy czynne prawo wyborcze.

§19. Zebranie Wiejskie zwo³uje So³tys:
1/z w³asnej inicjatywy,
2/na ¿¹danie co najmniej 1/5 uprawnionych do udzia³u w

zebraniu,
3/na polecenie Rady Gminy lub Wójta Gminy.

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

2.Termin i miejsce Zebrania Wiejskiego podaje So³tys do
wiadomo�ci publicznej w sposób przyjêty w so³ectwie.

3.Zebranie Wiejskie zwo³ane na wniosek mieszkañców,
Rady Gminy lub Wójta Gminy winno odbywaæ siê w terminie
7 dni, chyba, ¿e wnioskodawca proponuje termin pó�niejszy.

§21. 1.Zebranie Wiejskie jest wa¿ne, gdy mieszkañcy so-
³ectwa zostali o nim prawid³owo powiadomieni, zgodnie z wy-
mogami Statutu.

2.Zebranie Wiejskie otwiera So³tys i przewodniczy jego
obradom.

3.Porz¹dek obrad ustala Zebranie Wiejskie na podstawie
projektu przed³o¿onego przez So³tysa.

4.Projekt porz¹dku obrad winien byæ skonsultowany z
Rad¹ So³eck¹. Sprawy proponowane do rozpatrzenia na Zebra-
niu winny byæ nale¿ycie przygotowane.

5.Obowi¹zkiem So³tysa jest zapewnienie referentów
spraw rozpatrywanych na Zebraniu. W przypadku powstania trud-
no�ci winien zwróciæ siê do Wójta Gminy lub Przewodnicz¹cego
Rady Gminy o pomoc; którzy wyznaczaj¹ w tym celu odpowied-
nich radnych, cz³onków Zarz¹du lub pracowników Urzêdu Gminy.

§22. W celu udzielenia So³tysowi sta³ej pomocy w przygo-
towaniu materia³ów i w organizacji zebrañ, Wójt Gminy wyzna-
cza poszczególnych pracowników Urzêdu Gminy do kontakto-
wania siê z So³tysem.

§23. 1.Uchwa³y Zebrania Wiejskiego zapadaj¹ zwyk³¹ wiêk-
szo�ci¹ g³osów,  tzn. liczba g³osów "za" musi byæ wiêksza od
liczby g³osów "przeciw".

2.G³osowanie odbywa siê w sposób jawny z wyj¹tkiem
wyboru So³tysa i cz³onków Rady So³eckiej.
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IV.TRYB WYBORU SO£TYSA I RADY SO£ECKIEJ

§24. 1.Zebranie Wiejskie, na którym ma byæ dokonany
wybór So³tysa i cz³onków Rady So³eckiej,  zwo³uje Wójt Gminy.
W tym celu Wójt Gminy okre�la miejsce, godzinê i dzieñ Zebra-
nia Wiejskiego oraz wyznacza,  za zgod¹ Przewodnicz¹cego
Rady Gminy,  radnych, którzy wezm¹ udzia³ w tym Zebraniu.

2.Zarz¹dzenie Wójta Gminy o zwo³aniu Zebrania Wiejskie-
go dla wyboru So³tysa i Rady So³eckiej podaje siê do wiadomo-
�ci mieszkañców so³ectwa co najmniej 7 dni przed wyznaczona
data Zebrania.

§25.1.Dla dokonania wa¿nego wyboru So³tysa i Rady So-
³eckiej, na Zebraniu Wiejskim wymagana jest osobista obec-
no�æ co najmniej 1/5 sta³ych mieszkañców so³ectwa uprawnio-
nych do g³osowania.

2.O ile w wyznaczonym terminie na zebraniu wyborczym
nie uzyska siê obecno�ci 1/5 sta³ych mieszkañców so³ectwa
uprawnionych do g³osowania, wybory So³tysa i Rady So³eckiej
przeprowadza siê na nastêpnym zebraniu w tym samym dniu
po up³ywie 30 minut od pierwotnego terminu zebrania, bez wzglê-
du na liczbê uczestnicz¹cych w nim osób.

3.Liczbê sta³ych mieszkañców so³ectwa uprawnionych do
g³osowania okre�la Wójt Gminy,  na podstawie dokumentacji
ewidencyjnej ludno�ci.

§26. 1.Wybory przeprowadza komisja skrutacyjna, wybra-
na spo�ród uprawnionych uczestników zebrania. Cz³onkiem ko-
misji skrutacyjnej nie mo¿e byæ osoba kandyduj¹ca na So³tysa
lub cz³onka Rady So³eckiej.

2.Do zadañ komisji skrutacyjnej nale¿y:
1/przyjêcie zg³oszenia kandydatów,
2/przeprowadzenie g³osowania,
3/ustalenie wyników wyborów,
4/og³oszenie wyników wyborów,
5/sporz¹dzenie protoko³u o wynikach wyborów.
3.Protokó³ podpisuj¹ cz³onkowie komisji oraz przewodni-

cz¹cy zebrania.

§27. 1.Wybory odbywaj¹ siê przy nieograniczonej liczbie
kandydatów zg³oszonych bezpo�rednio przez uprawnionych
uczestników zebrania.

2.W pierwszej kolejno�ci nale¿y przeprowadziæ wybór So³-
tysa. W drugiej kolejno�ci przeprowadza siê wybory cz³onków
Rady So³eckiej.

§28. Wybory dla uzupe³nienia sk³adu Rady So³eckiej lub
wybrania nowego sk³adu ca³ej Rady, przeprowadza samodziel-
ne Zebranie Wiejskie zwo³ane przez So³tysa.

Wybory te przeprowadza siê na zasadach wyra¿onych w
rozdziale IV niniejszego Statutu.

V.POSTANOWIENIA KOÑCOWE

§29. 1.Nadzór nad dzia³alno�ci¹ So³tysa sprawuje Wójt
Gminy .

2.So³tys zobowi¹zany jest na ¿¹danie Wójta,  przedstawiæ
sprawozdanie ze swojej dzia³alno�ci.

§30. Zmiany Statutu dokonuje Rada Gminy.

§31. W przypadku spornych postanowieñ Statutu,  inter-
pretuje wi¹¿¹co Wójt Gminy.

STATUT
SO£ECTWA WRONIN

Na wniosek mieszkañców wsi, w celu pe³niejszego za-
spokojenia ich potrzeb lokalnych i wszechstronnego wykorzy-
stania inicjatyw tej spo³eczno�ci - Rada Gminy w Polskiej Cere-
kwi, dzia³aj¹c na podstawie art. 35 ustawy z dnia 8 marca 1990r.
o samorz¹dzie gminnym (Dz. U.z 2001 r. Nr 142 , poz. 1591 wraz
z pó�n. zm.) oraz § 17 ust. 1 i 7 Statutu Gminy Polska Cerekiew,
ustala siê nastêpuj¹c¹ tre�æ Statutu So³ectwa Wronin, zwane-
go dalej so³ectwem.

I.NAZWA  I TEREN DZIA£ANIA

§1. 1.Ogó³ mieszkañców so³ectwa Wronin stanowi Sa-
morz¹d Mieszkañców Wsi.

2.Nazwa Samorz¹du Mieszkañców Wsi brzmi Wronin

§2. 1.So³ectwo Wronin jest jednostk¹ pomocnicz¹ Gminy
Polska Cerekiew.

2.Samorz¹d Mieszkañców Wsi So³ectwa Wronin dzia³a na
podstawie przepisów prawa, a w szczególno�ci:

1/ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorz¹dzie gminnym,
2/uchwa³y Nr V/41/95 Rady Gminy w Polskiej Cerekwi i z

dnia 27 stycznia 1995 r w sprawie Statutu Gminy Polska Cere-
kiew,

3/niniejszego Statutu.

§3. Teren dzia³ania so³ectwa obejmuje  wie� Wronin

 II.ORGANIZACJA I ZAKRES DZIA£ANIA

§4. Kadencja So³tysa, Rady So³eckiej i innych organów
powo³anych przez  Zebranie Wiejskie trwa 4 lata od dnia wybo-
ru.

  §5. Do zadañ Samorz¹du Mieszkañców Wsi nale¿y:
1/udzia³ w rozpatrywaniu spraw socjalno - bytowych, opie-

ki zdrowotnej, kulturalnych, sportu, wypoczynku i innych zwi¹za-
nych z miejscem zamieszkania;

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

mieszkania;
4/tworzenie pomocy s¹siedzkiej;
5/sprawowanie kontroli spo³ecznej nad dzia³alno�ci¹ jed-

nostek organizacyjnych zwi¹zanych z warunkami ¿ycia na wsi.

Samorz¹dowi Mieszkañców Wsi powierza siê zarz¹dza-
nie i korzystanie z mienia komunalnego,  stanowi¹cego w³a-
sno�æ Gminy Polska Cerekiew.

Rodzaje sk³adników mienia oraz zasady i tryb korzystania
z tego mienia okre�la odrêbna uchwa³a Rady Gminy w Polskiej
Cerekwi.

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

1/podejmowanie  uchwa³ w sprawie so³ectwa w ramach
przyznanych kompetencji;

2/opiniowanie spraw nale¿¹cych do zakresu dzia³ania
Samorz¹du Mieszkañców Wsi;

3/wspó³uczestnictwo w organizowaniu i przeprowadzaniu
przez Radê Gminy konsultacji spo³ecznej projektów uchwa³ Rady
Gminy w sprawie o podstawowym znaczeniu dla mieszkañców
so³ectwa;
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4/wystêpowanie z wnioskami do Rady Gminy o rozpatry-
wanie spraw, których za³atwienie wykracza poza mo¿liwo�ci
mieszkañców so³ectwa;

5/wspó³pracê z radnymi z terenu so³ectwa w zakresie or-
ganizacji spotkañ z wyborcami, dy¿urów oraz kierowanie do nich
wniosków dotycz¹cych so³ectwa;

6/ustalanie zadañ dla So³tysa do realizacji miêdzy Zebra-
niami Wiejskimi.

§7. Zebranie Wiejskie opiniuje, w czê�ci dotycz¹cej so-
³ectwa, przedstawiane do konsultacji przez Radê Gminy projek-
ty uchwa³ w sprawach:

- planu zagospodarowania przestrzennego,
- planu bud¿etu na dany rok.

§ 8. 1.Uchwa³y i opinie Zebrania Wiejskiego So³tys prze-
kazuje Wójtowi Gminy;

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

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

§9. Samorz¹d Mieszkañców Wsi mo¿e uczestniczyæ w po-
stêpowaniu administracyjnym na zasadach ustalonych w Ko-
deksie postêpowania administracyjnego dla organizacji spo-
³ecznych i w zwi¹zku z tym mo¿e wystêpowaæ z ¿¹daniem do-
puszczenia samorz¹du do udzia³u w postêpowaniu na prawach
strony, je¿eli jest to uzasadnione celami statutowymi samorz¹du
i gdy przemawia za tym interes spo³eczny mieszkañców so³ectwa.

§10. Dla realizacji wspólnych przedsiêwziêæ Samorz¹d
Mieszkañców Wsi nawi¹zujê wspó³pracê z samorz¹dami miesz-
kañców s¹siednich so³ectw, zawiera porozumienia okre�laj¹ce
zakres i sposób wykonania wspólnych zadañ, mo¿e podejmo-
waæ wspólne uchwa³y.

§11. 1.W celu rozwijania aktywno�ci spo³ecznej i gospo-
darczej w so³ectwie oraz zapewnienia sta³ej ³¹czno�ci miêdzy
so³ectwem, a Rad¹ Gminy i Wójtem Gminy, mieszkañcy so³ec-
twa wybieraj¹ ze swojego grona So³tysa i jego Zastêpcê oraz
Radê So³eck¹.

Wybór na now¹ kadencjê odbywa siê na Zebraniu Wiej-
skim zwo³anym przez Wójta Gminy.

2.Wybór na now¹ kadencjê nastêpuje zgodnie z § 4 ni-
niejszego Statutu.

3.Pe³nienie funkcji so³tysa ma charakter spo³eczny. Ze-
branie Wiejskie mo¿e podj¹æ uchwa³ê o ustanowieniu miesiêcz-
nego wynagrodzenia ze �rodków finansowych pochodz¹cych z
funduszy so³ectwa.

4.So³tys i Rada So³ecka s¹ wybrani w g³osowaniu tajnym
w bezpo�redni sposób z nieograniczonej liczby kandydatów
przez sta³ych mieszkañców so³ectwa uprawnionych do g³oso-
wania.

§12. 1.Kandydatów na So³tysa i cz³onków Rady So³eckiej
zg³aszaj¹ osoby uprawnione do g³osowania, bezpo�rednio w
trakcie obrad Zebrania Wyborczego, ustnie albo przed Zebra-
niem na pi�mie, pod warunkiem poparcia kandydatury przez 10
osób uprawnionych do g³osowania, oraz pod warunkiem wyra-
¿enia zgody przez kandydata na udzia³ w wyborach.

2.Kandydatury przyjmuje komisja skrutacyjna wy³oniona
spo�ród cz³onków Zebrania.

3.Warunkiem przyjêcia ka¿dej kandydatury jest zgoda kan-
dydata wyra¿ona ustnie w czasie obrad Zebrania lub na pi�mie
w razie nieobecno�ci kandydata.

4.Zg³aszaj¹cy kandydat jest zobowi¹zany uzasadniæ swo-
ja kandydaturê.

§13. Odwo³anie So³tysa i Rady So³eckiej oraz poszczegól-
nych jej cz³onków mo¿e nast¹piæ przed up³ywem kadencji na
podstawie uchwa³y Zebrania Wiejskiego,  podjêtej bezwzglêd-
n¹ wiêkszo�ci¹ g³osów pe³nego sk³adu Zebrania.

§14. Do zadañ So³tysa nale¿y zarz¹dzanie codziennymi
sprawami so³ectwa, realizacja uchwa³ Zebrania Wiejskiego oraz
wykonywanie innych czynno�ci okre�lonych niniejszym Statu-
tem.

W szczególno�ci So³tys:
1/wykonuje zadania z zakresu administracji, okre�lone w

ustawach szczególnych,
2/utrzymuje sta³y kontakt z organami gminy,
3/kieruje akcj¹ pomocy w razie wypadków losowych i klêsk

¿ywio³owych,
4/udziela pomocy podró¿nym i turystom,
5/reprezentuje so³ectwo wobec Rady Gminy, Zarz¹du

Gminy i Wójta,
6/uczestniczy w naradach so³tysów.

§15. 1.So³tys nie bêd¹cy radnym ,bierze udzia³ w sesjach
Rady Gminy.

2.Na sesjach Rady Gminy So³tysowi przys³uguje prawo
wystêpowania z g³osem doradczym. Mo¿e równie¿ zg³aszaæ
wnioski w imieniu Zebrania Mieszkañców.

§16. 1.Przy wykonywaniu swych zadañ, So³tys wspó³dzia-
³a z Rad¹ So³eck¹.

2.Rada So³ecka sk³ada siê z 4 osób.
3.Do obowi¹zków Rady So³eckiej nale¿y:
1/opracowywanie i przedk³adanie Zebraniu Wiejskiemu

projektów uchwa³ w sprawach bêd¹cych przedmiotem rozpatry-
wania przez  Zebranie;

2/ opracowywanie i przedk³adanie Zebraniu Wiejskiemu
projektów programów prac samorz¹du;

3/wystêpowanie wobec Zebrania Wiejskiego z inicjatywa-
mi dotycz¹cymi udzia³u mieszkañców w rozwi¹zywaniu proble-
mów so³ectwa i realizacji zadañ samorz¹du;

4/organizowanie wykonania uchwa³  Zebrania Wiejskiego
oraz kontrolowanie ich realizacji;

5/prowadzenie spo³ecznej kontroli jednostek organizacyj-
nych prowadz¹cych obs³ugê miejscowej ludno�ci, formu³owa-
nie wniosków oraz kontrola ich realizacji;

6/decydowanie w sprawach udzia³u samorz¹du miesz-
kañców wsi w postêpowaniu administracyjnym;

7/wspó³dzia³anie z w³a�ciwymi organizacjami spo³eczny-
mi w celu wspólnej realizacji zadañ.

4.Na Zebraniach Wiejskich So³tys sk³ada informacjê o dzia-
³alno�ci Rady So³eckiej.

§17. 1.Zebranie Wiejskie mo¿e odwo³aæ So³tysa przed up³y-
wem kadencji, je¿eli:

1/utraci³ zaufanie mieszkañców so³ectwa,
2/nie wywi¹zuje siê ze swoich obowi¹zków lub dopu�ci³

siê czynu dyskwalifikuj¹cego go w opinii �rodowiska. Odwo³a-
nie to mo¿e nast¹piæ na wniosek Wójta Gminy,

3/dopu�ci³ siê przestêpstwa stwierdzonego prawomoc-
nym orzeczeniem s¹du. Odwo³anie to nastêpuje na wniosek
Wójta Gminy.

2.Wójt Gminy mo¿e zawiesiæ w czynno�ciach So³tysa, któ-
ry nie wywi¹zuje siê ze swoich obowi¹zków lub przeciwko które-
mu wszczêto postêpowanie karne.
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III.ZASADY I TRYBY ZWO£YWANIA ZEBRAÑ WIEJSKICH
ORAZ WARUNKI WA¯NO�CI PODEJMOWANIA UCHWA£

§18. Prawo do udzia³u w Zebraniu Wiejskim maj¹ wszy-
scy mieszkañcy so³ectwa posiadaj¹cy czynne prawo wyborcze.

§19. Zebranie Wiejskie zwo³uje So³tys:
1/z w³asnej inicjatywy,
2/na ¿¹danie co najmniej 1/5 uprawnionych do udzia³u w

zebraniu,
3/na polecenie Rady Gminy lub Wójta Gminy.

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

2.Termin i miejsce Zebrania Wiejskiego podaje So³tys do
wiadomo�ci publicznej w sposób przyjêty w so³ectwie.

3.Zebranie Wiejskie zwo³ane na wniosek mieszkañców,
Rady Gminy lub Wójta Gminy winno odbywaæ siê w terminie 7
dni, chyba, ¿e wnioskodawca proponuje termin pó�niejszy.

§21. 1.Zebranie Wiejskie jest wa¿ne, gdy mieszkañcy so-
³ectwa zostali o nim prawid³owo powiadomieni, zgodnie z wy-
mogami Statutu.

2.Zebranie Wiejskie otwiera So³tys i przewodniczy jego
obradom.

3.Porz¹dek obrad ustala Zebranie Wiejskie na podsta-
wie projektu przed³o¿onego przez So³tysa.

4.Projekt porz¹dku obrad winien byæ skonsultowany z
Rad¹ So³eck¹. Sprawy proponowane do rozpatrzenia na Zebra-
niu winny byæ nale¿ycie przygotowane.

5.Obowi¹zkiem So³tysa jest zapewnienie referentów
spraw rozpatrywanych na Zebraniu. W przypadku powstania trud-
no�ci winien zwróciæ siê do Wójta Gminy lub Przewodnicz¹ce-
go Rady Gminy o pomoc; którzy wyznaczaj¹ w tym celu odpo-
wiednich radnych, cz³onków Zarz¹du lub pracowników Urzêdu
Gminy.

§22. W celu udzielenia So³tysowi sta³ej pomocy w przygo-
towaniu materia³ów i w organizacji zebrañ, Wójt Gminy wyzna-
cza poszczególnych pracowników Urzêdu Gminy do kontakto-
wania siê z So³tysem.

§23. 1.Uchwa³y Zebrania Wiejskiego zapadaj¹ zwyk³¹
wiêkszo�ci¹ g³osów,  tzn. liczba g³osów "za" musi byæ wiêksza
od liczby g³osów "przeciw".

2.G³osowanie odbywa siê w sposób jawny z wyj¹tkiem
wyboru So³tysa i cz³onków Rady So³eckiej.

IV.TRYB WYBORU SO£TYSA I RADY SO£ECKIEJ

§24. 1.Zebranie Wiejskie, na którym ma byæ dokonany
wybór So³tysa i cz³onków Rady So³eckiej,  zwo³uje Wójt Gminy.
W tym celu Wójt Gminy okre�la miejsce, godzinê i dzieñ Zebra-
nia Wiejskiego oraz wyznacza,  za zgod¹ Przewodnicz¹cego
Rady Gminy,  radnych, którzy wezm¹ udzia³ w tym Zebraniu.

2.Zarz¹dzenie Wójta Gminy o zwo³aniu Zebrania Wiejskie-
go dla wyboru So³tysa i Rady So³eckiej podaje siê do wiadomo-
�ci mieszkañców so³ectwa co najmniej 7 dni przed wyznaczon¹
dat¹ Zebrania.

§25. 1.Dla dokonania wa¿nego wyboru So³tysa i Rady So-
³eckiej, na Zebraniu Wiejskim wymagana jest osobista obec-
no�æ co najmniej 1/5 sta³ych mieszkañców so³ectwa uprawnio-
nych do g³osowania.

2.O ile w wyznaczonym terminie na zebraniu wyborczym
nie uzyska siê obecno�ci 1/5 sta³ych mieszkañców so³ectwa
uprawnionych do g³osowania, wybory So³tysa i Rady So³eckiej
przeprowadza siê na nastêpnym zebraniu w tym samym dniu
po up³ywie 30 minut od pierwotnego terminu zebrania, bez wzglê-
du na liczbê uczestnicz¹cych w nim osób.

3.Liczbê sta³ych mieszkañców so³ectwa uprawnionych do
g³osowania okre�la Wójt Gminy,  na podstawie dokumentacji
ewidencyjnej ludno�ci.

§26. 1.Wybory przeprowadza komisja skrutacyjna, wybra-
na spo�ród uprawnionych uczestników zebrania. Cz³onkiem ko-
misji skrutacyjnej nie mo¿e byæ osoba kandyduj¹ca na So³tysa
lub cz³onka Rady So³eckiej.

2.Do zadañ komisji skrutacyjnej nale¿y:
1/przyjêcie zg³oszenia kandydatów,
2/przeprowadzenie g³osowania,
3/ustalenie wyników wyborów,
4/og³oszenie wyników wyborów,
5/sporz¹dzenie protoko³u o wynikach wyborów.
3.Protokó³ podpisuj¹ cz³onkowie komisji oraz przewodni-

cz¹cy zebrania.

§27. 1.Wybory odbywaj¹ siê przy nieograniczonej liczbie
kandydatów zg³oszonych bezpo�rednio przez uprawnionych
uczestników zebrania.

2.W pierwszej kolejno�ci nale¿y przeprowadziæ wybór So³-
tysa. W drugiej kolejno�ci przeprowadza siê wybory cz³onków
Rady So³eckiej.

§28. Wybory dla uzupe³nienia sk³adu Rady So³eckiej lub
wybrania nowego sk³adu ca³ej Rady, przeprowadza samodziel-
ne Zebranie Wiejskie zwo³ane przez So³tysa.

Wybory te przeprowadza siê na zasadach wyra¿onych w
rozdziale IV niniejszego Statutu.

V.POSTANOWIENIA KOÑCOWE

§29. 1.Nadzór nad dzia³alno�ci¹ So³tysa sprawuje Wójt
Gminy .

2.So³tys zobowi¹zany jest na ¿¹danie Wójta,  przedstawiæ
sprawozdanie ze swojej dzia³alno�ci.

§30. Zmiany Statutu dokonuje Rada Gminy.

§31. W przypadku spornych postanowieñ Statutu,  inter-
pretuje wi¹¿¹co Wójt Gminy.

STATUT
SO£ECTWA  ZAKRZÓW

Na wniosek mieszkañców wsi, w celu pe³niejszego za-
spokojenia ich potrzeb lokalnych i wszechstronnego wykorzy-
stania inicjatyw tej spo³eczno�ci - Rada Gminy w Polskiej Cere-
kwi, dzia³aj¹c na podstawie art. 35 ustawy z dnia 8 marca 1990r.
o samorz¹dzie gminnym (Dz. U.z 2001 r. Nr 142 , poz. 1591 wraz
z pó�n. zm.) oraz § 17 ust. 1 i 7 Statutu Gminy Polska Cerekiew,
ustala siê nastêpuj¹c¹ tre�æ Statutu So³ectwa Zakrzów, zwane-
go dalej so³ectwem.

I. NAZWA  I TEREN DZIA£ANIA

§1. 1.Ogó³ mieszkañców so³ectwa Zakrzów stanowi Sa-
morz¹d Mieszkañców Wsi.

2.Nazwa Samorz¹du Mieszkañców Wsi brzmi Zakrzów.
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§2. 1.So³ectwo Zakrzów jest jednostk¹ pomocnicz¹ Gmi-
ny Polska Cerekiew.

2.Samorz¹d Mieszkañców Wsi So³ectwa Zakrzów dzia³a
na podstawie przepisów prawa, a w szczególno�ci:

1/ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorz¹dzie gminnym,
2/uchwa³y Nr V/41/95 Rady Gminy w Polskiej Cerekwi i z

dnia 27 stycznia 1995 r w sprawie Statutu Gminy Polska Cere-
kiew,

3/niniejszego Statutu.

§3. Teren dzia³ania so³ectwa obejmuje  wie� Zakrzów.

 II.ORGANIZACJA I ZAKRES DZIA£ANIA

§4. Kadencja So³tysa, Rady So³eckiej i innych organów
powo³anych przez  Zebranie Wiejskie trwa 4 lata od dnia wyboru.

 §5.Do zadañ Samorz¹du Mieszkañców Wsi nale¿y:
1/udzia³ w rozpatrywaniu spraw socjalno - bytowych, opie-

ki zdrowotnej, kulturalnych, sportu, wypoczynku i innych zwi¹za-
nych z miejscem zamieszkania;

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

mieszkania;
4/tworzenie pomocy s¹siedzkiej;
5/sprawowanie kontroli spo³ecznej nad dzia³alno�ci¹ jed-

nostek organizacyjnych zwi¹zanych z warunkami ¿ycia na wsi.

Samorz¹dowi Mieszkañców Wsi powierza siê zarz¹dza-
nie i korzystanie z mienia komunalnego,  stanowi¹cego w³a-
sno�æ Gminy Polska Cerekiew.

Rodzaje sk³adników mienia oraz zasady i tryb korzystania
z tego mienia okre�la odrêbna uchwa³a Rady Gminy w Polskiej
Cerekwi.

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

1/podejmowanie  uchwa³ w sprawie so³ectwa w ramach
przyznanych kompetencji;

2/opiniowanie spraw nale¿¹cych do zakresu dzia³ania
Samorz¹du Mieszkañców Wsi;

3/wspó³uczestnictwo w organizowaniu i przeprowadzaniu
przez Radê Gminy konsultacji spo³ecznej projektów uchwa³ Rady
Gminy w sprawie o podstawowym znaczeniu dla mieszkañców
so³ectwa;

4/wystêpowanie z wnioskami do Rady Gminy o rozpatry-
wanie spraw, których za³atwienie wykracza poza mo¿liwo�ci
mieszkañców so³ectwa;

5/wspó³pracê z radnymi z terenu so³ectwa w zakresie or-
ganizacji spotkañ z wyborcami, dy¿urów oraz kierowanie do nich
wniosków dotycz¹cych so³ectwa;

6/ustalanie zadañ dla So³tysa do realizacji miêdzy Zebra-
niami Wiejskimi.

§7. Zebranie Wiejskie opiniuje, w czê�ci dotycz¹cej so-
³ectwa, przedstawiane do konsultacji przez Radê Gminy projek-
ty uchwa³ w sprawach:

- planu zagospodarowania przestrzennego,
- planu bud¿etu na dany rok.

§ 8. 1.Uchwa³y i opinie Zebrania Wiejskiego So³tys prze-
kazuje Wójtowi Gminy;

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

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

§9. Samorz¹d Mieszkañców Wsi mo¿e uczestniczyæ w po-
stêpowaniu administracyjnym na zasadach ustalonych w Ko-
deksie postêpowania administracyjnego dla organizacji spo-
³ecznych i w zwi¹zku z tym mo¿e wystêpowaæ z ¿¹daniem do-
puszczenia samorz¹du do udzia³u w postêpowaniu na prawach
strony, je¿eli jest to uzasadnione celami statutowymi samorz¹-
du i gdy przemawia za tym interes spo³eczny mieszkañców so-
³ectwa.

§10. Dla realizacji wspólnych przedsiêwziêæ Samorz¹d
Mieszkañców Wsi nawi¹zujê wspó³pracê z samorz¹dami miesz-
kañców s¹siednich so³ectw, zawiera porozumienia okre�laj¹ce
zakres i sposób wykonania wspólnych zadañ, mo¿e podejmo-
waæ wspólne uchwa³y.

§11. 1.W celu rozwijania aktywno�ci spo³ecznej i gospo-
darczej w so³ectwie oraz zapewnienia sta³ej ³¹czno�ci miêdzy
so³ectwem, a Rad¹ Gminy i Wójtem Gminy, mieszkañcy so³ec-
twa wybieraj¹ ze swojego grona So³tysa i jego Zastêpcê oraz
Radê So³eck¹.

Wybór na now¹ kadencjê odbywa siê na Zebraniu Wiej-
skim zwo³anym przez Wójta Gminy.

2.Wybór na now¹ kadencjê nastêpuje zgodnie z § 4 ni-
niejszego Statutu.

3.Pe³nienie funkcji so³tysa ma charakter spo³eczny. Ze-
branie Wiejskie mo¿e podj¹æ uchwa³ê o ustanowieniu miesiêcz-
nego wynagrodzenia ze �rodków finansowych pochodz¹cych z
funduszy so³ectwa.

4.So³tys i Rada So³ecka s¹ wybrani w g³osowaniu tajnym
w bezpo�redni sposób z nieograniczonej liczby kandydatów
przez sta³ych mieszkañców so³ectwa uprawnionych do g³oso-
wania.

§12. 1.Kandydatów na So³tysa i cz³onków Rady So³eckiej
zg³aszaj¹ osoby uprawnione do g³osowania, bezpo�rednio w
trakcie obrad Zebrania Wyborczego, ustnie albo przed Zebra-
niem na pi�mie pod warunkiem poparcia kandydatury przez 10
osób uprawnionych do g³osowania, oraz pod warunkiem wyra-
¿enia zgody przez kandydata na udzia³ w wyborach.

2.Kandydatury przyjmuje komisja skrutacyjna wy³oniona
spo�ród cz³onków Zebrania.

3.Warunkiem przyjêcia ka¿dej kandydatury jest zgoda kan-
dydata wyra¿ona ustnie w czasie obrad Zebrania lub na pi�mie
w razie nieobecno�ci kandydata.

4.Zg³aszaj¹cy kandydat jest zobowi¹zany uzasadniæ swo-
ja kandydaturê.

§13. Odwo³anie So³tysa i Rady So³eckiej oraz poszczegól-
nych jej cz³onków mo¿e nast¹piæ przed up³ywem kadencji na
podstawie uchwa³y Zebrania Wiejskiego,  podjêtej bezwzglêd-
n¹ wiêkszo�ci¹ g³osów pe³nego sk³adu Zebrania.

§14. Do zadañ So³tysa nale¿y zarz¹dzanie codziennymi
sprawami so³ectwa, realizacja uchwa³ Zebrania Wiejskiego oraz
wykonywanie innych czynno�ci okre�lonych niniejszym Statu-
tem.

W szczególno�ci So³tys:
1/wykonuje zadania z zakresu administracji, okre�lone w

ustawach szczególnych,
2/utrzymuje sta³y kontakt z organami gminy,
3/kieruje akcj¹ pomocy w razie wypadków losowych i klêsk

¿ywio³owych,
4/udziela pomocy podró¿nym i turystom,
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5/reprezentuje so³ectwo wobec Rady Gminy, Zarz¹du
Gminy i Wójta,

6/uczestniczy w naradach so³tysów.

§15. 1. So³tys nie bêd¹cy radnym ,bierze udzia³ w sesjach
Rady Gminy.

2.Na sesjach Rady Gminy So³tysowi przys³uguje prawo
wystêpowania z g³osem doradczym. Mo¿e równie¿ zg³aszaæ
wnioski w imieniu Zebrania Mieszkañców.

§16. 1.Przy wykonywaniu swych zadañ, So³tys wspó³dzia-
³a z Rad¹ So³eck¹.

2.Rada So³ecka sk³ada siê z 4 osób.
3..Do obowi¹zków Rady So³eckiej nale¿y:
1/opracowywanie i przedk³adanie Zebraniu Wiejskiemu

projektów uchwa³ w sprawach bêd¹cych przedmiotem rozpatry-
wania przez  Zebranie;

2/ opracowywanie i przedk³adanie Zebraniu Wiejskiemu
projektów programów prac samorz¹du;

3/wystêpowanie wobec Zebrania Wiejskiego z inicjatywa-
mi dotycz¹cymi udzia³u mieszkañców w rozwi¹zywaniu proble-
mów so³ectwa i realizacji zadañ samorz¹du;

4/organizowanie wykonania uchwa³  Zebrania Wiejskie-
go oraz kontrolowanie ich realizacji;

5/prowadzenie spo³ecznej kontroli jednostek organizacyj-
nych prowadz¹cych obs³ugê miejscowej ludno�ci, formu³owa-
nie wniosków oraz kontrola ich realizacji;

6/decydowanie w sprawach udzia³u samorz¹du miesz-
kañców wsi w postêpowaniu administracyjnym;

7/wspó³dzia³anie z w³a�ciwymi organizacjami spo³eczny-
mi w celu wspólnej realizacji zadañ.

4.Na Zebraniach Wiejskich So³tys sk³ada informacjê o dzia-
³alno�ci Rady So³eckiej.

§17. 1. Zebranie Wiejskie mo¿e odwo³aæ So³tysa przed
up³ywem kadencji, je¿eli:

1/utraci³ zaufanie mieszkañców so³ectwa,
2/nie wywi¹zuje siê ze swoich obowi¹zków lub dopu�ci³

siê czynu dyskwalifikuj¹cego go w opinii �rodowiska. Odwo³a-
nie to mo¿e nast¹piæ na wniosek Wójta Gminy,

3/dopu�ci³ siê przestêpstwa stwierdzonego prawomoc-
nym orzeczeniem s¹du. Odwo³anie to nastêpuje na wniosek
Wójta Gminy.

2.Wójt Gminy mo¿e zawiesiæ w czynno�ciach So³tysa, któ-
ry nie wywi¹zuje siê ze swoich obowi¹zków lub przeciwko które-
mu wszczêto postêpowanie karne.

III.ZASADY I TRYBY ZWO£YWANIA ZEBRAÑ WIEJSKICH
ORAZ WARUNKI WA¯NO�CI PODEJMOWANIA UCHWA£

§18. Prawo do udzia³u w Zebraniu Wiejskim maj¹ wszy-
scy mieszkañcy so³ectwa posiadaj¹cy czynne prawo wyborcze.

§19. Zebranie Wiejskie zwo³uje So³tys:
1/z w³asnej inicjatywy,
2/na ¿¹danie co najmniej 1/5 uprawnionych do udzia³u w

zebraniu,
3/na polecenie Rady Gminy lub Wójta Gminy.

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

2.Termin i miejsce Zebrania Wiejskiego podaje So³tys do
wiadomo�ci publicznej w sposób przyjêty w so³ectwie.

3.Zebranie Wiejskie zwo³ane na wniosek mieszkañców,
Rady Gminy lub Wójta Gminy winno odbywaæ siê w terminie
7 dni, chyba, ¿e wnioskodawca proponuje termin pó�niejszy.

§21. 1.Zebranie Wiejskie jest wa¿ne, gdy mieszkañcy so-
³ectwa zostali o nim prawid³owo powiadomieni, zgodnie z wy-
mogami Statutu.

2.Zebranie Wiejskie otwiera So³tys i przewodniczy jego
obradom.

3.Porz¹dek obrad ustala Zebranie Wiejskie na podstawie
projektu przed³o¿onego przez So³tysa.

4.Projekt porz¹dku obrad winien byæ skonsultowany z
Rad¹ So³eck¹. Sprawy proponowane do rozpatrzenia na Zebra-
niu winny byæ nale¿ycie przygotowane.

5.Obowi¹zkiem So³tysa jest zapewnienie referentów
spraw rozpatrywanych na Zebraniu. W przypadku powstania trud-
no�ci winien zwróciæ siê do Wójta Gminy lub Przewodnicz¹cego
Rady Gminy o pomoc; którzy wyznaczaj¹ w tym celu odpowiednich
radnych, cz³onków Zarz¹du lub pracowników Urzêdu Gminy.

§22. W celu udzielenia So³tysowi sta³ej pomocy w przygo-
towaniu materia³ów i w organizacji zebrañ, Wójt Gminy wyzna-
cza poszczególnych pracowników Urzêdu Gminy do kontakto-
wania siê z So³tysem.

§23. 1.Uchwa³y Zebrania Wiejskiego zapadaj¹ zwyk³¹ wiêk-
szo�ci¹ g³osów,  tzn. liczba g³osów "za" musi byæ wiêksza od
liczby g³osów "przeciw".

2.G³osowanie odbywa siê w sposób jawny z wyj¹tkiem
wyboru So³tysa i cz³onków Rady So³eckiej.

IV.TRYB WYBORU SO£TYSA I RADY SO£ECKIEJ

§24. 1.Zebranie Wiejskie, na którym ma byæ dokonany
wybór So³tysa i cz³onków Rady So³eckiej,  zwo³uje Wójt Gminy.
W tym celu Wójt Gminy okre�la miejsce, godzinê i dzieñ Zebra-
nia Wiejskiego oraz wyznacza,  za zgod¹ Przewodnicz¹cego
Rady Gminy,  radnych, którzy wezm¹ udzia³ w tym Zebraniu.

2.Zarz¹dzenie Wójta Gminy o zwo³aniu Zebrania Wiejskie-
go dla wyboru So³tysa i Rady So³eckiej podaje siê do wiadomo-
�ci mieszkañców so³ectwa co najmniej 7 dni przed wyznaczon¹
dat¹ Zebrania.

§25. 1.Dla dokonania wa¿nego wyboru So³tysa i Rady So-
³eckiej, na Zebraniu Wiejskim wymagana jest osobista obec-
no�æ co najmniej 1/5 sta³ych mieszkañców so³ectwa uprawnio-
nych do g³osowania.

2.O ile w wyznaczonym terminie na zebraniu wyborczym
nie uzyska siê obecno�ci 1/5 sta³ych mieszkañców so³ectwa
uprawnionych do g³osowania, wybory So³tysa i Rady So³eckiej
przeprowadza siê na nastêpnym zebraniu w tym samym dniu
po up³ywie 30 minut od pierwotnego terminu zebrania, bez wzglê-
du na liczbê uczestnicz¹cych w nim osób.

3.Liczbê sta³ych mieszkañców so³ectwa uprawnionych do
g³osowania okre�la Wójt Gminy,  na podstawie dokumentacji
ewidencyjnej ludno�ci.

§26. 1.Wybory przeprowadza komisja skrutacyjna, wybra-
na spo�ród uprawnionych uczestników zebrania. Cz³onkiem ko-
misji skrutacyjnej nie mo¿e byæ osoba kandyduj¹ca na So³tysa
lub cz³onka Rady So³eckiej.

2.Do zadañ komisji skrutacyjnej nale¿y:
1/przyjêcie zg³oszenia kandydatów,
2/przeprowadzenie g³osowania,
3/ustalenie wyników wyborów,
4/og³oszenie wyników wyborów,
5/sporz¹dzenie protoko³u o wynikach wyborów.
3.Protokó³ podpisuj¹ cz³onkowie komisji oraz przewodni-

cz¹cy zebrania.
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§27. 1.Wybory odbywaj¹ siê przy nieograniczonej liczbie
kandydatów zg³oszonych bezpo�rednio przez uprawnionych
uczestników zebrania.

2.W pierwszej kolejno�ci nale¿y przeprowadziæ wybór So³-
tysa. W drugiej kolejno�ci przeprowadza siê wybory cz³onków
Rady So³eckiej.

§28. Wybory dla uzupe³nienia sk³adu Rady So³eckiej lub
wybrania nowego sk³adu ca³ej Rady, przeprowadza samodziel-
ne Zebranie Wiejskie zwo³ane przez So³tysa.

Wybory te przeprowadza siê na zasadach wyra¿onych w
rozdziale IV niniejszego Statutu.

V.POSTANOWIENIA KOÑCOWE

§29. 1.Nadzór nad dzia³alno�ci¹ So³tysa sprawuje Wójt
Gminy .

2.So³tys zobowi¹zany jest na ¿¹danie Wójta,  przedstawiæ
sprawozdanie ze swojej dzia³alno�ci.

§30. Zmiany Statutu dokonuje Rada Gminy.

§31. W przypadku spornych postanowieñ Statutu,  inter-
pretuje wi¹¿¹co Wójt Gminy.

Na podstawie art.4 ust.1 pkt. 2 ustawy z dnia 20 grudnia
1996 r. o gospodarce komunalnej ( Dz. U z 1997r. Nr 9 , poz. 43,
Nr 106, poz. 679 i Nr 121, poz. 770 , 2002 r. Nr 113, poz.984)  -
Rada Gminy w Skoroszycach uchwala, co nastêpuje:

§1. 1. Ustala siê stawki op³at za us³ugi w zakresie odbio-
ru, transportu i unieszkodliwiania odpadów o kodzie 200301,  tj.
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Uchwa³a Nr IV/ 21 /03
Rady Gminy w Skoroszycach

z dnia 28 stycznia 2003 r.

w sprawie ustalenia cen i op³at za odpady.

nie segregowanych (zmieszanych) odpadów komunalnych:
1.Za kontener KP -7 - 220,16 z³.
2. Za pojemnik PA 1,1 -   35,67 z³.
3. Za pojemnik SM 110 -     3,56 z³.
4. Za worek 110 -     3,56 z³.

2. Ustala siê ceny 1m 3 odpadów przyjêtych do sk³adowa-
nia na sk³adowisko o kodach:

Lp. Kod Okre�lenie rodzaju odpadu Cena netto

za 1 m3

1. 020103 Odpadowa masa ro�linna 12,88

2. 030105 Trociny, wióry, �cinki , drewno, p³yta wiórowa i fornir inne ni¿ wymienione

w 030104

11,86

3. 030307 Mechanicznie wydzielone odrzuty z przeróbki makulatury i tektury 11,86

4. 030311 Osady z zak³adowych oczyszczalni �cieków inne ni¿ wymienione w 030310 19,26

5. 100101 ¯u¿le, popio³y paleniskowe i py³y z kot³ów( z wy³¹czeniem py³ów z kot³ów

wymienionych w 100104)

12,88

6. 100102 Popio³y lotne z wêgla 12,88

7. 170101 Odpady betonu oraz gruz betonowy z rozbiórek i  remontów 11,86

8. 170102 Gruz ceglany 11,86

9. 170181 Odpady z remontów i przebudowy dróg 12,88

10. 200201 Odpady ulegaj¹ce biodegradacji 14,76

11. 200202 Gleba i ziemia, w tym kamienie 11,86

12. 200203 Inne odpady nie ulegaj¹ce biodegradacji 11,86

13. 200301 Nie segregowane (zmieszane) odpady komunalne 20,88

14. 200303 Odpady z oczyszczania i ulic i placów 12,88

15. 200304 Szlamy ze zbiorników bezodp³ywowych, s³u¿¹cych do gromadzenia

nieczysto�ci

12,88

16. 200307 Odpady wielkogabarytowe 12,88

§ 2. Do cen i op³at ustalonych w §1 dolicza siê podatek VAT.

§ 3. Wykonanie uchwa³y powierza siê Wójtowi Gminy.

 § 4. Traci moc uchwa³a Nr XXXIV/222/2001 z dnia 5 pa�-
dziernika 2001r. w sprawie op³at za odbiór i unieszkodliwianie
odpadów komunalnych.

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

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

Przewodnicz¹cy
Rady Gminy

Henryk Soko³owski
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W dniu 8 kwietnia 2003 r. decyzj¹ Nr WCC/612A/76/W/
OWR/2003/TT Prezes URE dokona³ zmiany koncesji na prowa-
dzenie dzia³alno�ci gospodarczej w zakresie wytwarzania cie-
p³a dla Zak³adu Energetyki Cieplnej PRUDNIK - jednoosobowa
Spó³ka Gminy Prudnik z ograniczon¹ odpowiedzialno�ci¹  z sie-
dzib¹ w Lubrzy.

Uzasadnienie:

Pismem z dnia 11 lutego 2003 r. L. dz. ZS/429/2003, uzu-
pe³nionym pismem z dnia 24 marca 2003 r. L. dz. ZS/868/2003,
Dyrektor Zarz¹du Spó³ki wyst¹pi³ z wnioskiem o zmianê konce-
sji na prowadzenie dzia³alno�ci gospodarczej w zakresie wy-
twarzania ciep³a udzielonej decyzj¹ Prezesa URE z dnia 12 li-
stopada 1998 r. Nr WCC/612/76/W/3/98/DN, na okres do
16 listopada 2008 r.

Zmiana koncesji polega na zmianie zapisu w przedmio-
cie i zakresie dzia³alno�ci okre�lonej w koncesji na wytwarza-
nie ciep³a, odnosz¹cego siê do ilo�ci kot³owni wbudowanych
oraz wielko�ci mocy zainstalowanej w tych kot³owniach w zwi¹z-
ku z likwidacj¹ 2 kot³owni wbudowanych opalanych koksem o
³¹cznej mocy zainstalowanej 0,26 MW, zlokalizowanych na tere-
nie miasta Prudnik. Ponadto, w wyniku przeprowadzonej mo-
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Informacja

dnia 8 kwietnia 2003 r.

o decyzji Prezesa Urzêdu Regulacji Energetyki

w sprawie zmiany koncesji dla Zak³adu Energetyki Cieplnej PRUDNIK - jednoosobowa Spó³ka Gminy Prudnik z ograni-
czon¹ odpowiedzialno�ci¹ z siedzib¹ w Lubrzy.

dernizacji jednego kot³a wodnego opalanego mia³em wêglowy,
zainstalowanego w ciep³owni rejonowej w Lubrzy, zmniejszy³a
siê o 1,8 MW ³¹czna moc zainstalowana w ww. kot³owni.

Na podstawie art. 155 ustawy z dnia 14  czerwca 1960 r. -
Kodeks postêpowania administracyjnego (Dz. U. z 2000 r. Nr
98, poz. 1071 z pó�n. zm.) oraz na podstawie art. 32 ust. 1 pkt. 1
i art. 33 ust. 1 i 4 w zwi¹zku z art. 30 ust.1 ustawy - Prawo energe-
tyczne (Dz. U. z 1997 r. Nr 54, poz. 348 z pó�n. zm.), Prezes
Urzêdu Regulacji Energetyki postanowi³ zmieniæ swoj¹ decy-
zjê z dnia 12 listopada 1998 r. Nr WCC/612/76/W/3/98/DN.

Decyzjê z upowa¿nienia Prezesa URE podpisa³a Zastêp-
ca Dyrektora Po³udniowo-zachodniego Oddzia³u Terenowego
Urzêdu Regulacji Energetyki we Wroc³awiu.

                                                                             Z upowa¿nienia
Prezesa Urzêdu Regulacji Energetyki

Urz¹d Regulacji Energetyki
Po³udniowo-Zachodni Oddzia³ Terenowy

z siedzib¹ we Wroc³awiu
Zastêpca Dyrektora

Jadwiga Gogolewska

Decyzj¹ Prezesa Urzêdu Regulacji Energetyki z dnia
8 kwietnia 2003 r. nr OWR-820/1135-A/9/2003/II/HC, wydan¹ na
podstawie art. 155 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r.- Kodeksu
postêpowania administracyjnego, (Dz. U. z 2000 r. Nr 98, poz.
1071 z. pó�n. zm.) na wniosek Cukrowni "Wróblin" S.A. w Lewi-
nie Brzeskim przed³u¿ono okres obowi¹zywania wspó³czynni-
ków korekcyjnych Xw, okre�laj¹cych projektowan¹ poprawê efek-
tywno�ci funkcjonowania oraz zmianê warunków prowadzenia
przez to Przedsiêbiorstwo dzia³alno�ci gospodarczej w okresie
obowi¹zywania taryfy dla ciep³a, do dnia 30 czerwca 2003 r.

UZASADNIENIE

Na wniosek Przedsiêbiorstwa z dnia 20 marca 2003 r.
L.dz. 66/TE/2003, w dniu 25 marca 2003 r. zosta³o wszczête
postêpowanie administracyjne w sprawie przed³u¿enia termi-
nu obowi¹zywania taryfy dla ciep³a, ustalonej przez to Przedsiê-
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z dnia 8 kwietnia 2003 r.

o decyzji w sprawie zmiany terminu obowi¹zywania taryfy dla ciep³a Cukrowni "Wróblin" S.A. z siedzib¹
 w Lewinie Brzeskim

biorstwo, zatwierdzonej decyzj¹ Prezesa URE z dnia 19 pa�-
dziernika 2001 r. nr OWR-820/1135-A/5/2001/II/JJ.

Poniewa¿ zmianie dotychczasowej decyzji nie sprzeciwia-
j¹ siê przepisy szczególne i przemawia za tym s³uszny interes
strony, stosownie do art. 155 Kpa, postanowiono uwzglêdniæ
wniosek strony.

Decyzjê z upowa¿nienia Prezesa URE podpisa³a Z - ca
Dyrektora Po³udniowo-Zachodniego Oddzia³u Terenowego Urzê-
du Regulacji Energetyki we Wroc³awiu.

z upowa¿nienia Prezesa
Urzêdu Regulacji Energetyki

Urz¹d Regulacji Energetyki
Po³udniowo-Zachodni Oddzia³ Terenowy

z siedzib¹ we Wroc³awiu
Zastêpca Dyrektora

Jadwiga Gogolewska
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Na podstawie art. 35, ust. 2i ustawy z dnia 29 listopada
1990r. o pomocy spo³ecznej /Dz.U. z 1998r. Nr 64, poz. 414 z
pó�n. zm./ - ustalam miesiêczny koszt utrzymania jednego miesz-
kañca domu pomocy spo³ecznej w 2003 roku:

1. W Domu Pomocy Spo³ecznej w Klisinie        - 1.732,78 z³
2. W Domu Pomocy Spo³ecznej "Pod Klonami" w Dzbañ-

cach   - 1.566,00 z³
3. W Domu Pomocy Spo³ecznej w Bliszczycach  -1.527,83 z³

Na podstawie art. 35 ust. 2i ustawy z dnia 29 listopada
1990r. o pomocy spo³ecznej (Dz. U. Nr 87, poz. 506 z pó�n. zm.)-
ustalam:

§ 1. Miesiêczny koszt utrzymania mieszkañca Domu Po-
mocy Spo³ecznej w Jêdrzejowie ustalam w kwocie 1.577 z³.
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Zarz¹dzenie Nr 6/2003
Starosty Powiatu Brzeskiego

z dnia 4 kwietnia  2003 r.

w sprawie ustalenia miesiêcznego kosztu utrzymania mieszkañca w domach  pomocy spo³ecznej
w powiecie brzeskim w 2003 roku.

§ 2. Miesiêczny koszt utrzymania mieszkañca Domu Po-
mocy Spo³ecznej w Grodkowie ustalam w kwocie 1.517 z³.

§ 3. Zarz¹dzenie wchodzi w ¿ycie z dniem podjêcia i podlega
og³oszeniu w Dzienniku Urzêdowym Województwa Opolskiego.

Starosta
Stanis³aw Szypu³a
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Zarz¹dzenie Nr 5/2003
  Starosty G³ubczyckiego

z dnia 11 marca 2003 r.

w sprawie ustalenia miesiêcznego koszty utrzymania mieszkañca domu pomocy spo³ecznej w 2003 roku.

4. W Domu Pomocy Spo³ecznej "Kombatant" w G³ubczy-
cach   - 1.923,73 z³

5. W Domu Pomocy Spo³ecznej w Kietrzu    - 1.480,00 z³
Zarz¹dzenie podlega og³oszeniu w Dzienniku Urzêdowym

Województwa Opolskiego.
Zarz¹dzenie wchodzi w ¿ycie z dniem podpisania.

Starosta G³ubczycki
Dariusz Ka�ków

Na podstawie art. 35 ust. 2i ustawy z dnia 29 listopada
1990r. o pomocy spo³ecznej (Dz.U. z 1998r. Nr 64, poz. 414 z
pó�n. zm.)  zarz¹dza siê,  co nastêpuje:

Ustala siê w 2003 roku koszt utrzymania mieszkañca w
n/w domach pomocy spo³ecznej:

§1. W Domu Pomocy Spo³ecznej w Kluczborku - w wyso-
ko�ci    1.661,- z³.
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Zarz¹dzenie Nr 2/03
Starosty Kluczborskiego

z dnia 21 marca 2003 r.

w sprawie ustalenia miesiêcznego kosztu utrzymania mieszkañca w domach pomocy spo³ecznej
w powiecie kluczborskim.

2. W Domu Pomocy Spo³ecznej w Giera³cicach - w wyso-
ko�ci  1.711,43 z³.

§ 2. Zarz¹dzenie wchodzi w ¿ycie z dniem podjêcia i podlega
og³oszeniu w Dzienniku Urzêdowym Województwa Opolskiego.

Starosta
Stanis³aw Rakoczy
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Na podstawie artyku³u 35 ust. 2i ustawy z dnia 29 listopa-
da 1990 r. o pomocy spo³ecznej (Dz.U. z 1998 r. Nr 64, poz. 414
z pó�n. zm.) ustalam:

§1. Miesiêczny koszt utrzymania mieszkañca w Domach
Pomocy Spo³ecznej Powiatu Nyskiego w 2003 r. wynosi:

1) w Domu Pomocy Spo³ecznej, ul. 3 Maja 2 w Korfanto-
wie - 1.815 z³,

2) w Domu Pomocy Spo³ecznej, ul. Al. Wojska Polskiego 77
w Nysie prowadzony przez Zgromadzenie Sióstr Maryi Niepoka-
lanej - 1.577 z³,

Na podstawie art. 35 ust. 2 "i" ustawy z dnia 29 listopada
1990 r. o pomocy spo³ecznej /Dz.U. z 1998 r.  Nr 64 poz. 414 z
pó�n.zm./   ustalam:

§ 1. Miesiêczny koszt utrzymania mieszkañca Domu Po-
mocy Spo³ecznej w Namys³owie ustalam w kwocie 1.614,00 z³.
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Zarz¹dzenie Nr 3/03/2003
Starosty Powiatu Namys³owskiego

z dnia 31 marca 2003 r.

w sprawie ustalenia miesiêcznego kosztu utrzymania mieszkañca w domach pomocy spo³ecznej
w powiecie namys³owskim w 2003 roku.

§ 2. Zarz¹dzenie wchodzi w ¿ycie z dniem podjêcia i pod-
lega og³oszeniu w Dzienniku Urzêdowym Województwa Opol-
skiego.

Starosta Namyslowski
Andrzej Spór
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Zarz¹dzenie Nr 5/2003
Starosty Nyskiego

z dnia 24 marca 2003 r.

w sprawie ustalenia miesiêcznego kosztu utrzymania mieszkañca w domach pomocy spo³ecznej w 2003 roku.

3) w Domu Pomocy Spo³ecznej, ul. �wiêtojañska 6 w Ny-
sie, prowadzony przez Kongregacjê Sióstr Mi³osierdzia �w. Ka-
rola Boromeusza - 1.625 z³,

4) w Domu Pomocy Spo³ecznej w Kopernikach 17, pro-
wadzony przez Zgromadzenie Sióstr Franciszkanek Rodziny
Maryi - 1.435 z³.

§2. Zarz¹dzenie wchodzi w ¿ycie po up³ywie 14 dni od dnia
og³oszenia w Dzienniku Urzêdowym Województwa Opolskiego.

Starosta
Zbigniew Majka

 Dzia³aj¹c na podstawie art. 35 ust. 2i ustawy z dnia
29 listopada 1990 r. o pomocy spo³ecznej (Dz. U. z 1998 r. Nr 64,
poz. 414 z pó�n. zm. ) zarz¹dzam, co nastêpuje:

§1. Ustalam miesiêczny koszt utrzymania mieszkañca
Domu Pomocy Spo³ecznej W Strzelcach Opolskich z fili¹ w Szy-
miszowie i fili¹ w Le�nicy w 2003 roku w wysoko�ci  -

                                                                                  1432,13 z³
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Zarz¹dzenie Nr 10/2003
Starosty Strzeleckiego

z dnia 17 marca 2003 r.

w sprawie ustalenia miesiêcznego kosztu utrzymania mieszkañca Domu Pomocy Spo³ecznej w Strzelcach Opolskich
z fili¹ w Szymiszowie i fili¹ w Le�nicy w 2003 roku.

§2. Wykonanie zarz¹dzenia powierzam Sekretarzowi Po-
wiatu Strzeleckiego.

 §3. Zarz¹dzenie wchodzi w ¿ycie z dniem og³oszenia w
Dzienniku Urzêdowym Województwa Opolskiego.

Starosta
Gerhard Matheja



Dziennik Urzêdowy
Województwa Opolskiego Nr 30  Poz. 718-720- 1694 -

Dzia³aj¹c na podstawie art. 35 ust. 2i ustawy z dnia
29 listopada 1990 r. o pomocy spo³ecznej (Dz. U. z 1998 r. Nr 64,
poz. 414 z pó�n. zm. ) zarz¹dzam, co nastêpuje:

§1. Ustalam miesiêczny koszt utrzymania mieszkañca
Domu Pomocy Spo³ecznej  dla Dzieci i M³odzie¿y, prowadzone-
go przez Zgromadzenie Braci Szkolnych w Zawadzkiem w roku
2003  -  w wysoko�ci  1.576 z³.

Dzia³aj¹c na podstawie art. 35 ust. 2i ustawy z dnia
29 listopada 1990 r. o pomocy spo³ecznej (Dz. U. z 1998 r. Nr 64,
poz. 414 z pó�n. zm. ) zarz¹dzam, co nastêpuje:

§1. Ustalam miesiêczny koszt utrzymania mieszkañca
Domu Pomocy Spo³ecznej prowadzonego przez Zgromadzenie
Sióstr Franciszkanek - Misjonarek Maryi w Kad³ubie w 2003 roku
-  w wysoko�ci 1.657 z³.
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Zarz¹dzenie Nr 11/2003
Starosty Strzeleckiego

z dnia 17 marca 2003 r.

w sprawie ustalenia miesiêcznego kosztu utrzymania mieszkañca Domu Pomocy
Spo³ecznej  prowadzonego przez Zgromadzenie Sióstr Franciszkanek  - Misjonarek Maryi w Kad³ubie w 2003 roku.

§2. Wykonanie zarz¹dzenia powierzam Sekretarzowi Po-
wiatu Strzeleckiego.

 §3. Zarz¹dzenie wchodzi w ¿ycie z dniem og³oszenia w
Dzienniku Urzêdowym Województwa Opolskiego.

Starosta
Gerhard Matheja
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Zarz¹dzenie Nr 12/2003
Starosty Strzeleckiego

z dnia 17 marca 2003 r.

w sprawie ustalenia miesiêcznego kosztu utrzymania mieszkañca Domu Pomocy Spo³ecznej dla Dzieci i M³odzie¿y,
prowadzonego przez Zgromadzenie Braci Szkolnych w Zawadzkiem.

§2. Wykonanie zarz¹dzenia powierzam Sekretarzowi Po-
wiatu Strzeleckiego.

 §3. Zarz¹dzenie wchodzi w ¿ycie z dniem og³oszenia w
Dzienniku Urzêdowym Województwa Opolskiego.

Starosta
Gerhard Matheja

Na podstawie art. 35 ust.2i ustawy z dnia 29 listopada
1990r. o pomocy spo³ecznej / dz.u. z 1998 r. Nr 64, póz. 414 z
pó�n. zmianami / zarz¹dzam, co nastêpuje:

§1. Ustalam na 2003 rok miesiêczny koszt utrzymania
mieszkañca :

~ w domu pomocy spo³ecznej w Prószkowie dla osób
doros³ych niepe³nosprawnych intelektualnie oraz przewlekle so-
matycznie chorych                                         w kwocie    1828 z³.

~ w domu pomocy spo³ecznej w Czamowasach dla dzieci
i m³odzie¿y niepe³nosprawnej intelektualnie   w kwocie   1444 z³.

~ w domu pomocy spo³ecznej w Dobrzeniu Wielkim dla
osób przewlekle somatycznie chorych          w kwocie    1634 z³.

§2.Zarz¹dzenie wchodzi w ¿ycie z dniem podpisania.

§3. Zarz¹dzenie podlega og³oszeniu w Dzienniku Urzêdo-
wym Województwa Opolskiego.

STAROSTA OPOLSKI
Henryk Lakwa

720

ZARZ¥DZENIE
Nr II/5/2003

Starosty Opolskiego

z dnia 7 marca 2003 r.

w sprawie ustalenia na 2003 rok miesiêcznego kosztu utrzymania mieszkañca w domach pomocy spo³ecznej na
terenie powiatu opolskiego.



Dziennik Urzêdowy
Województwa Opolskiego Nr 30    Poz. 721- 1695 -

Na podstawie art. 35 ust. 2 i) ustawy z dnia 29 listopada
1990 r. o pomocy spo³ecznej (Dz.U. z 1998r. Nr 64, poz. 414 z
pó�n. zm.) - zarz¹dzam:

§1. Na wniosek Dyrektorów: Domu Pomocy Spo³ecznej w
Radawiu i Domu Pomocy Spo³ecznej w Borkach Wielkich usta-
lam:

1) miesiêczny koszt utrzymania mieszkañca w Domu Po-
mocy Spo³ecznej w Radawiu w roku kalendarzowym 2003

                                                           w wysoko�ci 1.851,00 z³,
2) miesiêczny koszt utrzymania mieszkañca w Domu Pomocy

Spo³ecznej w Borkach Wielkich                    w wysoko�ci   1.225,00 z³.

721

ZARZ¥DZENIE Nr 5/2003
 Starosty Oleskiego

z dnia 18 marca 2003 r.

w sprawie miesiêcznego kosztu utrzymania mieszkañca Domu Pomocy Spo³ecznej
w Radawiu i Domu Pomocy Spo³ecznej w Borkach Wielkich.

§2. Wykonanie zarz¹dzenia powierzam:
1) w czê�ci dotycz¹cej § 1 pkt 1) niniejszego zarz¹dzenia -

Dyrektorowi Domu Pomocy Spo³ecznej w Radawiu,
2) w czê�ci dotycz¹cej § 1 pkt 2) niniejszego zarz¹dzenia -

Dyrektorowi Domu Pomocy Spo³ecznej w Borkach Wielkich.

§3. Zarz¹dzenie wchodzi w ¿ycie z dniem podpisania z
moc¹ obowi¹zuj¹c¹ od 1 stycznia 2003 r.

§4. Zarz¹dzenie podlega publikacji w Dzienniku Urzêdo-
wym Województwa Opolskiego.

STAROSTA
Jan Kus


