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Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 13 ustawy z dnia 8 marca 1990r.
samorz¹dzie gminnym (Dz.U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591 z pó�n. zm./ - Rada
Gminy Dobrzeñ Wielki uchwala, co nastêpuje:

1. Nadaje siê nazwê "Ksiêdza Scheitzy" ulicy prostopad³ej do
ul. Opolskiej i równoleg³ej do ulic Morcinka i Ksiêdza Poziemby w Dobrzeniu
Wielkim, oznaczonej numerami dzia³ek 228/286 i 227/286 km. 3 na nowo
wyznaczonych terenach zabudowy mieszkaniowej w Dobrzeniu Wielkim.

2. Nadaje siê nazwê "Aleja Ksiêdza Kraika" drodze ³¹cz¹cej
ul. Opolsk¹ z ul. Ko�cieln¹ w Dobrzeniu Wielkim.

3. Po³o¿enie ulic okre�laj¹ mapki, bêd¹ce za³¹cznikami do niniej-
szej uchwa³y.

865

Uchwa³a Nr VI/60/2003
Rady Gminy Dobrzeñ Wielki

z dnia 24 kwietnia 2003 r.

w sprawie nadania nazw ulicom.

§2. Wykonanie uchwa³y powierza siê Wójtowi Gminy.

§3.  Uchwa³a podlega og³oszeniu w Dzienniku Urzêdowym Wo-
jewództwa Opolskiego i wchodzi w ¿ycie po up³ywie 14 dni od dnia
og³oszenia.

Przewodnicz¹cy
Rady Gminy Dobrzeñ Wielki

Gerard Halama

Za³¹cznik Nr 2
do uchwa³y Nr VI/60/03

Rady Gminy Dobrzeñ Wielki
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 Na podstawie art. 35 ust. 1  ustawy z dnia 8 marca 1990 r.
o samorz¹dzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142 poz. 1591; 2002 r.
Nr 23 poz. 220, Nr 62  poz. 558, Nr 113 poz. 984, Nr 153 poz.
1271, Nr 214 poz. 1806) oraz art. 13 ustawy z dnia 20 lipca 2000r.
o og³aszaniu aktów normatywnych i niektórych aktów prawnych
(Dz. U. Nr 62 poz.718  z pó�n. zm.) -Rada Miejska  w G³ubczycach
uchwala, co nastêpuje:

§ 1.Przyjmuje siê statuty so³ectw po³o¿onych na terenie
gminy G³ubczyce:

1. Statut So³ectwa Bernacice Górne - za³¹cznik nr 1
2. Statut So³ectwa Chróstno- za³¹cznik nr 2
3. Statut So³ectwa G³ubczyce - Sady - za³¹cznik nr 3
4. Statut So³ectwa Kwiatoniów - za³¹cznik nr 4
5. Statut So³ectwa Mokre - Kolonia - za³¹cznik nr 5
6. Statut So³ectwa Nowe Go³uszowice - za³¹cznik nr 6
7. Statut So³ectwa Nowe Sady - za³¹cznik nr 7
8. Statut So³ectwa Widok - za³¹cznik nr 8
9. Statut So³ectwa Zopowy - Osiedle - za³¹cznik nr 9.

§ 2.Wykonanie uchwa³y powierza siê Burmistrzowi G³ubczyc.

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

Przewodnicz¹cy
Rady Miejskiej

Edward Wo³oszyn

WYKAZ
powierzchni wsi Gminy G³ubczyce objêtych zmian¹ nazew-

nictwa miejscowo�ci:

1. Lisiêcice                      1 553, 4200 ha
2. Nowe Sady                     553, 6277 ha
3. Zopowy                            753, 8312 ha
4. Zopowy Osiedle             366, 6952 ha
5. Braciszów                        388, 8701 ha
6. Chróstno                          932, 6569 ha
7. Bernacice                         328, 6323 ha
8.            Bernacice    Górne          366,2097 ha
9. Mokre                    782,3241 ha
10. Mokre Kolonia                   107,4582 ha
11. Go³uszowice                      962,5241 ha
12 Nowe Go³uszowice          129,7798 ha
13. Grobniki                            1173,4923 ha
14. Widok                                  529,8215 ha
15. Gadzowice                         415,7265 ha
16. Kwiatoniów                        293,6148 ha
17. Lwowiany                           696,7826 ha
18. G³ubczyce Sady                 477,1200 ha.

866

Uchwa³a Nr VII/106/03
Rady Miejskiej w G³ubczycach

z dnia  28  kwietnia  2003 r.

w sprawie przyjêcia statutów So³ectw Gminy G³ubczyce.

Za³¹cznik nr 1
do uchwa³y Nr VII/106//03

           Rady Miejskiej w G³ubczycach
z dnia 28 kwietnia 2003r.

S T A T U T
SO£ECTWA  BERNACICE GÓRNE

ROZDZIA£  I
Postanowienia ogólne

§ 1.Ogó³ mieszkañców miejscowo�ci Bernacice Górne
tworzy So³ectwo Bernacice Górne.

§ 2.1. So³ectwo Bernacice Górne jest jednostk¹ pomoc-
nicz¹ , którego  mieszkañcy wspólnie z innymi so³ectwami oraz
osiedlami tworz¹ wspólnotê samorz¹dow¹ - Gminê G³ubczyce.

2. So³ectwo Bernacice Górne dzia³a na podstawie prze-
pisów prawa, a w szczególno�ci:

- ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorz¹dzie gminnym
( Dz. U.  z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z pó�n. zm.),

- Statutu Gminy G³ubczyce,
- niniejszego Statutu.

§ 3.Teren dzia³ania So³ectwa obejmuje obszar o po-
wierzchni 366,2097 ha ,oznaczony na mapie stanowi¹cej za-
³¹cznik nr 1 do niniejszego Statutu.

ROZDZIA£  II
Organizacja i zakres dzia³ania

§ 4. Organami So³ectwa s¹:
1) Zebranie Wiejskie,
2) So³tys.

§ 5.1. Zebranie Wiejskie jest organem uchwa³odawczym
w So³ectwie.

2. So³tys jest organem wykonawczym.
3. Rada So³ecka wspomaga dzia³alno�æ So³tysa.

§ 6.1. Do zadañ So³ectwa Bernacice Górne nale¿y:
1) zapewnienie udzia³u mieszkañców So³ectwa w rozpa-

trywaniu spraw socjalno bytowych, opieki zdrowotnej, kultury,
sportu, wypoczynku oraz innych zwi¹zanych  z miejscem ich
zamieszkania,

2) kszta³towanie zasad wspó³¿ycia spo³ecznego,
3) organizowanie samopomocy mieszkañców i wspól-

nych prac na rzecz miejsca zamieszkania,
4) sprawowanie kontroli spo³ecznej nad dzia³alno�ci¹

jednostek organizacyjnych Gminy zwi¹zanych z warunkami ¿y-
cia na terenie So³ectwa,

5) dzia³ania na rzecz ochrony �rodowiska, zapewnienia
porz¹dku i czysto�ci w So³ectwie.

2. So³ectwo mo¿e posiadaæ przekazane mu przez Gminê
w drodze uchwa³y Rady Miejskiej  sk³adniki mienia komunal-
nego.
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3. Rada Miejska upowa¿nia organy So³ectwa do:
1) oddawania w najem lub dzier¿awê lokali, obiektów i

terenów bêd¹cych w gestii So³ectwa,
2) organizowania na terenie So³ectwa imprez, wystaw, kon-

certów i konkursów  z zachowaniem ogólnie obowi¹zuj¹cych
przepisów.

§ 7.Zadania okre�lone w § 6 So³ectwo realizuje w szcze-
gólno�ci poprzez:

1) podejmowanie uchwa³ w sprawach So³ectwa w ra-
mach przyznanych kompetencji,

2) opiniowanie spraw nale¿¹cych do zakresu dzia³ania
So³ectwa,

3) wspó³uczestniczenie w organizowaniu i przeprowadza-
niu przez Radê Miejsk¹ konsultacji spo³ecznych projektów
uchwa³ Rady w sprawach o podstawowym   znaczeniu dla miesz-
kañców,

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

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

6) ustalania zadañ dla So³tysa do realizacji w okresie
miêdzy Zebraniami Wiejskimi.

ROZDZIA£  III
Zebranie  Wiejskie

§ 8.Prawo do udzia³u w Zebraniu Wiejskim maj¹ wszyscy
mieszkañcy So³ectwa.

Prawo do uczestniczenia w wyborach organów Samorz¹-
du Mieszkañców posiadaj¹ osoby posiadaj¹ce czynne prawo
wyborcze i stale zamieszka³e w danej miejscowo�ci.

 § 9.1. Zebranie Wiejskie zwo³uje So³tys:
1) z w³asnej inicjatywy,
2) z inicjatywy Rady So³eckiej,
3) na wniosek co najmniej 1/10 mieszkañców uprawnio-

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

2. W szczególnie uzasadnionych przypadkach Zebranie
Wiejskie mo¿e zwo³aæ Burmistrz.

3. Zebranie Wiejskie zwo³ane na wniosek osób i organów,
o których mowa w § 9 pkt.1, winno  siê odbyæ w terminie do
30 dni od daty z³o¿enia wniosku.

4. Je¿eli So³tys nie zwo³a zebrania w terminie okre�lonym
w pkt. 3, wnioskodawca mo¿e  zwo³aæ zebranie we w³asnym
zakresie.

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

2. Termin i miejsce Zebrania Wiejskiego podaje siê do
wiadomo�ci publicznej poprzez rozplakatowanie obwieszczeñ
na tablicy og³oszeñ w so³ectwie nie pó�niej ni¿ na 7 dni przed
terminem zebrania.

§ 11.1. Zebranie Wiejskie jest wa¿ne, gdy mieszkañcy
So³ectwa zostali o nim prawid³owo  zawiadomieni, zgodnie z
wymogami Statutu.

2. Zebranie Wiejskie otwiera So³tys i przewodniczy jego
obradom. Zebranie Wiejskie mo¿e  wyznaczyæ inn¹ osobê na
przewodnicz¹cego zebrania.

3. Porz¹dek obrad ustala Zebranie Wiejskie na podstawie
projektu przed³o¿onego przez zwo³uj¹cego zebranie.

§ 12.W celu udzielenia So³tysowi sta³ej pomocy w przygo-
towywaniu materia³ów i organizacji zebrañ, Burmistrz wyznacza
pracowników Urzêdu Miasta i Gminy do kontaktów z So³ectwem.

§ 13.1. Zebranie Wiejskie jest uprawnione do przeprowa-
dzania wyborów oraz podejmowania   uchwa³ w obecno�ci co
najmniej 1/10 uprawnionych do g³osowania osób.

2. W przypadku braku okre�lonego w pkt.1 quorum, nastêpne
zebranie odbywa siê w drugim terminie po up³ywie 1/2 godziny od
wyznaczonego 1 terminu zebrania.

Zebranie w drugim terminie jest prawomocne bez wzglê-
du na liczbê uczestnicz¹cych w nim osób.

Drugi termin zebrania winien byæ podany w obwieszcze-
niu o zebraniu.

3. Uchwa³y Zebrania zapadaj¹ zwyk³¹ wiêkszo�ci¹ g³o-
sów.

4. G³osowanie odbywa siê w sposób jawny z zastrze¿e-
niem § 19 pkt. 2 i 5.

5. Obrady Zebrania s¹ protoko³owane. Uchwa³y podpisu-
je So³tys i og³asza je w sposób zwyczajowo przyjêty.

§ 14.Do wy³¹cznej w³a�ciwo�ci Zebrania Wiejskiego na-
le¿y:

1) wybór i odwo³anie So³tysa,
2) na wniosek So³tysa - wybór i odwo³anie oraz ustalenie

sk³adu liczbowego Rady So³eckiej,
3) uchwalanie rocznego planu rzeczowo - finansowego

oraz dokonywanie jego zmian,
4) przyjmowanie rocznych sprawozdañ, finansowych, przy

czym nie przyjêcie sprawozdania   jest równoznaczne z wnio-
skiem o odwo³anie So³tysa i Rady So³eckiej,

5) opiniowanie celowo�ci utworzenia, poszerzenia i likwi-
dacji So³ectwa,

6) podejmowanie decyzji w zakresie zwyk³ego zarz¹du w
stosunku do mienia komunalnego  przekazanego So³ectwu przez
Radê Miejsk¹ oraz innego maj¹tku nie bêd¹cego w³asno�ci¹
Gminy a zarz¹dzanego przez Radê So³eck¹,

7) zawieranie porozumieñ z innymi So³ectwami w celu
realizacji wspólnych przedsiêwziêæ.

ROZDZIA£ IV
So³tys i Rada So³ecka

§ 15.1. Kadencja So³tysa, Rady So³eckiej i innych orga-
nów powo³anych przez Zebranie Wiejskie  trwa przez okres ka-
dencji Rady Miejskiej, do czasu wyborów nowych organów So-
³ectwa.

2. Dzia³alno�æ So³tysa i Rady So³eckiej ma charakter spo-
³eczny.

§ 16.1. Do obowi¹zków So³tysa nale¿y w szczególno�ci:
1) zwo³ywanie Zebrañ Wiejskich,
2) zwo³ywanie posiedzeñ Rady So³eckiej,
3) uczestniczenie w naradach so³tysów zwo³ywanych okre-

sowo przez Burmistrza Miasta i Gminy,
4) uczestniczenie w pracach Rady Miejskiej bez prawa

udzia³u w g³osowaniu,
5) pe³nienie roli mê¿a zaufania w miejscowym �rodowi-

sku,
6)  wykonywanie powierzonych mu przepisami prawa za-

dañ z zakresu administracji  publicznej,
    7) prowadzenie zarz¹du, administracji, gospodarki tymi

sk³adnikami mienia i �rodkami   finansowymi, które Gmina prze-
kaza³a So³ectwu do korzystania.

Akceptowanie dokumentów z tym zwi¹zanych,
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8) opiniowanie wniosków mieszkañców So³ectwa w spra-
wie przyznawania mu zasi³ków  i  innej pomocy, jak równie¿ wnio-
sków o ulgi z zakresu podatków, op³at i innych nale¿no�ci,

9) potwierdzenie okoliczno�ci, których przy za³atwianiu
spraw przez mieszkañców wymagaj¹ przepisy prawa,

10) sporz¹dzanie sprawozdania z dzia³alno�ci So³ectwa,
11) dokonywanie rozliczenia finansowego z zakresu admi-

nistrowanego mienia  komunalnego, znajduj¹cego siê na tere-
nie So³ectwa,

12) wykonywanie innych zadañ nale¿¹cych do So³tysa z mocy
ogólnie obowi¹zuj¹cych  przepisów m.in. w zakresie obronno�ci
i ochrony po¿arowej, podatków i op³at, zapobieganie klêskom
¿ywio³owym oraz usuwanie ich skutków,

13) prowadzenie dokumentacji zawieraj¹cej:
        - Statut So³ectwa,
        - protoko³y z zebrañ so³eckich,
        - sprawozdania i umowy,
14) realizacja uchwa³ Zebrania Wiejskiego.
2. Na zebraniach Wiejskich So³tys przedk³ada co najmniej

dwa razy w roku informacjê o swojej dzia³alno�ci oraz o realizacji
dochodów i wydatków So³ectwa.

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

§ 17.1. Rada So³ecka sk³ada siê  z  3 do 11 osób.

2. Przewodnicz¹cym Rady So³eckiej jest So³tys.

3. Do obowi¹zków Rady So³eckiej nale¿y wspomaganie
So³tysa. Rada So³ecka ma charakter opiniodawczy, doradczy i
inicjatywny.

4. Posiedzenia Rady So³eckiej odbywaj¹ siê w miarê po-
trzeb nie rzadziej ni¿ 2 razy w roku.

    Posiedzeniom przewodniczy So³tys.
5. Rada So³ecka w szczególno�ci:
1) opracowuje i przedk³ada na zebraniu projekty uchwa³ w

sprawach bêd¹cych   przedmiotem rozpatrywania przez Zebra-
nie,

2) opracowuje i przedk³ada na Zebraniu Wiejskim projekty
programów pracy samorz¹du,

3) wystêpuje wobec Zebrania Wiejskiego z inicjatywami
dotycz¹cymi udzia³u mieszkañców w rozwi¹zywaniu problemów
So³ectwa i realizacji zadañ samorz¹du,

4) organizuje wykonanie uchwa³ Zebrania Wiejskiego oraz
kontroluje ich realizacjê,

5) decyduje w sprawach udzia³u samorz¹du mieszkañców
wsi w postêpowaniu administracyjnym,

 6) wspó³dzia³a z w³a�ciwymi organizacjami spo³ecznymi w
celu wspólnej realizacji zadañ.

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

ROZDZIA£  V
Tryb wyboru So³tysa i Rady So³eckiej

§ 18.1. Wybory So³tysa i Rady So³eckiej zarz¹dza Rada Miej-
ska w terminie do 6 miesiêcy od dnia  wyborów do Rad Gmin.

2. Zebranie Wiejskie,  na którym ma byæ dokonany wybór
So³tysa oraz Rady So³eckiej,  zwo³uje  Burmistrz, okre�laj¹c miej-
sce, datê i godzinê zebrania.

3. O Zebraniu Wiejskim, mieszkañcy wsi winni byæ powia-
domieni w drodze obwieszczenia   co najmniej 7 dni przed wyzna-
czon¹ dat¹ zebrania.

4. Osoba upowa¿niona przez Burmistrza dokonuje otwar-
cia zebrania, stwierdza jego prawomocno�æ, a nastêpnie za-
rz¹dza wybory przewodnicz¹cego zebrania, który dalej prowa-
dzi obrady.

§ 19. 1. Kandydatem na So³tysa oraz cz³onka Rady So-
³eckiej mo¿e byæ jedynie uprawniony do  uczestniczenia w Ze-
braniu Wiejskim mieszkaniec So³ectwa.

2. So³tys wybierany jest w g³osowaniu tajnym, bezpo-
�rednim,  spo�ród kandydatów zg³oszonych przez uprawnio-
nych uczestników Zebrania.

3. Za wybranego na So³tysa uwa¿a siê kandydata, który
uzyska³ najwiêksz¹ liczbê wa¿nie oddanych g³osów.

4. W przypadku gdy kilku kandydatów uzyska równ¹ licz-
bê g³osów, g³osowanie przeprowadza siê ponownie z udzia-
³em tylko tych kandydatów. Je¿eli ponowne   g³osowanie nie
przyniesie rezultatu, procedurê wyboru So³tysa przeprowadza
siê od   pocz¹tku spo�ród nieograniczonej liczby kandydatów.

5. Cz³onkowie Rady So³eckiej wybierani s¹ w g³osowa-
niu tajnym, bezpo�rednim spo�ród nieograniczonej liczby kan-
dydatów zg³oszonych przez sta³ych mieszkañców So³ectwa
uprawnionych do g³osowania.

6. Za wybranych cz³onków Rady So³eckiej uwa¿a siê kan-
dydatów, którzy uzyskali  najwiêksz¹ liczbê wa¿nie oddanych
g³osów.

 § 20.1.Wybory lub odwo³anie przeprowadza komisja
skrutacyjna w sk³adzie co najmniej 3 osób   wybranych spo-
�ród uprawnionych uczestników Zebrania. Wybory przeprowa-
dza siê na  kartach do g³osowania opatrzonych pieczêci¹ So-
³ectwa.

2. Do zadañ komisji nale¿y:
- przyjêcie zg³oszeñ kandydatów,
- okre�lenie zasad g³osowania,
- przeprowadzenie g³osowania,
- ustalenie wyników wyborów,
- og³oszenie wyników wyborów,
- sporz¹dzenie protoko³u o wynikach wyborów.

3. Protokó³ komisji skrutacyjnej podpisuj¹ cz³onkowie
komisji oraz przewodnicz¹cy zebrania.

§ 21.1. So³tys i cz³onkowie Rady So³eckiej s¹ bezpo-
�rednio odpowiedzialni przed Zebraniem  Wiejskim i mog¹
byæ przez Zebranie Wiejskie odwo³ani przed up³ywem kaden-
cji, je¿eli nie    wykonuj¹ swoich obowi¹zków, naruszaj¹ posta-
nowienia Statutu i uchwa³y Zebrania lub dopu�cili siê czynu
dyskwalifikuj¹cego w opinii �rodowiska.

2. Zebranie Wiejskie w celu odwo³ania So³tysa lub cz³on-
ków Rady So³eckiej zwo³uje Burmistrz  w przypadku:

1) pisemnego wniosku (1/10) uprawnionych do g³oso-
wania  mieszkañców So³ectwa,

2) rezygnacji,
3) z w³asnej inicjatywy w szczególnie uzasadnionych przy-

padkach,    w drodze obwieszczenia na co najmniej 7 dni przed
wyznaczon¹ dat¹ zebrania.

3. Odwo³anie z zajmowanych funkcji winno byæ podjête
po wys³uchaniu zainteresowanego,  w trybie w³a�ciwym dla
jego wyboru.

§ 22.W przypadku odwo³ania So³tysa lub Rady So³ec-
kiej, wyboru nowego organu dokonuje siê na tym samym ze-
braniu lub na nastêpnym, zwo³anym w terminie nie d³u¿szym
ni¿ 30 dni.

Je¿eli Zebranie Wiejskie nie dokona wyboru organów w/
w terminie, Burmistrz mo¿e wnioskowaæ do Rady Miejskiej o
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zniesienie tej jednostki pomocniczej w trybie i na zasadach okre-
�lonych w Statucie Gminy.

ROZDZIA£  VI
Gospodarka finansowa So³ectwa i gospodarka mie-

niem.

§ 23.1. So³ectwo prowadzi gospodarkê finansow¹ na pod-
stawie rocznego planu finansowo - rzeczowego,  uchwalonego
przez Zebranie Wiejskie.

2. So³ectwo zobowi¹zane jest do przedstawienia planu
finansowo - rzeczowego Burmistrzowi w terminie do dnia
15 pa�dziernika ka¿dego roku. Plan ten uprzednio winien byæ
uchwalonym przez Zebranie Wiejskie.

3. So³ectwo dysponuje nastêpuj¹cymi �rodkami:
1) �rodki wydzielone w bud¿ecie Gminy,
2) dochody w³asne So³ectwa,
3) dobrowolne wp³aty osób fizycznych i prawnych, inne

uzyskane �rodki So³ectwo przeznacza na cele okre�lone w pla-
nie rzeczowo - finansowym, a w szczególno�ci na:

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

b) finansowanie swojej dzia³alno�ci statutowej,
c) cele okre�lone w uchwa³ach Zebrania Wiejskiego, zgod-

nie z planem rzeczowo - finansowym.
4. Bie¿¹cy nadzór nad czynno�ciami okre�lonym w ust.  1-3,

sprawuje Burmistrz w porozumieniu ze Skarbnikiem Gminy.
5. Ksiêgowo�æ dochodów i wydatków So³ectwa prowadzi

Urz¹d Miejski.

§ 24.1. So³ectwo mo¿e zarz¹dziæ przekazanym mu przez
Radê Miejsk¹ odrêbn¹ uchwa³¹, mieniem gminnym.

2. W zakresie zwyk³ego zarz¹du mieniem bêd¹cym w jego
posiadaniu So³ectwo:

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

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

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

staniem mienia którym zarz¹dza, w zakresie  nie wykraczaj¹cym
poza zadania o charakterze u¿yteczno�ci publicznej w uzgod-
nieniu z Burmistrzem,

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

3. W sprawach okre�lonych w ust. 1 i 2 So³ectwo repre-
zentuje So³tys.

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

Rozdzia³ VII
Kontrola i nadzór

§ 25. 1. Nadzór nad dzia³alno�ci¹ organów So³ectwa spra-
wuje Rada Miejska i Burmistrz.

2. Rada Miejska nadzoruje dzia³alno�æ So³ectwa za po-
moc¹ Komisji Rewizyjnej przy czym raz na cztery lata dokonuje
kontroli gospodarki finansowej So³ectwa.

3. Burmistrz lub osoba dzia³aj¹ca w jego imieniu ma pra-
w¹ wgl¹du do dokumentów w celu ich oceny pod wzglêdem
zgodno�ci z prawem, wstêpu do pomieszczeñ i budynków za-
rz¹dzanych przez So³ectwo oraz prawo ¿¹dania od So³tysa nie-
zbêdnych informacji i danych dotycz¹cych funkcjonowania So-
³ectwa.

4. Burmistrz jest obowi¹zany czuwaæ, aby mienie So³ec-
twa nie by³o nara¿one na szkody i uszczuplenia oraz aby �rodki
finansowe so³ectwa by³y wydatkowane zgodnie z przepisami i
Statutem.

ROZDZIA£ VIII
Postanowienia koñcowe

§ 26.1. W sprawach nie uregulowanych w Statucie So³ec-
twa, maj¹ zastosowanie przepisy Statutu Gminy oraz innych
aktów prawnych.

2.Zmiana Statutu So³ectwa wymaga podjêcia uchwa³y
przez Radê Miejsk¹.
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Za³¹cznik nr 2
do uchwa³y Nr VII/106 /03

           Rady Miejskiej w G³ubczycach
z dnia 28 kwietnia 2003r.

S T A T U T
SO£ECTWA  CHRÓSTNO

ROZDZIA£  I
Postanowienia ogólne

§ 1.Ogó³ mieszkañców miejscowo�ci Chróstno tworzy So-
³ectwo Chróstno.

§ 2.1. So³ectwo Chróstno jest jednostk¹ pomocnicz¹ ,
którego  mieszkañcy wspólnie z innymi so³ectwami oraz osie-
dlami tworz¹ wspólnotê samorz¹dow¹ - Gminê G³ubczyce.

2. So³ectwo Chróstno dzia³a na podstawie przepisów pra-
wa, a w szczególno�ci:

- ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorz¹dzie gminnym
(  Dz. U.z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z pó�n. zm.),

- Statutu Gminy G³ubczyce,
- niniejszego Statutu.

§ 3.Teren dzia³ania So³ectwa obejmuje obszar o po-
wierzchni 932,6569 ha ,oznaczony na mapie stanowi¹cej za-
³¹cznik nr 1 do niniejszego Statutu.

ROZDZIA£  II
Organizacja i zakres dzia³ania

§ 4. Organami So³ectwa s¹:
1) Zebranie Wiejskie,
2) So³tys.

§ 5.1. Zebranie Wiejskie jest organem uchwa³odawczym
w So³ectwie.

2. So³tys jest organem wykonawczym.
3. Rada So³ecka wspomaga dzia³alno�æ So³tysa.

 § 6.1. Do zadañ So³ectwa Chróstno nale¿y:
1)zapewnienie udzia³u mieszkañców So³ectwa w rozpa-

trywaniu spraw socjalno bytowych, opieki zdrowotnej, kultury,
sportu, wypoczynku oraz innych zwi¹zanych z  miejscem ich za-
mieszkania,

2)kszta³towanie zasad wspó³¿ycia spo³ecznego, organi-
zowanie samopomocy mieszkañców i wspólnych prac na rzecz
miejsca zamieszkania,

3)sprawowanie kontroli spo³ecznej nad dzia³alno�ci¹ jed-
nostek organizacyjnych Gminy zwi¹zanych z warunkami ¿ycia
na terenie So³ectwa.

4)dzia³ania na rzecz ochrony �rodowiska, zapewnienia
porz¹dku i czysto�ci w So³ectwie,

2.So³ectwo mo¿e posiadaæ przekazane mu przez Gminê  w
drodze uchwa³y Rady Miejskiej sk³adniki mienia komunalnego.

3. Rada Miejska upowa¿nia organy so³ectwa do:
1)oddawania w najem lub dzier¿awê lokali, obiektów i te-

renów bêd¹cych w gestii So³ectwa,
2)organizowania na terenie So³ectwa imprez, wystaw, kon-

certów i konkursów z zachowaniem ogólnie obowi¹zuj¹cych
przepisów.

§ 7.Zadania okre�lone w § 6 So³ectwo realizuje w szcze-
gólno�ci poprzez:

1) podejmowanie uchwa³ w sprawach So³ectwa w ra-
mach przyznanych kompetencji,

2) opiniowanie spraw nale¿¹cych do zakresu dzia³ania
So³ectwa,

3) wspó³uczestniczenie w organizowaniu i przeprowa-
dzaniu przez Radê Miejsk¹ konsultacji spo³ecznych projektów
uchwa³ Rady w sprawach o podstawowym   znaczeniu dla miesz-
kañców,

4) wystêpowanie z wnioskami do Rady Miejskiej o roz-
patrzenie spraw, których za³atwienie  wykracza poza mo¿liwo�ci
So³ectwa,

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

6) ustalania zadañ dla So³tysa do realizacji w okresie
miêdzy Zebraniami Wiejskimi.

ROZDZIA£  III
Zebranie  Wiejskie

§ 8.Prawo do udzia³u w Zebraniu Wiejskim maj¹ wszyscy
mieszkañcy So³ectwa.

Prawo do uczestniczenia w wyborach organów Samorz¹-
du Mieszkañców posiadaj¹ osoby posiadaj¹ce czynne prawo
wyborcze i stale zamieszka³e w danej miejscowo�ci.

§ 9.1. Zebranie Wiejskie zwo³uje So³tys:
1) z w³asnej inicjatywy,
2) z inicjatywy Rady So³eckiej,
3) na wniosek co najmniej 1/10 mieszkañców uprawnio-

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

2. W szczególnie uzasadnionych przypadkach Zebranie
Wiejskie mo¿e zwo³aæ Burmistrz.

3. Zebranie Wiejskie zwo³ane na wniosek osób i orga-
nów,  o których mowa w § 9 pkt.1, winno  siê odbyæ w terminie do
30 dni od daty z³o¿enia wniosku.

4. Je¿eli So³tys nie zwo³a zebrania w terminie okre�lonym
w pkt. 3, wnioskodawca mo¿e zwo³aæ zebranie we w³asnym
zakresie.

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

2.Termin i miejsce Zebrania Wiejskiego podaje siê do
wiadomo�ci publicznej poprzez rozplakatowanie obwieszczeñ
na tablicy og³oszeñ w So³ectwie nie pó�niej ni¿ na 7 dni przed
terminem zebrania.

§ 11.1. Zebranie Wiejskie jest wa¿ne, gdy mieszkañcy
So³ectwa zostali o nim prawid³owo   zawiadomieni, zgodnie z
wymogami Statutu.

2. Zebranie Wiejskie otwiera So³tys i przewodniczy jego
obradom. Zebranie Wiejskie mo¿e  wyznaczyæ inn¹ osobê na
przewodnicz¹cego zebrania.

3. Porz¹dek obrad ustala Zebranie Wiejskie na podsta-
wie projektu przed³o¿onego przez   zwo³uj¹cego zebranie.

§ 12.W celu udzielenia So³tysowi sta³ej pomocy w przygo-
towywaniu materia³ów i organizacji zebrañ, Burmistrz wyznacza
pracowników Urzêdu Miasta i Gminy do kontaktów z So³ectwem.

 § 13.1.Zebranie Wiejskie jest uprawnione do przeprowa-
dzania wyborów oraz podejmowania uchwa³ w obecno�ci co
najmniej 1/10 uprawnionych do g³osowania osób.

2.W przypadku braku okre�lonego w pkt.1 quorum, na-
stêpne zebranie odbywa siê w drugim terminie po up³ywie 1/2 godzi-
ny od wyznaczonego 1 terminu zebrania.
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Zebranie w drugim terminie jest prawomocne bez wzglê-
du na liczbê uczestnicz¹cych w nim osób.

Drugi termin zebrania winien byæ podany w obwieszczeniu
o zebraniu.

3.Uchwa³y Zebrania zapadaj¹ zwyk³¹ wiêkszo�ci¹ g³osów.
4.G³osowanie odbywa siê w sposób jawny z zastrze¿eniem

§ 19 pkt. 2 i 5.
5.Obrady Zebrania s¹ protoko³owane. Uchwa³y podpisuje

So³tys i og³asza je w sposób zwyczajowo przyjêty.

 § 14.Do wy³¹cznej w³a�ciwo�ci Zebrania Wiejskiego na-
le¿y:

1) wybór i odwo³anie So³tysa,
2) na wniosek So³tysa - wybór i odwo³anie oraz ustalenie

sk³adu liczbowego Rady So³eckiej,
3) uchwalanie rocznego planu rzeczowo - finansowego oraz

dokonywanie jego zmian,
4) przyjmowanie rocznych sprawozdañ, finansowych, przy

czym nie przyjêcie sprawozdania  jest równoznaczne z wnioskiem
o odwo³anie So³tysa i Rady So³eckiej,

5) opiniowanie celowo�ci utworzenia, poszerzenia i likwi-
dacji So³ectwa,

6) podejmowanie decyzji w zakresie zwyk³ego zarz¹du w
stosunku do mienia komunalnego   przekazanego So³ectwu przez
Radê Miejsk¹ oraz innego maj¹tku nie bêd¹cego w³asno�ci¹
Gminy a zarz¹dzanego przez Radê So³eck¹,

7) zawieranie porozumieñ z innymi so³ectwami w celu re-
alizacji wspólnych przedsiêwziêæ.

ROZDZIA£ V
So³tys i Rada So³ecka

§ 15.1. Kadencja So³tysa, Rady So³eckiej i innych organów
powo³anych przez Zebranie Wiejskie trwa przez okres kadencji
Rady Miejskiej, do czasu wyborów nowych organów So³ectwa.

2. Dzia³alno�æ So³tysa i Rady So³eckiej ma charakter spo-
³eczny.

§ 16.1. Do obowi¹zków So³tysa nale¿y w szczególno�ci:
    1) zwo³ywanie Zebrañ Wiejskich,
    2) zwo³ywanie posiedzeñ Rady So³eckiej,
    3)uczestniczenie w naradach so³tysów zwo³ywanych okre-

sowo przez Burmistrza Miasta i Gminy,
    4) uczestniczenie w pracach Rady Miejskiej bez prawa

udzia³u w g³osowaniu,
    5) pe³nienie roli mê¿a zaufania w miejscowym �rodowi-

sku,
   6)  wykonywanie powierzonych mu przepisami prawa za-

dañ z zakresu administracji publicznej,
    7) prowadzenie zarz¹du, administracji, gospodarki tymi

sk³adnikami mienia i �rodkami   finansowymi, które Gmina prze-
kaza³a So³ectwu do korzystania.

 Akceptowanie dokumentów z tym zwi¹zanych,
    8) opiniowanie wniosków mieszkañców So³ectwa w spra-

wie przyznawania mu zasi³ków  i  innej pomocy, jak równie¿ wnio-
sków o ulgi z zakresu podatków, op³at i innych nale¿no�ci,

  9) potwierdzenie okoliczno�ci, których przy za³atwianiu
spraw przez mieszkañców wymagaj¹ przepisy prawa,

   10) sporz¹dzanie sprawozdania z dzia³alno�ci So³ectwa,
   11) dokonywanie rozliczenia finansowego z zakresu ad-

ministrowanego mienia  komunalnego, znajduj¹cego siê na te-
renie So³ectwa,

   12) wykonywanie innych zadañ nale¿¹cych do So³tysa z
mocy ogólnie obowi¹zuj¹cych  przepisów m.in. w zakresie obron-
no�ci i ochrony po¿arowej, podatków i op³at, zapobieganie klê-
skom ¿ywio³owym oraz usuwanie ich skutków,

   13) prowadzenie dokumentacji zawieraj¹cej:
        - Statut So³ectwa,
        - protoko³y z zebrañ so³eckich,
        - sprawozdania i umowy,
14) realizacja uchwa³ Zebrania Wiejskiego.

2. Na zebraniach Wiejskich So³tys przedk³ada co naj-
mniej dwa razy w roku informacjê o swojej dzia³alno�ci oraz o
realizacji dochodów i wydatków So³ectwa.

3. Na sesjach Rady Miejskiej So³tysowi przys³uguje pra-
wo wystêpowania z g³osem doradczym. Mo¿e on równie¿ zg³a-
szaæ wnioski w imieniu zebrania mieszkañców.

§ 17.1. Rada So³ecka sk³ada siê  z  3 do 11 osób.
2. Przewodnicz¹cym Rady So³eckiej jest So³tys.
3. Do obowi¹zków Rady So³eckiej nale¿y wspomaganie

So³tysa. Rada So³ecka ma charakter  opiniodawczy, doradczy i
inicjatywny.

4. Posiedzenia Rady So³eckiej odbywaj¹ siê w miarê
potrzeb nie rzadziej ni¿ 2 razy w roku.

   Posiedzeniom przewodniczy So³tys.
5. Rada So³ecka w szczególno�ci:
 1) opracowuje i przedk³ada na zebraniu projekty uchwa³

w sprawach bêd¹cych  przedmiotem rozpatrywania przez Ze-
branie,

2) opracowuje i przedk³ada na Zebraniu Wiejskim pro-
jekty programów pracy samorz¹du,

3) wystêpuje wobec Zebrania Wiejskiego z inicjatywami
dotycz¹cymi udzia³u mieszkañców w rozwi¹zywaniu problemów
So³ectwa i realizacji zadañ samorz¹du,

4) organizuje wykonanie uchwa³ Zebrania Wiejskiego
oraz kontroluje ich realizacjê,

 5) decyduje w sprawach udzia³u samorz¹du mieszkañ-
ców wsi w postêpowaniu  administracyjnym,

6) wspó³dzia³a z w³a�ciwymi organizacjami spo³ecznymi
w celu wspólnej realizacji zadañ,

6. Na Zebraniach Wiejskich So³tys sk³ada informacjê o
dzia³alno�ci Rady So³eckiej.

ROZDZIA£  V
Tryb wyboru So³tysa i Rady So³eckiej

§ 18.1. Wybory So³tysa i Rady So³eckiej zarz¹dza Rada
Miejska w terminie do 6 miesiêcy od dnia wyborów do Rad
Gmin.

2. Zebranie Wiejskie,  na którym ma byæ dokonany wybór
So³tysa oraz Rady So³eckiej, zwo³uje  Burmistrz, okre�laj¹c
miejsce, datê i godzinê zebrania.

3. O Zebraniu Wiejskim, mieszkañcy wsi winni byæ po-
wiadomieni w drodze obwieszczenia   co najmniej 7 dni przed
wyznaczon¹ dat¹ zebrania.

4. Osoba upowa¿niona przez Burmistrza dokonuje otwar-
cia Zebrania, stwierdza jego prawomocno�æ, a nastêpnie za-
rz¹dza wybory przewodnicz¹cego Zebrania, który dalej prowa-
dzi obrady.

§ 19.1. Kandydatem na So³tysa oraz cz³onka Rady So³ec-
kiej mo¿e byæ jedynie uprawniony do    uczestniczenia w Zebra-
niu Wiejskim mieszkaniec So³ectwa.

2. So³tys wybierany jest w g³osowaniu tajnym, bezpo-
�rednim, spo�ród kandydatów zg³oszonych przez uprawnio-
nych uczestników Zebrania.

3. Za wybranego na So³tysa uwa¿a siê kandydata, który
uzyska³ najwiêksz¹ liczbê wa¿nie oddanych g³osów.

4. W przypadku gdy kilku kandydatów uzyska równ¹ licz-
bê g³osów, g³osowanie przeprowadza siê ponownie z udzia-
³em tylko tych kandydatów. Je¿eli ponowne g³osowanie nie przy-
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niesie rezultatu, procedurê wyboru So³tysa przeprowadza siê
od   pocz¹tku spo�ród nieograniczonej liczby kandydatów.

5. Cz³onkowie Rady So³eckiej wybierani s¹ w g³osowaniu
tajnym, bezpo�rednim  spo�ród nieograniczonej liczby kandy-
datów zg³oszonych przez sta³ych mieszkañców  so³ectwa upraw-
nionych do g³osowania.

6. Za wybranych cz³onków Rady So³eckiej uwa¿a siê kandyda-
tów, którzy uzyskali  najwiêksz¹ liczbê wa¿nie oddanych g³osów.

 § 20.1.Wybory lub odwo³anie przeprowadza komisja skru-
tacyjna w sk³adzie co najmniej 3 osób  wybranych spo�ród
uprawnionych uczestników Zebrania. Wybory przeprowadza siê
na  kartach do g³osowania opatrzonych pieczêci¹ So³ectwa.

2. Do zadañ komisji nale¿y:
- przyjêcie zg³oszeñ kandydatów,
- okre�lenie zasad g³osowania,
- przeprowadzenie g³osowania,
- ustalenie wyników wyborów,
- og³oszenie wyników wyborów,
- sporz¹dzenie protoko³u o wynikach wyborów.

3. Protokó³ komisji skrutacyjnej podpisuj¹ cz³onkowie ko-
misji oraz przewodnicz¹cy zebrania.

§ 21.1. So³tys i cz³onkowie Rady So³eckiej s¹ bezpo�red-
nio odpowiedzialni przed Zebraniem   Wiejskim i mog¹ byæ przez
Zebranie Wiejskie odwo³ani przed up³ywem kadencji, je¿eli nie
wykonuj¹ swoich obowi¹zków, naruszaj¹ postanowienia Statu-
tu i uchwa³y Zebrania lub   dopu�cili siê czynu dyskwalifikuj¹ce-
go w opinii �rodowiska.

2. Zebranie Wiejskie w celu odwo³ania So³tysa lub cz³on-
ków Rady So³eckiej zwo³uje Burmistrz   w przypadku:

1) pisemnego wniosku (1/10) uprawnionych do g³oso-
wania  mieszkañców So³ectwa,

2) rezygnacji,
3) z w³asnej inicjatywy w szczególnie uzasadnionych przy-

padkach,
w drodze obwieszczenia na co najmniej 7 dni przed wy-

znaczon¹ dat¹ zebrania.
3. Odwo³anie z zajmowanych funkcji winno byæ podjête po

wys³uchaniu zainteresowanego,  w trybie w³a�ciwym dla jego
wyboru.

§ 22.W przypadku odwo³ania So³tysa lub Rady So³eckiej,
wyboru nowego organu dokonuje siê na tym samym zebraniu
lub na nastêpnym, zwo³anym w terminie nie d³u¿szym ni¿ 30 dni.

Je¿eli Zebranie Wiejskie nie dokona wyboru organów  w
w/w terminie, Burmistrz mo¿e wnioskowaæ do Rady Miejskiej o
zniesienie tej jednostki pomocniczej w trybie i na zasadach okre-
�lonych w Statucie Gminy.

ROZDZIA£  VI
Gospodarka finansowa So³ectwa i gospodarka mieniem

§ 23.1. So³ectwo prowadzi gospodarkê finansow¹ na
podstawie rocznego planu finansowo - rzeczowego,  uchwalo-
nego przez Zebranie Wiejskie.

2. So³ectwo zobowi¹zane jest do przedstawienia planu
finansowo - rzeczowego Burmistrzowi w terminie do dnia 15 pa�-
dziernika ka¿dego roku. Plan ten uprzednio winien byæ uchwalo-
nym przez Zebranie Wiejskie.

3. So³ectwo dysponuje nastêpuj¹cymi �rodkami:
1) �rodki wydzielone w bud¿ecie Gminy,
2) dochody w³asne So³ectwa,
3) dobrowolne wp³aty osób fizycznych i prawnych, inne

uzyskane �rodki So³ectwo przeznacza na cele okre�lone w pla-
nie rzeczowo - finansowym, a w szczególno�ci na:

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

b) finansowanie swojej dzia³alno�ci statutowej,
c) cele okre�lone w uchwa³ach Zebrania Wiejskiego,

zgodnie z planem rzeczowo - finansowym.
4. Bie¿¹cy nadzór nad czynno�ciami okre�lonym w ust. 1-3,

sprawuje Burmistrz w porozumieniu ze Skarbnikiem Gminy.
5. Ksiêgowo�æ dochodów i wydatków So³ectwa prowadzi

Urz¹d Miejski.

§ 24.1. So³ectwo mo¿e zarz¹dziæ przekazanym mu przez
Radê Miejsk¹ odrêbn¹ uchwa³¹, mieniem gminnym.

2. W zakresie zwyk³ego zarz¹du mieniem bêd¹cym w jego
posiadaniu So³ectwo:

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

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

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

staniem mienia którym zarz¹dza, w zakresie  nie wykraczaj¹cym
poza zadania o charakterze u¿yteczno�ci publicznej w uzgod-
nieniu z Burmistrzem,

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

3. W sprawach okre�lonych w ust. 1 i 2 So³ectwo repre-
zentuje So³tys.

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

Rozdzia³ VII
Kontrola i nadzór

§ 25. 1. Nadzór nad dzia³alno�ci¹ organów So³ectwa spra-
wuje Rada Miejska i Burmistrz.

2. Rada Miejska nadzoruje dzia³alno�æ So³ectwa za po-
moc¹ Komisji Rewizyjnej przy czym raz na cztery lata dokonuje
kontroli gospodarki finansowej So³ectwa.

3. Burmistrz lub osoba dzia³aj¹ca w jego imieniu ma pra-
wo wgl¹du do dokumentów w celu ich oceny pod wzglêdem
zgodno�ci z prawem, wstêpu do pomieszczeñ i budynków za-
rz¹dzanych przez So³ectwo oraz prawo ¿¹dania od So³tysa nie-
zbêdnych informacji i danych dotycz¹cych funkcjonowania So-
³ectwa.

4. Burmistrz jest obowi¹zany czuwaæ, aby mienie So³ec-
twa nie by³o nara¿one na szkody i uszczuplenia oraz aby �rodki
finansowe So³ectwa by³y wydatkowane zgodnie z przepisami i
Statutem.

ROZDZIA£ VIII
Postanowienia koñcowe

§ 26. 1. W sprawach nie uregulowanych w Statucie So³ec-
twa, maj¹ zastosowanie przepisy Statutu Gminy oraz innych
aktów prawnych.

2.Zmiana Statutu So³ectwa wymaga podjêcia uchwa³y
przez Radê Miejsk¹.
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Za³¹cznik nr 3
 do uchwa³y Nr VII/106 /03

           Rady Miejskiej w G³ubczycach
z dnia 28 kwietnia 2003r.

S T A T U T
SO£ECTWA  G£UBCZYCE - SADY

ROZDZIA£  I
Postanowienia ogólne.

§ 1.Ogó³ mieszkañców miejscowo�ci G³ubczyce - Sady
tworzy So³ectwo G³ubczyce - Sady.

§ 2.1. So³ectwo G³ubczyce - Sady jest jednostk¹ pomoc-
nicz¹ , którego  mieszkañcy wspólnie z innymi so³ectwami oraz
osiedlami tworz¹ wspólnotê samorz¹dow¹ - Gminê G³ubczyce.

2. So³ectwo G³ubczyce - Sady dzia³a na podstawie przepi-
sów prawa, a w szczególno�ci:

- ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorz¹dzie gminnym (
Dz. U. z 2001 r.  Nr 142, poz. 1591 z pó�n. zm.),

- Statutu Gminy G³ubczyce,
- niniejszego Statutu.

§ 3. Teren dzia³ania So³ectwa obejmuje obszar o po-
wierzchni 477,1200 ha ,oznaczony na mapie stanowi¹cej za-
³¹cznik nr 1 do niniejszego Statutu.

ROZDZIA£  II
Organizacja i zakres dzia³ania

§ 4. Organami So³ectwa s¹:
1) Zebranie Wiejskie,
2) So³tys.

§ 5.1. Zebranie Wiejskie jest organem uchwa³odawczym
w So³ectwie.

2. So³tys jest organem wykonawczym.
3. Rada So³ecka wspomaga dzia³alno�æ So³tysa.

 § 6.1. Do zadañ So³ectwa G³ubczyce - Sady nale¿y:
1) zapewnienie udzia³u mieszkañców So³ectwa w rozpa-

trywaniu spraw socjalno bytowych, opieki zdrowotnej, kultury,
sportu, wypoczynku oraz innych zwi¹zanych  z  miejscem ich
zamieszkania,

2) kszta³towanie zasad wspó³¿ycia spo³ecznego,
3) organizowanie samopomocy mieszkañców i wspólnych

prac na rzecz miejsca zamieszkania,
4) sprawowanie kontroli spo³ecznej nad dzia³alno�ci¹ jed-

nostek organizacyjnych Gminy zwi¹zanych z warunkami ¿ycia
na terenie So³ectwa,

5) dzia³ania na rzecz ochrony �rodowiska, zapewnienia
porz¹dku i czysto�ci w So³ectwie.

2.So³ectwo mo¿e posiadaæ przekazane mu przez Gminê  w
drodze uchwa³y Rady Miejskiej  sk³adniki mienia komunalnego.

3. Rada Miejska upowa¿nia organy So³ectwa do:
1)oddawania w najem lub dzier¿awê lokali, obiektów i te-

renów bêd¹cych w gestii So³ectwa,
2)organizowania na terenie So³ectwa imprez, wystaw, kon-

certów i konkursów z zachowaniem ogólnie obowi¹zuj¹cych
przepisów.

§ 7. Zadania okre�lone w § 6 So³ectwo realizuje w szcze-
gólno�ci poprzez:

1) podejmowanie uchwa³ w sprawach So³ectwa w ra-
mach przyznanych kompetencji,

2) opiniowanie spraw nale¿¹cych do zakresu dzia³ania
So³ectwa,

3) wspó³uczestniczenie w organizowaniu i przeprowa-
dzaniu przez Radê Miejsk¹ konsultacji spo³ecznych projektów
uchwa³ Rady w sprawach o podstawowym znaczeniu dla miesz-
kañców,

4) wystêpowanie z wnioskami do Rady Miejskiej o roz-
patrzenie spraw, których za³atwienie  wykracza poza mo¿liwo�ci
So³ectwa,

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

6) ustalania zadañ dla So³tysa do realizacji w okresie
miêdzy Zebraniami Wiejskimi.

ROZDZIA£  III
Zebranie  Wiejskie

§ 8.Prawo do udzia³u w Zebraniu Wiejskim maj¹ wszyscy
mieszkañcy So³ectwa.

Prawo do uczestniczenia w wyborach organów Samorz¹-
du Mieszkañców posiadaj¹ osoby posiadaj¹ce czynne prawo
wyborcze i stale zamieszka³e w danej miejscowo�ci.

 § 9.1. Zebranie Wiejskie zwo³uje So³tys:
1) z w³asnej inicjatywy,
2) z inicjatywy Rady So³eckiej,
3) na wniosek co najmniej 1/10 mieszkañców uprawnio-

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

2. W szczególnie uzasadnionych przypadkach Zebranie
Wiejskie mo¿e zwo³aæ Burmistrz.

3. Zebranie Wiejskie zwo³ane na wniosek osób i orga-
nów,  o których mowa w § 9 pkt.1, winno  siê odbyæ w terminie do
30 dni od daty z³o¿enia wniosku.

4. Je¿eli So³tys nie zwo³a zebrania w terminie okre�lonym
w pkt. 3, wnioskodawca mo¿e zwo³aæ zebranie we w³asnym
zakresie.

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

2.Termin i miejsce Zebrania Wiejskiego podaje siê do
wiadomo�ci publicznej poprzez rozplakatowanie obwieszczeñ
na tablicy og³oszeñ w So³ectwie nie pó�niej ni¿ na 7 dni przed
terminem zebrania.

§ 11.1. Zebranie Wiejskie jest wa¿ne, gdy mieszkañcy
So³ectwa zostali o nim prawid³owo   zawiadomieni, zgodnie z
wymogami Statutu.

2. Zebranie Wiejskie otwiera So³tys i przewodniczy jego
obradom. Zebranie Wiejskie mo¿e  wyznaczyæ inn¹ osobê na
przewodnicz¹cego zebrania.

3. Porz¹dek obrad ustala Zebranie Wiejskie na podsta-
wie projektu przed³o¿onego przez  zwo³uj¹cego zebranie.

§ 12.W celu udzielenia So³tysowi sta³ej pomocy w przygo-
towywaniu materia³ów i organizacji zebrañ, Burmistrz wyznacza
pracowników Urzêdu Miasta i Gminy do kontaktów z So³ectwem.

  § 13.1. Zebranie Wiejskie jest uprawnione do przepro-
wadzania wyborów oraz podejmowania  uchwa³ w obecno�ci
co najmniej 1/10 uprawnionych do g³osowania osób.

2. W przypadku braku okre�lonego w pkt.1 quorum, na-
stêpne zebranie odbywa siê w drugim terminie po up³ywie 1/2 godzi-
ny od wyznaczonego 1 terminu zebrania.
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Zebranie w drugim terminie jest prawomocne bez wzglê-
du na liczbê uczestnicz¹cych w nim osób.

Drugi termin zebrania winien byæ podany w obwieszcze-
niu o zebraniu.

3. Uchwa³y Zebrania zapadaj¹ zwyk³¹ wiêkszo�ci¹ g³o-
sów.

4. G³osowanie odbywa siê w sposób jawny z zastrze¿e-
niem § 19 pkt. 2 i 5.

5. Obrady Zebrania s¹ protoko³owane. Uchwa³y podpisu-
je So³tys i og³asza je w sposób zwyczajowo przyjêty.

 § 14.Do wy³¹cznej w³a�ciwo�ci Zebrania Wiejskiego na-
le¿y:

1) wybór i odwo³anie So³tysa,
2) na wniosek So³tysa - wybór i odwo³anie oraz ustalenie

sk³adu liczbowego Rady So³eckiej,
3) uchwalanie rocznego planu rzeczowo - finansowego

oraz dokonywanie jego zmian,
4) przyjmowanie rocznych sprawozdañ, finansowych, przy

czym nie przyjêcie sprawozdania  jest równoznaczne z wnio-
skiem o odwo³anie So³tysa i Rady So³eckiej,

5) opiniowanie celowo�ci utworzenia, poszerzenia i likwi-
dacji So³ectwa,

6) podejmowanie decyzji w zakresie zwyk³ego zarz¹du w
stosunku do mienia komunalnego  przekazanego So³ectwu przez
Radê Miejsk¹ oraz innego maj¹tku nie bêd¹cego w³asno�ci¹
Gminy a zarz¹dzanego przez Radê So³eck¹,

7) zawieranie porozumieñ z innymi so³ectwami w celu re-
alizacji wspólnych przedsiêwziêæ.

ROZDZIA£ IV
So³tys i Rada So³ecka

§ 15.1. Kadencja So³tysa, Rady So³eckiej i innych orga-
nów powo³anych przez Zebranie Wiejskie  trwa przez okres ka-
dencji Rady Miejskiej, do czasu wyborów nowych organów So-
³ectwa.

2. Dzia³alno�æ So³tysa i Rady So³eckiej ma charakter spo-
³eczny.

§ 16.1. Do obowi¹zków So³tysa nale¿y w szczególno�ci:
    1) zwo³ywanie Zebrañ Wiejskich,
    2) zwo³ywanie posiedzeñ Rady So³eckiej,
   3) uczestniczenie w naradach so³tysów zwo³ywanych

okresowo przez Burmistrza Miasta i Gminy,
    4) uczestniczenie w pracach Rady Miejskiej bez prawa

udzia³u w g³osowaniu,
    5) pe³nienie roli mê¿a zaufania w miejscowym �rodo-

wisku,
    6)  wykonywanie powierzonych mu przepisami prawa

zadañ z zakresu administracji  publicznej,
    7) prowadzenie zarz¹du, administracji, gospodarki tymi

sk³adnikami mienia i �rodkami   finansowymi, które Gmina prze-
kaza³a So³ectwu do korzystania.

        Akceptowanie dokumentów z tym zwi¹zanych,
    8) opiniowanie wniosków mieszkañców So³ectwa w

sprawie przyznawania mu zasi³ków  i  innej pomocy, jak równie¿
wniosków o ulgi z zakresu podatków, op³at i innych nale¿no�ci,

    9) potwierdzenie okoliczno�ci, których przy za³atwianiu
spraw przez mieszkañców wymagaj¹ przepisy prawa,

   10) sporz¹dzanie sprawozdania z dzia³alno�ci So³ec-
twa,

   11) dokonywanie rozliczenia finansowego z zakresu ad-
ministrowanego mienia  komunalnego, znajduj¹cego siê na
terenie So³ectwa,

12) wykonywanie innych zadañ nale¿¹cych do So³tysa z
mocy ogólnie obowi¹zuj¹cych  przepisów m.in. w zakresie obron-
no�ci i ochrony po¿arowej, podatków i op³at,
zapobieganie klêskom ¿ywio³owym oraz usuwanie ich skutków,

13) prowadzenie dokumentacji zawieraj¹cej:
        - Statut So³ectwa,
        - protoko³y z zebrañ so³eckich,
        - sprawozdania i umowy,
14) realizacja uchwa³ Zebrania Wiejskiego.
2. Na Zebraniach Wiejskich So³tys przedk³ada co najmniej

dwa razy w roku informacjê o swojej dzia³alno�ci oraz o realiza-
cji dochodów i wydatków So³ectwa.

3. Na sesjach Rady Miejskiej So³tysowi przys³uguje pra-
wo wystêpowania z g³osem doradczym. Mo¿e on równie¿ zg³a-
szaæ wnioski w imieniu Zebrania Mieszkañców.

§ 17.1. Rada So³ecka sk³ada siê  z  3 do 11 osób.
2. Przewodnicz¹cym Rady So³eckiej jest So³tys.
3. Do obowi¹zków Rady So³eckiej nale¿y wspomaganie

So³tysa. Rada So³ecka ma charakter opiniodawczy, doradczy i
inicjatywny.

4. Posiedzenia Rady So³eckiej odbywaj¹ siê w miarê po-
trzeb nie rzadziej ni¿ 2 razy w roku.

    Posiedzeniom przewodniczy So³tys.
5. Rada So³ecka w szczególno�ci:
1) opracowuje i przedk³ada na zebraniu projekty uchwa³ w

sprawach bêd¹cych  przedmiotem rozpatrywania przez Zebra-
nie,

2) opracowuje i przedk³ada na Zebraniu Wiejskim projek-
ty programów pracy samorz¹du,

3) wystêpuje wobec Zebrania Wiejskiego z inicjatywami
dotycz¹cymi udzia³u mieszkañców w rozwi¹zywaniu problemów
So³ectwa i realizacji zadañ samorz¹du,

 4) organizuje wykonanie uchwa³ Zebrania Wiejskiego oraz
kontroluje ich realizacjê,

5) decyduje w sprawach udzia³u samorz¹du mieszkañ-
ców wsi w postêpowaniu  administracyjnym,

6) wspó³dzia³a z w³a�ciwymi organizacjami spo³ecznymi
w celu wspólnej realizacji zadañ,

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

ROZDZIA£  V
Tryb wyboru So³tysa i Rady So³eckiej

§ 18.1. Wybory So³tysa i Rady So³eckiej zarz¹dza Rada
Miejska w terminie do 6 miesiêcy od dnia wyborów do Rad
Gmin.

2. Zebranie Wiejskie,  na którym ma byæ dokonany wybór
So³tysa oraz Rady So³eckiej,  zwo³uje  Burmistrz, okre�laj¹c miej-
sce, datê i godzinê zebrania.

3. O Zebraniu Wiejskim, mieszkañcy wsi winni byæ powia-
domieni w drodze obwieszczenia co najmniej 7 dni przed wy-
znaczon¹ dat¹ zebrania.

4. Osoba upowa¿niona przez Burmistrza dokonuje otwarcia
zebrania, stwierdza jego prawomocno�æ, a nastêpnie zarz¹dza wy-
bory przewodnicz¹cego zebrania, który dalej prowadzi obrady.

§ 19. 1. Kandydatem na So³tysa oraz cz³onka Rady So³ec-
kiej mo¿e byæ jedynie uprawniony do uczestniczenia w Zebraniu
Wiejskim mieszkaniec So³ectwa.

2. So³tys wybierany jest w g³osowaniu tajnym, bezpo�red-
nim,  spo�ród kandydatów zg³oszonych przez uprawnionych
uczestników Zebrania.

3. Za wybranego na So³tysa uwa¿a siê kandydata, który
uzyska³ najwiêksz¹ liczbê wa¿nie oddanych g³osów.
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4. W przypadku gdy kilku kandydatów uzyska równ¹ liczbê
g³osów, g³osowanie przeprowadza siê ponownie z udzia³em tyl-
ko tych kandydatów. Je¿eli ponowne   g³osowanie nie przyniesie
rezultatu, procedurê wyboru So³tysa przeprowadza siê od
pocz¹tku spo�ród nieograniczonej liczby kandydatów.

5. Cz³onkowie Rady So³eckiej wybierani s¹ w g³osowaniu
tajnym, bezpo�rednim  spo�ród nieograniczonej liczby kandy-
datów zg³oszonych przez sta³ych mieszkañców  So³ectwa upraw-
nionych do g³osowania.

6. Za wybranych cz³onków Rady So³eckiej uwa¿a siê kan-
dydatów, którzy uzyskali  najwiêksz¹ liczbê wa¿nie oddanych g³o-
sów.

 § 20.1.Wybory lub odwo³anie przeprowadza komisja skru-
tacyjna w sk³adzie co najmniej 3 osób  wybranych spo�ród
uprawnionych uczestników Zebrania. Wybory przeprowadza siê
na  kartach do g³osowania opatrzonych pieczêci¹ So³ectwa.

2. Do zadañ komisji nale¿y:
- przyjêcie zg³oszeñ kandydatów,
- okre�lenie zasad g³osowania,
- przeprowadzenie g³osowania,
- ustalenie wyników wyborów,
- og³oszenie wyników wyborów,
- sporz¹dzenie protoko³u o wynikach wyborów.

3. Protokó³ komisji skrutacyjnej podpisuj¹ cz³onkowie ko-
misji oraz przewodnicz¹cy zebrania.

§ 21. 1. So³tys i cz³onkowie Rady So³eckiej s¹ bezpo�red-
nio odpowiedzialni przed Zebraniem   Wiejskim i mog¹ byæ przez
Zebranie Wiejskie odwo³ani przed up³ywem kadencji, je¿eli nie
wykonuj¹ swoich obowi¹zków, naruszaj¹ postanowienia Statu-
tu i uchwa³y Zebrania lub   dopu�cili siê czynu dyskwalifikuj¹ce-
go w opinii �rodowiska.

2. Zebranie Wiejskie w celu odwo³ania So³tysa lub cz³on-
ków Rady So³eckiej zwo³uje Burmistrz   w przypadku:

1) pisemnego wniosku (1/10) uprawnionych do g³oso-
wania  mieszkañców So³ectwa,

2) rezygnacji,
3) z w³asnej inicjatywy w szczególnie uzasadnionych przy-

padkach,
w drodze obwieszczenia na co najmniej 7 dni przed wy-

znaczon¹ dat¹ zebrania.
3. Odwo³anie z zajmowanych funkcji winno byæ podjête po

wys³uchaniu zainteresowanego,  w trybie w³a�ciwym dla jego
wyboru.

§ 22. W przypadku odwo³ania So³tysa lub Rady So³eckiej,
wyboru nowego organu dokonuje siê na tym samym zebraniu lub
na nastêpnym, zwo³anym w terminie nie d³u¿szym ni¿ 30 dni.

Je¿eli Zebranie Wiejskie nie dokona wyboru organów w/w
terminie, Burmistrz mo¿e wnioskowaæ do Rady Miejskiej o znie-
sienie tej jednostki pomocniczej w trybie i na zasadach okre�lo-
nych w Statucie Gminy.

ROZDZIA£  VI
Gospodarka finansowa So³ectwa i gospodarka mieniem

§ 23.1. So³ectwo prowadzi gospodarkê finansow¹ na pod-
stawie rocznego planu finansowo - rzeczowego,  uchwalonego
przez Zebranie Wiejskie.

2. So³ectwo zobowi¹zane jest do przedstawienia planu
finansowo - rzeczowego Burmistrzowi w terminie do dnia 15 pa�-
dziernika ka¿dego roku. Plan ten uprzednio winien byæ uchwalo-
nym przez Zebranie Wiejskie.

3. So³ectwo dysponuje nastêpuj¹cymi �rodkami:
1) �rodki wydzielone w bud¿ecie Gminy,

2) dochody w³asne So³ectwa,
3) dobrowolne wp³aty osób fizycznych i prawnych, inne

uzyskane �rodki So³ectwo przeznacza na cele okre�lone w pla-
nie rzeczowo - finansowym, a w szczególno�ci na:

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

b) finansowanie swojej dzia³alno�ci statutowej,
c) cele okre�lone w uchwa³ach Zebrania Wiejskiego,

zgodnie z planem rzeczowo - finansowym.
4. Bie¿¹cy nadzór nad czynno�ciami okre�lonym w ust. 1-3,

sprawuje Burmistrz w porozumieniu ze Skarbnikiem Gminy.
5. Ksiêgowo�æ dochodów i wydatków so³ectwa prowadzi

Urz¹d Miejski.

§ 24.1. So³ectwo mo¿e zarz¹dziæ przekazanym mu przez
Radê Miejsk¹ odrêbn¹ uchwa³¹, mieniem gminnym.

2. W zakresie zwyk³ego zarz¹du mieniem bêd¹cym w jego
posiadaniu So³ectwo:

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

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

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

staniem mienia którym zarz¹dza, w zakresie  nie wykraczaj¹cym
poza zadania o charakterze u¿yteczno�ci publicznej w uzgod-
nieniu z Burmistrzem,

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

3. W sprawach okre�lonych w ust. 1 i 2 So³ectwo repre-
zentuje So³tys.

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

Rozdzia³ VII
 Kontrola i nadzór

§ 25. 1. Nadzór nad dzia³alno�ci¹ organów So³ectwa spra-
wuje Rada Miejska i Burmistrz.

2. Rada Miejska nadzoruje dzia³alno�æ So³ectwa za po-
moc¹ Komisji Rewizyjnej przy czym raz na cztery lata dokonuje
kontroli gospodarki finansowej So³ectwa.

3. Burmistrz lub osoba dzia³aj¹ca w jego imieniu ma pra-
wo wgl¹du do dokumentów w celu ich oceny pod wzglêdem
zgodno�ci z prawem, wstêpu do pomieszczeñ i budynków za-
rz¹dzanych przez So³ectwo oraz prawo ¿¹dania od So³tysa nie-
zbêdnych informacji i danych dotycz¹cych funkcjonowania So-
³ectwa.

4. Burmistrz jest obowi¹zany czuwaæ, aby mienie So³ec-
twa nie by³o nara¿one na szkody i uszczuplenia oraz aby �rodki
finansowe So³ectwa by³y wydatkowane zgodnie z przepisami i
Statutem.

ROZDZIA£ VIII
Postanowienia koñcowe

§ 26. 1. W sprawach nie uregulowanych w Statucie So³ec-
twa, maj¹ zastosowanie przepisy Statutu Gminy oraz innych
aktów prawnych.

2.Zmiana Statutu So³ectwa wymaga podjêcia uchwa³y
przez Radê Miejsk¹.
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                  Za³¹cznik nr 4
do uchwa³y Nr VII/106 /03

           Rady Miejskiej w G³ubczycach
z dnia 28 kwietnia 2003r.

S T A T U T
SO£ECTWA  KWIATONIÓW

ROZDZIA£  I
Postanowienia ogólne

§ 1.Ogó³ mieszkañców miejscowo�ci Kwiatoniów tworzy
So³ectwo Kwiatoniów.

§ 2.1. So³ectwo Kwiatoniów jest jednostk¹ pomocnicz¹ ,
którego  mieszkañcy wspólnie z innymi so³ectwami oraz osie-
dlami tworz¹ wspólnotê samorz¹dow¹ - Gminê G³ubczyce.

2. So³ectwo Kwiatoniów dzia³a na podstawie przepisów
prawa, a w szczególno�ci:

- ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorz¹dzie gminnym
(tekst jednolity z 2001 r.  Dz. U. Nr 142, poz. 1591 z pó�n. zm.),

- Statutu Gminy G³ubczyce,
- niniejszego Statutu.

§ 3.Teren dzia³ania So³ectwa obejmuje obszar o po-
wierzchni 293,6148 ha ,oznaczony na mapie stanowi¹cej za-
³¹cznik nr 1 do niniejszego Statutu.

ROZDZIA£  II
Organizacja i zakres dzia³ania

§ 4. Organami So³ectwa s¹:
1) Zebranie Wiejskie,
2) So³tys.

§ 5.1. Zebranie Wiejskie jest organem uchwa³odawczym
w So³ectwie.

2. So³tys jest organem wykonawczym.
3. Rada So³ecka wspomaga dzia³alno�æ So³tysa.

§ 6.1. Do zadañ So³ectwa Kwiatoniów nale¿y:
1) zapewnienie udzia³u mieszkañców So³ectwa w rozpa-

trywaniu spraw socjalno bytowych, opieki zdrowotnej, kultury,
sportu, wypoczynku oraz innych zwi¹zanych  z miejscem ich za-
mieszkania,

2) kszta³towanie zasad wspó³¿ycia spo³ecznego,
3) organizowanie samopomocy mieszkañców i wspólnych

prac na rzecz miejsca zamieszkania,
4) sprawowanie kontroli spo³ecznej nad dzia³alno�ci¹ jed-

nostek organizacyjnych Gminy zwi¹zanych z warunkami ¿ycia
na terenie So³ectwa,

5) dzia³ania na rzecz ochrony �rodowiska, zapewnienia
porz¹dku i czysto�ci w So³ectwie.

2.So³ectwo mo¿e posiadaæ przekazane mu przez Gminê  w
drodze uchwa³y Rady Miejskiej  sk³adniki mienia komunalnego.

3. Rada Miejska upowa¿nia organy So³ectwa do:
1) oddawania w najem lub dzier¿awê lokali, obiektów i

terenów bêd¹cych w gestii So³ectwa,
2) organizowania na terenie So³ectwa imprez, wystaw, kon-

certów i konkursów z zachowaniem ogólnie obowi¹zuj¹cych
przepisów.

§ 7. Zadania okre�lone w § 6 So³ectwo realizuje w szcze-
gólno�ci poprzez:

1) podejmowanie uchwa³ w sprawach So³ectwa w ra-
mach przyznanych kompetencji,

2) opiniowanie spraw nale¿¹cych do zakresu dzia³ania
So³ectwa,

3) wspó³uczestniczenie w organizowaniu i przeprowa-
dzaniu przez Radê Miejsk¹ konsultacji spo³ecznych projektów
uchwa³ Rady w sprawach o podstawowym    znaczeniu dla miesz-
kañców,

4) wystêpowanie z wnioskami do Rady Miejskiej o roz-
patrzenie spraw, których za³atwienie  wykracza poza mo¿liwo�ci
So³ectwa,

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

6) ustalania zadañ dla So³tysa do realizacji w okresie
miêdzy Zebraniami Wiejskimi.

ROZDZIA£  III
Zebranie  Wiejskie

§ 8.Prawo do udzia³u w Zebraniu Wiejskim maj¹ wszyscy
mieszkañcy So³ectwa.

Prawo do uczestniczenia w wyborach organów Samorz¹-
du Mieszkañców posiadaj¹ osoby posiadaj¹ce czynne prawo
wyborcze i stale zamieszka³e w danej miejscowo�ci.

 § 9.1. Zebranie Wiejskie zwo³uje So³tys:
1) z w³asnej inicjatywy,
2) z inicjatywy Rady So³eckiej,
3) na wniosek co najmniej 1/10 mieszkañców uprawnio-

nych do udzia³u w zebraniu,
4) na wniosek Rady Miejskiej lub Burmistrza.

2. W szczególnie uzasadnionych przypadkach Zebranie
Wiejskie mo¿e zwo³aæ Burmistrz.

3. Zebranie Wiejskie zwo³ane na wniosek osób i orga-
nów,  o których mowa w § 9 pkt.1, winno  siê odbyæ w terminie do
30 dni od daty z³o¿enia wniosku.

4. Je¿eli So³tys nie zwo³a zebrania w terminie okre�lonym
w pkt. 3, wnioskodawca mo¿e zwo³aæ zebranie we w³asnym
zakresie.

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

2. Termin i miejsce Zebrania Wiejskiego podaje siê do
wiadomo�ci publicznej poprzez rozplakatowanie obwieszczeñ
na tablicy og³oszeñ w So³ectwie nie pó�niej ni¿ na 7 dni przed
terminem zebrania.

§ 11.1. Zebranie Wiejskie jest wa¿ne, gdy mieszkañcy
So³ectwa zostali o nim prawid³owo  zawiadomieni, zgodnie z
wymogami Statutu.

2. Zebranie Wiejskie otwiera So³tys i przewodniczy jego
obradom. Zebranie Wiejskie mo¿e  wyznaczyæ inn¹ osobê na
przewodnicz¹cego zebrania.

3. Porz¹dek obrad ustala Zebranie Wiejskie na podsta-
wie projektu przed³o¿onego przez  zwo³uj¹cego zebranie.

§ 12. W celu udzielenia So³tysowi sta³ej pomocy w przygo-
towywaniu materia³ów i organizacji zebrañ, Burmistrz wyznacza
pracowników Urzêdu Miasta i Gminy do kontaktów z So³ectwem.

§ 13.1. Zebranie Wiejskie jest uprawnione do przeprowa-
dzania wyborów oraz podejmowania  uchwa³ w obecno�ci co
najmniej 1/10 uprawnionych do g³osowania osób.

2. W przypadku braku okre�lonego w pkt.1 quorum, na-
stêpne zebranie odbywa siê w drugim terminie po up³ywie 1/2 godzi-
ny od wyznaczonego 1 terminu zebrania.
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Zebranie w drugim terminie jest prawomocne bez wzglê-
du na liczbê uczestnicz¹cych w nim osób.

Drugi termin zebrania winien byæ podany w obwieszcze-
niu o zebraniu.

3. Uchwa³y Zebrania zapadaj¹ zwyk³¹ wiêkszo�ci¹ g³osów.
4. G³osowanie odbywa siê w sposób jawny z zastrze¿e-

niem § 19 pkt. 2 i 5.
5. Obrady Zebrania s¹ protoko³owane. Uchwa³y podpisu-

je So³tys i og³asza je w sposób zwyczajowo przyjêty.

§ 14. Do wy³¹cznej w³a�ciwo�ci Zebrania Wiejskiego na-
le¿y:

1) wybór i odwo³anie So³tysa,
2) na wniosek So³tysa - wybór i odwo³anie oraz ustalenie

sk³adu liczbowego Rady So³eckiej,
3) uchwalanie rocznego planu rzeczowo - finansowego

oraz dokonywanie jego zmian,
4) przyjmowanie rocznych sprawozdañ, finansowych, przy

czym nie przyjêcie sprawozdania  jest równoznaczne z wnio-
skiem o odwo³anie So³tysa i Rady So³eckiej,

5) opiniowanie celowo�ci utworzenia, poszerzenia i likwi-
dacji So³ectwa,

6) podejmowanie decyzji w zakresie zwyk³ego zarz¹du w
stosunku do mienia komunalnego  przekazanego so³ectwu przez
Radê Miejsk¹ oraz innego maj¹tku nie bêd¹cego w³asno�ci¹
Gminy a zarz¹dzanego przez Radê So³eck¹,

7) zawieranie porozumieñ z innymi so³ectwami w celu re-
alizacji wspólnych przedsiêwziêæ.

ROZDZIA£ IV
So³tys i Rada So³ecka

§ 15.1. Kadencja So³tysa, Rady So³eckiej i innych orga-
nów powo³anych przez Zebranie Wiejskie  trwa przez okres ka-
dencji Rady Miejskiej, do czasu wyborów nowych organów So-
³ectwa.

2. Dzia³alno�æ So³tysa i Rady So³eckiej ma charakter spo-
³eczny.

§ 16.1. Do obowi¹zków So³tysa nale¿y w szczególno�ci:
   1) zwo³ywanie Zebrañ Wiejskich,
   2) zwo³ywanie posiedzeñ Rady So³eckiej,
  3) uczestniczenie w naradach so³tysów zwo³ywanych

okresowo przez Burmistrza Miasta i Gminy,
  4) uczestniczenie w pracach Rady Miejskiej bez prawa

udzia³u w g³osowaniu,
   5) pe³nienie roli mê¿a zaufania w miejscowym �rodowisku,
  6)  wykonywanie powierzonych mu przepisami prawa

zadañ z zakresu administracji  publicznej,
    7) prowadzenie zarz¹du, administracji, gospodarki tymi

sk³adnikami mienia i �rodkami   finansowymi, które gmina prze-
kaza³a So³ectwu do korzystania.

    Akceptowanie dokumentów z tym zwi¹zanych,
   8) opiniowanie wniosków mieszkañców So³ectwa w

sprawie przyznawania mu zasi³ków  i  innej pomocy, jak równie¿
wniosków o ulgi z zakresu podatków, op³at i innych nale¿no�ci,

    9) potwierdzenie okoliczno�ci, których przy za³atwianiu
spraw przez mieszkañców wymagaj¹ przepisy prawa,

  10) sporz¹dzanie sprawozdania z dzia³alno�ci So³ectwa,
  11) dokonywanie rozliczenia finansowego z zakresu ad-

ministrowanego mienia  komunalnego, znajduj¹cego siê na
terenie So³ectwa,

   12) wykonywanie innych zadañ nale¿¹cych do So³tysa z
mocy ogólnie obowi¹zuj¹cych  przepisów m.in. w zakresie obron-
no�ci i ochrony po¿arowej, podatków i op³at,  zapobieganie klê-
skom ¿ywio³owym oraz usuwanie ich skutków,

 13) prowadzenie dokumentacji zawieraj¹cej:
        - Statut So³ectwa,
        - protoko³y z zebrañ so³eckich,
        - sprawozdania i umowy,
14) realizacja uchwa³ Zebrania Wiejskiego.
2. Na zebraniach Wiejskich So³tys przedk³ada co najmniej

dwa razy w roku informacjê o swojej dzia³alno�ci oraz o realiza-
cji dochodów i wydatków So³ectwa.

3. Na sesjach Rady Miejskiej So³tysowi przys³uguje pra-
wo wystêpowania z g³osem doradczym. Mo¿e on równie¿ zg³a-
szaæ wnioski w imieniu Zebrania Mieszkañców.

§ 17.1. Rada So³ecka sk³ada siê  z  3 do 11 osób.
2. Przewodnicz¹cym Rady So³eckiej jest So³tys.
3. Do obowi¹zków Rady So³eckiej nale¿y wspomaganie

So³tysa. Rada So³ecka ma charakter   opiniodawczy, doradczy i
inicjatywny.

4. Posiedzenia Rady So³eckiej odbywaj¹ siê w miarê po-
trzeb nie rzadziej ni¿ 2 razy w roku.

    Posiedzeniom przewodniczy So³tys.
5. Rada So³ecka w szczególno�ci:
1) opracowuje i przedk³ada na zebraniu projekty uchwa³ w

sprawach bêd¹cych  przedmiotem rozpatrywania przez Zebra-
nie,

2) opracowuje i przedk³ada na Zebraniu Wiejskim projek-
ty programów pracy samorz¹du,

 3) wystêpuje wobec Zebrania Wiejskiego z inicjatywami
dotycz¹cymi udzia³u mieszkañców w rozwi¹zywaniu problemów
So³ectwa i realizacji zadañ samorz¹du,

4) organizuje wykonanie uchwa³ Zebrania Wiejskiego oraz
kontroluje ich realizacjê,

5) decyduje w sprawach udzia³u samorz¹du mieszkañ-
ców wsi w postêpowaniu administracyjnym,

6) wspó³dzia³a z w³a�ciwymi organizacjami spo³ecznymi
w celu wspólnej realizacji zadañ,

6. Na Zebraniach Wiejskich So³tys sk³ada informacjê o
dzia³alno�ci Rady So³eckiej.

ROZDZIA£  V
Tryb wyboru So³tysa i Rady So³eckiej

§ 18.1. Wybory So³tysa i Rady So³eckiej zarz¹dza Rada
Miejska w terminie do 6 miesiêcy od dnia wyborów do Rad
Gmin.

2. Zebranie Wiejskie,  na którym ma byæ dokonany wybór
So³tysa oraz Rady So³eckiej,  zwo³uje  Burmistrz, okre�laj¹c miej-
sce, datê i godzinê zebrania.

3. O Zebraniu Wiejskim, mieszkañcy wsi winni byæ powia-
domieni w drodze obwieszczenia  co najmniej 7 dni przed wy-
znaczon¹ dat¹ zebrania.

4. Osoba upowa¿niona przez Burmistrza dokonuje otwar-
cia zebrania, stwierdza jego prawomocno�æ, a nastêpnie zarz¹-
dza wybory przewodnicz¹cego zebrania, który dalej prowadzi ob-
rady.

§ 19. 1. Kandydatem na So³tysa oraz cz³onka Rady So³ec-
kiej mo¿e byæ jedynie uprawniony do uczestniczenia w Zebraniu
Wiejskim mieszkaniec So³ectwa.

2. So³tys wybierany jest w g³osowaniu tajnym, bezpo�red-
nim,  spo�ród kandydatów zg³oszonych przez uprawnionych
uczestników zebrania.

3. Za wybranego na So³tysa uwa¿a siê kandydata, który
uzyska³ najwiêksz¹ liczbê wa¿nie oddanych g³osów.

4. W przypadku gdy kilku kandydatów uzyska równ¹ liczbê
g³osów, g³osowanie przeprowadza siê ponownie z udzia³em tyl-
ko tych kandydatów. Je¿eli ponowne  g³osowanie nie przyniesie
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rezultatu, procedurê wyboru So³tysa przeprowadza siê od
pocz¹tku spo�ród nieograniczonej liczby kandydatów.

5. Cz³onkowie Rady So³eckiej wybierani s¹ w g³osowaniu
tajnym, bezpo�rednim   spo�ród nieograniczonej liczby kandy-
datów zg³oszonych przez sta³ych mieszkañców  So³ectwa upraw-
nionych do g³osowania.

6. Za wybranych cz³onków Rady So³eckiej uwa¿a siê kan-
dydatów, którzy uzyskali  najwiêksz¹ liczbê wa¿nie oddanych g³o-
sów.

 § 20.1.Wybory lub odwo³anie przeprowadza komisja skru-
tacyjna w sk³adzie co najmniej 3 osób  wybranych spo�ród
uprawnionych uczestników Zebrania. Wybory przeprowadza siê
na  kartach do g³osowania opatrzonych pieczêci¹ So³ectwa.

2. Do zadañ komisji nale¿y:
- przyjêcie zg³oszeñ kandydatów,
- okre�lenie zasad g³osowania,
- przeprowadzenie g³osowania,
- ustalenie wyników wyborów,
- og³oszenie wyników wyborów,
- sporz¹dzenie protoko³u o wynikach wyborów.

3. Protokó³ komisji skrutacyjnej podpisuj¹ cz³onkowie ko-
misji oraz przewodnicz¹cy zebrania.

§ 21.1. So³tys i cz³onkowie Rady So³eckiej s¹ bezpo�red-
nio odpowiedzialni przed Zebraniem   Wiejskim i mog¹ byæ przez
Zebranie Wiejskie odwo³ani przed up³ywem kadencji, je¿eli nie
wykonuj¹ swoich obowi¹zków, naruszaj¹ postanowienia Statu-
tu i uchwa³y Zebrania lub   dopu�cili siê czynu dyskwalifikuj¹ce-
go w opinii �rodowiska.

2. Zebranie Wiejskie w celu odwo³ania So³tysa lub cz³on-
ków Rady So³eckiej zwo³uje Burmistrz   w przypadku:

1) pisemnego wniosku (1/10) uprawnionych do g³oso-
wania  mieszkañców So³ectwa,

2) rezygnacji,
3) z w³asnej inicjatywy w szczególnie uzasadnionych przy-

padkach,
w drodze obwieszczenia na co najmniej 7 dni przed wy-

znaczon¹ dat¹ zebrania.
3. Odwo³anie z zajmowanych funkcji winno byæ podjête po

wys³uchaniu zainteresowanego, w trybie w³a�ciwym dla jego
wyboru.

§ 22.W przypadku odwo³ania So³tysa lub Rady So³eckiej,
wyboru nowego organu dokonuje siê na tym samym zebraniu
lub na nastêpnym, zwo³anym w terminie nie d³u¿szym ni¿
30 dni.

Je¿eli Zebranie Wiejskie nie dokona wyboru organów  w
w/w terminie, Burmistrz mo¿e wnioskowaæ do Rady Miejskiej o
zniesienie tej jednostki pomocniczej w trybie i na zasadach okre-
�lonych w Statucie Gminy.

ROZDZIA£  VI
Gospodarka finansowa So³ectwa i gospodarka mieniem

§ 23.1. So³ectwo prowadzi gospodarkê finansow¹ na pod-
stawie rocznego planu finansowo - rzeczowego,  uchwalonego
przez Zebranie Wiejskie.

2. So³ectwo zobowi¹zane jest do przedstawienia planu
finansowo - rzeczowego Burmistrzowi w terminie do dnia
15 pa�dziernika ka¿dego roku. Plan ten uprzednio winien byæ
uchwalonym przez Zebranie Wiejskie.

3. So³ectwo dysponuje nastêpuj¹cymi �rodkami:
1) �rodki wydzielone w bud¿ecie Gminy,
2) dochody w³asne So³ectwa,

3) dobrowolne wp³aty osób fizycznych i prawnych, inne
uzyskane �rodki so³ectwo przeznacza na cele okre�lone w pla-
nie rzeczowo - finansowym, a w szczególno�ci na:

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

b) finansowanie swojej dzia³alno�ci statutowej,
c) cele okre�lone w uchwa³ach Zebrania Wiejskiego,

zgodnie z planem rzeczowo - finansowym.
4. Bie¿¹cy nadzór nad czynno�ciami okre�lonym w ust.  1-3 ,

sprawuje Burmistrz w porozumieniu ze Skarbnikiem Gminy.
5. Ksiêgowo�æ dochodów i wydatków So³ectwa prowadzi

Urz¹d Miejski.

§ 24.1. So³ectwo mo¿e zarz¹dziæ przekazanym mu przez
Radê Miejsk¹ odrêbn¹ uchwa³¹, mieniem gminnym.

2. W zakresie zwyk³ego zarz¹du mieniem bêd¹cym w jego
posiadaniu So³ectwo:

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

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

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

staniem mienia którym zarz¹dza, w zakresie  nie wykraczaj¹cym
poza zadania o charakterze u¿yteczno�ci publicznej w uzgod-
nieniu z Burmistrzem,

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

3. W sprawach okre�lonych w ust. 1 i 2 So³ectwo repre-
zentuje So³tys.

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

Rozdzia³ VII
 Kontrola i nadzór

§ 25. 1. Nadzór nad dzia³alno�ci¹ organów So³ectwa spra-
wuje Rada Miejska i Burmistrz.

2. Rada Miejska nadzoruje dzia³alno�æ So³ectwa za po-
moc¹ Komisji Rewizyjnej przy czym raz na cztery lata dokonuje
kontroli gospodarki finansowej So³ectwa.

3. Burmistrz lub osoba dzia³aj¹ca w jego imieniu ma pra-
wo wgl¹du do dokumentów w celu ich oceny pod wzglêdem
zgodno�ci z prawem, wstêpu do pomieszczeñ i budynków za-
rz¹dzanych przez So³ectwo oraz prawo ¿¹dania od So³tysa nie-
zbêdnych informacji i danych dotycz¹cych funkcjonowania So-
³ectwa.

4. Burmistrz jest obowi¹zany czuwaæ, aby mienie So³ec-
twa nie by³o nara¿one na szkody i uszczuplenia oraz aby �rodki
finansowe So³ectwa by³y wydatkowane zgodnie z przepisami i
Statutem.

ROZDZIA£ VIII
 Postanowienia koñcowe

§ 26.1. W sprawach nie uregulowanych w Statucie So³ec-
twa, maj¹ zastosowanie przepisy Statutu Gminy oraz innych
aktów prawnych.

2.Zmiana Statutu So³ectwa wymaga podjêcia uchwa³y
przez Radê Miejsk¹.
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                  Za³¹cznik nr 5
do uchwa³y Nr VII/106 /03

           Rady Miejskiej w G³ubczycach
z dnia 28 kwietnia 2003r.

S T A T U T
SO£ECTWA  MOKRE-KOLONIA

ROZDZIA£  I
Postanowienia ogólne

§ 1.Ogó³ mieszkañców miejscowo�ci Mokre-Kolonia two-
rzy So³ectwo Mokre-Kolonia.

§ 2.1. So³ectwo Mokre-Kolonia jest jednostk¹ pomocni-
cz¹ , którego  mieszkañcy wspólnie z innymi so³ectwami oraz
osiedlami tworz¹ wspólnotê samorz¹dow¹ - Gminê G³ubczyce.

2. So³ectwo Mokre-Kolonia dzia³a na podstawie przepi-
sów prawa, a w szczególno�ci:

- ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorz¹dzie gminnym
(  Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z pó�n. zm.),

- Statutu Gminy G³ubczyce,
- niniejszego Statutu.

§ 3.Teren dzia³ania So³ectwa obejmuje obszar o po-
wierzchni 107,4582 ha ,oznaczony na mapie stanowi¹cej za-
³¹cznik nr 1 do niniejszego Statutu.

ROZDZIA£  II
Organizacja i zakres dzia³ania

§ 4. Organami So³ectwa s¹:
1) Zebranie Wiejskie,
2) So³tys.

§ 5.1. Zebranie Wiejskie jest organem uchwa³odawczym
w So³ectwie.

2. So³tys jest organem wykonawczym.
3. Rada So³ecka wspomaga dzia³alno�æ So³tysa.

§ 6.1. Do zadañ So³ectwa Mokre-Kolonia nale¿y:
1) zapewnienie udzia³u mieszkañców So³ectwa w rozpa-

trywaniu spraw socjalno bytowych, opieki zdrowotnej, kultury,
sportu, wypoczynku oraz innych zwi¹zanych  z miejscem ich za-
mieszkania,

2) kszta³towanie zasad wspó³¿ycia spo³ecznego,
3) organizowanie samopomocy mieszkañców i wspól-

nych prac na rzecz miejsca zamieszkania,
4) sprawowanie kontroli spo³ecznej nad dzia³alno�ci¹

jednostek organizacyjnych Gminy zwi¹zanych z warunkami ¿y-
cia na terenie So³ectwa,

5) dzia³ania na rzecz ochrony �rodowiska, zapewnienia
porz¹dku i czysto�ci w So³ectwie.

2.So³ectwo mo¿e posiadaæ przekazane mu przez Gminê
w drodze uchwa³y Rady Miejskiej  sk³adniki mienia komunalnego.

3. Rada Miejska upowa¿nia organy So³ectwa do:
1) oddawania w najem lub dzier¿awê lokali, obiektów i

terenów bêd¹cych w gestii So³ectwa,
2) organizowania na terenie So³ectwa imprez, wystaw,

koncertów i konkursów  z zachowaniem ogólnie obowi¹zuj¹-
cych przepisów.

§ 7. Zadania okre�lone w § 6 So³ectwo realizuje w szcze-
gólno�ci poprzez:

1) podejmowanie uchwa³ w sprawach So³ectwa w ra-
mach przyznanych kompetencji,

2) opiniowanie spraw nale¿¹cych do zakresu dzia³ania
So³ectwa,

3) wspó³uczestniczenie w organizowaniu i przeprowa-
dzaniu przez Radê Miejsk¹ konsultacji spo³ecznych projektów
uchwa³ Rady w sprawach o podstawowym   znaczeniu dla miesz-
kañców,

4) wystêpowanie z wnioskami do Rady Miejskiej o roz-
patrzenie spraw, których za³atwienie  wykracza poza mo¿liwo�ci
So³ectwa,

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

6) ustalania zadañ dla So³tysa do realizacji w okresie
miêdzy Zebraniami Wiejskimi.

ROZDZIA£  III
Zebranie  Wiejskie

§ 8.Prawo do udzia³u w Zebraniu Wiejskim maj¹ wszyscy
mieszkañcy So³ectwa.

Prawo do uczestniczenia w wyborach organów Samorz¹-
du Mieszkañców posiadaj¹ osoby posiadaj¹ce czynne prawo
wyborcze i stale zamieszka³e w danej miejscowo�ci.

 § 9.1. Zebranie Wiejskie zwo³uje So³tys:
1) z w³asnej inicjatywy,
2) z inicjatywy Rady So³eckiej,
3) na wniosek co najmniej 1/10 mieszkañców uprawnio-

nych do udzia³u w zebraniu,
4) na wniosek Rady Miejskiej lub Burmistrza.

2. W szczególnie uzasadnionych przypadkach Zebranie
Wiejskie mo¿e zwo³aæ Burmistrz.

3. Zebranie Wiejskie zwo³ane na wniosek osób i orga-
nów,  o których mowa w § 9 pkt.1, winno  siê odbyæ w terminie do
30 dni od daty z³o¿enia wniosku.

4. Je¿eli So³tys nie zwo³a zebrania w terminie okre�lonym
w pkt. 3, wnioskodawca mo¿e  zwo³aæ zebranie we w³asnym
zakresie.

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

2. Termin i miejsce Zebrania Wiejskiego podaje siê do
wiadomo�ci publicznej poprzez rozplakatowanie obwieszczeñ
na tablicy og³oszeñ w so³ectwie nie pó�niej ni¿ na 7 dni przed
terminem zebrania.

§ 11.1. Zebranie Wiejskie jest wa¿ne, gdy mieszkañcy
So³ectwa zostali o nim prawid³owo  zawiadomieni, zgodnie z
wymogami Statutu.

2. Zebranie Wiejskie otwiera So³tys i przewodniczy jego
obradom. Zebranie Wiejskie mo¿e  wyznaczyæ inn¹ osobê na
przewodnicz¹cego zebrania.

3. Porz¹dek obrad ustala Zebranie Wiejskie na podsta-
wie projektu przed³o¿onego przez   zwo³uj¹cego zebranie.

§ 12.W celu udzielenia So³tysowi sta³ej pomocy w przygo-
towywaniu materia³ów i organizacji zebrañ, Burmistrz wyznacza
pracowników Urzêdu Miasta i Gminy do kontaktów z So³ectwem.

§ 13.1. Zebranie Wiejskie jest uprawnione do przeprowa-
dzania wyborów oraz podejmowania uchwa³ w obecno�ci co
najmniej 1/10 uprawnionych do g³osowania osób.

2. W przypadku braku okre�lonego w pkt.1 quorum, na-
stêpne zebranie odbywa siê w drugim terminie po up³ywie 1/2 godzi-
ny od wyznaczonego 1 terminu zebrania.
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Zebranie w drugim terminie jest prawomocne bez wzglê-
du na liczbê uczestnicz¹cych w nim osób.

Drugi termin zebrania winien byæ podany w obwieszcze-
niu o zebraniu.

3. Uchwa³y Zebrania zapadaj¹ zwyk³¹ wiêkszo�ci¹ g³osów.
4. G³osowanie odbywa siê w sposób jawny z zastrze¿e-

niem § 19 pkt. 2 i 5.
5. Obrady Zebrania s¹ protoko³owane. Uchwa³y podpisu-

je So³tys i og³asza je w sposób zwyczajowo przyjêty.

§ 14.Do wy³¹cznej w³a�ciwo�ci Zebrania Wiejskiego nale¿y:
1) wybór i odwo³anie So³tysa,
2) na wniosek So³tysa - wybór i odwo³anie oraz ustalenie

sk³adu liczbowego Rady So³eckiej,
3) uchwalanie rocznego planu rzeczowo - finansowego

oraz dokonywanie jego zmian,
4) przyjmowanie rocznych sprawozdañ, finansowych, przy

czym nie przyjêcie sprawozdania jest równoznaczne z wnioskiem
o odwo³anie So³tysa i Rady So³eckiej,

5) opiniowanie celowo�ci utworzenia, poszerzenia i likwi-
dacji So³ectwa,

6) podejmowanie decyzji w zakresie zwyk³ego zarz¹du w
stosunku do mienia komunalnego  przekazanego So³ectwu przez
Radê Miejsk¹ oraz innego maj¹tku nie bêd¹cego w³asno�ci¹
gminy a zarz¹dzanego przez Radê So³eck¹,

7) zawieranie porozumieñ z innymi so³ectwami w celu re-
alizacji wspólnych przedsiêwziêæ.

ROZDZIA£ IV
So³tys i Rada So³ecka

§ 15.1. Kadencja So³tysa, Rady So³eckiej i innych orga-
nów powo³anych przez Zebranie Wiejskie  trwa przez okres ka-
dencji Rady Miejskiej, do czasu wyborów nowych organów So-
³ectwa.

2. Dzia³alno�æ So³tysa i Rady So³eckiej ma charakter spo-
³eczny.

§ 16.1. Do obowi¹zków So³tysa nale¿y w szczególno�ci:
 1) zwo³ywanie Zebrañ Wiejskich,
 2) zwo³ywanie posiedzeñ Rady So³eckiej,
 3) uczestniczenie w naradach So³tysów zwo³ywanych okre-

sowo przez Burmistrza Miasta i Gminy,
4) uczestniczenie w pracach Rady Miejskiej bez prawa

udzia³u w g³osowaniu,
5) pe³nienie roli mê¿a zaufania w miejscowym �rodowi-

sku,
6)  wykonywanie powierzonych mu przepisami prawa za-

dañ z zakresu administracji  publicznej,
7) prowadzenie zarz¹du, administracji, gospodarki tymi

sk³adnikami mienia i �rodkami   finansowymi, które Gmina prze-
kaza³a So³ectwu do korzystania.

 Akceptowanie dokumentów z tym zwi¹zanych,
8) opiniowanie wniosków mieszkañców so³ectwa w spra-

wie przyznawania mu zasi³ków  i  innej pomocy, jak równie¿
wniosków o ulgi z zakresu podatków, op³at i innych nale¿no�ci,

9) potwierdzenie okoliczno�ci, których przy za³atwianiu
spraw przez mieszkañców wymagaj¹ przepisy prawa,

10) sporz¹dzanie sprawozdania z dzia³alno�ci So³ectwa,
11) dokonywanie rozliczenia finansowego z zakresu ad-

ministrowanego mienia  komunalnego, znajduj¹cego siê na
terenie So³ectwa,

12) wykonywanie innych zadañ nale¿¹cych do So³tysa z
mocy ogólnie obowi¹zuj¹cych  przepisów m.in. w zakresie obron-
no�ci i ochrony po¿arowej, podatków i op³at,
zapobieganie klêskom ¿ywio³owym oraz usuwanie ich skutków,

   13) prowadzenie dokumentacji zawieraj¹cej:
        - Statut So³ectwa,
        - protoko³y z zebrañ so³eckich,
        - sprawozdania i umowy,
14) realizacja uchwa³ Zebrania Wiejskiego.

2. Na Zebraniach Wiejskich So³tys przedk³ada co najmniej
dwa razy w roku informacjê o swojej dzia³alno�ci oraz o realiza-
cji dochodów i wydatków So³ectwa.

3. Na sesjach Rady Miejskiej So³tysowi przys³uguje pra-
wo wystêpowania z g³osem doradczym. Mo¿e on równie¿ zg³a-
szaæ wnioski w imieniu Zebrania Mieszkañców.

§ 17.1. Rada So³ecka sk³ada siê  z  3 do 11 osób.
2. Przewodnicz¹cym Rady So³eckiej jest So³tys.
3. Do obowi¹zków Rady So³eckiej nale¿y wspomaganie

So³tysa. Rada So³ecka ma charakter   opiniodawczy, doradczy i
inicjatywny.

4. Posiedzenia Rady So³eckiej odbywaj¹ siê w miarê po-
trzeb nie rzadziej ni¿ 2 razy w roku.

 Posiedzeniom przewodniczy So³tys.
5. Rada So³ecka w szczególno�ci:
    1) opracowuje i przedk³ada na zebraniu projekty uchwa³

w sprawach bêd¹cych  przedmiotem rozpatrywania przez Ze-
branie,

    2) opracowuje i przedk³ada na Zebraniu Wiejskim pro-
jekty programów pracy samorz¹du,

    3) wystêpuje wobec Zebrania Wiejskiego z inicjatywa-
mi dotycz¹cymi udzia³u mieszkañców w rozwi¹zywaniu proble-
mów so³ectwa i realizacji zadañ samorz¹du,

    4) organizuje wykonanie uchwa³ Zebrania Wiejskiego
oraz kontroluje ich realizacjê,

    5) decyduje w sprawach udzia³u samorz¹du mieszkañ-
ców wsi w postêpowaniu  administracyjnym,

    6) wspó³dzia³a z w³a�ciwymi organizacjami spo³eczny-
mi w celu wspólnej realizacji zadañ,

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

ROZDZIA£  V
Tryb wyboru So³tysa i Rady So³eckiej

§ 18.1. Wybory So³tysa i Rady So³eckiej zarz¹dza Rada
Miejska w terminie do 6 miesiêcy od dnia wyborów do Rad
Gmin.

2. Zebranie Wiejskie,  na którym ma byæ dokonany wybór
So³tysa oraz Rady So³eckiej,  zwo³uje Burmistrz, okre�laj¹c miej-
sce, datê i godzinê zebrania.

3. O Zebraniu Wiejskim, mieszkañcy wsi winni byæ powia-
domieni w drodze obwieszczenia  co najmniej 7 dni przed wy-
znaczon¹ dat¹ zebrania.

4. Osoba upowa¿niona przez Burmistrza dokonuje otwar-
cia zebrania, stwierdza jego prawomocno�æ, a nastêpnie za-
rz¹dza wybory przewodnicz¹cego zebrania, który dalej prowa-
dzi obrady.

§ 19. 1. Kandydatem na So³tysa oraz cz³onka Rady So³ec-
kiej mo¿e byæ jedynie uprawniony do  uczestniczenia w Zebra-
niu Wiejskim mieszkaniec So³ectwa.

2. So³tys wybierany jest w g³osowaniu tajnym, bezpo�red-
nim,  spo�ród kandydatów zg³oszonych przez uprawnionych
uczestników zebrania.

3. Za wybranego na So³tysa uwa¿a siê kandydata, który
uzyska³ najwiêksz¹ liczbê wa¿nie oddanych g³osów.

4. W przypadku gdy kilku kandydatów uzyska równ¹ liczbê
g³osów, g³osowanie przeprowadza siê ponownie z udzia³em tyl-
ko tych kandydatów. Je¿eli ponowne   g³osowanie nie przyniesie
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rezultatu, procedurê wyboru So³tysa przeprowadza siê od
pocz¹tku spo�ród nieograniczonej liczby kandydatów.

5. Cz³onkowie Rady So³eckiej wybierani s¹ w g³osowaniu
tajnym, bezpo�rednim  spo�ród nieograniczonej liczby kandy-
datów zg³oszonych przez sta³ych mieszkañców   So³ectwa upraw-
nionych do g³osowania.

6. Za wybranych cz³onków Rady So³eckiej uwa¿a siê kan-
dydatów, którzy uzyskali  najwiêksz¹ liczbê wa¿nie oddanych g³o-
sów.

 § 20.1.Wybory lub odwo³anie przeprowadza komisja skru-
tacyjna w sk³adzie co najmniej 3 osób  wybranych spo�ród
uprawnionych uczestników Zebrania. Wybory przeprowadza siê
na  kartach do g³osowania opatrzonych pieczêci¹ So³ectwa.

2. Do zadañ komisji nale¿y:
- przyjêcie zg³oszeñ kandydatów,
- okre�lenie zasad g³osowania,
- przeprowadzenie g³osowania,
- ustalenie wyników wyborów,
- og³oszenie wyników wyborów,
- sporz¹dzenie protoko³u o wynikach wyborów.

3. Protokó³ komisji skrutacyjnej podpisuj¹ cz³onkowie ko-
misji oraz przewodnicz¹cy zebrania.

§ 21.1. So³tys i cz³onkowie Rady So³eckiej s¹ bezpo�red-
nio odpowiedzialni przed Zebraniem   Wiejskim i mog¹ byæ przez
Zebranie Wiejskie odwo³ani przed up³ywem kadencji, je¿eli nie
wykonuj¹ swoich obowi¹zków, naruszaj¹ postanowienia Statu-
tu i uchwa³y Zebrania lub    dopu�cili siê czynu dyskwalifikuj¹ce-
go w opinii �rodowiska.

2. Zebranie Wiejskie w celu odwo³ania So³tysa lub cz³on-
ków Rady So³eckiej zwo³uje Burmistrz  w przypadku:

1) pisemnego wniosku (1/10) uprawnionych do g³oso-
wania  mieszkañców So³ectwa,

2) rezygnacji,
3) z w³asnej inicjatywy w szczególnie uzasadnionych przy-

padkach,
   w drodze obwieszczenia na co najmniej 7 dni przed wy-

znaczon¹ dat¹ zebrania.
3. Odwo³anie z zajmowanych funkcji winno byæ podjête po

wys³uchaniu zainteresowanego,  w trybie w³a�ciwym dla jego
wyboru.

§ 22.W przypadku odwo³ania So³tysa lub Rady So³eckiej,
wyboru nowego organu dokonuje siê na tym samym zebraniu
lub na nastêpnym, zwo³anym w terminie nie d³u¿szym ni¿
30 dni.

Je¿eli Zebranie Wiejskie nie dokona wyboru organów  w
w/w terminie, Burmistrz mo¿e wnioskowaæ do Rady Miejskiej o
zniesienie tej jednostki pomocniczej w trybie i na zasadach okre-
�lonych w Statucie Gminy.

ROZDZIA£  VI
Gospodarka finansowa So³ectwa i gospodarka mieniem

§ 23.1. So³ectwo prowadzi gospodarkê finansow¹ na pod-
stawie rocznego planu finansowo - rzeczowego,  uchwalonego
przez Zebranie Wiejskie.

2. So³ectwo zobowi¹zane jest do przedstawienia planu
finansowo - rzeczowego Burmistrzowi w terminie do dnia 15 pa�-
dziernika ka¿dego roku. Plan ten uprzednio winien byæ uchwalo-
nym przez Zebranie Wiejskie.

3. So³ectwo dysponuje nastêpuj¹cymi �rodkami:
1) �rodki wydzielone w bud¿ecie Gminy,
2) dochody w³asne So³ectwa,

3) dobrowolne wp³aty osób fizycznych i prawnych, inne
uzyskane �rodki So³ectwo przeznacza na cele okre�lone w pla-
nie rzeczowo - finansowym, a w szczególno�ci na:

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

b) finansowanie swojej dzia³alno�ci statutowej,
c) cele okre�lone w uchwa³ach Zebrania Wiejskiego,

zgodnie z planem rzeczowo - finansowym.
4. Bie¿¹cy nadzór nad czynno�ciami okre�lonym w ust. 1-3,

sprawuje Burmistrz w porozumieniu ze Skarbnikiem Gminy.
5. Ksiêgowo�æ dochodów i wydatków So³ectwa prowadzi

Urz¹d Miejski.

§ 24.1. So³ectwo mo¿e zarz¹dziæ przekazanym mu przez
Radê Miejsk¹ odrêbn¹ uchwa³¹, mieniem gminnym.

2. W zakresie zwyk³ego zarz¹du mieniem bêd¹cym w jego
posiadaniu So³ectwo:

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

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

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

staniem mienia którym zarz¹dza,
w zakresie  nie wykraczaj¹cym poza zadania o charakte-

rze u¿yteczno�ci publicznej w uzgodnieniu z Burmistrzem,
5) mo¿e oddaæ w najem, dzier¿awê lub do innego korzy-

stania lokale, obiekty i grunty po uprzednim uzgodnieniu z Bur-
mistrzem zasad i warunków tych czynno�ci,

3. W sprawach okre�lonych w ust. 1 i 2 So³ectwo repre-
zentuje So³tys.

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

Rozdzia³ VII
 Kontrola i nadzór

§ 25. 1. Nadzór nad dzia³alno�ci¹ organów So³ectwa spra-
wuje Rada Miejska i Burmistrz.

2. Rada Miejska nadzoruje dzia³alno�æ So³ectwa za po-
moc¹ Komisji Rewizyjnej przy czym raz na cztery lata dokonuje
kontroli gospodarki finansowej So³ectwa.

3. Burmistrz lub osoba dzia³aj¹ca w jego imieniu ma pra-
wo wgl¹du do dokumentów w celu ich oceny pod wzglêdem
zgodno�ci z prawem, wstêpu do pomieszczeñ i budynków za-
rz¹dzanych przez So³ectwo oraz prawo ¿¹dania od So³tysa nie-
zbêdnych informacji i danych dotycz¹cych funkcjonowania So-
³ectwa.

4. Burmistrz jest obowi¹zany czuwaæ, aby mienie So³ec-
twa nie by³o nara¿one na szkody i uszczuplenia oraz aby �rodki
finansowe So³ectwa by³y wydatkowane zgodnie z przepisami i
Statutem.

ROZDZIA£ VIII
 Postanowienia koñcowe

§ 26. 1. W sprawach nie uregulowanych w Statucie So³ec-
twa, maj¹ zastosowanie przepisy Statutu Gminy oraz innych
aktów prawnych.

2.Zmiana Statutu So³ectwa wymaga podjêcia uchwa³y
przez Radê Miejsk¹.
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Dziennik Urzêdowy
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                  Za³¹cznik nr 6
do uchwa³y Nr VII/106 /03

           Rady Miejskiej w G³ubczycach
z dnia 28 kwietnia 2003r.

S T A T U T
SO£ECTWA  NOWE GO£USZOWICE

ROZDZIA£  I
Postanowienia ogólne

§ 1.Ogó³ mieszkañców miejscowo�ci Nowe Go³uszowice
tworzy So³ectwo Nowe Go³uszowice.

§ 2.1. So³ectwo Nowe Go³uszowice jest jednostk¹ po-
mocnicz¹ , którego  mieszkañcy wspólnie z innymi so³ectwami
oraz osiedlami tworz¹ wspólnotê samorz¹dow¹ - Gminê G³ub-
czyce.

2. So³ectwo Nowe Go³uszowice dzia³a na podstawie prze-
pisów prawa, a w szczególno�ci:

- ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorz¹dzie gminnym
(  Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z pó�n. zm.),

- Statutu Gminy G³ubczyce,
- niniejszego Statutu.

§ 3.Teren dzia³ania So³ectwa obejmuje obszar o po-
wierzchni 129,7798 ha ,oznaczony na mapie stanowi¹cej za-
³¹cznik nr 1 do niniejszego Statutu.

ROZDZIA£  II
Organizacja i zakres dzia³ania

§ 4. Organami So³ectwa s¹:
1) Zebranie Wiejskie,
2) So³tys.

§ 5.1. Zebranie Wiejskie jest organem uchwa³odawczym
w So³ectwie.

2. So³tys jest organem wykonawczym.
3. Rada So³ecka wspomaga dzia³alno�æ So³tysa.

 § 6.1. Do zadañ So³ectwa Nowe Go³uszowice nale¿y:
1) zapewnienie udzia³u mieszkañców So³ectwa w rozpa-

trywaniu spraw socjalno bytowych, opieki zdrowotnej, kultury,
sportu, wypoczynku oraz innych zwi¹zanych z miejscem ich za-
mieszkania,

2) kszta³towanie zasad wspó³¿ycia spo³ecznego,
3) organizowanie samopomocy mieszkañców i wspólnych

prac na rzecz miejsca zamieszkania,
4) sprawowanie kontroli spo³ecznej nad dzia³alno�ci¹ jed-

nostek organizacyjnych Gminy zwi¹zanych z warunkami ¿ycia
na terenie So³ectwa,

5) dzia³ania na rzecz ochrony �rodowiska, zapewnienia
porz¹dku i czysto�ci w So³ectwie.

2.So³ectwo mo¿e posiadaæ przekazane mu przez Gminê
w drodze uchwa³y Rady Miejskiej  sk³adniki mienia komunalne-
go.

3. Rada Miejska upowa¿nia organy So³ectwa do:
1) oddawania w najem lub dzier¿awê lokali, obiektów i

terenów bêd¹cych w gestii So³ectwa,
2) organizowania na terenie So³ectwa imprez, wystaw, kon-

certów i konkursów  z zachowaniem ogólnie obowi¹zuj¹cych
przepisów.

§ 7.Zadania okre�lone w § 6 So³ectwo realizuje w szcze-
gólno�ci poprzez:

1) podejmowanie uchwa³ w sprawach So³ectwa w ra-
mach przyznanych kompetencji,

2) opiniowanie spraw nale¿¹cych do zakresu dzia³ania
So³ectwa,

3) wspó³uczestniczenie w organizowaniu i przeprowa-
dzaniu przez Radê Miejsk¹ konsultacji spo³ecznych projektów
uchwa³ Rady w sprawach o podstawowym    znaczeniu dla miesz-
kañców,

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

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

6) ustalania zadañ dla So³tysa do realizacji w okresie
miêdzy Zebraniami Wiejskimi.

ROZDZIA£  III
Zebranie  Wiejskie

§ 8.Prawo do udzia³u w Zebraniu Wiejskim maj¹ wszyscy
mieszkañcy So³ectwa.

Prawo do uczestniczenia w wyborach organów Samorz¹-
du Mieszkañców posiadaj¹ osoby posiadaj¹ce czynne prawo
wyborcze i stale zamieszka³e w danej miejscowo�ci.

 § 9.1. Zebranie Wiejskie zwo³uje So³tys:
1) z w³asnej inicjatywy,
2) z inicjatywy Rady So³eckiej,
3) na wniosek co najmniej 1/10 mieszkañców uprawnio-

nych do udzia³u w zebraniu,
4) na wniosek Rady Miejskiej lub Burmistrza.

2. W szczególnie uzasadnionych przypadkach Zebranie
Wiejskie mo¿e zwo³aæ Burmistrz.

3. Zebranie Wiejskie zwo³ane na wniosek osób i orga-
nów,  o których mowa w § 9 pkt.1, winno  siê odbyæ w terminie do
30 dni od daty z³o¿enia wniosku.

4. Je¿eli So³tys nie zwo³a zebrania w terminie okre�lonym
w pkt. 3, wnioskodawca mo¿e zwo³aæ zebranie we w³asnym
zakresie.

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

4. Termin i miejsce Zebrania Wiejskiego podaje siê do
wiadomo�ci publicznej poprzez rozplakatowanie obwieszczeñ
na tablicy og³oszeñ w So³ectwie nie pó�niej ni¿ na 7 dni przed
terminem zebrania.

§ 11.1. Zebranie Wiejskie jest wa¿ne, gdy mieszkañcy
So³ectwa zostali o nim prawid³owo  zawiadomieni, zgodnie z
wymogami Statutu.

2. Zebranie Wiejskie otwiera So³tys i przewodniczy jego
obradom. Zebranie Wiejskie mo¿e wyznaczyæ inn¹ osobê na
przewodnicz¹cego zebrania.

3. Porz¹dek obrad ustala Zebranie Wiejskie na podsta-
wie projektu przed³o¿onego przez   zwo³uj¹cego zebranie.

§ 12.W celu udzielenia So³tysowi sta³ej pomocy w przygo-
towywaniu materia³ów i organizacji zebrañ, Burmistrz wyznacza
pracowników Urzêdu Miasta i Gminy do kontaktów z So³ectwem.

§ 13.1. Zebranie Wiejskie jest uprawnione do przeprowa-
dzania wyborów oraz podejmowania  uchwa³ w obecno�ci co
najmniej 1/10 uprawnionych do g³osowania osób.
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2. W przypadku braku okre�lonego w pkt.1 quorum, na-
stêpne zebranie odbywa siê w drugim terminie po up³ywie 1/2 godzi-
ny od wyznaczonego 1 terminu zebrania.

Zebranie w drugim terminie jest prawomocne bez wzglê-
du na liczbê uczestnicz¹cych w nim osób.

Drugi termin zebrania winien byæ podany w obwieszcze-
niu o zebraniu.

3. Uchwa³y Zebrania zapadaj¹ zwyk³¹ wiêkszo�ci¹ g³o-
sów.

4. G³osowanie odbywa siê w sposób jawny z zastrze¿e-
niem § 19 pkt. 2 i 5.

5. Obrady Zebrania s¹ protoko³owane. Uchwa³y podpisu-
je So³tys i og³asza je w sposób zwyczajowo przyjêty.

§ 14.Do wy³¹cznej w³a�ciwo�ci Zebrania Wiejskiego na-
le¿y:

1) wybór i odwo³anie So³tysa,
2) na wniosek So³tysa - wybór i odwo³anie oraz ustalenie

sk³adu liczbowego Rady So³eckiej,
3) uchwalanie rocznego planu rzeczowo - finansowego

oraz dokonywanie jego zmian,
4) przyjmowanie rocznych sprawozdañ, finansowych, przy

czym nie przyjêcie sprawozdania jest równoznaczne z wnioskiem
o odwo³anie So³tysa i Rady So³eckiej,

5) opiniowanie celowo�ci utworzenia, poszerzenia i likwi-
dacji So³ectwa,

6) podejmowanie decyzji w zakresie zwyk³ego zarz¹du w
stosunku do mienia komunalnego  przekazanego So³ectwu przez
Radê Miejsk¹ oraz innego maj¹tku nie bêd¹cego w³asno�ci¹
Gminy a zarz¹dzanego przez Radê So³eck¹,

7) zawieranie porozumieñ z innymi so³ectwami w celu re-
alizacji wspólnych przedsiêwziêæ.

ROZDZIA£ IV
So³tys i Rada So³ecka

§ 15.1. Kadencja So³tysa, Rady So³eckiej i innych orga-
nów powo³anych przez Zebranie Wiejskie  trwa przez okres ka-
dencji Rady Miejskiej, do czasu wyborów nowych organów So-
³ectwa.

2. Dzia³alno�æ So³tysa i Rady So³eckiej ma charakter spo-
³eczny.

§ 16.1. Do obowi¹zków So³tysa nale¿y w szczególno�ci:
1) zwo³ywanie Zebrañ Wiejskich,
2) zwo³ywanie posiedzeñ Rady So³eckiej,
3) uczestniczenie w naradach so³tysów zwo³ywanych okre-

sowo przez Burmistrza Miasta i Gminy,
4) uczestniczenie w pracach Rady Miejskiej bez prawa

udzia³u w g³osowaniu,
5) pe³nienie roli mê¿a zaufania w miejscowym �rodowisku,
 6)  wykonywanie powierzonych mu przepisami prawa za-

dañ z zakresu administracji   publicznej,
7) prowadzenie zarz¹du, administracji, gospodarki tymi

sk³adnikami mienia i �rodkami   finansowymi, które gmina prze-
kaza³a So³ectwu do korzystania.

 Akceptowanie dokumentów z tym zwi¹zanych,
 8) opiniowanie wniosków mieszkañców So³ectwa w spra-

wie przyznawania mu zasi³ków i  innej pomocy, jak równie¿ wnio-
sków o ulgi z zakresu podatków, op³at i innych nale¿no�ci,

 9) potwierdzenie okoliczno�ci, których przy za³atwianiu
spraw przez mieszkañców wymagaj¹ przepisy prawa,

10) sporz¹dzanie sprawozdania z dzia³alno�ci So³ectwa,
 11) dokonywanie rozliczenia finansowego z zakresu ad-

ministrowanego mienia  komunalnego, znajduj¹cego siê na
terenie So³ectwa,

12) wykonywanie innych zadañ nale¿¹cych do So³tysa z
mocy ogólnie obowi¹zuj¹cych przepisów m.in. w zakresie obron-
no�ci i ochrony po¿arowej, podatków i op³at,
zapobieganie klêskom ¿ywio³owym oraz usuwanie ich skutków,

13) prowadzenie dokumentacji zawieraj¹cej:
        - Statut So³ectwa,
        - protoko³y z zebrañ so³eckich,
        - sprawozdania i umowy,
14) realizacja uchwa³ Zebrania Wiejskiego.

2. Na zebraniach Wiejskich So³tys przedk³ada co najmniej
dwa razy w roku informacjê o swojej dzia³alno�ci oraz o realiza-
cji dochodów i wydatków So³ectwa.

3. Na sesjach Rady Miejskiej So³tysowi przys³uguje pra-
wo wystêpowania z g³osem doradczym. Mo¿e on równie¿ zg³a-
szaæ wnioski w imieniu Zebrania Mieszkañców.

§ 17.1. Rada So³ecka sk³ada siê  z  3 do 11 osób.
2. Przewodnicz¹cym Rady So³eckiej jest So³tys.
3. Do obowi¹zków Rady So³eckiej nale¿y wspomaganie

So³tysa. Rada So³ecka ma charakter   opiniodawczy, doradczy i
inicjatywny.

4. Posiedzenia Rady So³eckiej odbywaj¹ siê w miarê po-
trzeb nie rzadziej ni¿ 2 razy w roku.

 Posiedzeniom przewodniczy So³tys.
5. Rada So³ecka w szczególno�ci:
1) opracowuje i przedk³ada na zebraniu projekty uchwa³ w

sprawach bêd¹cych  przedmiotem rozpatrywania przez Zebra-
nie,

2) opracowuje i przedk³ada na Zebraniu Wiejskim projek-
ty programów pracy samorz¹du,

3) wystêpuje wobec Zebrania Wiejskiego z inicjatywami
dotycz¹cymi udzia³u mieszkañców w rozwi¹zywaniu problemów
so³ectwa i realizacji zadañ samorz¹du,

4) organizuje wykonanie uchwa³ Zebrania Wiejskiego oraz
kontroluje ich realizacjê,

5) decyduje w sprawach udzia³u samorz¹du mieszkañ-
ców wsi w postêpowaniu  administracyjnym,

6) wspó³dzia³a z w³a�ciwymi organizacjami spo³ecznymi
w celu wspólnej realizacji zadañ,

6. Na Zebraniach Wiejskich So³tys sk³ada informacjê o
dzia³alno�ci Rady So³eckiej.

ROZDZIA£  V
Tryb wyboru So³tysa i Rady So³eckiej

§ 18.1. Wybory So³tysa i Rady So³eckiej zarz¹dza Rada
Miejska w terminie do 6 miesiêcy od dnia  wyborów do Rad
Gmin.

2. Zebranie Wiejskie,  na którym ma byæ dokonany wybór
So³tysa oraz Rady So³eckiej,  zwo³uje  Burmistrz, okre�laj¹c miej-
sce, datê i godzinê zebrania.

3. O Zebraniu Wiejskim, mieszkañcy wsi winni byæ powia-
domieni w drodze obwieszczenia  co najmniej 7 dni przed wy-
znaczon¹ dat¹ Zebrania.

4. Osoba upowa¿niona przez Burmistrza dokonuje otwar-
cia zebrania, stwierdza jego prawomocno�æ, a nastêpnie zarz¹-
dza wybory przewodnicz¹cego zebrania, który dalej prowadzi ob-
rady.

§ 19. 1. Kandydatem na So³tysa oraz cz³onka Rady So³ec-
kiej mo¿e byæ jedynie uprawniony do  uczestniczenia w Zebra-
niu Wiejskim mieszkaniec So³ectwa.

2. So³tys wybierany jest w g³osowaniu tajnym, bezpo�red-
nim,  spo�ród kandydatów zg³oszonych przez uprawnionych
uczestników zebrania.
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3. Za wybranego na So³tysa uwa¿a siê kandydata, który
uzyska³ najwiêksz¹ liczbê wa¿nie oddanych g³osów.

4. W przypadku gdy kilku kandydatów uzyska równ¹ liczbê
g³osów, g³osowanie przeprowadza siê ponownie z udzia³em tyl-
ko tych kandydatów. Je¿eli ponowne   g³osowanie nie przyniesie
rezultatu, procedurê wyboru So³tysa przeprowadza siê od
pocz¹tku spo�ród nieograniczonej liczby kandydatów.

5. Cz³onkowie Rady So³eckiej wybierani s¹ w g³osowaniu
tajnym, bezpo�rednim  spo�ród nieograniczonej liczby kandy-
datów zg³oszonych przez sta³ych mieszkañców    So³ectwa upraw-
nionych do g³osowania.

6. Za wybranych cz³onków Rady So³eckiej uwa¿a siê kandyda-
tów, którzy uzyskali  najwiêksz¹ liczbê wa¿nie oddanych g³osów.

 § 20.1.Wybory lub odwo³anie przeprowadza komisja skru-
tacyjna w sk³adzie co najmniej 3 osób wybranych spo�ród upraw-
nionych uczestników Zebrania. Wybory przeprowadza siê na
kartach do g³osowania opatrzonych pieczêci¹ So³ectwa.

2. Do zadañ komisji nale¿y:
- przyjêcie zg³oszeñ kandydatów,
- okre�lenie zasad g³osowania,
- przeprowadzenie g³osowania,
- ustalenie wyników wyborów,
- og³oszenie wyników wyborów,
- sporz¹dzenie protoko³u o wynikach wyborów.

3. Protokó³ komisji skrutacyjnej podpisuj¹ cz³onkowie ko-
misji oraz przewodnicz¹cy zebrania.

§ 21.1. So³tys i cz³onkowie Rady So³eckiej s¹ bezpo�red-
nio odpowiedzialni przed Zebraniem  Wiejskim i mog¹ byæ przez
Zebranie Wiejskie odwo³ani przed up³ywem kadencji, je¿eli nie
wykonuj¹ swoich obowi¹zków, naruszaj¹ postanowienia Statu-
tu i uchwa³y Zebrania lub   dopu�cili siê czynu dyskwalifikuj¹ce-
go w opinii �rodowiska.

2. Zebranie Wiejskie w celu odwo³ania So³tysa lub cz³on-
ków Rady So³eckiej zwo³uje Burmistrz  w przypadku:

1) pisemnego wniosku (1/10) uprawnionych do g³oso-
wania  mieszkañców So³ectwa,

2) rezygnacji,
3) z w³asnej inicjatywy w szczególnie uzasadnionych przy-

padkach,
w drodze obwieszczenia na co najmniej 7 dni przed wy-

znaczon¹ dat¹ zebrania.
3. Odwo³anie z zajmowanych funkcji winno byæ podjête po

wys³uchaniu zainteresowanego,  w trybie w³a�ciwym dla jego
wyboru.

§ 22.W przypadku odwo³ania So³tysa lub Rady So³eckiej,
wyboru nowego organu dokonuje siê na tym samym zebraniu
lub na nastêpnym, zwo³anym w terminie nie d³u¿szym ni¿
30 dni.

Je¿eli Zebranie Wiejskie nie dokona wyboru organów  w
w/w terminie, Burmistrz mo¿e wnioskowaæ do Rady Miejskiej o
zniesienie tej jednostki pomocniczej w trybie i na zasadach okre-
�lonych w Statucie Gminy.

ROZDZIA£  VI
Gospodarka finansowa So³ectwa i gospodarka mieniem

§ 23.1. So³ectwo prowadzi gospodarkê finansow¹ na pod-
stawie rocznego planu finansowo - rzeczowego,  uchwalonego
przez Zebranie Wiejskie.

2. So³ectwo zobowi¹zane jest do przedstawienia planu
finansowo - rzeczowego Burmistrzowi w terminie do dnia
15 pa�dziernika ka¿dego roku. Plan ten uprzednio winien byæ
uchwalonym przez Zebranie Wiejskie.

3. So³ectwo dysponuje nastêpuj¹cymi �rodkami:
1) �rodki wydzielone w bud¿ecie Gminy,
2) dochody w³asne So³ectwa,
3) dobrowolne wp³aty osób fizycznych i prawnych, inne

uzyskane �rodki so³ectwo przeznacza na cele okre�lone w pla-
nie rzeczowo - finansowym, a w szczególno�ci na:

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

b) finansowanie swojej dzia³alno�ci statutowej,
c) cele okre�lone w uchwa³ach Zebrania Wiejskiego,

zgodnie z planem rzeczowo - finansowym.
4. Bie¿¹cy nadzór nad czynno�ciami okre�lonym w ust. 1-3,

sprawuje Burmistrz w porozumieniu ze Skarbnikiem Gminy.
5. Ksiêgowo�æ dochodów i wydatków So³ectwa prowadzi

Urz¹d Miejski.

§ 24.1. So³ectwo mo¿e zarz¹dziæ przekazanym mu przez
Radê Miejsk¹ odrêbn¹ uchwa³¹, mieniem gminnym.

2. W zakresie zwyk³ego zarz¹du mieniem bêd¹cym w jego
posiadaniu So³ectwo:

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

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

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

staniem mienia którym zarz¹dza, w zakresie  nie wykraczaj¹cym
poza zadania o charakterze u¿yteczno�ci publicznej w uzgod-
nieniu z Burmistrzem,

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

3. W sprawach okre�lonych w ust. 1 i 2 So³ectwo repre-
zentuje So³tys.

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

Rozdzia³ VII
 Kontrola i nadzór

§ 25.1. Nadzór nad dzia³alno�ci¹ organów So³ectwa spra-
wuje Rada Miejska i Burmistrz.

2. Rada Miejska nadzoruje dzia³alno�æ So³ectwa za po-
moc¹ Komisji Rewizyjnej przy czym raz na cztery lata dokonuje
kontroli gospodarki finansowej So³ectwa.

3. Burmistrz lub osoba dzia³aj¹ca w jego imieniu ma pra-
wo wgl¹du do dokumentów w celu ich oceny pod wzglêdem
zgodno�ci z prawem, wstêpu do pomieszczeñ i budynków za-
rz¹dzanych przez So³ectwo oraz prawo ¿¹dania od So³tysa nie-
zbêdnych informacji i danych dotycz¹cych funkcjonowania So-
³ectwa.

4. Burmistrz jest obowi¹zany czuwaæ, aby mienie So³ec-
twa nie by³o nara¿one na szkody i uszczuplenia oraz aby �rodki
finansowe So³ectwa by³y wydatkowane zgodnie z przepisami i
Statutem.

ROZDZIA£ VIII
 Postanowienia koñcowe

§ 26.1. W sprawach nie uregulowanych w Statucie So³ec-
twa, maj¹ zastosowanie przepisy Statutu Gminy oraz innych
aktów prawnych.

2.Zmiana Statutu So³ectwa wymaga podjêcia uchwa³y
przez Radê Miejsk¹.
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                  Za³¹cznik nr 7
do uchwa³y Nr VII/106 /03

           Rady Miejskiej w G³ubczycach
z dnia 28 kwietnia 2003r.

S T A T U T
SO£ECTWA  Nowe Sady

ROZDZIA£  I
Postanowienia ogólne

§ 1.Ogó³ mieszkañców miejscowo�ci Nowe - Sady tworzy
So³ectwo Nowe - Sady.

§ 2. 1. So³ectwo Nowe - Sady jest jednostk¹ pomocnicz¹ ,
którego  mieszkañcy wspólnie z innymi so³ectwami oraz osie-
dlami tworz¹ wspólnotê samorz¹dow¹ - Gminê G³ubczyce.

2. So³ectwo Nowe - Sady dzia³a na podstawie przepisów
prawa, a w szczególno�ci:

- ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorz¹dzie gminnym
(Dz. U.z 2001 r.   Nr 142, poz. 1591 z pó�n. zm.),

- Statutu Gminy G³ubczyce,
- niniejszego Statutu.

§ 3.Teren dzia³ania So³ectwa obejmuje obszar o po-
wierzchni 553,6277 ha ,oznaczony na mapie stanowi¹cej za-
³¹cznik nr 1 do niniejszego Statutu.

ROZDZIA£  II
Organizacja i zakres dzia³ania

§ 4. Organami So³ectwa s¹:
1) Zebranie Wiejskie,
2) So³tys.

§ 5.1. Zebranie Wiejskie jest organem uchwa³odawczym
w So³ectwie.

2. So³tys jest organem wykonawczym.
3. Rada So³ecka wspomaga dzia³alno�æ So³tysa.

 § 6.1. Do zadañ So³ectwa Nowe - Sady nale¿y:
1) zapewnienie udzia³u mieszkañców So³ectwa w rozpa-

trywaniu spraw socjalno bytowych, opieki zdrowotnej, kultury,
sportu, wypoczynku oraz innych zwi¹zanych  z miejscem ich za-
mieszkania,

2) kszta³towanie zasad wspó³¿ycia spo³ecznego,
3) organizowanie samopomocy mieszkañców i wspólnych

prac na rzecz miejsca zamieszkania,
4) sprawowanie kontroli spo³ecznej nad dzia³alno�ci¹ jed-

nostek organizacyjnych Gminy zwi¹zanych z warunkami ¿ycia
na terenie So³ectwa,

5) dzia³ania na rzecz ochrony �rodowiska, zapewnienia
porz¹dku i czysto�ci w So³ectwie.

2.So³ectwo mo¿e posiadaæ przekazane mu przez Gminê
w drodze uchwa³y Rady Miejskiej  sk³adniki mienia komunalne-
go.

3.  Rada Miejska upowa¿nia organy So³ectwa do:
1) oddawania w najem lub dzier¿awê lokali, obiektów i

terenów bêd¹cych w gestii So³ectwa,
2) organizowania na terenie So³ectwa imprez, wystaw, kon-

certów i konkursów  z zachowaniem ogólnie obowi¹zuj¹cych
przepisów.

§ 7.Zadania okre�lone w § 6 So³ectwo realizuje w szcze-
gólno�ci poprzez:

1) podejmowanie uchwa³ w sprawach So³ectwa w ra-
mach przyznanych kompetencji,

2) opiniowanie spraw nale¿¹cych do zakresu dzia³ania
So³ectwa,

3) wspó³uczestniczenie w organizowaniu i przeprowa-
dzaniu przez Radê Miejsk¹ konsultacji spo³ecznych projektów
uchwa³ Rady w sprawach o podstawowym    znaczeniu dla miesz-
kañców,

4) wystêpowanie z wnioskami do Rady Miejskiej o roz-
patrzenie spraw, których za³atwienie  wykracza poza mo¿liwo�ci
So³ectwa,

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

6) ustalania zadañ dla So³tysa do realizacji w okresie
miêdzy Zebraniami Wiejskimi.

ROZDZIA£  III
Zebranie  Wiejskie

§ 8.Prawo do udzia³u w Zebraniu Wiejskim maj¹ wszyscy
mieszkañcy So³ectwa.

Prawo do uczestniczenia w wyborach organów Samorz¹-
du Mieszkañców posiadaj¹ osoby posiadaj¹ce czynne prawo
wyborcze i stale zamieszka³e w danej miejscowo�ci.

 § 9.1. Zebranie Wiejskie zwo³uje So³tys:
1) z w³asnej inicjatywy,
2) z inicjatywy Rady So³eckiej,
3) na wniosek co najmniej 1/10 mieszkañców uprawnio-

nych do udzia³u w zebraniu,
4) na wniosek Rady Miejskiej lub Burmistrza.

2. W szczególnie uzasadnionych przypadkach Zebranie
Wiejskie mo¿e zwo³aæ Burmistrz.

3. Zebranie Wiejskie zwo³ane na wniosek osób i orga-
nów,  o których mowa w § 9 pkt.1, winno  siê odbyæ w terminie do
30 dni od daty z³o¿enia wniosku.

4. Je¿eli So³tys nie zwo³a zebrania w terminie okre�lonym
w pkt. 3, wnioskodawca mo¿e zwo³aæ zebranie we w³asnym
zakresie.

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

2. Termin i miejsce Zebrania Wiejskiego podaje siê do
wiadomo�ci publicznej poprzez rozplakatowanie obwieszczeñ
na tablicy og³oszeñ w So³ectwie nie pó�niej ni¿ na 7 dni przed
terminem zebrania.

§ 11.1. Zebranie Wiejskie jest wa¿ne, gdy mieszkañcy
So³ectwa zostali o nim prawid³owo  zawiadomieni, zgodnie z
wymogami Statutu.

2. Zebranie Wiejskie otwiera So³tys i przewodniczy jego
obradom. Zebranie Wiejskie mo¿e  wyznaczyæ inn¹ osobê na
przewodnicz¹cego zebrania.

3. Porz¹dek obrad ustala Zebranie Wiejskie na podsta-
wie projektu przed³o¿onego przez  zwo³uj¹cego zebranie.

§ 12.W celu udzielenia So³tysowi sta³ej pomocy w przygo-
towywaniu materia³ów i organizacji zebrañ, Burmistrz wyznacza
pracowników Urzêdu Miasta i Gminy do kontaktów z So³ectwem.

 § 13.1. Zebranie Wiejskie jest uprawnione do przepro-
wadzania wyborów oraz podejmowania uchwa³ w obecno�ci co
najmniej 1/10 uprawnionych do g³osowania osób.

2. W przypadku braku okre�lonego w pkt.1 quorum, na-
stêpne zebranie odbywa siê w drugim terminie po up³ywie 1/2 godzi-
ny od wyznaczonego 1 terminu zebrania.
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Zebranie w drugim terminie jest prawomocne bez wzglê-
du na liczbê uczestnicz¹cych w nim osób.

Drugi termin zebrania winien byæ podany w obwieszcze-
niu o zebraniu.

3. Uchwa³y zebrania zapadaj¹ zwyk³¹ wiêkszo�ci¹ g³osów.
4. G³osowanie odbywa siê w sposób jawny z zastrze¿e-

niem § 19 pkt. 2 i 5.
5. Obrady zebrania s¹ protoko³owane. Uchwa³y podpisu-

je So³tys i og³asza je w sposób zwyczajowo przyjêty.

§ 14. Do wy³¹cznej w³a�ciwo�ci Zebrania Wiejskiego nale¿y:
1) wybór i odwo³anie So³tysa,
2) na wniosek So³tysa - wybór i odwo³anie oraz ustalenie

sk³adu liczbowego Rady So³eckiej,
3) uchwalanie rocznego planu rzeczowo - finansowego

oraz dokonywanie jego zmian,
4) przyjmowanie rocznych sprawozdañ, finansowych, przy

czym nie przyjêcie sprawozdania  jest równoznaczne z wnio-
skiem o odwo³anie So³tysa i Rady So³eckiej,

5) opiniowanie celowo�ci utworzenia, poszerzenia i likwi-
dacji So³ectwa,

6) podejmowanie decyzji w zakresie zwyk³ego zarz¹du w
stosunku do mienia komunalnego  przekazanego So³ectwu przez
Radê Miejsk¹ oraz innego maj¹tku nie bêd¹cego w³asno�ci¹
Gminy a zarz¹dzanego przez Radê So³eck¹,

7) zawieranie porozumieñ z innymi so³ectwami w celu re-
alizacji wspólnych przedsiêwziêæ.

ROZDZIA£ V
So³tys i Rada So³ecka

§ 15. 1. Kadencja So³tysa, Rady So³eckiej i innych orga-
nów powo³anych przez Zebranie Wiejskie  trwa przez okres ka-
dencji Rady Miejskiej, do czasu wyborów nowych organów So-
³ectwa.

2. Dzia³alno�æ So³tysa i Rady So³eckiej ma charakter spo-
³eczny.

§ 16.1. Do obowi¹zków So³tysa nale¿y w szczególno�ci:
1) zwo³ywanie Zebrañ Wiejskich,
2) zwo³ywanie posiedzeñ Rady So³eckiej,
3) uczestniczenie w naradach So³tysów zwo³ywanych okre-

sowo przez Burmistrza Miasta i Gminy,
4) uczestniczenie w pracach Rady Miejskiej bez prawa

udzia³u w g³osowaniu,
5) pe³nienie roli mê¿a zaufania w miejscowym �rodowi-

sku,
6)  wykonywanie powierzonych mu przepisami prawa za-

dañ z zakresu administracji  publicznej,
7) prowadzenie zarz¹du, administracji, gospodarki tymi

sk³adnikami mienia i �rodkami   finansowymi, które gmina prze-
kaza³a so³ectwu do korzystania.

  Akceptowanie dokumentów z tym zwi¹zanych,
  8) opiniowanie wniosków mieszkañców So³ectwa w spra-

wie przyznawania mu zasi³ków i  innej pomocy, jak równie¿ wnio-
sków o ulgi z zakresu podatków, op³at i innych nale¿no�ci,

 9) potwierdzenie okoliczno�ci, których przy za³atwianiu
spraw przez mieszkañców wymagaj¹ przepisy prawa,

10) sporz¹dzanie sprawozdania z dzia³alno�ci so³ectwa,
11) dokonywanie rozliczenia finansowego z zakresu ad-

ministrowanego mienia komunalnego, znajduj¹cego siê na te-
renie So³ectwa,

   12) wykonywanie innych zadañ nale¿¹cych do So³tysa z
mocy ogólnie obowi¹zuj¹cych  przepisów m.in. w zakresie obron-
no�ci i ochrony po¿arowej, podatków i op³at,
zapobieganie klêskom ¿ywio³owym oraz usuwanie ich skutków,

13) prowadzenie dokumentacji zawieraj¹cej:
        - Statut So³ectwa,
        - protoko³y z zebrañ so³eckich,
        - sprawozdania i umowy,
14) realizacja uchwa³ Zebrania Wiejskiego.
2. Na zebraniach Wiejskich So³tys przedk³ada co najmniej

dwa razy w roku informacjê o swojej dzia³alno�ci oraz o realiza-
cji dochodów i wydatków So³ectwa.

3. Na sesjach Rady Miejskiej So³tysowi przys³uguje pra-
wo wystêpowania z g³osem doradczym. Mo¿e on równie¿ zg³a-
szaæ wnioski w imieniu Zebrania Mieszkañców.

§ 17.1. Rada So³ecka sk³ada siê  z  3 do 11 osób.
2. Przewodnicz¹cym Rady So³eckiej jest So³tys.
3. Do obowi¹zków Rady So³eckiej nale¿y wspomaganie

So³tysa. Rada So³ecka ma charakter  opiniodawczy, doradczy i
inicjatywny.

4. Posiedzenia Rady So³eckiej odbywaj¹ siê w miarê po-
trzeb nie rzadziej ni¿ 2 razy w roku.

Posiedzeniom przewodniczy So³tys.
5. Rada So³ecka w szczególno�ci:
1) opracowuje i przedk³ada na zebraniu projekty uchwa³ w

sprawach bêd¹cych  przedmiotem rozpatrywania przez zebra-
nie,

2) opracowuje i przedk³ada na Zebraniu Wiejskim projek-
ty programów pracy samorz¹du,

3) wystêpuje wobec Zebrania Wiejskiego z inicjatywami
dotycz¹cymi udzia³u mieszkañców w rozwi¹zywaniu problemów
so³ectwa i realizacji zadañ samorz¹du,

4) organizuje wykonanie uchwa³ Zebrania Wiejskiego oraz
kontroluje ich realizacjê,

5) decyduje w sprawach udzia³u samorz¹du mieszkañ-
ców wsi w postêpowaniu  administracyjnym,

6) wspó³dzia³a z w³a�ciwymi organizacjami spo³ecznymi
w celu wspólnej realizacji zadañ,

6. Na Zebraniach Wiejskich So³tys sk³ada informacjê o
dzia³alno�ci Rady So³eckiej.

ROZDZIA£  V
Tryb wyboru So³tysa i Rady So³eckiej

§ 18.1. Wybory So³tysa i Rady So³eckiej zarz¹dza Rada
Miejska w terminie do 6 miesiêcy od dnia wyborów do Rad
Gmin.

2. Zebranie Wiejskie,  na którym ma byæ dokonany wybór
So³tysa oraz Rady So³eckiej,  zwo³uje  Burmistrz, okre�laj¹c miej-
sce, datê i godzinê zebrania.

3. O Zebraniu Wiejskim, mieszkañcy wsi winni byæ powia-
domieni w drodze obwieszczenia  co najmniej 7 dni przed wy-
znaczon¹ dat¹ zebrania.

4. Osoba upowa¿niona przez Burmistrza dokonuje otwar-
cia zebrania, stwierdza jego prawomocno�æ, a nastêpnie zarz¹-
dza wybory przewodnicz¹cego zebrania, który dalej prowadzi ob-
rady.

§ 19. 1. Kandydatem na So³tysa oraz cz³onka Rady So³ec-
kiej mo¿e byæ jedynie uprawniony do uczestniczenia w Zebraniu
Wiejskim mieszkaniec So³ectwa.

2. So³tys wybierany jest w g³osowaniu tajnym, bezpo�red-
nim, spo�ród kandydatów zg³oszonych przez uprawnionych
uczestników zebrania.

3. Za wybranego na So³tysa uwa¿a siê kandydata, który
uzyska³ najwiêksz¹ liczbê wa¿nie oddanych g³osów.

4. W przypadku gdy kilku kandydatów uzyska równ¹ liczbê
g³osów, g³osowanie przeprowadza siê ponownie z udzia³em tyl-
ko tych kandydatów. Je¿eli ponowne   g³osowanie nie przyniesie



             Poz. 866
Dziennik Urzêdowy
Województwa Opolskiego Nr 38 - 2065 -

rezultatu, procedurê wyboru So³tysa przeprowadza siê od
pocz¹tku spo�ród nieograniczonej liczby kandydatów.

5. Cz³onkowie Rady So³eckiej wybierani s¹ w g³osowaniu
tajnym, bezpo�rednim  spo�ród nieograniczonej liczby kandy-
datów zg³oszonych przez sta³ych mieszkañców  So³ectwa upraw-
nionych do g³osowania.

6. Za wybranych cz³onków Rady So³eckiej uwa¿a siê kan-
dydatów, którzy uzyskali  najwiêksz¹ liczbê wa¿nie oddanych g³o-
sów.

 § 20.1.Wybory lub odwo³anie przeprowadza komisja skru-
tacyjna w sk³adzie co najmniej 3 osób wybranych spo�ród upraw-
nionych uczestników Zebrania. Wybory przeprowadza siê na
kartach do g³osowania opatrzonych pieczêci¹ So³ectwa.

2. Do zadañ komisji nale¿y:
- przyjêcie zg³oszeñ kandydatów,
- okre�lenie zasad g³osowania,
- przeprowadzenie g³osowania,
- ustalenie wyników wyborów,
- og³oszenie wyników wyborów,
- sporz¹dzenie protoko³u o wynikach wyborów.

3. Protokó³ komisji skrutacyjnej podpisuj¹ cz³onkowie ko-
misji oraz przewodnicz¹cy zebrania.

§ 21.1. So³tys i cz³onkowie Rady So³eckiej s¹ bezpo�red-
nio odpowiedzialni przed Zebraniem  Wiejskim i mog¹ byæ przez
Zebranie Wiejskie odwo³ani przed up³ywem kadencji, je¿eli nie
wykonuj¹ swoich obowi¹zków, naruszaj¹ postanowienia Statu-
tu i uchwa³y Zebrania lub  dopu�cili siê czynu dyskwalifikuj¹ce-
go w opinii �rodowiska.

2. Zebranie Wiejskie w celu odwo³ania So³tysa lub cz³on-
ków Rady So³eckiej zwo³uje Burmistrz  w przypadku:

1) pisemnego wniosku (1/10) uprawnionych do g³oso-
wania  mieszkañców So³ectwa,

2) rezygnacji,
3) z w³asnej inicjatywy w szczególnie uzasadnionych przy-

padkach,
w drodze obwieszczenia na co najmniej 7 dni przed wy-

znaczon¹ dat¹ zebrania.
3. Odwo³anie z zajmowanych funkcji winno byæ podjête po

wys³uchaniu zainteresowanego,  w trybie w³a�ciwym dla jego
wyboru.

§ 22.W przypadku odwo³ania So³tysa lub Rady So³eckiej,
wyboru nowego organu dokonuje siê na tym samym zebraniu
lub na nastêpnym, zwo³anym w terminie nie d³u¿szym ni¿
30 dni.

Je¿eli Zebranie Wiejskie nie dokona wyboru organów  w
w/w terminie, Burmistrz mo¿e wnioskowaæ do Rady Miejskiej o
zniesienie tej jednostki pomocniczej w trybie i na zasadach okre-
�lonych w Statucie Gminy.

ROZDZIA£  VI
Gospodarka finansowa So³ectwa i gospodarka mieniem

§ 23.1. So³ectwo prowadzi gospodarkê finansow¹ na pod-
stawie rocznego planu finansowo - rzeczowego,  uchwalonego
przez Zebranie Wiejskie.

2. So³ectwo zobowi¹zane jest do przedstawienia planu
finansowo - rzeczowego Burmistrzowi w terminie do dnia 15 pa�-
dziernika ka¿dego roku. Plan ten uprzednio winien byæ uchwalo-
nym przez Zebranie Wiejskie.

3. So³ectwo dysponuje nastêpuj¹cymi �rodkami:
1) �rodki wydzielone w bud¿ecie Gminy,
2) dochody w³asne So³ectwa,

3) dobrowolne wp³aty osób fizycznych i prawnych, inne
uzyskane �rodki So³ectwo przeznacza na cele okre�lone w pla-
nie rzeczowo - finansowym, a w szczególno�ci na:

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

b) finansowanie swojej dzia³alno�ci statutowej,
c) cele okre�lone w uchwa³ach Zebrania Wiejskiego, zgod-

nie z planem rzeczowo - finansowym.
4. Bie¿¹cy nadzór nad czynno�ciami okre�lonym w ust. 1-3,

sprawuje Burmistrz w porozumieniu ze Skarbnikiem Gminy.
5. Ksiêgowo�æ dochodów i wydatków So³ectwa prowadzi

Urz¹d Miejski.

§ 24.1. So³ectwo mo¿e zarz¹dziæ przekazanym mu przez
Radê Miejsk¹ odrêbn¹ uchwa³¹, mieniem gminnym.

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

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

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

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

niem mienia którym zarz¹dza, w zakresie  nie wykraczaj¹cym
poza zadania o charakterze u¿yteczno�ci publicznej w uzgodnie-
niu z Burmistrzem,

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

3. W sprawach okre�lonych w ust. 1 i 2 So³ectwo repre-
zentuje So³tys.

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

Rozdzia³ VII
 Kontrola i nadzór

§ 25. 1. Nadzór nad dzia³alno�ci¹ organów So³ectwa spra-
wuje Rada Miejska i Burmistrz.

2. Rada Miejska nadzoruje dzia³alno�æ So³ectwa za po-
moc¹ Komisji Rewizyjnej przy czym raz na cztery lata dokonuje
kontroli gospodarki finansowej So³ectwa.

3. Burmistrz lub osoba dzia³aj¹ca w jego imieniu ma pra-
wo wgl¹du do dokumentów w celu ich oceny pod wzglêdem
zgodno�ci z prawem, wstêpu do pomieszczeñ i budynków za-
rz¹dzanych przez So³ectwo oraz prawo ¿¹dania od So³tysa nie-
zbêdnych informacji i danych dotycz¹cych funkcjonowania So-
³ectwa.

4. Burmistrz jest obowi¹zany czuwaæ, aby mienie So³ec-
twa nie by³o nara¿one na szkody i uszczuplenia oraz aby �rodki
finansowe So³ectwa by³y wydatkowane zgodnie z przepisami i
Statutem.

ROZDZIA£ VIII
 Postanowienia koñcowe

§ 26. 1. W sprawach nie uregulowanych w Statucie So³ec-
twa, maj¹ zastosowanie przepisy Statutu Gminy oraz innych ak-
tów prawnych.

3. Zmiana Statutu So³ectwa wymaga podjêcia uchwa³y
przez Radê Miejsk¹.
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                  Za³¹cznik nr 8
 do uchwa³y Nr VII/106 /03

           Rady Miejskiej w G³ubczycach
z dnia 28 kwietnia 2003r.

S T A T U T
SO£ECTWA  WIDOK

ROZDZIA£  I
Postanowienia ogólne

§ 1.Ogó³ mieszkañców miejscowo�ci Widok tworzy So-
³ectwo Widok.

§ 2.1. So³ectwo Widok jest jednostk¹ pomocnicz¹ , które-
go  mieszkañcy wspólnie z innymi so³ectwami oraz osiedlami
tworz¹ wspólnotê samorz¹dow¹ - Gminê G³ubczyce.

2. So³ectwo Widok dzia³a na podstawie przepisów prawa,
a w szczególno�ci:

- ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorz¹dzie gminnym
(Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z pó�n. zm.),

- Statutu Gminy G³ubczyce,
- niniejszego Statutu.

§ 3.Teren dzia³ania So³ectwa obejmuje obszar o po-
wierzchni 592,8215 ha ,oznaczony na mapie stanowi¹cej za-
³¹cznik nr 1 do niniejszego Statutu.

ROZDZIA£  II
Organizacja i zakres dzia³ania

§ 4. Organami So³ectwa s¹:
1) Zebranie Wiejskie,
2) So³tys.

§ 5.1. Zebranie Wiejskie jest organem uchwa³odawczym
w So³ectwie.

2. So³tys jest organem wykonawczym.
3. Rada So³ecka wspomaga dzia³alno�æ So³tysa.

§ 6.1. Do zadañ So³ectwa Widok nale¿y:
1) zapewnienie udzia³u mieszkañców so³ectwa w rozpa-

trywaniu spraw socjalno bytowych, opieki zdrowotnej, kultury,
sportu, wypoczynku oraz innych zwi¹zanych  z miejscem ich za-
mieszkania,

2) kszta³towanie zasad wspó³¿ycia spo³ecznego,
3) organizowanie samopomocy mieszkañców i wspólnych

prac na rzecz miejsca zamieszkania,
4) sprawowanie kontroli spo³ecznej nad dzia³alno�ci¹ jed-

nostek organizacyjnych Gminy zwi¹zanych z warunkami ¿ycia
na terenie So³ectwa,

5) dzia³ania na rzecz ochrony �rodowiska, zapewnienia
porz¹dku i czysto�ci w So³ectwie.

3. So³ectwo mo¿e posiadaæ przekazane mu przez Gminê
w drodze uchwa³y Rady Miejskiej  sk³adniki mienia komunalne-
go.

2.Rada Miejska upowa¿nia organy So³ectwa do:
1) oddawania w najem lub dzier¿awê lokali, obiektów i

terenów bêd¹cych w gestii So³ectwa,
2) organizowania na terenie So³ectwa imprez, wystaw, kon-

certów i konkursów z zachowaniem ogólnie obowi¹zuj¹cych
przepisów.

§ 7.Zadania okre�lone w § 6 So³ectwo realizuje w szcze-
gólno�ci poprzez:

1) podejmowanie uchwa³ w sprawach So³ectwa w ra-
mach przyznanych kompetencji,

2) opiniowanie spraw nale¿¹cych do zakresu dzia³ania
So³ectwa,

3) wspó³uczestniczenie w organizowaniu i przeprowa-
dzaniu przez Radê Miejsk¹ konsultacji spo³ecznych projektów
uchwa³ Rady w sprawach o podstawowym    znaczeniu dla miesz-
kañców,

4) wystêpowanie z wnioskami do Rady Miejskiej o roz-
patrzenie spraw, których za³atwienie  wykracza poza mo¿liwo�ci
So³ectwa,

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

6) ustalania zadañ dla So³tysa do realizacji w okresie
miêdzy Zebraniami Wiejskimi.

ROZDZIA£  III
Zebranie  Wiejskie

§ 8.Prawo do udzia³u w Zebraniu Wiejskim maj¹ wszyscy
mieszkañcy So³ectwa.

Prawo do uczestniczenia w wyborach organów Samorz¹-
du Mieszkañców posiadaj¹ osoby posiadaj¹ce czynne prawo
wyborcze i stale zamieszka³e w danej miejscowo�ci.

 § 9.1. Zebranie Wiejskie zwo³uje So³tys:
1) z w³asnej inicjatywy,
2) z inicjatywy Rady So³eckiej,
3) na wniosek co najmniej 1/10 mieszkañców uprawnio-

nych do udzia³u w zebraniu,
4) na wniosek Rady Miejskiej lub Burmistrza.

2. W szczególnie uzasadnionych przypadkach Zebranie
Wiejskie mo¿e zwo³aæ Burmistrz.

3. Zebranie Wiejskie zwo³ane na wniosek osób i orga-
nów,  o których mowa w § 9 pkt.1, winno  siê odbyæ w terminie do
30 dni od daty z³o¿enia wniosku.

4. Je¿eli So³tys nie zwo³a zebrania w terminie okre�lonym
w pkt. 3, wnioskodawca mo¿e zwo³aæ zebranie we w³asnym
zakresie.

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

2. Termin i miejsce Zebrania Wiejskiego podaje siê do
wiadomo�ci publicznej poprzez rozplakatowanie obwieszczeñ
na tablicy og³oszeñ w So³ectwie nie pó�niej ni¿ na 7 dni przed
terminem zebrania.

§ 11.1. Zebranie Wiejskie jest wa¿ne, gdy mieszkañcy
So³ectwa zostali o nim prawid³owo  zawiadomieni, zgodnie z
wymogami Statutu.

2. Zebranie Wiejskie otwiera So³tys i przewodniczy jego
obradom. Zebranie Wiejskie mo¿e  wyznaczyæ inn¹ osobê na
przewodnicz¹cego zebrania.

3. Porz¹dek obrad ustala Zebranie Wiejskie na podsta-
wie projektu przed³o¿onego przez  zwo³uj¹cego zebranie.

§ 12.W celu udzielenia So³tysowi sta³ej pomocy w przy-
gotowywaniu materia³ów i organizacji zebrañ, Burmistrz wyzna-
cza  pracowników Urzêdu Miasta i Gminy do kontaktów z So³ec-
twem.

§ 13.1. Zebranie Wiejskie jest uprawnione do przeprowa-
dzania wyborów oraz podejmowania  uchwa³ w obecno�ci co
najmniej 1/10 uprawnionych do g³osowania osób.
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2. W przypadku braku okre�lonego w pkt.1 quorum, na-
stêpne zebranie odbywa siê w drugim terminie po up³ywie 1/2 godzi-
ny od wyznaczonego 1 terminu zebrania.

Zebranie w drugim terminie jest prawomocne bez wzglê-
du na liczbê uczestnicz¹cych w nim osób.

Drugi termin zebrania winien byæ podany w obwieszcze-
niu o zebraniu.

3. Uchwa³y Zebrania zapadaj¹ zwyk³¹ wiêkszo�ci¹ g³osów.
4. G³osowanie odbywa siê w sposób jawny z zastrze¿e-

niem § 19 pkt. 2 i 5.
5. Obrady Zebrania s¹ protoko³owane. Uchwa³y podpisu-

je So³tys i og³asza je w sposób zwyczajowo przyjêty.

§ 14.Do wy³¹cznej w³a�ciwo�ci Zebrania Wiejskiego na-
le¿y:

1) wybór i odwo³anie So³tysa,
2) na wniosek So³tysa - wybór i odwo³anie oraz ustalenie

sk³adu liczbowego Rady So³eckiej,
3) uchwalanie rocznego planu rzeczowo - finansowego

oraz dokonywanie jego zmian,
4) przyjmowanie rocznych sprawozdañ, finansowych, przy

czym nie przyjêcie sprawozdania jest równoznaczne z wnioskiem
o odwo³anie So³tysa i Rady So³eckiej,

5) opiniowanie celowo�ci utworzenia, poszerzenia i likwi-
dacji So³ectwa,

6) podejmowanie decyzji w zakresie zwyk³ego zarz¹du w
stosunku do mienia komunalnego  przekazanego So³ectwu przez
Radê Miejsk¹ oraz innego maj¹tku nie bêd¹cego w³asno�ci¹
Gminy a zarz¹dzanego przez Radê So³eck¹,

7) zawieranie porozumieñ z innymi so³ectwami w celu re-
alizacji wspólnych przedsiêwziêæ.

ROZDZIA£ IV
So³tys i Rada So³ecka

§ 15.1. Kadencja So³tysa, Rady So³eckiej i innych orga-
nów powo³anych przez Zebranie Wiejskie trwa przez okres ka-
dencji Rady Miejskiej, do czasu wyborów nowych organów So-
³ectwa.

2. Dzia³alno�æ So³tysa i Rady So³eckiej ma charakter spo-
³eczny.

§ 16.1. Do obowi¹zków So³tysa nale¿y w szczególno�ci:
1) zwo³ywanie Zebrañ Wiejskich,
2) zwo³ywanie posiedzeñ Rady So³eckiej,
3) uczestniczenie w naradach so³tysów zwo³ywanych okre-

sowo przez Burmistrza Miasta i Gminy,
4) uczestniczenie w pracach Rady Miejskiej bez prawa

udzia³u w g³osowaniu,
5) pe³nienie roli mê¿a zaufania w miejscowym �rodowi-

sku,
6)  wykonywanie powierzonych mu przepisami prawa za-

dañ z zakresu administracji  publicznej,
7) prowadzenie zarz¹du, administracji, gospodarki tymi

sk³adnikami mienia i �rodkami  finansowymi, które Gmina prze-
kaza³a So³ectwu do korzystania.

 Akceptowanie dokumentów z tym zwi¹zanych,
8) opiniowanie wniosków mieszkañców So³ectwa w spra-

wie przyznawania mu zasi³ków i  innej pomocy, jak równie¿ wnio-
sków o ulgi z zakresu podatków, op³at i innych nale¿no�ci,

9) potwierdzenie okoliczno�ci, których przy za³atwianiu
spraw przez mieszkañców wymagaj¹ przepisy prawa,

10) sporz¹dzanie sprawozdania z dzia³alno�ci So³ectwa,
11) dokonywanie rozliczenia finansowego z zakresu ad-

ministrowanego mienia  komunalnego, znajduj¹cego siê na
terenie So³ectwa,

12) wykonywanie innych zadañ nale¿¹cych do So³tysa z
mocy ogólnie obowi¹zuj¹cych  przepisów m.in. w zakresie obron-
no�ci i ochrony po¿arowej, podatków i op³at,
zapobieganie klêskom ¿ywio³owym oraz usuwanie ich skutków,

 13) prowadzenie dokumentacji zawieraj¹cej:
        - Statut So³ectwa,
        - protoko³y z zebrañ so³eckich,
        - sprawozdania i umowy,
14) realizacja uchwa³ Zebrania Wiejskiego.
2. Na zebraniach Wiejskich So³tys przedk³ada co najmniej

dwa razy w roku informacjê o swojej dzia³alno�ci oraz o realiza-
cji dochodów i wydatków So³ectwa.

3. Na sesjach Rady Miejskiej So³tysowi przys³uguje pra-
wo wystêpowania z g³osem doradczym. Mo¿e on równie¿ zg³a-
szaæ wnioski w imieniu Zebrania Mieszkañców.

§ 17.1. Rada So³ecka sk³ada siê  z  3 do 11 osób.
2. Przewodnicz¹cym Rady So³eckiej jest So³tys.
3. Do obowi¹zków Rady So³eckiej nale¿y wspomaganie

So³tysa. Rada So³ecka ma charakter opiniodawczy, doradczy i
inicjatywny.

4. Posiedzenia Rady So³eckiej odbywaj¹ siê w miarê po-
trzeb nie rzadziej ni¿ 2 razy w roku.

    Posiedzeniom przewodniczy So³tys.
5. Rada So³ecka w szczególno�ci:
    1) opracowuje i przedk³ada na zebraniu projekty uchwa³

w sprawach bêd¹cych rzedmiotem rozpatrywania przez Zebra-
nie,

    2) opracowuje i przedk³ada na Zebraniu Wiejskim pro-
jekty programów pracy samorz¹du,

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

    4) organizuje wykonanie uchwa³ Zebrania Wiejskiego
oraz kontroluje ich realizacjê,

    5) decyduje w sprawach udzia³u samorz¹du mieszkañ-
ców wsi w postêpowaniu administracyjnym,

    6) wspó³dzia³a z w³a�ciwymi organizacjami spo³eczny-
mi w celu wspólnej realizacji zadañ,

6. Na Zebraniach Wiejskich So³tys sk³ada informacjê o
dzia³alno�ci Rady So³eckiej.

ROZDZIA£  V
Tryb wyboru So³tysa i Rady So³eckiej

§ 18.1. Wybory So³tysa i Rady So³eckiej zarz¹dza Rada
Miejska w terminie do 6 miesiêcy od dnia  wyborów do Rad
Gmin.

2. Zebranie Wiejskie,  na którym ma byæ dokonany wybór
So³tysa oraz Rady So³eckiej,  zwo³uje Burmistrz, okre�laj¹c miej-
sce, datê i godzinê zebrania.

3. O Zebraniu Wiejskim, mieszkañcy wsi winni byæ powia-
domieni w drodze obwieszczenia   co najmniej 7 dni przed wy-
znaczon¹ dat¹ zebrania.

4. Osoba upowa¿niona przez Burmistrza dokonuje otwar-
cia zebrania, stwierdza jego prawomocno�æ, a nastêpnie zarz¹-
dza wybory przewodnicz¹cego zebrania, który dalej prowadzi ob-
rady.

§ 19. 1. Kandydatem na So³tysa oraz cz³onka Rady So³ec-
kiej mo¿e byæ jedynie uprawniony do   uczestniczenia w Zebra-
niu Wiejskim mieszkaniec So³ectwa.

2. So³tys wybierany jest w g³osowaniu tajnym, bezpo�red-
nim,  spo�ród kandydatów zg³oszonych przez uprawnionych
uczestników zebrania.
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3. Za wybranego na So³tysa uwa¿a siê kandydata, który
uzyska³ najwiêksz¹ liczbê wa¿nie oddanych g³osów.

4. W przypadku gdy kilku kandydatów uzyska równ¹ liczbê
g³osów, g³osowanie przeprowadza siê ponownie z udzia³em tyl-
ko tych kandydatów. Je¿eli ponowne  g³osowanie nie przyniesie
rezultatu, procedurê wyboru So³tysa przeprowadza siê od
pocz¹tku spo�ród nieograniczonej liczby kandydatów.

5. Cz³onkowie Rady So³eckiej wybierani s¹ w g³osowaniu
tajnym, bezpo�rednim spo�ród nieograniczonej liczby kandy-
datów zg³oszonych przez sta³ych mieszkañców  So³ectwa upraw-
nionych do g³osowania.

6. Za wybranych cz³onków Rady So³eckiej uwa¿a siê kandyda-
tów, którzy uzyskali  najwiêksz¹ liczbê wa¿nie oddanych g³osów.

 § 20.1.Wybory lub odwo³anie przeprowadza komisja skru-
tacyjna w sk³adzie co najmniej 3 osób wybranych spo�ród upraw-
nionych uczestników Zebrania. Wybory przeprowadza siê na
kartach do g³osowania opatrzonych pieczêci¹ So³ectwa.

2. Do zadañ komisji nale¿y:
- przyjêcie zg³oszeñ kandydatów,
- okre�lenie zasad g³osowania,
- przeprowadzenie g³osowania,
- ustalenie wyników wyborów,
- og³oszenie wyników wyborów,
- sporz¹dzenie protoko³u o wynikach wyborów.

3. Protokó³ komisji skrutacyjnej podpisuj¹ cz³onkowie ko-
misji oraz przewodnicz¹cy zebrania.

§ 21.1. So³tys i cz³onkowie Rady So³eckiej s¹ bezpo�red-
nio odpowiedzialni przed Zebraniem  Wiejskim i mog¹ byæ przez
Zebranie Wiejskie odwo³ani przed up³ywem kadencji, je¿eli nie
wykonuj¹ swoich obowi¹zków, naruszaj¹ postanowienia Statu-
tu i uchwa³y Zebrania lub  dopu�cili siê czynu dyskwalifikuj¹ce-
go w opinii �rodowiska.

2. Zebranie Wiejskie w celu odwo³ania So³tysa lub cz³on-
ków Rady So³eckiej zwo³uje Burmistrz  w przypadku:

1) pisemnego wniosku (1/10) uprawnionych do g³oso-
wania  mieszkañców So³ectwa,

2) rezygnacji,
3) z w³asnej inicjatywy w szczególnie uzasadnionych przy-

padkach,
w drodze obwieszczenia na co najmniej 7 dni przed wy-

znaczon¹ dat¹ zebrania.
3. Odwo³anie z zajmowanych funkcji winno byæ podjête po

wys³uchaniu zainteresowanego, w trybie w³a�ciwym dla jego
wyboru.

§ 22.W przypadku odwo³ania So³tysa lub Rady So³eckiej,
wyboru nowego organu dokonuje siê na tym samym zebraniu
lub na nastêpnym, zwo³anym w terminie nie d³u¿szym ni¿
30 dni.

Je¿eli Zebranie Wiejskie nie dokona wyboru organów w
w/w terminie, Burmistrz mo¿e wnioskowaæ do Rady Miejskiej o
zniesienie tej jednostki pomocniczej w trybie i na zasadach okre-
�lonych w Statucie Gminy.

ROZDZIA£  VI
Gospodarka finansowa So³ectwa i gospodarka mieniem

§ 23.1. So³ectwo prowadzi gospodarkê finansow¹ na pod-
stawie rocznego planu finansowo - rzeczowego,  uchwalonego
przez Zebranie Wiejskie.

2. So³ectwo zobowi¹zane jest do przedstawienia planu
finansowo - rzeczowego Burmistrzowi w terminie do dnia 15 pa�-
dziernika ka¿dego roku. Plan ten uprzednio winien byæ uchwalo-
nym przez Zebranie Wiejskie.

3. So³ectwo dysponuje nastêpuj¹cymi �rodkami:
1) �rodki wydzielone w bud¿ecie Gminy,
2) dochody w³asne So³ectwa,
3) dobrowolne wp³aty osób fizycznych i prawnych, inne

uzyskane �rodki So³ectwo przeznacza na cele okre�lone w pla-
nie rzeczowo - finansowym, a w szczególno�ci na:

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

b) finansowanie swojej dzia³alno�ci statutowej,
c) cele okre�lone w uchwa³ach Zebrania Wiejskiego,

zgodnie z planem rzeczowo - finansowym.
4. Bie¿¹cy nadzór nad czynno�ciami okre�lonym w ust.1-3 ,spra-

wuje Burmistrz w porozumieniu ze Skarbnikiem Gminy.
5. Ksiêgowo�æ dochodów i wydatków so³ectwa prowadzi

Urz¹d Miejski.

§ 24.1. So³ectwo mo¿e zarz¹dziæ przekazanym mu przez
Radê Miejsk¹ odrêbn¹ uchwa³¹, mieniem gminnym.

2. W zakresie zwyk³ego zarz¹du mieniem bêd¹cym w jego
posiadaniu So³ectwo:

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

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

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

staniem mienia którym zarz¹dza, w zakresie  nie wykraczaj¹cym
poza zadania o charakterze u¿yteczno�ci publicznej w uzgod-
nieniu z Burmistrzem,

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

3. W sprawach okre�lonych w ust. 1 i 2 So³ectwo repre-
zentuje So³tys.

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

Rozdzia³ VII
 Kontrola i nadzór

§ 25. 1. Nadzór nad dzia³alno�ci¹ organów So³ectwa spra-
wuje Rada Miejska i Burmistrz.

2. Rada Miejska nadzoruje dzia³alno�æ So³ectwa za po-
moc¹ Komisji Rewizyjnej przy czym raz na cztery lata dokonuje
kontroli gospodarki finansowej So³ectwa.

3. Burmistrz lub osoba dzia³aj¹ca w jego imieniu ma pra-
wo wgl¹du do dokumentów w celu ich oceny pod wzglêdem
zgodno�ci z prawem, wstêpu do pomieszczeñ i budynków za-
rz¹dzanych przez So³ectwo oraz prawo ¿¹dania od So³tysa nie-
zbêdnych informacji i danych dotycz¹cych funkcjonowania So-
³ectwa.

4. Burmistrz jest obowi¹zany czuwaæ, aby mienie So³ec-
twa nie by³o nara¿one na szkody i uszczuplenia oraz aby �rodki
finansowe So³ectwa by³y wydatkowane zgodnie z przepisami i
Statutem.

ROZDZIA£ VIII
 Postanowienia koñcowe

§ 26. 1. W sprawach nie uregulowanych w Statucie So³ec-
twa, maj¹ zastosowanie przepisy Statutu Gminy oraz innych
aktów prawnych.

3. Zmiana Statutu So³ectwa wymaga podjêcia uchwa³y
przez Radê Miejsk¹.
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Dziennik Urzêdowy

                  Za³¹cznik nr 9
do uchwa³y Nr VII/106 /03

           Rady Miejskiej w G³ubczycach
z dnia 28 kwietnia 2003r.

S T A T U T
SO£ECTWA  ZOPOWY-OSIEDLE

ROZDZIA£  I
Postanowienia ogólne

§ 1.Ogó³ mieszkañców miejscowo�ci Zopowy-Osiedle
tworzy So³ectwo Zopowy-Osiedle.

§ 2.1. So³ectwo Zopowy-Osiedle jest jednostk¹ pomoc-
nicz¹ , którego  mieszkañcy wspólnie z innymi so³ectwami oraz
osiedlami tworz¹ wspólnotê samorz¹dow¹ - Gminê G³ubczyce.

2. So³ectwo Zopowy-Osiedle dzia³a na podstawie przepi-
sów prawa, a w szczególno�ci:

- ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorz¹dzie gminnym
(  Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z pó�n. zm.),

- Statutu Gminy G³ubczyce,
- niniejszego Statutu.

§ 3.Teren dzia³ania So³ectwa obejmuje obszar o po-
wierzchni 366,6952a ,oznaczony na mapie stanowi¹cej za³¹cz-
nik nr 1 do niniejszego Statutu.

ROZDZIA£  II
Organizacja i zakres dzia³ania

§ 4. Organami So³ectwa s¹:
1) Zebranie Wiejskie,
2) So³tys.

§ 5.1. Zebranie Wiejskie jest organem uchwa³odawczym
w So³ectwie.

2. So³tys jest organem wykonawczym.
3. Rada So³ecka wspomaga dzia³alno�æ So³tysa.

§ 6.1. Do zadañ So³ectwa Zopowy-Osiedle - Sady nale¿y:
1) zapewnienie udzia³u mieszkañców So³ectwa w rozpa-

trywaniu spraw socjalno bytowych, opieki zdrowotnej, kultury,
sportu, wypoczynku oraz innych zwi¹zanych z miejscem ich za-
mieszkania,

2) kszta³towanie zasad wspó³¿ycia spo³ecznego,
3) organizowanie samopomocy mieszkañców i wspólnych

prac na rzecz miejsca zamieszkania,
4) sprawowanie kontroli spo³ecznej nad dzia³alno�ci¹ jed-

nostek organizacyjnych Gminy zwi¹zanych z warunkami ¿ycia
na terenie So³ectwa,

5) dzia³ania na rzecz ochrony �rodowiska, zapewnienia
porz¹dku i czysto�ci w So³ectwie.

4. So³ectwo mo¿e posiadaæ przekazane mu przez Gminê
w drodze uchwa³y Rady Miejskiej  sk³adniki mienia komunalnego.

2.Rada Miejska upowa¿nia organy So³ectwa do:
1) oddawania w najem lub dzier¿awê lokali, obiektów i

terenów bêd¹cych w gestii So³ectwa,
2) organizowania na terenie So³ectwa imprez, wystaw, kon-

certów i konkursów  z zachowaniem ogólnie obowi¹zuj¹cych
przepisów.

§ 7. Zadania okre�lone w § 6 So³ectwo realizuje w szcze-
gólno�ci poprzez:

1) podejmowanie uchwa³ w sprawach So³ectwa w ra-
mach przyznanych kompetencji,

2) opiniowanie spraw nale¿¹cych do zakresu dzia³ania
So³ectwa,

3) wspó³uczestniczenie w organizowaniu i przeprowa-
dzaniu przez Radê Miejsk¹ konsultacji spo³ecznych projektów
uchwa³ Rady w sprawach o podstawowym    znaczeniu dla miesz-
kañców,

4) wystêpowanie z wnioskami do Rady Miejskiej o roz-
patrzenie spraw, których za³atwienie  wykracza poza mo¿liwo�ci
So³ectwa,

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

6) ustalania zadañ dla So³tysa do realizacji w okresie
miêdzy Zebraniami Wiejskimi.

ROZDZIA£  III
Zebranie  Wiejskie

§ 8.Prawo do udzia³u w Zebraniu Wiejskim maj¹ wszyscy
mieszkañcy So³ectwa.

Prawo do uczestniczenia w wyborach organów Samorz¹-
du Mieszkañców posiadaj¹ osoby posiadaj¹ce czynne prawo
wyborcze i stale zamieszka³e w danej miejscowo�ci.

 § 9.1. Zebranie Wiejskie zwo³uje So³tys:
1) z w³asnej inicjatywy,
2) z inicjatywy Rady So³eckiej,
3) na wniosek co najmniej 1/10 mieszkañców uprawnio-

nych do udzia³u w zebraniu,
4) na wniosek Rady Miejskiej lub Burmistrza.

2. W szczególnie uzasadnionych przypadkach Zebranie
Wiejskie mo¿e zwo³aæ Burmistrz.

3. Zebranie Wiejskie zwo³ane na wniosek osób i orga-
nów,  o których mowa w § 9 pkt.1, winno  siê odbyæ w terminie do
30 dni od daty z³o¿enia wniosku.

4. Je¿eli So³tys nie zwo³a zebrania w terminie okre�lonym
w pkt. 3, wnioskodawca mo¿e zwo³aæ zebranie we w³asnym
zakresie.

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

2. Termin i miejsce Zebrania Wiejskiego podaje siê do
wiadomo�ci publicznej poprzez rozplakatowanie obwieszczeñ
na tablicy og³oszeñ w So³ectwie nie pó�niej ni¿ na 7 dni przed
terminem zebrania.

§ 11.1. Zebranie Wiejskie jest wa¿ne, gdy mieszkañcy
So³ectwa zostali o nim prawid³owo zawiadomieni, zgodnie z wy-
mogami Statutu.

2. Zebranie Wiejskie otwiera So³tys i przewodniczy jego
obradom. Zebranie Wiejskie mo¿e wyznaczyæ inn¹ osobê na
przewodnicz¹cego zebrania.

3. Porz¹dek obrad ustala Zebranie Wiejskie na podsta-
wie projektu przed³o¿onego przez  zwo³uj¹cego zebranie.

§ 12.W celu udzielenia So³tysowi sta³ej pomocy w przygo-
towywaniu materia³ów i organizacji zebrañ, Burmistrz wyznacza
pracowników Urzêdu Miasta i Gminy do kontaktów z So³ectwem.

§ 13.1. Zebranie Wiejskie jest uprawnione do przeprowa-
dzania wyborów oraz podejmowania uchwa³ w obecno�ci co
najmniej 1/10 uprawnionych do g³osowania osób.

2. W przypadku braku okre�lonego w pkt.1 quorum, na-
stêpne zebranie odbywa siê w drugim terminie po up³ywie 1/2 godzi-
ny od wyznaczonego 1 terminu zebrania.
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Zebranie w drugim terminie jest prawomocne bez wzglê-
du na liczbê uczestnicz¹cych w nim osób.

Drugi termin zebrania winien byæ podany w obwieszcze-
niu o zebraniu.

3. Uchwa³y Zebrania zapadaj¹ zwyk³¹ wiêkszo�ci¹ g³osów.
4. G³osowanie odbywa siê w sposób jawny z zastrze¿e-

niem § 19 pkt. 2 i 5.
5. Obrady Zebrania s¹ protoko³owane. Uchwa³y podpisu-

je So³tys i og³asza je w sposób zwyczajowo przyjêty.

 § 14.Do wy³¹cznej w³a�ciwo�ci Zebrania Wiejskiego na-
le¿y:

1) wybór i odwo³anie So³tysa,
2) na wniosek So³tysa - wybór i odwo³anie oraz ustalenie

sk³adu liczbowego Rady So³eckiej,
3) uchwalanie rocznego planu rzeczowo - finansowego

oraz dokonywanie jego zmian,
4) przyjmowanie rocznych sprawozdañ, finansowych, przy

czym nie przyjêcie sprawozdania  jest równoznaczne z wnio-
skiem o odwo³anie So³tysa i Rady So³eckiej,

5) opiniowanie celowo�ci utworzenia, poszerzenia i likwi-
dacji So³ectwa,

6) podejmowanie decyzji w zakresie zwyk³ego zarz¹du w
stosunku do mienia komunalnego  przekazanego So³ectwu przez
Radê Miejsk¹ oraz innego maj¹tku nie bêd¹cego w³asno�ci¹
gminy a zarz¹dzanego przez Radê So³eck¹,

7) zawieranie porozumieñ z innymi so³ectwami w celu re-
alizacji wspólnych przedsiêwziêæ.

ROZDZIA£ IV
So³tys i Rada So³ecka

§ 15.1. Kadencja So³tysa, Rady So³eckiej i innych orga-
nów powo³anych przez Zebranie Wiejskie  trwa przez okres ka-
dencji Rady Miejskiej, do czasu wyborów nowych organów So-
³ectwa.

2. Dzia³alno�æ So³tysa i Rady So³eckiej ma charakter spo-
³eczny.

§ 16.1. Do obowi¹zków So³tysa nale¿y w szczególno�ci:
1) zwo³ywanie Zebrañ Wiejskich,
2) zwo³ywanie posiedzeñ Rady So³eckiej,
3) uczestniczenie w naradach so³tysów zwo³ywanych okre-

sowo przez Burmistrza Miasta i Gminy,
4) uczestniczenie w pracach Rady Miejskiej bez prawa

udzia³u w g³osowaniu,
5) pe³nienie roli mê¿a zaufania w miejscowym �rodowisku,
6)  wykonywanie powierzonych mu przepisami prawa za-

dañ z zakresu administracji   publicznej,
7) prowadzenie zarz¹du, administracji, gospodarki tymi

sk³adnikami mienia i �rodkami   finansowymi, które Gmina prze-
kaza³a So³ectwu do korzystania.

 Akceptowanie dokumentów z tym zwi¹zanych,
  8) opiniowanie wniosków mieszkañców So³ectwa w spra-

wie przyznawania mu zasi³ków   i  innej pomocy, jak równie¿
wniosków o ulgi z zakresu podatków, op³at i innych nale¿no�ci,

    9) potwierdzenie okoliczno�ci, których przy za³atwianiu
spraw przez mieszkañców wymagaj¹ przepisy prawa,

   10) sporz¹dzanie sprawozdania z dzia³alno�ci So³ectwa,
   11) dokonywanie rozliczenia finansowego z zakresu ad-

ministrowanego mienia  komunalnego, znajduj¹cego siê na
terenie So³ectwa,

   12) wykonywanie innych zadañ nale¿¹cych do So³tysa z
mocy ogólnie obowi¹zuj¹cych  przepisów m.in. w zakresie obron-
no�ci i ochrony po¿arowej, podatków i op³at,
zapobieganie klêskom ¿ywio³owym oraz usuwanie ich skutków,

13) prowadzenie dokumentacji zawieraj¹cej:
        - Statut So³ectwa,
        - protoko³y z zebrañ so³eckich,
        - sprawozdania i umowy,
14) realizacja uchwa³ Zebrania Wiejskiego.
2. Na zebraniach Wiejskich So³tys przedk³ada co najmniej

dwa razy w roku informacjê o swojej dzia³alno�ci oraz o realiza-
cji dochodów i wydatków So³ectwa.

3. Na sesjach Rady Miejskiej So³tysowi przys³uguje pra-
wo wystêpowania z g³osem doradczym. Mo¿e on równie¿ zg³a-
szaæ wnioski w imieniu Zebrania Mieszkañców.

§ 17.1. Rada So³ecka sk³ada siê  z  3 do 11 osób.
2. Przewodnicz¹cym Rady So³eckiej jest So³tys.
3. Do obowi¹zków Rady So³eckiej nale¿y wspomaganie

So³tysa. Rada So³ecka ma charakter  opiniodawczy, doradczy i
inicjatywny.

4. Posiedzenia Rady So³eckiej odbywaj¹ siê w miarê po-
trzeb nie rzadziej ni¿ 2 razy w roku.

    Posiedzeniom przewodniczy So³tys.
5. Rada So³ecka w szczególno�ci:
    1) opracowuje i przedk³ada na zebraniu projekty uchwa³

w sprawach bêd¹cych  przedmiotem rozpatrywania przez Ze-
branie,

    2) opracowuje i przedk³ada na Zebraniu Wiejskim pro-
jekty programów pracy samorz¹du,

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

    4) organizuje wykonanie uchwa³ Zebrania Wiejskiego
oraz kontroluje ich realizacjê,

    5) decyduje w sprawach udzia³u samorz¹du mieszkañ-
ców wsi w postêpowaniu   administracyjnym,

    6) wspó³dzia³a z w³a�ciwymi organizacjami spo³eczny-
mi w celu wspólnej realizacji zadañ.

6. Na Zebraniach Wiejskich So³tys sk³ada informacjê o
dzia³alno�ci Rady So³eckiej.

ROZDZIA£  V
Tryb wyboru So³tysa i Rady So³eckiej

§ 18.1. Wybory So³tysa i Rady So³eckiej zarz¹dza Rada
Miejska w terminie do 6 miesiêcy od dnia wyborów do Rad
Gmin.

2. Zebranie Wiejskie,  na którym ma byæ dokonany wybór
So³tysa oraz Rady So³eckiej,  zwo³uje  Burmistrz, okre�laj¹c miej-
sce, datê i godzinê zebrania.

3. O Zebraniu Wiejskim, mieszkañcy wsi winni byæ powia-
domieni w drodze obwieszczenia   co najmniej 7 dni przed wy-
znaczon¹ dat¹ zebrania.

4. Osoba upowa¿niona przez Burmistrza dokonuje otwar-
cia zebrania, stwierdza jego prawomocno�æ, a nastêpnie zarz¹-
dza wybory przewodnicz¹cego zebrania, który dalej prowadzi ob-
rady.

§ 19. 1. Kandydatem na So³tysa oraz cz³onka Rady So³ec-
kiej mo¿e byæ jedynie uprawniony do uczestniczenia w Zebraniu
Wiejskim mieszkaniec So³ectwa.

2. So³tys wybierany jest w g³osowaniu tajnym, bezpo�red-
nim,  spo�ród kandydatów zg³oszonych przez uprawnionych
uczestników zebrania.

3. Za wybranego na So³tysa uwa¿a siê kandydata, który
uzyska³ najwiêksz¹ liczbê wa¿nie oddanych g³osów.

4. W przypadku gdy kilku kandydatów uzyska równ¹ liczbê
g³osów, g³osowanie przeprowadza siê ponownie z udzia³em tyl-
ko tych kandydatów. Je¿eli ponowne  g³osowanie nie przyniesie
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rezultatu, procedurê wyboru So³tysa przeprowadza siê od
pocz¹tku spo�ród nieograniczonej liczby kandydatów.

5. Cz³onkowie Rady So³eckiej wybierani s¹ w g³osowaniu
tajnym, bezpo�rednim spo�ród nieograniczonej liczby kandy-
datów zg³oszonych przez sta³ych mieszkañców  So³ectwa upraw-
nionych do g³osowania.

6. Za wybranych cz³onków Rady So³eckiej uwa¿a siê kan-
dydatów, którzy uzyskali najwiêksz¹ liczbê wa¿nie oddanych g³o-
sów.

 § 20.1.Wybory lub odwo³anie przeprowadza komisja skru-
tacyjna w sk³adzie co najmniej 3 osób wybranych spo�ród upraw-
nionych uczestników Zebrania. Wybory przeprowadza siê na
kartach do g³osowania opatrzonych pieczêci¹ So³ectwa.

2. Do zadañ komisji nale¿y:
- przyjêcie zg³oszeñ kandydatów,
- okre�lenie zasad g³osowania,
- przeprowadzenie g³osowania,
- ustalenie wyników wyborów,
- og³oszenie wyników wyborów,
- sporz¹dzenie protoko³u o wynikach wyborów.

3. Protokó³ komisji skrutacyjnej podpisuj¹ cz³onkowie
komisji oraz przewodnicz¹cy zebrania.

§ 21.1. So³tys i cz³onkowie Rady So³eckiej s¹ bezpo�red-
nio odpowiedzialni przed Zebraniem  Wiejskim i mog¹ byæ przez
Zebranie Wiejskie odwo³ani przed up³ywem kadencji, je¿eli nie
wykonuj¹ swoich obowi¹zków, naruszaj¹ postanowienia Statu-
tu i uchwa³y Zebrania lub  dopu�cili siê czynu dyskwalifikuj¹ce-
go w opinii �rodowiska.

2. Zebranie Wiejskie w celu odwo³ania So³tysa lub cz³on-
ków Rady So³eckiej zwo³uje Burmistrz  w przypadku:

1) pisemnego wniosku (1/10) uprawnionych do g³oso-
wania  mieszkañców So³ectwa,

2) rezygnacji,
3) z w³asnej inicjatywy w szczególnie uzasadnionych przy-

padkach,
w drodze obwieszczenia na co najmniej 7 dni przed wy-

znaczon¹ dat¹ zebrania.
3. Odwo³anie z zajmowanych funkcji winno byæ podjête po wy-

s³uchaniu zainteresowanego,w trybie w³a�ciwym dla jego wyboru.

§ 22.W przypadku odwo³ania So³tysa lub Rady So³eckiej,
wyboru nowego organu dokonuje siê na tym samym zebraniu lub
na nastêpnym, zwo³anym w terminie nie d³u¿szym ni¿ 30 dni.

Je¿eli Zebranie Wiejskie nie dokona wyboru organów  w
w/w terminie, Burmistrz mo¿e wnioskowaæ do Rady Miejskiej o
zniesienie tej jednostki pomocniczej w trybie i na zasadach okre-
�lonych w Statucie Gminy.

ROZDZIA£  VI
Gospodarka finansowa So³ectwa i gospodarka mieniem

§ 23.1. So³ectwo prowadzi gospodarkê finansow¹ na pod-
stawie rocznego planu finansowo - rzeczowego,  uchwalonego
przez Zebranie Wiejskie.

2. So³ectwo zobowi¹zane jest do przedstawienia planu
finansowo - rzeczowego Burmistrzowi w terminie do dnia 15 pa�-
dziernika ka¿dego roku. Plan ten uprzednio winien byæ uchwalo-
nym przez Zebranie Wiejskie.

3. So³ectwo dysponuje nastêpuj¹cymi �rodkami:
1) �rodki wydzielone w bud¿ecie Gminy,
2) dochody w³asne So³ectwa,
3) dobrowolne wp³aty osób fizycznych i prawnych, inne

uzyskane �rodki So³ectwo przeznacza na cele okre�lone w pla-
nie rzeczowo - finansowym, a w szczególno�ci na:

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

b) finansowanie swojej dzia³alno�ci statutowej,
c) cele okre�lone w uchwa³ach Zebrania Wiejskiego,

zgodnie z planem rzeczowo - finansowym.
4. Bie¿¹cy nadzór nad czynno�ciami okre�lonym w ust.  1-3,

sprawuje Burmistrz w porozumieniu ze Skarbnikiem Gminy.
5. Ksiêgowo�æ dochodów i wydatków so³ectwa prowadzi

Urz¹d Miejski.

§ 24.1. So³ectwo mo¿e zarz¹dziæ przekazanym mu przez
Radê Miejsk¹ odrêbn¹ uchwa³¹, mieniem gminnym.

2. W zakresie zwyk³ego zarz¹du mieniem bêd¹cym w jego
posiadaniu So³ectwo:

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

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

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

staniem mienia którym zarz¹dza, w zakresie  nie wykraczaj¹cym
poza zadania o charakterze u¿yteczno�ci publicznej w uzgod-
nieniu z Burmistrzem,

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

3. W sprawach okre�lonych w ust. 1 i 2 So³ectwo repre-
zentuje So³tys.

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

Rozdzia³ VII
 Kontrola i nadzór

§ 25. 1. Nadzór nad dzia³alno�ci¹ organów So³ectwa spra-
wuje Rada Miejska i Burmistrz.

2. Rada Miejska nadzoruje dzia³alno�æ So³ectwa za po-
moc¹ Komisji Rewizyjnej przy czym raz na cztery lata dokonuje
kontroli gospodarki finansowej So³ectwa.

3. Burmistrz lub osoba dzia³aj¹ca w jego imieniu ma pra-
wo wgl¹du do dokumentów w celu ich oceny pod wzglêdem
zgodno�ci z prawem, wstêpu do pomieszczeñ i budynków za-
rz¹dzanych przez So³ectwo oraz prawo ¿¹dania od So³tysa nie-
zbêdnych informacji i danych dotycz¹cych funkcjonowania So-
³ectwa.

4. Burmistrz jest obowi¹zany czuwaæ, aby mienie So³ec-
twa nie by³o nara¿one na szkody i uszczuplenia oraz aby �rodki
finansowe So³ectwa by³y wydatkowane zgodnie z przepisami i
Statutem.

ROZDZIA£ VIII
 Postanowienia koñcowe

§ 26. 1. W sprawach nie uregulowanych w Statucie So³ec-
twa, maj¹ zastosowanie przepisy Statutu Gminy oraz innych
aktów prawnych.

2. Zmiana Statutu So³ectwa wymaga podjêcia uchwa³y
przez Radê Miejsk¹.
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Na podstawie art.6 ust.4 ustawy z dnia 14 marca 2003r. o
referendum ogólnokrajowym (Dz.U. Nr 57, poz.507) - Rada Miej-
ska w G³ubczycach uchwala, co nastêpuje:
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Uchwa³a Nr  VII/110/03
Rady Miejskiej w G³ubczycach

z dnia  28 kwietnia 2003r.

w sprawie zmiany uchwa³y Nr XXIX/2002 Rady Miejskiej w G³ubczycach z dnia 27 czerwca 2002r. w sprawie podzia³u
gminy G³ubczyce na obwody g³osowania celem przeprowadzenia wyborów do rady gminy, rady powiatu

 i sejmiku  województwa opolskiego.

§1. W za³¹czniku do uchwa³y Nr XXIX/362/02 Rady Miej-
skiej G³ubczyce z dnia 27 czerwca 2002r. do obwodu Nr 6 doda-
je siê ulicê Zakonn¹.

§2. Wykonanie uchwa³y powierza siê Burmistrzowi G³ub-
czyc.

§3. Uchwa³a wychodzi w ¿ycie z dniem podjêcia. Og³osze-
nie nast¹pi przez rozplakatowanie obwieszczeñ w miejscach
publicznych i na tablicy informacyjnej Urzêdu Miejskiego oraz
og³oszenie w prasie lokalnej, a nadto w Dzienniku Urzêdowym
Województwa Opolskigo.

Przewodnicz¹cy
Rady Miejskiej

Edward Wo³oszyn
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Uchwa³a Nr 21/IV/2002
Rady Gminy w Rad³owie

z dnia 30 grudnia 2002 r.

w sprawie zmiany uchwa³y Nr 204/XXVIII/2001  Rady Gminy w Rad³owie z dnia 21 grudnia 2001 r.
w sprawie uchwalenia bud¿etu Gminy na rok 2002.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt.4, ustawy z dnia 8 marca
1990 r. o samorz¹dzie gminnym ( Dz. U. z 2001 r. Nr 142 poz.
1591,  2002r. Nr 23, poz.220. Nr 62, poz.558, Nr 113 poz. 984, Nr
153, poz. 1271) art, art. 109 i 124 ust .1  ustawy z dnia 26 listopa-
da 1998 r. o finansach publicznych ( Dz. U. z 1998 r. Nr 155 poz.
1014, 1999 r. Nr 38 poz. 360, Nr 49 poz.485. Nr 70, poz.778. Nr
110, poz. 1255,  2000 r. Nr 6, poz.69. Nr 12 , poz.136 Nr 48
poz.550.Nr 95 poz.1041. Nr 119 poz.1251. Nr 122 poz. 1315,
2001 r. Nr 45, poz. 497,i Nr 46, póz. 499, Nr 88 poz. 961, Nr 98
poz. 1070, Nr 100 poz. 1082 i Nr 102 poz. 1116, Nr 106 poz.
1149, Nr 125, poz. 1368, Nr 145, poz. 1623,  2002 r. Nr 41, poz.
363 i poz. 365, Nr 74, poz. 676, Nr 113 poz. 984, Nr 153, poz.
1271, Nr 156, poz. 1300) -Rada Gminy uchwala:

§1. W uchwale Nr 204/XXVIII/2001 Rady Gminy w Rad³o-
wie z dnia 21 grudnia 2001 r. w sprawie uchwalenia bud¿etu
gminy na rok 2002 dokonaæ nastêpuj¹cych zmian:

l. W za³¹czniku nr 3 - WYDATKI
Dokonuje siê przeniesieñ pomiêdzy dzia³ami i rozdzia³a-

mi klasyfikacji bud¿etowej.

Zmniejszenia:

Dzia³ 801 - O�wiata i wychowanie                                              5.000,-

Rozdzia³ 80113- Dowo¿enie uczniów do szkó³       5.000,-

Wy datki bie¿¹ce                                                                           5.000,-

Dzia³ 900 - Gospodarka komunalna i ochrona �rodowi-
ska                                                                                            18.000,-

Rozdzia³ 90015 - O�wietlenie ulic .placów i dróg18.000,-

- wydatki bie¿¹ce                                                                        18.000,-
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Na podstawie art.18 ust.2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca
1990 r. o samorz¹dzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142 poz.1591;
2002 r . Nr 23 poz.220, Nr 62 poz.558, Nr 113 poz.984) oraz art.
124 ust. 1 pkt 1 ustawy o finansach publicznych dnia 26 listopa-
da 1998 r. ( Dz. U. Nr 155 poz.1014 ,1999 r., Nr 38 poz. 360, Nr 49
poz. 485, Nr 70 poz. 778, i Nr 110 poz. 1255; 2000 r , Nr 6 poz. 69,
Nr 12 poz. 136, Nr 48 poz. 550, Nr 95 poz. 1041, Nr 119 poz.
1251 i Nr 122 poz. 1315,  2001 r. Nr 45 poz. 497, Nr 46 poz. 499,
Nr 88 poz. 961,Nr  98 poz. 1070, Nr 100 poz. 1082, Nr 102 poz.
1116, Nr 125 poz. 1368    i Nr 145 poz. 1623, 2002 r. Nr 41 poz.
363 i 365, Nr 74 poz. 676, Nr 113 poz. 984) - Rada Gminy uchwa-
la, co nastêpuje:
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Uchwa³a Nr III / 17 /2002
Rady Gminy Reñskiej Wsi

z dnia 30 grudnia 2002 r.

w sprawie zmian w bud¿ecie gminy na rok 2002.

§ 1. Zmniejszyæ wydatki :

Dzia³        801   O�wiata i wychowanie
Rozdzia³   80101 Szko³y podstawowe (Zesp.SP Pokrzyw-

nica)

§  3020    Nagrody i wydatki os. nie zaliczane do wynagro-
dzeñ      (�wiadcz.BHP)o kwotê                                        4.300,- z³

§  4210    Zakup materia³ów i wyposa¿enia
                                                   o kwotê                         250,-z³

Dzia³       900   Gospodarka komunalna i ochrona �rodo-
wiska

Rozdzia³  90001 Gospodarka �ciekowa i ochrona wód

§  4270 Zakup us³ug remontowych o kwotê              6.000,-z³

Zwiekszenia;

Dzia³ 600 - Transport i ³¹czno�æ                                                   2.000,-

Rozdzia³ 60016 - Drogi publiczne gminne                2 000,-

Wydatki bie¿¹ce                                                            2 000,-

Dzia³ 700 - Gospodarka mieszkaniowa                 10.000,-

Rozdzia³ 70005 - Gospodarka gruntami i nieruchomo�cia-
mi                                                                                             10.000,-

1. Wydatki bie¿¹ce                                                        10.000,-

Dzia³ 750 - Administracja Publiczna                          6.000,-

Rozdzia³ 75023 - Urz¹d Gminy                                    6.000,-

- wydatki bie¿¹ce                                                           6.000,-

Dzia³ 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza       2.000,-

Rozdzia³ 85404 - Przedszkola                                      2.000,-

- wydatki bie¿¹ce                                                           2.000,-

Dzia³ 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego
                                                                                           3.000,-

Rozdzia³ 92109 - Domy i o�rodki kultury, �wietlice i kluby
                                                                                           1.500,-

- wydatki bie¿¹ce                                                           1.500,-

Rozdzia³ 92116 - Biblioteki                                            1.500,-

- wydatki bie¿¹ce                                                          1.500,-.

§2. Wykonanie uchwa³y powierza siê Wójtowi Gminy.

§3. Uchwa³a wchodzi w ¿ycie z dniem podjêcia i podlega
publikacji w Dzienniku Urzêdowym Województwa Opolskiego.

Przewodnicz¹ca
Rady Gminy w Rad³owie

Agnieszka Jarosiñska
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Zwiêkszyæ wydatki :

Dzia³        801  O�wiata i wychowanie
Rozdzia³   80101 Szko³y podstawowe
(Zesp.SP Pokrzywnica)
§  4010    Wynagrodzenia osobowe pracowników
                                                           o kwotê              3.000,-z³
§  4110    Sk³adki na ubezpieczenie spo³eczne
                                                      o kwotê                       250,-z³

Dzia³       854  Edukacyjna opieka wychowawcza
Rozdzia³  85404 Przedszkola (Pokrzywnica)
§  4010   Sk³adki na ubezpieczenie spo³eczne
                                                     o kwotê                     1.300,-z³

Dzia³      900  Gospodarka komunalna i ochrona �rodowiska
Rozdzia³  90015 O�wietlenie ulic
§  6050    Wydatki inwestycyjne jednostek bud¿etowych
                                                                      kwotê      6.000,-z³.

§ 2. W za³¹czniku nr 5 do uchwa³y Rady Gminy z dnia
27 grudnia 2001 r. wprowadza siê nastêpuj¹ce zmiany:

- zwiêksza siê nak³ady na modernizacjê o�wietlenia ulicz-
nego                                                                          o kwotê 6.000,-z³.

§ 3. Uchwa³a wchodzi w ¿ycie z dniem podjêcia i podlega
og³oszeniu w trybie przewidzianym dla przepisów prawa miej-
scowego.

Przewodnicz¹cy
Rady Gminy Reñska Wie�

Józef Ludwig

Na podstawie art.18 ust. 2 pkt. 4 ustawy z dnia 8 marca
1990 r. o samorz¹dzie gminnym ( Dz. U. z 2001 r. Nr 142 poz.
1591) oraz art. 109 i 124 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 26 listopada
1998 r. o finansach publicznych ( Dz. U. Nr 155 poz. 1014, 1999r.
Nr 38, poz. 360, Nr 49, poz. 485, Nr 70, poz. 778 i Nr 110, poz.
1255; 2000 r. Nr 6, poz. 69, Nr 12, poz. 136, Nr 48 , poz. 550, Nr
95, poz. 1041, Nr 119, poz. 1251 i Nr 122, poz. 1315; 2001 r. Nr
45 poz. 497, Nr 46, poz. 499, Nr 88, poz. 961, Nr 98, poz. 1070, Nr
100, poz. 1082, Nr 102, poz. 1116, Nr 125, poz. 1368, Nr 145,
poz. 1623; 2002 r. Nr 41 poz. 363 i 365 Nr 74, poz. 676, Nr 113,
poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 156, poz. 1300/-Rada Gminy w
Skoroszycach uchwala, co nastêpuje:

§1. Zwiêksza siê bud¿et gminy po stronie dochodów:
W dziale    010 -     Rolnictwo i ³owiectwo
Wrozdz.    01010-     Infrastruktura wodoci¹gowa i sanita-

cyjna wsi
§ 629 -     �rodki na dofinansowanie w³asnych inwestycji

gmin,powiatów, samorz¹dów województw, pozyskane z innych
�róde³                                                            o kwotê 86.644,-z³
W dziale    758  -     Ró¿ne rozliczenia
W rozdz.   75805-     Czê�æ rekompensuj¹ca subwencji

ogólnej dla gmin
§ 292 -     Subwencje ogólne z bud¿etu pañstwa
                                                                   o kwotê 149.359,-z³.

§2. Zmniejsza siê bud¿et gminy po stronie wydatków:
W dziale      801   -          O�wiata i wychowanie
   W  rozdz.    80101-Szko³y podstawowe o kwotê10.800,-z³
Wydatki bie¿¹ce:                                  o kwotê        10.800-z³
z tego: wynagrodzenia oraz
 pochodne od wynagrodzeñ   o kwotê   10.800,-z³
W dziale   853  -    Opieka spo³eczna
W  rozdz.    85319-   O�rodki pomocy spo³ecznej
                                                                          o kwotê  325,-z³
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Uchwa³a Nr II/8/02
Rady Gminy w Skoroszycach

z dnia 12 grudnia 2002 r.

w sprawie zmiany bud¿etu gminy na rok 2002.

Wydatki bie¿¹ce:                                   o kwotê            325,-z³
z tego: wynagrodzenia oraz
pochodne od wynagrodzeñ                        o kwotê    325,-z³
§ 3. Zwiêksza siê bud¿et gminy po stronie wydatków;
W dziale   010 -    Rolnictwo i ³owiectwo
W rozdz.    01010-     Infrastruktura wodoci¹gowa i sanita-

cyjna wsi                                                             o kwotê 230.003,-z³
w tym:     wydatki maj¹tkowe                   o kwotê 230.003,-z³
W dziale    600 -    Transport i ³¹czno�æ
w rozdz.    60016-     Drogi publiczne gminne
                                                                      o kwotê   6.000,-z³
w tym:      wydatki bie¿¹ce                         o kwotê   6.000,-z³
W dziale   801 -    O�wiata i wychowanie
W rozdz.    80101-  Szko³y podstawowe   o kwotê   4.000,-z³
Wydatki bie¿¹ce;                                          o kwotê   4.000,-z³
W rozdz.    80110-     Gimnazja                   o kwotê   6.200,-z³
wyatki bie¿¹ce:                                           o kwotê   6.200,-z³
z tego: wynagrodzenia oraz
pochodne od wynagrodzeñ                         o kwotê  6.200,-z³
W rozdz.    80114-     Zespo³y ekonomiczno
                                   administracyjne szkó³
Wydatki bie¿¹ce:                                            o kwotê    600,-z³
z tego: wynagrodzenia oraz                      o kwotê     600,-z³
pochodne od wynagrodzeñ                       o kwotê    600,-z³
W dziale   853 -    Opieka spo³eczna
W rozdz.    85319-     O�rodki pomocy spo³ecznej
                                                                       o kwotê    325,-z³
Wydatki bie¿¹ce:                                           o kwotê    325,-z³
z tego: wynagrodzenia oraz
pochodne od wynagrodzeñ                         o kwotê    153,-z³.

§4. Wprowadza siê zmiany w planie finansowania inwe-
stycji na rok 2002, zgodnie z za³¹cznikiem nr 1 do niniejszej
uchwa³y.
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§5. Wykonanie uchwa³y powierza siê Wójtowi Gminy.

§6.  Uchwala podlega og³oszeniu w Dzienniku Urzêdo-
wym Województwa Opolskiego.

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

Przewodnicz¹cy
Rady Gminy

Henryk Soko³owski

Za³¹cznik nr 1
do uchwa³y Nr II/8/02

Rady Gminy w Skoroszycach
z dnia 12 grudnia 2002 r.

Plan zadañ inwestycyjnych gminy Skoroszyce na rok 2002

Lp      Nazwa inwestycji     Koszt      Termin           �rodki           Uwagi                 Uwagi
                                        inwestycji realizacji       bud¿etowe     udzia³                   AWRSP
                                                                                     2002       mieszkañców
-----------------------------------------------------------------------------------------------------
1.           Przebudowa
             kanalizacji
            sanitarnej we wsi
            Skoroszyce 847.120    2002      30.122
2.          Wodoci¹g
            Mroczkowa-
            tranzyt Czarnolas 441.823       2002     15.383
3.          Budowa sieci
           kanalizacyjnej
           wraz z
           modernizacja
           istniej¹cej przy
           ul. Parkowej
           w Skoroszycach   355.000         2002          184.498                                      86.644

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
                         Razem                 1.643.943                       230.003                                      86.644

Na podstawie art.18 ust.2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o
samorz¹dzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142 poz. 1591, 2002r.
Nr 23 poz.220, Nr 62 poz.558, Nr 113 poz.984, Nr 153 poz. 1271)
oraz art.110 ustawy z dnia 26 listopada 1998 r. o finansach pu-
blicznych (Dz. U. Nr 155 poz. 1014) oraz art.406 ustawy z dnia
27 kwietnia 2001 r. - Prawo ochrony �rodowiska (Dz. U. z 2001 r.
Nr 62 poz. 627) - Rada Gminy w Turawie uchwala, co nastêpuje:

§1. Zwiêksza siê plan przychodów Gminnego Funduszu
Ochrony �rodowiska                                               o kwotê 43.000,-

w pozycji WP£YWY Z OP£AT I KAR ZA POZOSTA£E RODZAJE
GOSPODARCZEGO KORZYSTANIA ZE �RODOWISKA § 069.

§2. Zwiêksza siê plan rozchodów o kwotê 43.000,- w po-
zycji UTRZYMANIE CZYSTO�CI JEZIOR I OBRZE¯Y § 4300.

§3. Wprowadza siê zmianê w za³¹czniku nr 10 do uchwa³y
Rady Gminy Nr XXIX/307/2001 z dnia 17 grudnia 2001 r.
W SPRAWIE UCHWALENIA BUD¯ETU NA 2002 r. zmieniaj¹c
nastêpuj¹ce pozycje:
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Uchwa³a Nr II/12/2002
Rady Gminy w Turawie

z dnia 6 grudnia 2002 r.

w sprawie zwiêkszenia planu dochodów i wydatków Gminnego Funduszu Ochrony �rodowiska.

przychody:   wp³ywy z op³at i kar za pozosta³e rodzaje go-
spodarczego korzystania ze  �rodowiska 76.000,-

rozchody:    utrzymanie czysto�ci jezior i obrze¿y 80.770,-

§ 4. Wykonanie uchwa³y powierza siê Wójtowi Gminy.

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

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

Przewodnicz¹cy
Rady Gminy
Artur Gallus
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Na podstawie art.18 ust.2 pkt.4 ustawy z dnia 8 marca
1990 r. o samorz¹dzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142 poz.1591,
2002 r. Nr.23 poz.220, Nr 62 poz.558, Nr 113 poz.984, Nr 153
poz.1271)- Rada Gminy w Turawie uchwala, co nastêpuje:

§ 1.Dokonuje siê przeniesienia planu wydatków w:
                 zwiêkszenie    zmniejszenie

Dz.630 TURYSTYKA      4.000
Rozdz.63003 Zadania w zakresie upowszech. turystyki

     4.000
par.4270 zakup us³ug remontowych      4.000

Dz.801 O�WIATA I WYCHOWANIE 110.000
Rozdz.80101 Szko³y podstawowe   60.000
par.4010 wynagrodzenia osobowe   60.000
Rozdz.80110 Gimnazja   50.000
par.4010 wynagrodzenia osobowe   50.000

Dz.854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOW. 54.000
Rozdz.85404 Przedszkola   54.000
par.4010 wynagrodzenia osobowe   50.000
par.4210 zakup materia³ów     4.000

Dz.900 GOSP.KOMUN. I OCHR.�RODOWISKA
                                                                                          163.000

Rozdz.90001 Gospodarka �ciekowa i ochrona wód
      85.000

par.6050 wydatki inwestycyjne jedn. bud¿et.      85.000
Rozdz.90015 O�wietlenie ulic, placów i dróg      78.000
par.4260 zakup energii      65.500
par.4300 zakup us³ug pozosta³ych      12.500

Dz.926 KULTURA FIZYCZNA I SPORT     3.000
Rozdz.92604 Instytucje kultury fizycznej   3.000
par.2580 dotacja podmiotowa z bud¿etu dla jedn. nie zalicz.
do sektora finansów publicznych      3.000
===================================================================
R A Z E M                167.000    167.000
===================================================================
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Uchwa³a  Nr II / 14 /2002
Rady Gminy w Turawie

z dnia 6 grudnia 2002 r.

w sprawie zmiany bud¿etu gminy w 2002 roku.

UZASADNIENIE
Niewykorzystane �rodki w dziale GOSPODARKA KOMU-

NALNA i TURYSTYKA przeznacza siê na pokrycie braków w szko-
³ach i przedszkolach oraz na zwiêkszenie dotacji dla LZS-ów.

§ 2.Wprowadza siê zmianê w za³¹czniku nr 8 do uchwa³y
Rady Gminy Nr XXIX/307/2001 z dnia 17 grudnia 2001 r. W SPRA-
WIE UCHWALENIA BUD¯ETU NA 2002rok,  wycofuj¹c zadanie:

PROJEKT BUDOWY KANALIZACJI SANITARNEJ WSI
KOTÓRZ MA£Y Z CZÊ�CI¥ WÊGIER.

§ 3.Wykonanie uchwa³y powierza siê Wójtowi Gminy w
Turawie.

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

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

Przewodnicz¹cy
Rady Gminy
Artur Gallus
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Na podstawie art.18 ust.2 pkt.4 ustawy z dnia 8 marca
1990 r. o samorz¹dzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142 poz.1591,
2002 r. Nr 23 poz.220, Nr 62 poz.558, Nr 113 poz.984, Nr 153
poz.1271)- Rada Gminy w Turawie uchwala, co nastêpuje:

§ 1.Zwiêksza siê plan przychodów o kwotê 400.000 z³.
§ 952 PRZYCHODY Z ZACI¥GNIÊTYCH PO¯YCZEK

I KREDYTÓW KRAJOWYCH                     400.000.

§ 2.Zwiêksza siê plan wydatków            o kwotê 400.000 z³.
Dz.801 O�WIATA I WYCHOWANIE         304.000
Rozdz.80101 Szko³y podstawowe         189.000
§   3020 nagrody i wydatki osobowe nie zalicz. do

wynagr.                                                12.000
§    4010 wynagrodzenia        103.000
§     4110 sk³adki na ubezpieczenia spo³eczne  62.000
§    4120 sk³adki na fundusz pracy           12.000

Rozdz.80110 Gimnazja          115.000
§    3020 nagrody i wydatki osobowe nie zalicz. do

wynagr.                                                                 2.000
§     4010 wynagrodzenia            83.000
§      4110 sk³adki na ubezpieczenia spo³eczne  24.000
§     4120 sk³adki na fundusz pracy              6.000

Dz.854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA
                                                             96.000

Rozdz.85404 Przedszkola            96.000
§   3020 nagrody i wydatki osobowe nie zalicz. do

wynagr.                                                     5.000
§   4010 wynagrodzenia            57.000
§    4110 sk³adki na ubezpieczenia spo³eczne

                                                34.000.
UZASADNIENIE
Zwiêksza siê plan wydatków o kwotê 400.000 z³, na wyna-

grodzenia i pochodne w dziale O�WIATA i EDUKACYJNA OPIE-
KA WYCHOWAWCZA.

�ród³em pokrycia deficytu w kwocie 400.000 z³, bêdzie za-
ci¹gniêcie kredytu.

§ 3.Wykonanie uchwa³y powierza siê Wójtowi Gminy w
Turawie.

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

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

Przewodnicz¹cy
Rady Gminy
Artur Gallus
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Uchwa³a Nr II / 15 /2002
Rady Gminy w Turawie

z dnia 6 grudnia 2002 r.

w sprawie zwiêkszenia bud¿etu gminy w 2002 r.

Na podstawie art.18 ust.2 pkt.9 ustawy z dnia 8 marca
1990 r. o samorz¹dzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142 poz.1591,
2002 r. Nr 23 poz.220, Nr 62 poz.558, Nr 113 poz.984, Nr 153
poz.1271) oraz art.112 ust.2 pkt.2 ustawy z dnia 26 listopada
1998 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 155 poz.1014)- Rada
Gminy w Turawie uchwala ,co nastêpuje:

§ 1.Zaci¹ga siê kredyt w wysoko�ci 400.000 z³, na pokry-
cie wynagrodzeñ i pochodnych w dziale O�WIATA I WYCHOWA-
NIE oraz EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA.

§ 2.�ród³ami sp³aty kredytu wraz z nale¿nymi odsetkami
bêdzie podatek od nieruchomo�ci od osób prawnych.
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Uchwa³a  Nr II / 16 /2002
Rady Gminy w Turawie

z 6 grudnia 2002 r.

w sprawie zaci¹gniêcia kredytu w Banku Spó³dzielczym w £ubnianach.

§ 3.Sp³ata kredytu bêdzie nastêpowa³a w latach 2003 -
2004 w ratach okre�lonych w umowie zawartej pomiêdzy Urzê-
dem Gminy a Bankiem Spó³dzielczym w £ubnianach.

§ 4.Wykonanie uchwa³y powierza siê Wójtowi Gminy.

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

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

Przewodnicz¹cy
Rady Gminy
Artur Gallus



Dziennik Urzêdowy
Województwa Opolskiego Nr 38    Poz. 875- 2081 -

Na podstawie art. 18 ust.2 pkt.4 ustawy z dnia 8 marca
1990 r. o samorz¹dzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142 poz.1591,
2002 r. Nr.23 poz.220. Nr 62 poz.558, Nr 113 poz.984. Nr 153
poz. 1271) -Rada Gminy w Turawie uchwala, co nastêpuje:

§1. Dokonuje siê przeniesienia planu wydatków w:

                                                                                                      zwiêkszenie        zmniejszenie
Dz.010 ROLNICTWO I £OWIECTWO                                     4.000                14.000

Rozdz.01008  Bud. i utrzymanie urz¹d�, melior. wód.                4.000

§  4270 zakup us³ug remontowych                                   4.000

Rozdz.01010        Infrastruktura wodoci¹gowa i sanitacyina wsi                                    14.000

§ 6050 wydatki inwestycyjne jedn. bud¿et.      14.000

UZUPE£NIENIE SIECI WODOC.                                 WÊGRY        8.000
                                                                                       TURAWA        6.000
Dz.020 LE�NICTWO                                                      6.000

Rozdz.02001 Gospodarka le�na                                    6.000

§  4300 zakup us³ug pozosta³ych                                    6.000

Dz.600 TRANSPORT I £¥CZNO�Æ                                  10.000      40.000

Rozdz.60016 Drogi publiczne gminne            10.000                     40.000

§  4270 zakup us³ug remontowych                                10.000

§  6050 wydatki inwestycyjne jedn. bud¿et.                                                               40.000
                                                         BUDOWA SKRZY¯OWANIA DROGI

GMINNEJ Z POWIATOW¥ W KOTORZU MA£YM

Dz.630 TURYSTYKA      13.000
Rozdz.63003 Zadania w zakresie upowszech. turystyki      13.000
§  4300 zakup us³ug pozosta³ych      13.000

Dz.700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA      10.000

Rozdz.70005 Gospodarka gruntami i nieruchomo�ciami      10.000
§  4300 zakup us³ug pozosta³ych      10.000

Dz.710 DZIA£ALNO�Æ US£UGOWA        8.000
Rozdz.71004 Plany zagospodarowania przestrzennego        8.000
§  4300 zakup us³ug pozosta³ych        8.000

Dz.750     ADMINISTRACJA PUBLICZNA                        40.000        4.000
Rozdz.75023 Urzêdy gmin                   36.000                                   4.000

§ 4440 sk³adki na ubezp.spo³.                      5.000
§ 4120 sk³adki na fundusz pracy 1 .000
§ 4210 zakup materia³ów 14.000
§ 4300 zakup us³ug pozosta³ych      16.000
§ 6060 wydatki na zakupy inwestycyjne   4.000

KOMPUTERYZACJA URZÊDU GMINY
Rozdz.75095 Pozosta³a dzia³alno�æ  4.000
§ 4430 ró¿ne op³aty i sk³adki                     4.000
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Uchwa³a Nr III/28/2002
Rady Gminy w Turawie

z dnia 20 grudnia 2002 r.

w sprawie zmiany bud¿etu gminy w 2002 roku.

Dz.757 OBS£UGA D£UGU PUBLICZNEGO                                                          25.000
Rozdz.75702 Obs³. papierów wart., kredytów i po¿yczek                                       25.000
§ 8070 ods. i dyskonto od pap. wart. oraz poz.                                                          25.000

Dz.801     O�WIATA I WYCHOWANIE______                                        76.000                 2.000
Rozdz.80101 Szko³y podstawowe_____________                                  76.000                   2.000
§ 4010     wynagrodzenia osobowe                                                            76.000
§ 6050     wydatki inwestycyjne  jedn. bud¿et.                                                                        2.000
              BUDOWA SALI GIMNASTYCZNEJ W OSOWCU

Dz.900     GOSP.KOMUN. I OCHR.�ROD.____                                     27.000             50.000
Rozdz.90001 Gospodarka �ciekowa i ochrona wód_______________                             50.000
§ 6050 Rozdz.90095 wydatki inwestycyjne jedn. bud¿et.       50.000
                                          KANALIZACJA WSI OSOWIEC
 Pozosta³a dzia³alno�æ                                                                              27.000
 § 4300 Dz.921 zakup us³ug pozosta³ych                                   27.000

KULTURA 1 OCHR. DZIEDZ. NAR.                                                        3.000
Rozdz.92195 Pozosta³a dzia³alno�æ                                         3.000
§ 4300 zakup us³ug pozosta³ych                                               3.000
-------------------------------------------------------------------------------------------------

                                                                                    RAZEM                   166.000         166.000

------------------------------------------------------------------------------------------------

UZASADNIENIE
Niewykorzystane �rodki w dzia³ach 010, 600, 630, 700,

710, 757 i 900 przeznacza siê na remonty rowów melioracyj-
nych, wycinkê drzew, plan urz¹dzenia lasu, remonty bie¿¹ce dróg,
prenumeratê czasopism na 2003 rok us³ugi pocztowe, internto-
we, eksploatacjê urz¹dzeñ wodno-kanalizacyjnych oraz wydatki
w dziedzinie kultury.

§2. Wprowadza siê zmianê w za³¹czniku nr 8 do uchwa³y
Rady Gminy Nr XXIX/307/2001 z dnia 17 grudnia  2001 r. w spra-
wie uchwalenia bud¿etu na 2002 rok, wycofuj¹c zadanie:budo-
wa skrzy¿owania drogi gminnej z powiatow¹ w Kotorzu Ma³ym.

§3.  Wykonanie uchwa³y powierza siê Wójtowi Gminy w
Turawie.

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

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

Przewodnicz¹cy
Rady Gminy
Artur Gallus



Dziennik Urzêdowy
Województwa Opolskiego Nr 38        Poz. 876-877    - 2082 -

Na podstawie art.18 ust.2 pkt.4 ustawy z dnia 8 marca
1990 r. o samorz¹dzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142 poz.1591,
2002 r. Nr.23 poz.220. Nr 62 poz.558, Nr 113 poz.984. Nr 153
poz. 1271)- Rada Gminy w Turawie uchwala,  co nastêpuje:

§1. Zwiêksza siê plan dochodów        o kwotê 120.500 z³.

Dz.010     ROLNICTWO I £OWIECTWO_________________ 10.500
Rozdz. 01010 Infrastruktura wodoci¹gowa i sanitacyjna na wsi____________ 10.000
§ 097      wp³ywy z ró¿nych dochodów 10.000
Rozdz.01022 Zwalczanie chorób zaka�nych zwierz¹t________________       500
§ 069      wp³ywy z ró¿nych op³at                                                                                         500
Dz.756 DOCHODY OD OSÓB PRAW.. FIZ. I OD INNYCH_____  65.000
Rozdz.75615 Wp³ywy z pod. rolnego, le�nego i in. od osób prawnych___35.000
§  031 podatek od nieruchomo�ci 35.000
Rozdz.75616 Wp³ywy z pod. rolnego, le�nego i in. od osób fiz.________30.000
§  034 podatek od �rodków transportowych 30.000
Dz.854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA_________ 30.000
Rozdz.85404 Przedszkola_____________________________                 30.000
§  097 wp³ywy z ró¿nych dochodów 30.000
Dz.900 GOSP. KOMUN. I OCHRONA �RODOWISKA________ 15.000
Rozdz.90001 Gospodarka �ciekowa i ochrona wód____________           15.000

§  097 wp³ywy z ró¿nych dochodów 15.000
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Uchwa³a Nr III/29/2002
Rady Gminy w Turawie

z dnia 20 grudnia 2002 r.

w sprawie zwiêkszenia bud¿etu gminy w 2002 roku.

§ 2.  Zwiêksza siê plan wydatków        o kwotê 120.500 z³.

Dz.801 O�WIATA I WYCHOWANIE                          120.500
Rozdz.80101 Szko³y podstawowe                                            120.500
par.4010 wynagrodzenia                                 120.500

UZASADNIENIE
Zwiêkszone dochody z tytu³u wp³at na wodoci¹gi, kanali-

zacjê, utrzymanie przedszkoli, podatku od nieruchomo�ci i �rod-
ków transportu przeznacza siê na wynagrodzenia i pochodne
nauczycieli.

§ 3 .  Wykonanie uchwa³y powierza siê Wójtowi Gminy w
Turawie.

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

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

Przewodnicz¹cy
Rady Gminy
Artur Gallus

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 , art. 61 ustawy z dnia
8 marca 1990r. o  samorz¹dzie   gminnym   (Dz.U.  z 2001r. Nr
142 poz. 1591,  2002r. Nr 23 poz. 220, Nr 62 poz.558, Nr 113
poz.894) oraz art. 109, art. 124 i art. 128 ust.2pkt 1 ustawy z dnia
26 listopada 1998r. o finansach publicznych (Dz.U. Nr 155, poz.
1014 ,  1999r. Nr 38 poz.360, Nr 49 poz. 485, Nr 70 poz.778, Nr
110 poz.1255,  2000 r. Nr 6 poz.69 , Nr 12 poz. 136, Nr 48 poz.
550, Nr 95 poz. 1041, Nr 119 poz.1251, Nr 122 poz.1315,  2001r.
Nr 45 poz.497, Nr 46 poz.499, Nr 88 poz. 961, Nr 98 poz. 1070,
Nr 100 poz. 1082, Nr 102 poz. 1116, Nr 125 poz. 1368, Nr 145
poz. 1623,  2002r. Nr 41 poz. 363 i 365, Nr 74 poz.676 , Nr 113
poz. 984, Nr 153 poz. 1271, Nr 156 poz. 1300)-Rada Miejska
uchwala :

§1. Zwiêkszyæ dochody bud¿etowe oraz zwiêkszyæ  wydat-
ki bud¿etowe w ramach  zwiêkszonych dochodów .

Zwiêksza siê dochody                                             - 45.333 z³
Dzia³ 758- Ró¿ne rozliczenia                                  - 45.333 z³
§ 292- Subwencje ogólne z bud¿etu pañstwa - 45.333 z³
(czê�æ  rekompensuj¹ca subwencji ogólnej - z tytu³u ulg i

zwolnieñ podatkowych- 36.298 , czê�æ o�wiatowa subwencji
ogólnej - 9.035)

Zwiêksza siê wydatki :                                               45.333 z³
Dzia³ 754- Bezpieczeñstwo publiczne i ochrona przeciw-

po¿arowa                                                                             -21.400 z³
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Uchwa³a  Nr II/7/2002
Rady Miejskiej w Wo³czynie

z dnia 10 grudnia 2002r.

w sprawie zmian  bud¿etu gminy Wo³czyn na rok 2002.

rozdzia³ 75412- Ochotnicze stra¿e po¿arne        - 20.000 z³
wydatki maj¹tkowe:                                                   20.000 z³
rozdzia³ 75416- Stra¿ miejska                                 - 1.400 z³
wydatki bie¿¹ce:                                                           1.400 z³
w tym wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeñ:     1.400 z³
Dzia³ 801- O�wiata i wychowanie                           -9.035 z³
rozdzia³ 80110- Gimnazja                                         - 9.035z³
wydatki bie¿¹ce:                                                           9.035 z³
w tym wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeñ:   9.035 z³
Dzia³ 926- Kultura fizyczna i sport                        - 14.898 z³
rozdzia³ 92601- Obiekty sportowe                        - 14.898 z³
wydatki maj¹tkowe                                                    14.898 z³
( budowa hali sportowo-widowiskowej)

§ 2. Zmniejszyæ i zwiêkszyæ plan   wydatków bud¿etowych
jednostek pomocniczych - so³ectw w ramach przeniesieñ miê-
dzy dzia³ami .

Zmniejsza siê wydatki                                                  - 700 z³
Dzia³ 900- Gospodarka komunalna i ochrona �rodowi-

ska                                                                                            - 400 z³
rozdzia³ 90095- Pozosta³a dzia³alno�æ                      -400 z³
wydatki bie¿¹ce: 400 z³ ( so³ectwo Krzywiczyny)



Dziennik Urzêdowy
Województwa Opolskiego Nr 38 Poz.877-878- 2083 -

Dzia³ 921-Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego -
300 z³

rozdzia³ 92195- Pozosta³a dzia³alno�æ- 300 z³
wydatki bie¿¹ce:                                                             300 z³
(so³ectwo Wierzbica Górna)
Zwiêksza siê wydatki                                                   - 400 z³
Dzia³ 801- O�wiata i wychowanie                              - 400 z³
rozdzia³ 80101- Szko³y podstawowe                         - 400 z³
wydatki bie¿¹ce: 400 z³ ( so³ectwo Krzywiczyny)
Dzia³ 926- Kultura fizyczna i sport                              - 300 z³
rozdzia³ 92605- Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu
                                                                                         - 300 z³
wydatki bie¿¹ce:                                                               300z³
( so³ectwo Wierzbica Górna).

§ 3. W planie bie¿¹cych wydatków bud¿etowych , w dziale
010- Rolnictwo i ³owiectwo , w rozdziale: 01095- Pozosta³a dzia-
³alno�æ

zmniejszyæ pozosta³e wydatki bie¿¹ce:                     3.000 z³
 i zwiêkszyæ wynagrodzenia                                     - 3.000 z³.

§ 4. Zmieniæ plan �rodków specjalnych zgodnie z za³¹cz-
nikiem nr 1.

§ 5. Wykonanie uchwa³y powierza siê Burmistrzowi Wo³czyna.

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

 §  7. Uchwa³a podlega og³oszeniu :
1) w miejscach do tego przeznaczonych na terenie gminy
2)w Dzienniku Urzêdowym Województwa Opolskiego.

Przewodnicz¹cy
Rady Miejskiej

Jerzy Muraszko

Za³¹cznik nr 1
do uchwa³y Nr II/7/2002

Rady  Miejskiej w Wo³czynie
z dnia 10 grudnia 2002r.

Zmiana planu   przychodów i wydatków - �rodki specjal-
nena rok 2002 rok, realizowanych przez  Szko³ê Podstawow¹ w
Ska³¹gach.
L.p. �ród³o przychodów kwota L.p. Wydatki kwota

1.

Zwiêksza siê przychody
Darowizny 912 1.

Zwiêksza siê wydatki bie¿¹ce
Wzbogacenie oferty edukacyjnej szko³y

912

Razem przychody 912 Razem wydatki 912

      Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 , art. 61 ustawy z dnia
8 marca 1990r. o  samorz¹dzie   gminnym   (Dz.U.  z  2001 r. Nr
142 poz. 1591,  2002 r. Nr 23 poz. 220, Nr 62 poz.558, Nr 113
poz.894) oraz art. 109, art. 124 i art. 128 ust.2 pkt 1 ustawy z dnia
26 listopada 1998 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 155, poz.
1014 ,  1999r. Nr 38 poz.360, Nr 49 poz. 485, Nr 70 poz.778, Nr
110 poz.1255,  2000 r. Nr 6 poz.69 , Nr 12 poz. 136, Nr 48 poz.
550, Nr 95 poz. 1041, Nr 119 poz.1251, Nr 122 poz.1315,  2001r.
Nr 45 poz.497, Nr 46 poz.499, Nr 88 poz. 961, Nr 98 poz. 1070,
Nr 100 poz. 1082, Nr 102 poz. 1116, Nr 125 poz. 1368, Nr 145
poz. 1623,  2002r. Nr 41 poz. 363 i 365, Nr 74 poz.676 , Nr 113
poz. 984, Nr 153 poz. 1271, Nr 156 poz. 1300)- Rada Miejska
uchwala:

§1. Zwiêkszyæ dochody i wydatki bud¿etowe w zwi¹zku z
otrzyman¹ informacj¹ o zwiêkszeniu czê�ci o�wiatowej subwen-
cji ogólnej .
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Uchwa³a  Nr III/17/2002
Rady Miejskiej w Wo³czynie

z dnia 30 grudnia 2002r.

sprawie zmian  bud¿etu gminy Wo³czyn na rok 2002.

Zwiêksza siê dochody - 281.420 z³
Dzia³ 758- Ró¿ne rozliczenia- 281.420 z³
§ 292- Subwencje ogólne z bud¿etu pañstwa - 281.420 z³
Zwiêksza siê wydatki : 281.420 z³
Dzia³ 801- O�wiata i wychowanie -281.420 z³
rozdzia³ 80110- Gimnazja - 281.420z³
wydatki bie¿¹ce: 281.420 z³.

§ 2. Wykonanie uchwa³y powierza siê Burmistrzowi Wo³-
czyna.

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

§  4. Uchwa³a podlega og³oszeniu :
1) w miejscach do tego przeznaczonych na terenie gminy
2) w Dzienniku Urzêdowym Województwa Opolskiego.

Przewodnicz¹cy
Rady Miejskiej

Jerzy Muraszko



Dziennik Urzêdowy
Województwa Opolskiego Nr 38   Poz. 879- 2084 -

Na podstawie art.18 ust.2 pkt.4 ustawy z dnia 8 marca
1990r. o samorz¹dzie gminnym / Dz.U. z 2001r. Nr 142, poz.
1591;  2002r. Nr 23, poz.220. Nr 62, poz.558. Nr 113, poz.984,Nr
153.poz.1271, Nr 214, poz.1806/  -   Rada Miejska w Zdzieszowi-
cach uchwala, co nastêpuje:

§ 1.  Zwiêkszyæ plan dochodów             o kwotê : 37.977 z³
w dz. 75 8-Ró¿ne rozliczenia                  o kwotê :  34.677 z³
rozdz.75801 §292-czê�æ o�wiatowa subwencji ogólnej dla

jednostek                                                               o kwotê:  34.677 z³
samorz¹du terytorialnego - subwencje ogólne z bud¿etu

pañstwa
w dz.900 - Gospodarka komunalna i ochrona �rodowiska
                                                                       o kwotê:   3.300 z³
rozdz. 90015 § 097-o�wietlenie ulic, placów i dróg-wp³ywy
                                                                       o kwotê:   3.300 z³
z ró¿nych dochodów - odszkodowanie

§2. Zmniejszyæ plan wydatków            o kwotê :136.730 z³

w dz.700 - Gospodarka mieszkaniowa   o kwotê: 1.150 z³
rozdz. 70005 - gospodarka gruntami i nieruchomo�ciami

o kwotê :                                                                          1.150 z³
1. �rodki RS Januszkowice - zakup materia³ów.
w dz.750 - Administracja publiczna      o kwotê : 28.000 z³
rozdz.75023 §4010-Urz¹d Miasta -wynagrodzenie osobo-

we   pracowników                                                o kwotê: 28.000 z³

w dz. 853-Opieka spo³eczna                   o kwotê : 34.372 z³

rozdz. 85315 - dodatki mieszkaniowe      o kwotê: 34.372 z³
 w dz. 801-O�wiata i                                  o kwotê:   3.028 z³
rozdz. 80101 § 4010-szko³y podstawowe - wynagrodzenie

osobowe                                                                o kwotê    3.02 8 z³

w dz.854 -Edukacyjna opieka wychowawcza
                                                                     o kwotê:   70.180 z³
rozdz. 85404 - Przedszkola                o kwotê:       70.180 z³
w tym:
§ 4010-wynagrodzenie osobowe pracowników
                                                                  o kwotê :     45.600 z³

§ 4040 - dodatkowe wynagrodzenie roczne
                                                             o kwotê:           1.2 80 z³
§ 4110-sk³adki na ubezpieczenie spo³eczne
                                                            o kwotê:          16.500 z³
§ 4120-sk³adki na Fundusz Pracy     o kwotê:         1. 500 z³.

§3. Zwiêkszyæ plan wydatków          o kwotê:     174.707 z³

w dz.600 - Transport i ³¹czno�æ          o kwotê:          1.950 z³

rozdz.60016-drogi publiczne gminne        o kwotê :800 z³

1 .Remont chodnika przy ul. G. �w. Anny  o kwotê :800 z³
/uzupe³nienie skradzionej kostki/
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Uchwa³a Nr IV/15/02
Rady Miejskiej w Zdzieszowicach

z dnia 20 grudnia 2002 r.

w sprawie dokonania zmian bud¿etu na 2002 rok.

rozdz. 60095 - pozosta³a dzia³alno�æ    o kwotê:    1.150 z³
1.RS Januszkowice - remont  wiaty przystanku autobuso-

wego.

w dz.700 - Gospodarka mieszkaniowa
                                                      o kwotê :        26.000 z³

rozdz.70005 - gospodarka gruntami i nieruchomo�ciami
o kwotê :                                                                        26.000 z³

/ czynsze , pomiary geodezyjne dzia³ek /
w dz. 801-O�wiata i wychowanie      o kwotê:      99.557 z³

rozdz. 80101 §4010-szko³y podstawowe - wynagrodzenie
osobowe pracowników                               o kwotê :          3.028 z³

rozdz. 80110 - gimnazjum     o kwotê :        96.529 z³,
w tym:
§4010-wynagrodzenie osobowe pracowników
                                                             o kwotê:           1.000 z³
§4110-sk³adki na ubezpieczenie spo³eczne
                                                              o kwotê:           1.000 z³
wdz.854-Edukacyjna opieka wychowawcza
                                                                  o kwotê :     10.300 z³
rozdz. 85404 § 6060-przedszkola-wydatki na zakupy in-

westycyjne   o kwotê :                                                  5.300 z³
1.P-5-zakup zmywarki
rozdz. 85495-pozosta³a dzia³alno�æ    o kwotê:       5.000 z³
1.  Dop³ata do wy¿ywienia dla dzieci korzystaj¹cych ze
sto³ówek
w dz.900 - Gospodarka komunalna i ochrona �rodowiska
                                                                    o kwotê :  36.900 z³
rozdz.90015-o�wietlenie ulic, placów i dróg
                                                                      o kwotê:  36.600 z³
zadania w³asne
1. konserwacja o�wietlenia za m-c listopad i grudzieñ
                                                                      o kwotê: 25.000 z³.
2.Remont o�wietlenia ulicznego na ul. Fabrycznej, Zielo-

nej    i G. �w. Anny .                                                o kwotê :   8.300 z³
3.Naprawa zniszczonego o�wietlenia na ul. ¯yrowskiej
i G.�w. Anny.                                                 o kwotê :   3.300 z³

rozdz.90095 - pozosta³a dzia³alno�æ         o kwotê:     300 z³
1.   SM Zielona - zakup progów zwalniaj¹cych oraz farb
     do pasów na drogach/.

§4.  Wykonanie uchwa³y powierza siê Burmistrzowi Zdzie-
szowic.

§5.  Uchwa³a wchodzi w ¿ycie z dniem podjêcia i podlega
og³oszeniu w Dzienniku Urzêdowym Województwa Opolskiego.

Przewodnicz¹cy Rady
Edward Pacu³t



Dziennik Urzêdowy
Województwa Opolskiego Nr 38       Poz. 880- 2085 -

Na podstawie art. 128 ust. 1 pkt. 1 ustawy z dnia 26 listo-
pada 1998 r. [Dz. U. Nr 155, poz. 1014 z pó�n. zm.]- Burmistrz
Miasta i Gminy Zawadzkie zarz¹dza, co nastêpuje:

§1.Zmniejsza siê dochody bud¿etu gminy na rok 2002
                                                                        o kwotê 2.000,00
w tym:
Dz. 853 Opieka spo³eczna
§ 201 Dotacje celowe przekazane z bud¿etu pañstwa na

realizacjê zadañ bie¿¹cych z zakresu administracji rz¹dowej oraz
innych zadañ zleconych gminom ustawami o kwotê        2.000,00

§2. Zmniejsza siê wydatki bud¿etu gminy na rok 2002
                                                                        o kwotê 2.000,00
w tym:
Dz. 853 Opieka spo³eczna
Rozdzia³ 85313 Sk³adki na ubezpieczenia zdrowotne op³a-

cane za osoby pobieraj¹ce niektóre �wiadczenia z pomocy spo-
³ecznej o kwotê           2.000,00

- wydatki bie¿¹ce                                                         2.000,00
w tym:
§ 4130 Sk³adki na ubezpieczenia zdrowotne o kwotê
                                                                                      2.000,00
§3.Po zmianach bud¿et gminy wynosi:
1. Dochody bud¿etu gminy
w tym:                                                                         13.851.821,00
- dotacje celowe na zadania z zakresu administracji rz¹-

dowej zlecone i powierzone                                                            1.379.159,00
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Zarz¹dzenie Burmistrza Nr 16/XIII/2002

z dnia 23 grudnia 2002 r.

w sprawie zmiany bud¿etu gminy na rok 2002.

- dochody z tytu³u wydawania zezwoleñ na sprzeda¿ napo-
jów alkoholowych                                                            150.000,00

2. Przychody                                                       4.185.048,00
w tym:
- z zaci¹gniêtych po¿yczek i kredytów na rynku krajowym
                                                                              4.167.000,00
- przychody z tytu³u innych rozliczeñ krajowych (wolne �rod-

ki)                                                                                          18.048,00

3. Wydatki bud¿etu gminy
w tym:                                                                17.756.869,00
- wydatki na zadania z zakresu administracji rz¹dowej zle-

cone i powierzone                                                        1.379.159,00
- wydatki na realizacjê zadañ okre�lonych w programie

rozwi¹zywania problemów alkoholowych                     150.000,00.

4. Rozchody                                                                    280.000,00

w tym:
- sp³aty otrzymanych krajowych po¿yczek i kredytów
                                                                                  280.000,00.

§4. Zarz¹dzenie wchodzi w ¿ycie w dniu podjêcia i wyma-
ga og³oszenia w Dzienniku Urzêdowym Województwa Opolskiego.

Burmistrz
Miasta i Gminy Zawadzkie

Werner Ma³ek


