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Na podstawie art. 30 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 16 lipca
1998r. Ordynacja wyborcza do rad gmin, rad powiatów i sejmi-
ków województw ( Dz. U. Nr 95, poz. 602 i Nr 160, poz. 1060;
2001r. Nr 45, poz. 497 i Nr 89, poz. 971; 2002r. Nr 23, poz. 220,
Nr 68, poz. 632, Nr 100, poz. 922, Nr 113, poz. 984, Nr 127, poz.
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Uchwa³a  Nr  VII / 43 / 2003
Rady  Gminy  Bierawa

z  dnia  16  kwietnia  2003r.

w sprawie  utworzenia sta³ych obwodów g³osowania do przeprowadzenia wyborów do Rady Gminy
 oraz wyznaczenia siedzib obwodowych komisji  wyborczych.

1089 i Nr 214, poz. 1806), Rada Gminy Bierawa uchwala, co
nastêpuje:

§  1. Ustala siê sta³e obwody g³osowania, numery oraz
siedziby obwodowych komisji wyborczych do przeprowadzenia
wyborów do Rady Gminy, jak nastêpuje:

§ 3. Traci moc uchwa³a Nr  XXXVII/331/2002 Rady Gminy
Bierawa z dnia 25 lipca 2002r. w sprawie utworzenia sta³ych
obwodów g³osowania do przeprowadzenia wyborów do Rady
Gminy oraz wyznaczenia siedzib obwodowych komisji wybor-
czych.

§  4.Uchwa³a wchodzi w ¿ycie z dniem podjêcia.

§  5. Uchwa³a podlega og³oszeniu w Dzienniku Urzêdo-
wym Województwa Opolskiego oraz na tablicy og³oszeñ w Urzê-
dzie Gminy.

Przewodnicz¹cy Rady
Zbigniew ¯muda

Numer

obwodu

Granice obwodu g³osowania Siedziba obwodowej Komisji Wyborczej

1 So³ectwa : Brze�ce, Stare Ko�le Szko³a Podstawowa w Starym Ko�lu ,

ul. Szkolna

Tel. 4814 � 173

2 So³ectwa: Bierawa, Grabówka,  Korzonek, Lubieszów Gimnazjum Publiczne w Bierawie ,

ul. Ko�cielna

Tel. 4872 � 217

3 So³ectwa : Dziergowice, Solarnia Szko³a Podstawowa w Dziergowicach ,

ul. Kozielska

Tel. 4830 � 466

4 So³ectwa: Stara Ku�nia, Ortowice Wiejski Dom Kultury w Starej Ku�ni ,

ul. Brzozowa

Tel. 4848 � 624

5 So³ectwa : Goszyce, Kotlarnia Filialna Szko³a Podstawowa w Kotlarni,

Tel. 4848 � 788
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Na podstawie art. 18 ust.2 pkt 13 ustawy z dnia 8 marca 1990r.
o samorzadzie gminnym (Dz.U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591, 2002r. Nr  23,
poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 214, poz. 1806) - Rada
Miejska w Grodkowie uchwala, co nastêpuje:

§ 1. 1. Nadaje siê nazwê "Weso³a" ulicy po³o¿onej w Grodkowie.
Po³o¿enie ulicy i jej przebieg zaznaczone jest na za³¹czniku graficz-

nym kolorem niebieskim.
2. Nadaje siê nazwê "Mi³a" ulicy po³o¿onej w Grodkowie.
Po³o¿enie ulicy i jej przebieg zaznaczone jest na za³¹czniku graficz-

nym kolorem pomarañczowym.
3. Nadaje siê nazwê "Radosna" ulicy po³o¿onej w Grodkowie.
Po³o¿enie ulicy i jej przebieg zaznaczone jest na za³¹czniku graficz-

nym kolorem ciemno-zielonym.
4. Nadaje siê nazwê "Szczê�liwa" ulicy po³o¿onej w Grodkowie.
Po³o¿enie ulicy i jej przebieg zaznaczone jest na za³¹czniku graficz-

nym kolorem ¿ó³tym.
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Uchwa³a Nr V/42/03
Rady Miejskiej w Grodkowie

z dnia 30 kwietnia 2003r.

w sprawie nadania nazw ulic w mie�cie Grodkowie.

5. Nadaje siê nazwê "¯yczliwa" ulicy po³o¿onej w Grodkowie.
Po³o¿enie ulicy i jej przebieg zaznaczone jest na za³¹czniku gra-

ficznym kolorem jasno-zielonym.

§ 2. Za³¹cznik graficzny przedstawiaj¹cy po³o¿enie ulic i ich prze-
bieg stanowi integraln¹ czê�æ niniejszej uchwa³y.

§ 3. Wykonanie uchwa³y powierza siê Burmistrzowi Grodkowa.

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

Wiceprzewodnicz¹cy Rady
Marian Letki
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Na podstawie art.35 ust. 1 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. 984, Nr 214,
poz. 1806 / - Rada Miejska uchwala:

§ 1. Po przeprowadzeniu konsultacji z mieszkañcami na-
daje siê statuty so³ectwom gminy Olesno w brzmieniu okre�lo-
nym w za³¹cznikach do niniejszej uchwa³y :

1)  Statut So³ectwa Bodzanowice - za³¹cznik nr 1
2)  Statut So³ectwa Borki Ma³e - za³¹cznik nr 2
3)  Statut So³ectwa Borki Wielkie - za³¹cznik nr 3
4)  Statut So³ectwa Boroszów - za³¹cznik nr 4
5)  Statut So³ectwa Broniec - za³¹cznik nr 5
6)  Statut So³ectwa Grodzisko - za³¹cznik nr 6
7)  Statut So³ectwa Kolonia £omnicka - za³¹cznik nr 7
8)  Statut So³ectwa Kucoby - za³¹cznik nr 8
9)  Statut So³ectwa Le�na - za³¹cznik nr 9
10)Statut So³ectwa £omnica - za³¹cznik nr 10
11)Statut So³ectwa £owoszów                 - za³¹cznik nr 11
12)Statut So³ectwa Sowczyce                - za³¹cznik nr 12
13)Statut So³ectwa Stare Olesno           - za³¹cznik nr 13
14)Statut So³ectwa �wiercze            - za³¹cznik nr 14
15)Statut So³ectwa Wachów           - za³¹cznik nr 15
16)Statut So³ectwa Wachowice           - za³¹cznik nr 16
17)Statut So³ectwa Wojciechów            - za³¹cznik nr 17
18)Statut So³ectwa Wysoka           - za³¹cznik nr 18

§ 2. Nadzór nad przestrzeganiem Statutów powierza siê
Burmistrzowi Olesna.

§ 3. Traci moc uchwa³a Nr X/71/91 z dnia 27 marca 1991 r.
Rady Miejskiej w Ole�nie w sprawie nadania statutu so³ectwom:
Bodzanowice, Borki Ma³e, Borki Wielkie, Boroszów, Broniec, Gro-
dzisko, Kolonia £omnicka, Kucoby, Le�na, £omnica, £owoszów,
Sowczyce, Stare Olesno, �wiercze, Wachów, Wachowice, Woj-
ciechów, Wysoka.

§ 4. Uchwa³a wchodzi w ¿ycie po up³ywie 14 dni od og³o-
szenia w Dzienniku Urzêdowym Województwa Opolskiego.

Przewodnicz¹cy
Rady  Miejskiej

Ehrenfrid Dittmann

Za³¹cznik nr 1
do uchwa³y Nr V/44/03

Rady Miejskiej w Ole�nie
z dnia 26 marca 2003 r.

STATUT
So³ectwa  Bodzanowice

Gmina Olesno

Postanowienia ogólne

§ 1. 1. So³ectwo Bodzanowice, zwane dalej " So³ectwem",
jest jednostk¹ pomocnicz¹ Gminy Olesno, zwanej dalej " Gmi-
n¹", powo³an¹ w celu realizacji jej zadañ wynikaj¹cych z przepi-
sów prawa, Statutu Gminy, a w szczególno�ci w zakresie za-
spokajania potrzeb wspólnoty samorz¹dowej mieszkañców.

2. So³ectwo jest wspólnot¹ samorz¹dow¹ osób maj¹-
cych miejsce zamieszkania i przebywaj¹cych z zamiarem sta-
³ego pobytu na terenie So³ectwa.

3. Siedzib¹ So³ectwa jest wie� Bodzanowice.

§ 2. So³ectwo obejmuje obszar  2.216,39 ha.

 I. Zakres dzia³ania i zadania So³ectwa

§ 3. Do zadañ So³ectwa nale¿y :
1) zapewnienie udzia³u mieszkañców w rozpatrywaniu

spraw socjalno-bytowych, kulturalnych, opieki zdrowotnej, spor-
tu i wypoczynku, budowy dróg, planowania przestrzennego i
innych zwi¹zanych z miejscem zamieszkania,

2) organizowanie samopomocy mieszkañców i wspól-
nych prac na rzecz miejsca zamieszkania, zw³aszcza w zakre-
sie utrzymania czysto�ci, spokoju i porz¹dku publicznego,

3) utrzymanie, konserwacje, remont obiektów  i urz¹dzeñ
komunalnych bêd¹cych w u¿ytkowaniu So³ectwa,

4) opiniowanie w sprawach mienia komunalnego znaj-
duj¹cego siê na terenie So³ectwa i bie¿¹ce korzystanie  z tego
mienia w zakresie zwyk³ego zarz¹du  oraz  pobieranie docho-
dów z tego mienia.

§ 4. Zadania okre�lone w § 3 So³ectwo realizuje poprzez :
1) podejmowanie uchwa³ w sprawach So³ectwa w ra-

mach przyznanych mu ustawowo kompetencji,
2) opiniowanie spraw nale¿¹cych do zakresu dzia³ania

So³ectwa,
3) wspó³uczestnictwo w organizowaniu i przeprowadza-

niu przez Radê Miejsk¹ i Burmistrza konsultacji projektów
uchwa³ w sprawach o podstawowym znaczeniu dla So³ectwa,

4) wystêpowanie z wnioskami do Rady Miejskiej i Burmi-
strza o  rozpatrzenie spraw, których  za³atwienie wykracza poza
mo¿liwo�ci So³ectwa.

889

Uchwa³a Nr V/44/03
Rady Miejskiej w  Ole�nie

z dnia 26 marca 2003 r.

w sprawie uchwalenia statutów so³ectw gminy Olesno.
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 II. Zasady i tryb zwo³ywania Zebrania Wiejskiego oraz
warunki wa¿no�ci podejmowania uchwa³

§ 5.1. Prawo do udzia³u w Zebraniu Wiejskim maj¹ wszy-
scy mieszkañcy So³ectwa, posiadaj¹cy czynne prawo wyborcze.

§ 6. 1. Zebranie Wiejskie jest zwo³ywane przez So³tysa z
w³asnej inicjatywy lub na pisemny wniosek :

1) Rady So³eckiej,
2) co najmniej 1/5 mieszkañców uprawnionych do udzia³u

w Zebraniu,
3) Rady Miejskiej w Ole�nie,
4) Burmistrza Olesna.
2. Zebranie Wiejskie odbywa siê w miarê istniej¹cych po-

trzeb, nie rzadziej jednak ni¿ raz w roku.

§ 7.Zebranie Wiejskie jest wa¿ne, je¿eli zostali o nim za-
wiadomieni mieszkañcy przez obwieszczenie na tablicach og³o-
szeñ w so³ectwie lub w inny przyjêty w So³ectwie sposób.

§ 8. 1. Uchwa³y Zebrania Wiejskiego zapadaj¹ zwyk³¹ wiêk-
szo�ci¹ g³osów w obecno�ci co najmniej 1/5 mieszkañców
uprawnionych do udzia³u w zebraniu.

2. O ile w wyznaczonym terminie w zebraniu nie uzyskano
niezbêdnego quorum, Zebranie Wiejskie mo¿e siê odbyæ w
II terminie - wyznaczonym w tym samym dniu po up³ywie 15 minut lub
w innym terminie, a uchwa³y zapadaj¹ zwyk³¹ wiêkszo�ci¹ g³o-
sów bez wzglêdu na liczbê obecnych mieszkañców na zebraniu.

3. Wybór So³tysa i Rady So³eckiej dokonywany jest zwyk³¹
wiêkszo�ci¹ g³osów.

4. Odwo³anie So³tysa lub poszczególnych cz³onków Rady
So³eckiej nastêpuje w  taki sposób jak ich powo³anie.

5. Uchwa³y i opinie Zebrania Wiejskiego So³tys przekazuje
Burmistrzowi.

6. Burmistrz w zale¿no�ci od charakteru sprawy, za³atwia
je we w³asnym zakresie lub przekazuje do rozpatrzenia na sesji
Rady Miejskiej.

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

 III. Organy So³ectwa

§ 9. 1. Kadencja organów So³ectwa trwa 4 lata.
2. So³tys i Rada So³ecka dzia³aj¹ do dnia wyboru nowego

So³tysa i nowej Rady So³eckiej.

§ 10. Zebranie Wiejskie :
 1)  wybiera i odwo³uje So³tysa oraz Radê So³eck¹ lub po-

szczególnych   jej   cz³onków,
 2) rozpatruje sprawozdania z pracy So³tysa,
 3) podejmuje uchwa³y, maj¹ce charakter opinii, w spra-

wach tworzenia,  ³¹czenia, podzia³u, znoszenia So³ectwa i zmia-
ny nazwy So³ectwa,

4) podejmuje uchwa³y, maj¹ce charakter opinii, w spra-
wach maj¹tkowych przekraczaj¹cych zakres zwyk³ego zarz¹du :
dotyczy to w szczególno�ci spraw zbycia, obci¹¿enia oraz wy-
dzier¿awiania  i najmu mienia gminnego,

5) podejmuje inne uchwa³y w sprawach istotnych dla So-
³ectwa oraz sprawach okre�lonych przepisami prawa,

6)  upowa¿nia So³tysa do przedstawienia organom Gminy,
w okresie miêdzy zebraniami, opinii i wniosków w sprawach z
zakresu dzia³ania So³ectwa.

§ 11. So³tys :
1) zwo³uje Zebrania Wiejskie, z wyj¹tkiem zebrañ okre�lo-

nych w  § 10  pkt.1, ustalaj¹c dzieñ, godzinê, miejsce zebrania

oraz projekt porz¹dku  obrad oraz informuje o tym mieszkañców
na 7 dni przed terminem  zebrania,

2) przygotowuje projekty uchwa³,
3) wystêpuje do Zebrania Wiejskiego z inicjatywami miesz-

kañców w rozwi¹zaniu problemów So³ectwa,
4) organizuje  wykonanie uchwa³ Zebrañ Wiejskich, kontroluje

ich wykonanie, informuje o ich wykonaniu na Zebraniu Wiejskim,
5) wspó³pracuje z Rad¹ Miejsk¹, Burmistrzem i Rad¹

So³eck¹ w realizacji zadañ So³ectwa,
6) sk³ada raz w roku, na Zebraniu Wiejskim, sprawozda-

nie ze swej dzia³alno�ci,
7) reprezentuje mieszkañców So³ectwa wobec Rady Miej-

skiej i Burmistrza,
8) zarz¹dza przekazanym So³ectwu mieniem komunalnym

w zakresie zwyk³ego zarz¹du w rozumieniu Kodeksu cywilnego,
9) reprezentuje So³ectwo na zewn¹trz, w tym tak¿e w za-

kresie wynikaj¹cym ze zdolno�ci s¹dowej So³ectwa,
10) wnioski  sk³adane organom Gminy  przekazuje do

wiadomo�ci radnemu z   danego okrêgu wyborczego.

§ 12. 1. Na wniosek co najmniej 20% mieszkañców wsi,
Zebranie Wiejskie mo¿e odwo³aæ So³tysa przed up³ywem ka-
dencji.

2. Do odwo³ania So³tysa wymagana jest obecno�æ co
najmniej 20% mieszkañców uprawnionych do g³osowania.

§ 13. 1. Rada So³ecka sk³ada siê z 5 osób.
2. Rada So³ecka w szczególno�ci :
1) wspó³dzia³a z So³tysem w prowadzeniu i za³atwianiu

spraw so³ectwa,
2) inicjuje dzia³ania spo³ecznie u¿yteczne dla So³ectwa i

jego mieszkañców.

 IV. Tryb wyborów So³tysa i Rady So³eckiej

§ 14. 1. Zebranie Wiejskie, na którym ma byæ dokonany
wybór So³tysa i cz³onków Rady So³eckiej zwo³uje Burmistrz okre-
�laj¹c dzieñ, miejsce i godzinê Zebrania Wiejskiego.

2. Zarz¹dzenie Burmistrza o zwo³aniu Zebrania Wiejskie-
go dla wyboru So³tysa i Rady So³eckiej podaje siê do wiadomo-
�ci mieszkañcom So³ectwa co najmniej na 7 dni przed wyzna-
czon¹ dat¹ zebrania.

3. Na Zebraniu Wiejskim sporz¹dza siê listê obecno�ci
uczestników zebrania uprawnionych do g³osowania.

4. Przewodnicz¹cy Zebrania Wiejskiego zwo³anego dla
dokonania wyboru So³tysa i Rady So³eckiej stwierdza wa¿no�æ
Zebrania Wiejskiego podaj¹c powy¿sze do protoko³u.

§ 15. 1. Wybory przeprowadza komisja skrutacyjna w sk³a-
dzie 3 osób wybrana   spo�ród uprawnionych do g³osowania
uczestników zebrania. Cz³onkiem komisji nie mo¿e byæ osoba
kandyduj¹ca na So³tysa lub cz³onka Rady So³eckiej.

2. Mieszkañcy g³osuj¹ na opieczêtowanych kartach do g³o-
sowania, przy czym za g³osy wa¿ne uznaje siê  te, które oddano
w ka¿dorazowo okre�lony sposób i na kartach ustalonych dla
danego g³osowania.

3. Do zadañ komisji nale¿y :
1) przyjêcie zg³oszeñ kandydatów,
2) przeprowadzenie g³osowania,
3) ustalenie wyników g³osowania,
4) sporz¹dzenie protoko³ów o wynikach wyborów,
5) og³oszenie wyników wyborów.
4. Za wybranych uwa¿a siê tych kandydatów, którzy uzy-

skali najwiêksz¹ liczbê g³osów.
5. Protokó³ podpisuj¹ przewodnicz¹cy i cz³onkowie komi-

sji skrutacyjnej.
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§ 16. 1. Kandydatów na So³tysa i cz³onków Rady So³eckiej
zg³aszaj¹ uczestnicy Zebrania Wiejskiego.

2.  Zg³oszenia kandydatów na So³tysa i cz³onka Rady So-
³eckiej dokonuje siê oddzielnie.

§ 17. 1. So³tys i cz³onkowie Rady So³eckiej odpowiedzialni
s¹ przed Zebraniem Wiejskim i mog¹ byæ przez Zebranie Wiej-
skie odwo³ani przed up³ywem kadencji, je¿eli nie wykonuj¹ swo-
ich obowi¹zków, naruszaj¹ postanowienia Statutu i uchwa³ Ze-
brania Wiejskiego lub dopu�cili siê czynu dyskwalifikuj¹cego ich
w opinii �rodowiska.

2. Odwo³anie z zajmowanej funkcji powinno byæ podjête po
wys³uchaniu zainteresowanego.

3. Podczas g³osowania w sprawach odwo³ania So³tysa i
cz³onków Rady So³eckiej przepis § 12 stosuje siê odpowiednio.

§ 18. 1. W przypadku odwo³ania lub ust¹pienia So³tysa,
Burmistrz  zarz¹dza nowe wybory w terminie do 30 dni.

2. Nowe wybory odbywaj¹ siê wed³ug zasad okre�lonych w
§ 14 niniejszego Statutu.

 V. Nadzór nad dzia³alno�ci¹ organów So³ectwa

§ 19. 1. Nadzór   nad   dzia³alno�ci¹  organów   So³ectwa
sprawuje Rada Miejska  i Burmistrz.

2. Rada Miejska nadzoruje dzia³alno�æ So³ectwa za pomo-
c¹ w³asnych komisji poprzez lustracjê So³ectwa i ocenê stanu
So³ectwa na sesji Rady Miejskiej, przy czym So³ectwo winno byæ
zlustrowane przynajmniej raz w kadencji.

3. Burmistrz ma prawo wgl¹du do dokumentów oraz prawo
¿¹dania od So³tysa niezbêdnych informacji i danych dotycz¹cych
funkcjonowania So³ectwa.

4. Burmistrz stwarza warunki aby organy So³ectwa mog³y
realizowaæ swoje zadania w sposób jak najbardziej efektywny.

5. Burmistrz, je¿eli uzna uchwa³y organów So³ectwa za wy-
kraczaj¹ce poza zakres przekazanych im kompetencji i sprzecz-
ne z prawem - wstrzymuje ich realizacjê.

 VI. Postanowienia koñcowe

§ 20. Zmiany Statutu  dokonuje  Rada  Miejska  po   konsul-
tacji  z   mieszkañcami So³ectwa :

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

§ 21. Sprawy sporne miêdzy organami So³ectwa dotycz¹ce
interpretacji niniejszego Statutu rozpatruje Rada Miejska.

Za³¹cznik nr 2
do uchwa³y Nr V/44/03

Rady Miejskiej w Ole�nie
z dnia 26 marca 2003 r.

STATUT
So³ectwa  Borki Ma³e

Gmina Olesno

Postanowienia ogólne

§ 1. 1. So³ectwo Borki Ma³e, zwane dalej " So³ectwem", jest
jednostk¹ pomocnicz¹ Gminy Olesno, zwanej dalej " Gmin¹",
powo³an¹ w celu realizacji jej zadañ wynikaj¹cych z przepisów
prawa, Statutu Gminy, a w szczególno�ci w zakresie zaspokaja-
nia potrzeb wspólnoty samorz¹dowej mieszkañców.

2. So³ectwo jest wspólnot¹ samorz¹dow¹ osób maj¹-
cych miejsce zamieszkania i przebywaj¹cych z zamiarem sta-
³ego pobytu na terenie So³ectwa.

3. Siedzib¹ So³ectwa jest wie� Borki Ma³e.

§ 2. So³ectwo obejmuje obszar  789,25 ha.

I. Zakres dzia³ania i zadania So³ectwa

§ 3. Do zadañ So³ectwa nale¿y :
1) zapewnienie udzia³u mieszkañców w rozpatrywaniu

spraw socjalno-bytowych, kulturalnych, opieki zdrowotnej, spor-
tu i wypoczynku, budowy dróg, planowania przestrzennego i
innych zwi¹zanych z miejscem zamieszkania,

2) organizowanie samopomocy mieszkañców i wspól-
nych prac na rzecz miejsca zamieszkania, zw³aszcza w zakre-
sie utrzymania czysto�ci, spokoju i porz¹dku publicznego,

3) utrzymanie, konserwacje, remont obiektów  i urz¹-
dzeñ komunalnych bêd¹cych w u¿ytkowaniu So³ectwa,

4) opiniowanie w sprawach mienia komunalnego znaj-
duj¹cego siê na terenie So³ectwa i bie¿¹ce korzystanie  z tego
mienia w zakresie zwyk³ego zarz¹du  oraz  pobieranie docho-
dów z tego mienia,

§ 4. Zadania okre�lone w § 3 So³ectwo realizuje poprzez :
1) podejmowanie uchwa³ w sprawach So³ectwa w ra-

mach przyznanych mu ustawowo kompetencji,
2) opiniowanie spraw nale¿¹cych do zakresu dzia³ania

So³ectwa,
3) wspó³uczestnictwo w organizowaniu i przeprowadza-

niu przez Radê Miejsk¹ i Burmistrza konsultacji projektów
uchwa³ w sprawach o podstawowym znaczeniu dla So³ectwa,

4) wystêpowanie z wnioskami do Rady Miejskiej i Bur-
mistrza o  rozpatrzenie spraw, których  za³atwienie wykracza
poza mo¿liwo�ci So³ectwa.

II. Zasady i tryb zwo³ywania Zebrania Wiejskiego oraz
warunki wa¿no�ci podejmowania uchwa³

§ 5. 1. Prawo do udzia³u w Zebraniu Wiejskim maj¹ wszy-
scy mieszkañcy So³ectwa, posiadaj¹cy czynne prawo wyborcze.

§ 6. 1. Zebranie Wiejskie jest zwo³ywane przez So³tysa z
w³asnej inicjatywy lub na pisemny wniosek :

1) Rady So³eckiej,
2) co najmniej 1/5 mieszkañców uprawnionych do udzia-

³u w Zebraniu,
3) Rady Miejskiej w Ole�nie,
4) Burmistrza Olesna.
2. Zebranie Wiejskie odbywa siê w miarê istniej¹cych

potrzeb, nie rzadziej jednak ni¿ raz w roku.

§ 7. Zebranie Wiejskie jest wa¿ne, je¿eli zostali o nim
zawiadomieni mieszkañcy przez obwieszczenie na tablicach
og³oszeñ w So³ectwie lub w inny przyjêty w So³ectwie sposób.

§ 8. 1. Uchwa³y Zebrania Wiejskiego zapadaj¹ zwyk³¹
wiêkszo�ci¹ g³osów w obecno�ci co najmniej 1/5 mieszkañ-
ców uprawnionych do udzia³u w zebraniu.

2. O ile w wyznaczonym terminie w zebraniu nie uzyska-
no niezbêdnego quorum, Zebranie Wiejskie mo¿e siê odbyæ
w II terminie - wyznaczonym w tym samym dniu po up³ywie
15 minut lub w innym terminie, a uchwa³y zapadaj¹ zwyk³¹
wiêkszo�ci¹ g³osów bez wzglêdu na liczbê obecnych miesz-
kañców na zebraniu.



Dziennik Urzêdowy
Województwa Opolskiego Nr 40 - 2141 -                  Poz.889

3. Wybór So³tysa i Rady So³eckiej dokonywany jest zwyk³¹
wiêkszo�ci¹ g³osów.

4. Odwo³anie So³tysa lub poszczególnych cz³onków Rady
So³eckiej nastêpuje w  taki sposób jak ich powo³anie.

5. Uchwa³y i opinie Zebrania Wiejskiego So³tys przekazu-
je Burmistrzowi.

6. Burmistrz w zale¿no�ci od charakteru sprawy, za³atwia
je we w³asnym zakresie lub przekazuje do rozpatrzenia na sesji
Rady Miejskiej.

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

III. Organy So³ectwa

§ 9. 1. Kadencja organów So³ectwa trwa 4 lata.
2. So³tys i Rada So³ecka dzia³aj¹ do dnia wyboru nowego

So³tysa i nowej Rady So³eckiej.

§ 10. Zebranie Wiejskie :
 1)  wybiera i odwo³uje So³tysa oraz Radê So³eck¹ lub

poszczególnych   jej   cz³onków,
 2) rozpatruje sprawozdania z pracy So³tysa,
3) podejmuje uchwa³y, maj¹ce charakter opinii, w spra-

wach tworzenia, ³¹czenia, podzia³u, znoszenia So³ectwa i zmia-
ny nazwy So³ectwa,

4) podejmuje uchwa³y, maj¹ce charakter opinii, w spra-
wach maj¹tkowych przekraczaj¹cych zakres zwyk³ego zarz¹du :
dotyczy to w szczególno�ci spraw zbycia, obci¹¿enia oraz wy-
dzier¿awiania  i najmu mienia gminnego,

5) podejmuje inne uchwa³y w sprawach istotnych dla So-
³ectwa oraz sprawach okre�lonych przepisami prawa.

6) upowa¿nia So³tysa do przedstawienia organom Gminy,
w okresie miêdzy zebraniami, opinii i wniosków w sprawach z
zakresu dzia³ania So³ectwa.

§ 11. So³tys :
1) zwo³uje Zebrania Wiejskie, z wyj¹tkiem zebrañ okre�lo-

nych w  § 10 pkt.1, ustalaj¹c dzieñ, godzinê, miejsce zebrania
oraz projekt porz¹dku  obrad oraz informuje o tym mieszkañców
na 7 dni przed terminem  zebrania,

2) przygotowuje projekty uchwa³,
3) wystêpuje do Zebrania Wiejskiego z inicjatywami miesz-

kañców w rozwi¹zaniu problemów So³ectwa,
4) organizuje  wykonanie uchwa³ Zebrañ Wiejskich, kon-

troluje ich wykonanie, informuje o ich wykonaniu na Zebraniu
Wiejskim,

5) wspó³pracuje z Rad¹ Miejsk¹, Burmistrzem i Rad¹
So³eck¹ w realizacji zadañ So³ectwa,

6) sk³ada raz w roku, na Zebraniu Wiejskim, sprawozda-
nie ze swej dzia³alno�ci,

7) reprezentuje mieszkañców So³ectwa wobec Rady Miej-
skiej i Burmistrza,

8) zarz¹dza przekazanym So³ectwu mieniem komunalnym
w zakresie zwyk³ego zarz¹du w rozumieniu Kodeksu cywilnego,

9) reprezentuje so³ectwo na zewn¹trz, w tym tak¿e w za-
kresie wynikaj¹cym ze zdolno�ci s¹dowej So³ectwa,

10) wnioski  sk³adane organom Gminy  przekazuje do
wiadomo�ci radnemu z  danego okrêgu wyborczego.

§ 12. 1. Na wniosek co najmniej 20% mieszkañców wsi,
Zebranie Wiejskie mo¿e odwo³aæ So³tysa przed up³ywem ka-
dencji.

2. Do odwo³ania So³tysa wymagana jest obecno�æ co
najmniej 20% mieszkañców uprawnionych do g³osowania.

§ 13. 1. Rada So³ecka sk³ada siê z 5 osób.
2. Rada So³ecka w szczególno�ci :
1) wspó³dzia³a z So³tysem w prowadzeniu i za³atwianiu

spraw So³ectwa,
2) inicjuje dzia³ania spo³ecznie u¿yteczne dla So³ectwa i

jego mieszkañców.

IV. Tryb wyborów So³tysa i Rady So³eckiej

§ 14. 1. Zebranie Wiejskie, na którym ma byæ dokonany
wybór So³tysa i cz³onków Rady So³eckiej zwo³uje Burmistrz okre-
�laj¹c dzieñ, miejsce i godzinê Zebrania Wiejskiego.

2. Zarz¹dzenie Burmistrza o zwo³aniu Zebrania Wiejskie-
go dla wyboru So³tysa i Rady So³eckiej podaje siê do wiadomo-
�ci mieszkañcom So³ectwa co najmniej na 7 dni przed wyzna-
czon¹ dat¹ zebrania.

3. Na Zebraniu Wiejskim sporz¹dza siê listê obecno�ci
uczestników zebrania uprawnionych do g³osowania.

4. Przewodnicz¹cy Zebrania Wiejskiego zwo³anego dla
dokonania wyboru So³tysa i Rady So³eckiej stwierdza wa¿no�æ
Zebrania Wiejskiego podaj¹c powy¿sze do protoko³u.

§ 15. 1. Wybory przeprowadza komisja skrutacyjna w sk³a-
dzie 3 osób wybrana spo�ród uprawnionych do g³osowania
uczestników zebrania. Cz³onkiem komisji nie mo¿e byæ osoba
kandyduj¹ca na So³tysa lub cz³onka Rady So³eckiej.

2. Mieszkañcy g³osuj¹ na opieczêtowanych kartach do g³o-
sowania, przy czym za g³osy wa¿ne uznaje siê  te, które oddano
w ka¿dorazowo okre�lony sposób i na kartach ustalonych dla
danego g³osowania.

3. Do zadañ komisji nale¿y :
1) przyjêcie zg³oszeñ kandydatów,
2) przeprowadzenie g³osowania,
3) ustalenie wyników g³osowania,
4) sporz¹dzenie protoko³ów o wynikach wyborów,
5) og³oszenie wyników wyborów.
4. Za wybranych uwa¿a siê tych kandydatów, którzy uzy-

skali najwiêksz¹ liczbê g³osów.
5. Protokó³ podpisuj¹ przewodnicz¹cy i cz³onkowie komi-

sji skrutacyjnej.

§ 16. 1. Kandydatów na So³tysa i cz³onków Rady So³eckiej
zg³aszaj¹ uczestnicy Zebrania Wiejskiego.

2. Zg³oszenia kandydatów na So³tysa i cz³onka Rady So-
³eckiej dokonuje siê oddzielnie.

§ 17. 1. So³tys i cz³onkowie Rady So³eckiej odpowiedzialni
s¹ przed Zebraniem Wiejskim i mog¹ byæ przez Zebranie Wiej-
skie odwo³ani przed up³ywem kadencji, je¿eli nie wykonuj¹ swoich
obowi¹zków, naruszaj¹ postanowienia Statutu i uchwa³ Zebra-
nia Wiejskiego lub dopu�cili siê czynu dyskwalifikuj¹cego ich w
opinii �rodowiska.

2. Odwo³anie z zajmowanej funkcji powinno byæ podjête
po wys³uchaniu zainteresowanego.

3. Podczas g³osowania w sprawach odwo³ania So³tysa i
cz³onków Rady So³eckiej przepis § 12 stosuje siê odpowiednio.

§ 18. 1. W przypadku odwo³ania lub ust¹pienia So³tysa,
Burmistrz  zarz¹dza nowe wybory w terminie do 30 dni.

2. Nowe wybory odbywaj¹ siê wed³ug zasad okre�lonych
w § 14 niniejszego Statutu.
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V. Nadzór nad dzia³alno�ci¹ organów So³ectwa

§ 19. 1. Nadzór nad dzia³alno�ci¹ organów  So³ectwa
sprawuje Rada  Miejska i Burmistrz.

2. Rada Miejska nadzoruje dzia³alno�æ So³ectwa za po-
moc¹ w³asnych komisji poprzez lustracjê So³ectwa i ocenê sta-
nu So³ectwa na sesji Rady Miejskiej, przy czym So³ectwo winno
byæ zlustrowane przynajmniej raz w kadencji.

3. Burmistrz ma prawo wgl¹du do dokumentów oraz pra-
wo ¿¹dania od So³tysa niezbêdnych informacji i danych dotycz¹-
cych funkcjonowania So³ectwa.

4. Burmistrz stwarza warunki aby organy So³ectwa mog³y
realizowaæ swoje zadania w sposób jak najbardziej efektywny.

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

VI. Postanowienia koñcowe

§ 20. Zmiany Statutu  dokonuje Rada  Miejska  po   konsul-
tacji  z  mieszkañcami So³ectwa :

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

§ 21. Sprawy sporne miêdzy organami So³ectwa dotycz¹-
ce interpretacji niniejszego Statutu rozpatruje Rada Miejska.

Za³¹cznik nr 3
do uchwa³y Nr V/44/03

Rady Miejskiej w Ole�nie
z dnia 26 marca 2003 r.

STATUT
So³ectwa  Borki Wielkie

Gmina Olesno

Postanowienia ogólne

§ 1. 1. So³ectwo Borki Wielkie, zwane dalej " So³ectwem",
jest jednostk¹ pomocnicz¹ Gminy Olesno, zwanej dalej " Gmi-
n¹", powo³an¹ w celu realizacji jej zadañ wynikaj¹cych z przepi-
sów prawa, Statutu Gminy, a w szczególno�ci w zakresie zaspo-
kajania potrzeb wspólnoty samorz¹dowej mieszkañców.

2. So³ectwo jest wspólnot¹ samorz¹dow¹ osób maj¹cych
miejsce zamieszkania i przebywaj¹cych z zamiarem sta³ego
pobytu na terenie So³ectwa.

3. Siedzib¹ So³ectwa jest wie� Borki Wielkie.

§ 2. So³ectwo obejmuje obszar  2.552,85 ha.

I. Zakres dzia³ania i zadania So³ectwa

§ 3. Do zadañ So³ectwa nale¿y :
1) zapewnienie udzia³u mieszkañców w rozpatrywaniu

spraw socjalno-bytowych, kulturalnych, opieki zdrowotnej, sportu
i wypoczynku, budowy dróg, planowania przestrzennego i in-
nych zwi¹zanych z miejscem zamieszkania,

2) organizowanie samopomocy mieszkañców i wspólnych
prac na rzecz miejsca zamieszkania, zw³aszcza w zakresie utrzy-
mania czysto�ci, spokoju i porz¹dku publicznego,

3) utrzymanie, konserwacje, remont obiektów  i urz¹dzeñ
komunalnych bêd¹cych w u¿ytkowaniu So³ectwa,

4) opiniowanie w sprawach mienia komunalnego znaj-
duj¹cego siê na terenie So³ectwa i bie¿¹ce korzystanie  z tego

mienia w zakresie zwyk³ego zarz¹du  oraz  pobieranie docho-
dów z tego mienia,

§ 4. Zadania okre�lone w § 3 So³ectwo realizuje poprzez :
2) podejmowanie uchwa³ w sprawach So³ectwa w ramach

przyznanych mu ustawowo kompetencji,
3) opiniowanie spraw nale¿¹cych do zakresu dzia³ania

So³ectwa,
4) wspó³uczestnictwo w organizowaniu i przeprowadza-

niu przez Radê Miejsk¹ i Burmistrza konsultacji projektów uchwa³
w sprawach o podstawowym znaczeniu dla So³ectwa,

5) wystêpowanie z wnioskami do Rady Miejskiej i Burmi-
strza o  rozpatrzenie spraw, których  za³atwienie wykracza poza
mo¿liwo�ci So³ectwa.

II. Zasady i tryb zwo³ywania Zebrania Wiejskiego oraz
warunki wa¿no�ci podejmowania uchwa³

§ 5. 1. Prawo do udzia³u w Zebraniu Wiejskim maj¹ wszy-
scy mieszkañcy So³ectwa, posiadaj¹cy czynne prawo wyborcze.

§ 6. 1. Zebranie Wiejskie jest zwo³ywane przez So³tysa z
w³asnej inicjatywy lub na pisemny wniosek :

1) Rady So³eckiej,
2) co najmniej 1/5 mieszkañców uprawnionych do udzia-

³u w Zebraniu,
3) Rady Miejskiej w Ole�nie,
4) Burmistrza Olesna.
2. Zebranie Wiejskie odbywa siê w miarê istniej¹cych

potrzeb, nie rzadziej jednak ni¿ raz w roku.

§ 7. Zebranie Wiejskie jest wa¿ne, je¿eli zostali o nim
zawiadomieni mieszkañcy przez obwieszczenie na tablicach
og³oszeñ w So³ectwie lub w inny przyjêty w so³ectwie sposób.

§ 8. 1. Uchwa³y Zebrania Wiejskiego zapadaj¹ zwyk³¹ wiêk-
szo�ci¹ g³osów w obecno�ci co najmniej 1/5 mieszkañców
uprawnionych do udzia³u w zebraniu.

2. O ile w wyznaczonym terminie w zebraniu nie uzyskano
niezbêdnego quorum, Zebranie Wiejskie mo¿e siê odbyæ w
II terminie - wyznaczonym w tym samym dniu po up³ywie 15 minut
lub w innym terminie, a uchwa³y zapadaj¹ zwyk³¹ wiêkszo�ci¹
g³osów bez wzglêdu na liczbê obecnych mieszkañców na ze-
braniu.

3. Wybór So³tysa i Rady So³eckiej dokonywany jest zwyk³¹
wiêkszo�ci¹ g³osów.

4. Odwo³anie So³tysa lub poszczególnych cz³onków Rady
So³eckiej nastêpuje w  taki sposób jak ich powo³anie.

5. Uchwa³y i opinie Zebrania Wiejskiego So³tys przekazu-
je Burmistrzowi.

6. Burmistrz w zale¿no�ci od charakteru sprawy, za³atwia
je we w³asnym zakresie lub przekazuje do rozpatrzenia na sesji
Rady Miejskiej.

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

III. Organy So³ectwa

§ 9. 1. Kadencja organów So³ectwa trwa 4 lata.
2. So³tys i Rada So³ecka dzia³aj¹ do dnia wyboru nowego

So³tysa i nowej Rady So³eckiej.

§ 10. Zebranie Wiejskie :
1) wybiera i odwo³uje So³tysa oraz Radê So³eck¹ lub po-

szczególnych jej   cz³onków,
2) rozpatruje sprawozdania z pracy So³tysa,
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3) podejmuje uchwa³y, maj¹ce charakter opinii, w spra-
wach tworzenia,  ³¹czenia, podzia³u, znoszenia So³ectwa i zmia-
ny nazwy So³ectwa,

4) podejmuje uchwa³y, maj¹ce charakter opinii, w spra-
wach maj¹tkowych przekraczaj¹cych zakres zwyk³ego zarz¹du :
dotyczy to w szczególno�ci spraw zbycia, obci¹¿enia oraz wy-
dzier¿awiania  i najmu mienia gminnego,

5) podejmuje inne uchwa³y w sprawach istotnych dla so-
³ectwa oraz sprawach okre�lonych przepisami prawa.

6) upowa¿nia So³tysa do przedstawienia organom gminy,
w okresie miêdzy zebraniami, opinii i wniosków w sprawach z
zakresu dzia³ania So³ectwa.

§ 11. So³tys :
1) zwo³uje Zebrania Wiejskie, z wyj¹tkiem zebrañ okre�lo-

nych w  § 10  pkt.1, ustalaj¹c dzieñ, godzinê, miejsce zebrania
oraz projekt porz¹dku obrad oraz informuje o tym mieszkañców
na 7 dni przed terminem  zebrania,

2) przygotowuje projekty uchwa³,
3) wystêpuje do Zebrania Wiejskiego z inicjatywami miesz-

kañców w rozwi¹zaniu problemów So³ectwa,
4) organizuje  wykonanie uchwa³ Zebrañ Wiejskich, kon-

troluje ich wykonanie, informuje o ich wykonaniu na Zebraniu
Wiejskim,

5) wspó³pracuje z Rad¹ Miejsk¹, Burmistrzem i Rad¹ So-
³eck¹ w realizacji zadañ So³ectwa,

6) sk³ada raz w roku, na Zebraniu Wiejskim, sprawozda-
nie ze swej dzia³alno�ci,

7) reprezentuje mieszkañców So³ectwa wobec Rady Miej-
skiej i Burmistrza,

8) zarz¹dza przekazanym So³ectwu mieniem komunalnym
w zakresie zwyk³ego zarz¹du w rozumieniu Kodeksu cywilnego,

9) reprezentuje So³ectwo na zewn¹trz, w tym tak¿e w za-
kresie wynikaj¹cym ze zdolno�ci s¹dowej So³ectwa,

10) wnioski  sk³adane organom Gminy  przekazuje do
wiadomo�ci radnemu z danego okrêgu wyborczego.

§ 12. 1. Na wniosek co najmniej 20% mieszkañców wsi,
Zebranie Wiejskie mo¿e odwo³aæ So³tysa przed up³ywem ka-
dencji.

2. Do odwo³ania So³tysa wymagana jest obecno�æ co naj-
mniej 20% mieszkañców uprawnionych do g³osowania.

§ 13. 1. Rada So³ecka sk³ada siê z 5 osób.
2. Rada So³ecka w szczególno�ci :
1) wspó³dzia³a z So³tysem w prowadzeniu i za³atwianiu

spraw So³ectwa,
2) inicjuje dzia³ania spo³ecznie u¿yteczne dla So³ectwa i

jego mieszkañców.

IV. Tryb wyborów So³tysa i Rady So³eckiej

§ 14. 1. Zebranie Wiejskie, na którym ma byæ dokonany
wybór So³tysa i cz³onków Rady So³eckiej zwo³uje Burmistrz okre-
�laj¹c dzieñ, miejsce i godzinê Zebrania Wiejskiego.

2. Zarz¹dzenie Burmistrza o zwo³aniu Zebrania Wiejskie-
go dla wyboru So³tysa i Rady So³eckiej podaje siê do wiadomo-
�ci mieszkañcom So³ectwa co najmniej na 7 dni przed wyzna-
czon¹ dat¹ zebrania.

3. Na Zebraniu Wiejskim sporz¹dza siê listê obecno�ci
uczestników zebrania uprawnionych do g³osowania.

4. Przewodnicz¹cy Zebrania Wiejskiego zwo³anego dla
dokonania wyboru So³tysa i Rady So³eckiej stwierdza wa¿no�æ
Zebrania Wiejskiego podaj¹c powy¿sze do protoko³u.

§ 15. 1. Wybory przeprowadza komisja skrutacyjna w sk³a-
dzie 3 osób wybrana  spo�ród uprawnionych do g³osowania
uczestników zebrania. Cz³onkiem komisji nie mo¿e byæ osoba
kandyduj¹ca na So³tysa lub cz³onka Rady So³eckiej.

2. Mieszkañcy g³osuj¹ na opieczêtowanych kartach do g³o-
sowania, przy czym za g³osy wa¿ne uznaje siê  te, które oddano
w ka¿dorazowo okre�lony sposób i na kartach ustalonych dla
danego g³osowania.

3. Do zadañ komisji nale¿y :
1) przyjêcie zg³oszeñ kandydatów,
2) przeprowadzenie g³osowania,
3) ustalenie wyników g³osowania,
4) sporz¹dzenie protoko³ów o wynikach wyborów,
5) og³oszenie wyników wyborów.
4. Za wybranych uwa¿a siê tych kandydatów, którzy uzy-

skali najwiêksz¹ liczbê g³osów.
5. Protokó³ podpisuj¹ przewodnicz¹cy i cz³onkowie komi-

sji skrutacyjnej.

§ 16. 1. Kandydatów na So³tysa i cz³onków Rady So³eckiej
zg³aszaj¹ uczestnicy Zebrania Wiejskiego.

2. Zg³oszenia kandydatów na So³tysa i cz³onka Rady So-
³eckiej dokonuje siê oddzielnie.

§ 17. 1. So³tys i cz³onkowie Rady So³eckiej odpowiedzialni
s¹ przed Zebraniem Wiejskim i mog¹ byæ przez Zebranie Wiej-
skie odwo³ani przed up³ywem kadencji, je¿eli nie wykonuj¹ swoich
obowi¹zków, naruszaj¹ postanowienia Statutu i uchwa³ Zebra-
nia Wiejskiego lub dopu�cili siê czynu dyskwalifikuj¹cego ich w
opinii �rodowiska.

2. Odwo³anie z zajmowanej funkcji powinno byæ podjête
po wys³uchaniu zainteresowanego.

3. Podczas g³osowania w sprawach odwo³ania So³tysa i
cz³onków Rady So³eckiej przepis § 12 stosuje siê odpowiednio.

§ 18. 1. W przypadku odwo³ania lub ust¹pienia So³tysa,
Burmistrz  zarz¹dza nowe wybory w terminie do 30 dni.

2. Nowe wybory odbywaj¹ siê wed³ug zasad okre�lonych
w § 14 niniejszego Statutu.

V. Nadzór nad dzia³alno�ci¹ organów So³ectwa

§ 19. 1. Nadzór   nad   dzia³alno�ci¹  organów   So³ectwa
sprawuje Rada Miejska i Burmistrz.

2. Rada Miejska nadzoruje dzia³alno�æ so³ectwa za po-
moc¹ w³asnych komisji poprzez lustracjê So³ectwa i ocenê sta-
nu So³ectwa na sesji Rady Miejskiej, przy czym So³ectwo winno
byæ zlustrowane przynajmniej raz w kadencji.

3. Burmistrz ma prawo wgl¹du do dokumentów oraz pra-
wo ¿¹dania od So³tysa niezbêdnych informacji i danych dotycz¹-
cych funkcjonowania So³ectwa.

4. Burmistrz stwarza warunki aby organy So³ectwa mog³y
realizowaæ swoje zadania w sposób jak najbardziej efektywny.

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

VI. Postanowienia koñcowe

§ 20. Zmiany Statutu  dokonuje Rada  Miejska  po   konsul-
tacji  z   mieszkañcami So³ectwa :

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

§ 21. Sprawy sporne miêdzy organami So³ectwa dotycz¹-
ce interpretacji niniejszego Statutu rozpatruje Rada Miejska.
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Za³¹cznik nr 4
do uchwa³y nr V/44/03

Rady Miejskiej w Ole�nie
z dnia 26 marca 2003 r.

STATUT
So³ectwa  Boroszów

Gmina Olesno

Postanowienia ogólne

§ 1. 1. So³ectwo Boroszów, zwane dalej " So³ectwem", jest
jednostk¹ pomocnicz¹ Gminy Olesno, zwanej dalej " Gmin¹",
powo³an¹ w celu realizacji jej zadañ wynikaj¹cych z przepisów
prawa, Statutu Gminy, a w szczególno�ci w zakresie zaspokaja-
nia potrzeb wspólnoty samorz¹dowej mieszkañców.

2. So³ectwo jest wspólnot¹ samorz¹dow¹ osób maj¹cych
miejsce zamieszkania i przebywaj¹cych z zamiarem sta³ego po-
bytu na terenie So³ectwa.

3. Siedzib¹ So³ectwa jest wie� Boroszów

§ 2. So³ectwo obejmuje obszar  908,42 ha.

I. Zakres dzia³ania i zadania So³ectwa

§ 3. Do zadañ So³ectwa nale¿y :
1) zapewnienie udzia³u mieszkañców w rozpatrywaniu

spraw socjalno-bytowych, kulturalnych, opieki zdrowotnej, spor-
tu i wypoczynku, budowy dróg, planowania przestrzennego i in-
nych zwi¹zanych z miejscem zamieszkania,

2) organizowanie samopomocy mieszkañców i wspólnych
prac na rzecz miejsca zamieszkania, zw³aszcza w zakresie utrzy-
mania czysto�ci, spokoju i porz¹dku publicznego,

3) utrzymanie, konserwacje, remont obiektów  i urz¹dzeñ
komunalnych bêd¹cych w u¿ytkowaniu So³ectwa,

4) opiniowanie w sprawach mienia komunalnego znajduj¹ce-
go siê na terenie So³ectwa i bie¿¹ce korzystanie  z tego mienia w
zakresie zwyk³ego zarz¹du  oraz  pobieranie dochodów z tego mienia,

§ 4. Zadania okre�lone w § 3 So³ectwo realizuje poprzez :
1) podejmowanie uchwa³ w sprawach So³ectwa w ramach

przyznanych mu ustawowo kompetencji,
2) opiniowanie spraw nale¿¹cych do zakresu dzia³ania

So³ectwa,
3) wspó³uczestnictwo w organizowaniu i przeprowadzaniu

przez Radê Miejsk¹ i Burmistrza konsultacji projektów uchwa³ w
sprawach o podstawowym znaczeniu dla So³ectwa,

4) wystêpowanie z wnioskami do Rady Miejskiej i Burmi-
strza o  rozpatrzenie spraw, których  za³atwienie wykracza poza
mo¿liwo�ci So³ectwa.

II. Zasady i tryb zwo³ywania Zebrania Wiejskiego oraz
warunki wa¿no�ci podejmowania uchwa³

§ 5. 1. Prawo do udzia³u w Zebraniu Wiejskim maj¹ wszy-
scy mieszkañcy So³ectwa, posiadaj¹cy czynne prawo wyborcze.

§ 6. 1. Zebranie Wiejskie jest zwo³ywane przez So³tysa z
w³asnej inicjatywy lub na pisemny wniosek :

1) Rady So³eckiej,
2) co najmniej 1/5 mieszkañców uprawnionych do udzia³u

w Zebraniu,
3) Rady Miejskiej w Ole�nie,
4) Burmistrza Olesna.
2. Zebranie Wiejskie odbywa siê w miarê istniej¹cych po-

trzeb, nie rzadziej jednak ni¿ raz w roku.

§ 7. Zebranie Wiejskie jest wa¿ne, je¿eli zostali o nim
zawiadomieni mieszkañcy przez obwieszczenie na tablicach
og³oszeñ w So³ectwie lub w inny przyjêty w So³ectwie sposób.

§ 8. 1. Uchwa³y Zebrania Wiejskiego zapadaj¹ zwyk³¹
wiêkszo�ci¹ g³osów w obecno�ci co najmniej 1/5 mieszkañ-
ców uprawnionych do udzia³u w zebraniu.

2. O ile w wyznaczonym terminie w zebraniu nie uzyska-
no niezbêdnego quorum, Zebranie Wiejskie mo¿e siê odbyæ w
II terminie - wyznaczonym w tym samym dniu po up³ywie 15 mi-
nut lub w innym terminie, a uchwa³y zapadaj¹ zwyk³¹ wiêkszo-
�ci¹ g³osów bez wzglêdu na liczbê obecnych mieszkañców na
zebraniu.

3. Wybór So³tysa i Rady So³eckiej dokonywany jest zwy-
k³¹ wiêkszo�ci¹ g³osów.

4. Odwo³anie So³tysa lub poszczególnych cz³onków Rady
So³eckiej nastêpuje w  taki sposób jak ich powo³anie.

5. Uchwa³y i opinie Zebrania Wiejskiego So³tys przeka-
zuje Burmistrzowi.

6. Burmistrz w zale¿no�ci od charakteru sprawy, za³atwia
je we w³asnym zakresie lub przekazuje do rozpatrzenia na se-
sji Rady Miejskiej.

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

III. Organy So³ectwa

§ 9. 1. Kadencja organów So³ectwa trwa 4 lata.
2. So³tys i Rada So³ecka dzia³aj¹ do dnia wyboru nowe-

go So³tysa i nowej Rady So³eckiej.

§ 10. Zebranie Wiejskie :
2) wybiera i odwo³uje So³tysa oraz Radê So³eck¹ lub po-

szczególnych jej cz³onków,
3) rozpatruje sprawozdania z pracy So³tysa,
4) podejmuje uchwa³y, maj¹ce charakter opinii, w spra-

wach tworzenia, ³¹czenia, podzia³u, znoszenia So³ectwa i zmiany
nazwy So³ectwa,

5) podejmuje uchwa³y, maj¹ce charakter opinii, w spra-
wach maj¹tkowych przekraczaj¹cych zakres zwyk³ego zarz¹du
: dotyczy to w szczególno�ci spraw zbycia, obci¹¿enia oraz wy-
dzier¿awiania  i najmu mienia gminnego,

6) podejmuje inne uchwa³y w sprawach istotnych dla
so³ectwa oraz sprawach okre�lonych przepisami prawa.

7) upowa¿nia So³tysa do przedstawienia organom gmi-
ny, w okresie miêdzy zebraniami, opinii i wniosków w spra-
wach z zakresu dzia³ania So³ectwa.

§ 11. So³tys :
1) zwo³uje Zebrania Wiejskie, z wyj¹tkiem zebrañ okre-

�lonych w  § 10 pkt.1, ustalaj¹c dzieñ, godzinê, miejsce zebra-
nia oraz projekt porz¹dku  obrad oraz informuje o tym miesz-
kañców na 7 dni przed terminem  zebrania,

2) przygotowuje projekty uchwa³,
3) wystêpuje do Zebrania Wiejskiego z inicjatywami

mieszkañców w rozwi¹zaniu problemów so³ectwa,
4) organizuje  wykonanie uchwa³ Zebrañ Wiejskich, kon-

troluje ich wykonanie, informuje o ich wykonaniu na Zebraniu
Wiejskim,

5) wspó³pracuje z Rad¹ Miejsk¹, Burmistrzem i Rad¹
So³eck¹ w realizacji zadañ So³ectwa,

6) sk³ada raz w roku, na Zebraniu Wiejskim, sprawozda-
nie ze swej dzia³alno�ci,

7) reprezentuje mieszkañców So³ectwa wobec Rady Miej-
skiej i Burmistrza,
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8) zarz¹dza przekazanym So³ectwu mieniem komunalnym
w zakresie zwyk³ego zarz¹du w rozumieniu Kodeksu cywilnego,

9) reprezentuje So³ectwo na zewn¹trz, w tym tak¿e w za-
kresie wynikaj¹cym ze zdolno�ci s¹dowej So³ectwa,

10) wnioski  sk³adane organom Gminy  przekazuje do
wiadomo�ci radnemu z  danego okrêgu wyborczego.

§ 12. 1. Na wniosek co najmniej 20% mieszkañców wsi,
Zebranie Wiejskie mo¿e odwo³aæ So³tysa przed up³ywem ka-
dencji.

2. Do odwo³ania So³tysa wymagana jest obecno�æ co
najmniej 20% mieszkañców uprawnionych do g³osowania.

§ 13. 1. Rada So³ecka sk³ada siê z 5 osób.
2. Rada So³ecka w szczególno�ci :
1) wspó³dzia³a z So³tysem w prowadzeniu i za³atwianiu

spraw So³ectwa,
2) inicjuje dzia³ania spo³ecznie u¿yteczne dla So³ectwa i

jego mieszkañców.

IV. Tryb wyborów So³tysa i Rady So³eckiej

§ 14. 1. Zebranie Wiejskie, na którym ma byæ dokonany
wybór So³tysa i cz³onków Rady So³eckiej zwo³uje Burmistrz okre-
�laj¹c dzieñ, miejsce i godzinê Zebrania Wiejskiego.

2. Zarz¹dzenie Burmistrza o zwo³aniu Zebrania Wiejskie-
go dla wyboru So³tysa i Rady So³eckiej podaje siê do wiadomo-
�ci mieszkañcom So³ectwa co najmniej na 7 dni przed wyzna-
czon¹ dat¹ zebrania.

3. Na Zebraniu Wiejskim sporz¹dza siê listê obecno�ci
uczestników zebrania uprawnionych do g³osowania.

4. Przewodnicz¹cy Zebrania Wiejskiego zwo³anego dla
dokonania wyboru So³tysa i Rady So³eckiej stwierdza wa¿no�æ
Zebrania Wiejskiego podaj¹c powy¿sze do protoko³u.

§ 15. 1. Wybory przeprowadza komisja skrutacyjna w sk³a-
dzie 3 osób wybrana spo�ród uprawnionych do g³osowania
uczestników zebrania. Cz³onkiem komisji nie mo¿e byæ osoba
kandyduj¹ca na So³tysa lub cz³onka Rady So³eckiej.

2. Mieszkañcy g³osuj¹ na opieczêtowanych kartach do g³o-
sowania, przy czym za g³osy wa¿ne uznaje siê  te, które oddano
w ka¿dorazowo okre�lony sposób i na kartach ustalonych dla
danego g³osowania.

3. Do zadañ komisji nale¿y :
1) przyjêcie zg³oszeñ kandydatów,
2) przeprowadzenie g³osowania,
3) ustalenie wyników g³osowania,
4) sporz¹dzenie protoko³ów o wynikach wyborów,
5) og³oszenie wyników wyborów.
4. Za wybranych uwa¿a siê tych kandydatów, którzy uzy-

skali najwiêksz¹ liczbê g³osów.
5. Protokó³ podpisuj¹ przewodnicz¹cy i cz³onkowie komi-

sji skrutacyjnej.

§ 16. 1. Kandydatów na So³tysa i cz³onków Rady So³eckiej
zg³aszaj¹ uczestnicy Zebrania Wiejskiego.

2. Zg³oszenia kandydatów na So³tysa i cz³onka Rady So-
³eckiej dokonuje siê oddzielnie.

§ 17. 1. So³tys i cz³onkowie Rady So³eckiej odpowiedzialni
s¹ przed Zebraniem Wiejskim i mog¹ byæ przez Zebranie Wiej-
skie odwo³ani przed up³ywem kadencji, je¿eli nie wykonuj¹ swoich
obowi¹zków, naruszaj¹ postanowienia Statutu i uchwa³ Zebra-
nia Wiejskiego lub dopu�cili siê czynu dyskwalifikuj¹cego ich w
opinii �rodowiska.

2. Odwo³anie z zajmowanej funkcji powinno byæ podjête
po wys³uchaniu zainteresowanego.

3. Podczas g³osowania w sprawach odwo³ania So³tysa i
cz³onków Rady So³eckiej przepis § 12 stosuje siê odpowiednio.

§ 18. 1. W przypadku odwo³ania lub ust¹pienia So³tysa,
Burmistrz  zarz¹dza nowe wybory w terminie do 30 dni.

2. Nowe wybory odbywaj¹ siê wed³ug zasad okre�lonych
w § 14 niniejszego Statutu.

V. Nadzór nad dzia³alno�ci¹ organów So³ectwa

§ 19. 1. Nadzór nad dzia³alno�ci¹ organów So³ectwa
sprawuje Rada  Miejska  i Burmistrz.

2. Rada Miejska nadzoruje dzia³alno�æ So³ectwa za po-
moc¹ w³asnych komisji poprzez lustracjê So³ectwa i ocenê sta-
nu So³ectwa na sesji Rady Miejskiej, przy czym So³ectwo winno
byæ zlustrowane przynajmniej raz w kadencji.

3. Burmistrz ma prawo wgl¹du do dokumentów oraz pra-
wo ¿¹dania od So³tysa niezbêdnych informacji i danych dotycz¹-
cych funkcjonowania So³ectwa.

4. Burmistrz stwarza warunki aby organy So³ectwa mog³y
realizowaæ swoje zadania w sposób jak najbardziej efektywny.

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

VI. Postanowienia koñcowe

§ 20. Zmiany Statutu  dokonuje   Rada   Miejska  po   kon-
sultacji  z  mieszkañcami So³ectwa :

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

§ 21. Sprawy sporne miêdzy organami So³ectwa dotycz¹-
ce interpretacji niniejszego Statutu rozpatruje Rada Miejska.

Za³¹cznik nr 5
do uchwa³y Nr V/44/03

Rady Miejskiej w Ole�nie
z dnia 26 marca 2003 r.

STATUT
So³ectwa  Broniec

Gmina Olesno

Postanowienia ogólne

§ 1. 1. So³ectwo Broniec, zwane dalej " So³ectwem", jest
jednostk¹ pomocnicz¹ Gminy Olesno, zwanej dalej " Gmin¹",
powo³an¹ w celu realizacji jej zadañ wynikaj¹cych z przepisów
prawa, Statutu Gminy, a w szczególno�ci w zakresie zaspokaja-
nia potrzeb wspólnoty samorz¹dowej mieszkañców.

2. So³ectwo jest wspólnot¹ samorz¹dow¹ osób maj¹cych
miejsce zamieszkania i przebywaj¹cych z zamiarem sta³ego
pobytu na terenie So³ectwa.

3. Siedzib¹ So³ectwa jest wie� Broniec.

§ 2. So³ectwo obejmuje obszar  581,42 ha.

I. Zakres dzia³ania i zadania So³ectwa

§ 3. Do zadañ So³ectwa nale¿y :
1) zapewnienie udzia³u mieszkañców w rozpatrywaniu
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spraw socjalno-bytowych, kulturalnych, opieki zdrowotnej, sportu
i wypoczynku, budowy dróg, planowania przestrzennego i in-
nych zwi¹zanych z miejscem zamieszkania,

2) organizowanie samopomocy mieszkañców i wspólnych
prac na rzecz miejsca zamieszkania, zw³aszcza w zakresie utrzy-
mania czysto�ci, spokoju i porz¹dku publicznego,

3) utrzymanie, konserwacje, remont obiektów  i urz¹dzeñ
komunalnych bêd¹cych w u¿ytkowaniu So³ectwa,

4) opiniowanie w sprawach mienia komunalnego znaj-
duj¹cego siê na terenie So³ectwa i bie¿¹ce korzystanie  z tego
mienia w zakresie zwyk³ego zarz¹du  oraz  pobieranie docho-
dów z tego mienia.

§ 4. Zadania okre�lone w § 3 So³ectwo realizuje poprzez :
1) podejmowanie uchwa³ w sprawach So³ectwa w ramach

przyznanych mu ustawowo kompetencji,
2) opiniowanie spraw nale¿¹cych do zakresu dzia³ania

So³ectwa,
3) wspó³uczestnictwo w organizowaniu i przeprowadza-

niu przez Radê Miejsk¹ i Burmistrza konsultacji projektów uchwa³
w sprawach o podstawowym znaczeniu dla So³ectwa,

4) wystêpowanie z wnioskami do Rady Miejskiej i Burmi-
strza o  rozpatrzenie spraw, których  za³atwienie wykracza poza
mo¿liwo�ci So³ectwa.

II. Zasady i tryb zwo³ywania Zebrania Wiejskiego oraz
warunki wa¿no�ci podejmowania uchwa³

§ 5. 1. Prawo do udzia³u w Zebraniu Wiejskim maj¹ wszy-
scy mieszkañcy So³ectwa, posiadaj¹cy czynne prawo wyborcze.

§ 6. 1. Zebranie Wiejskie jest zwo³ywane przez So³tysa z
w³asnej inicjatywy lub na pisemny wniosek :

1) Rady So³eckiej,
2) co najmniej 1/5 mieszkañców uprawnionych do udzia-

³u w Zebraniu,
3) Rady Miejskiej w Ole�nie,
4) Burmistrza Olesna.
2. Zebranie Wiejskie odbywa siê w miarê istniej¹cych

potrzeb, nie rzadziej jednak ni¿ raz w roku.

§ 7. Zebranie Wiejskie jest wa¿ne, je¿eli zostali o nim
zawiadomieni mieszkañcy przez obwieszczenie na tablicach
og³oszeñ w So³ectwie lub w inny przyjêty w So³ectwie sposób.

§ 8. 1. Uchwa³y Zebrania Wiejskiego zapadaj¹ zwyk³¹ wiêk-
szo�ci¹ g³osów w obecno�ci co najmniej 1/5 mieszkañców
uprawnionych do udzia³u w zebraniu.

2. O ile w wyznaczonym terminie w zebraniu nie uzyskano
niezbêdnego quorum, Zebranie Wiejskie mo¿e siê odbyæ w
II terminie - wyznaczonym w tym samym dniu po up³ywie 15 minut
lub w innym terminie, a uchwa³y zapadaj¹ zwyk³¹ wiêkszo�ci¹
g³osów bez wzglêdu na liczbê obecnych mieszkañców na ze-
braniu.

3. Wybór So³tysa i Rady So³eckiej dokonywany jest zwyk³¹
wiêkszo�ci¹ g³osów.

4. Odwo³anie So³tysa lub poszczególnych cz³onków Rady
So³eckiej nastêpuje w  taki sposób jak ich powo³anie.

5. Uchwa³y i opinie Zebrania Wiejskiego So³tys przekazu-
je Burmistrzowi.

6. Burmistrz w zale¿no�ci od charakteru sprawy, za³atwia
je we w³asnym zakresie lub przekazuje do rozpatrzenia na sesji
Rady Miejskiej.

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

III. Organy So³ectwa

§ 9. 1. Kadencja organów So³ectwa trwa 4 lata.
2. So³tys i Rada So³ecka dzia³aj¹ do dnia wyboru nowego

So³tysa i nowej Rady So³eckiej.

§ 10. Zebranie Wiejskie :
1) wybiera i odwo³uje So³tysa oraz Radê So³eck¹ lub po-

szczególnych jej   cz³onków,
2) rozpatruje sprawozdania z pracy So³tysa,
3) podejmuje uchwa³y, maj¹ce charakter opinii, w spra-

wach tworzenia, ³¹czenia, podzia³u, znoszenia So³ectwa i zmia-
ny nazwy So³ectwa,

4) podejmuje uchwa³y, maj¹ce charakter opinii, w spra-
wach maj¹tkowych przekraczaj¹cych zakres zwyk³ego zarz¹du :
dotyczy to w szczególno�ci spraw zbycia, obci¹¿enia oraz wy-
dzier¿awiania  i najmu mienia gminnego,

5) podejmuje inne uchwa³y w sprawach istotnych dla So-
³ectwa oraz sprawach okre�lonych przepisami prawa,

6) upowa¿nia So³tysa do przedstawienia organom Gminy,
w okresie miêdzy zebraniami, opinii i wniosków w sprawach z
zakresu dzia³ania So³ectwa.

§ 11. So³tys :
1) zwo³uje Zebrania Wiejskie, z wyj¹tkiem zebrañ okre�lo-

nych w  § 10  pkt.1, ustalaj¹c dzieñ, godzinê, miejsce zebrania
oraz projekt porz¹dku obrad oraz informuje o tym mieszkañców
na 7 dni przed terminem zebrania,

2) przygotowuje projekty uchwa³,
3) wystêpuje do Zebrania Wiejskiego z inicjatywami miesz-

kañców w rozwi¹zaniu problemów So³ectwa,
4) organizuje  wykonanie uchwa³ Zebrañ Wiejskich, kon-

troluje ich wykonanie, informuje o ich wykonaniu na Zebraniu
Wiejskim,

5) wspó³pracuje z Rad¹ Miejsk¹, Burmistrzem i Rad¹
So³eck¹ w realizacji zadañ So³ectwa,

6) sk³ada raz w roku, na Zebraniu Wiejskim, sprawozda-
nie ze swej dzia³alno�ci,

7) reprezentuje mieszkañców So³ectwa wobec Rady Miej-
skiej i Burmistrza,

8) zarz¹dza przekazanym So³ectwu mieniem komunalnym
w zakresie zwyk³ego zarz¹du w rozumieniu Kodeksu cywilnego,

9) reprezentuje So³ectwo na zewn¹trz, w tym tak¿e w za-
kresie wynikaj¹cym ze zdolno�ci s¹dowej So³ectwa,

10) wnioski sk³adane organom Gminy  przekazuje do wia-
domo�ci radnemu z  danego okrêgu wyborczego.

§ 12.1. Na wniosek co najmniej 20% mieszkañców wsi,
Zebranie Wiejskie mo¿e odwo³aæ So³tysa przed up³ywem ka-
dencji.

2. Do odwo³ania So³tysa wymagana jest obecno�æ co
najmniej 20% mieszkañców uprawnionych do g³osowania.

§ 13. 1. Rada So³ecka sk³ada siê z 3 osób.
2. Rada So³ecka w szczególno�ci :
1) wspó³dzia³a z So³tysem w prowadzeniu i za³atwianiu

spraw So³ectwa,
2) inicjuje dzia³ania spo³ecznie u¿yteczne dla So³ectwa i

jego mieszkañców.

IV. Tryb wyborów So³tysa i Rady So³eckiej

§ 14. 1. Zebranie Wiejskie, na którym ma byæ dokonany
wybór So³tysa i cz³onków Rady So³eckiej zwo³uje Burmistrz okre-
�laj¹c dzieñ, miejsce i godzinê Zebrania Wiejskiego.

2. Zarz¹dzenie Burmistrza o zwo³aniu Zebrania Wiejskie-
go dla wyboru So³tysa i Rady So³eckiej podaje siê do wiadomo-
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�ci mieszkañcom So³ectwa co najmniej na 7 dni przed wyzna-
czon¹ dat¹ zebrania.

3. Na Zebraniu Wiejskim sporz¹dza siê listê obecno�ci
uczestników zebrania uprawnionych do g³osowania.

4. Przewodnicz¹cy Zebrania Wiejskiego zwo³anego dla
dokonania wyboru So³tysa i Rady So³eckiej stwierdza wa¿no�æ
Zebrania Wiejskiego podaj¹c powy¿sze do protoko³u.

§ 15. 1. Wybory przeprowadza komisja skrutacyjna w sk³a-
dzie 3 osób wybrana   spo�ród uprawnionych do g³osowania
uczestników zebrania. Cz³onkiem komisji nie mo¿e byæ osoba
kandyduj¹ca na So³tysa lub cz³onka Rady So³eckiej.

2. Mieszkañcy g³osuj¹ na opieczêtowanych kartach do g³o-
sowania, przy czym za g³osy wa¿ne uznaje siê  te, które oddano
w ka¿dorazowo okre�lony sposób i na kartach ustalonych dla
danego g³osowania.

3. Do zadañ komisji nale¿y :
1) przyjêcie zg³oszeñ kandydatów,
2) przeprowadzenie g³osowania,
3) ustalenie wyników g³osowania,
4) sporz¹dzenie protoko³ów o wynikach wyborów,
5) og³oszenie wyników wyborów.
4. Za wybranych uwa¿a siê tych kandydatów, którzy uzy-

skali najwiêksz¹ liczbê g³osów.
5. Protokó³ podpisuj¹ przewodnicz¹cy i cz³onkowie komi-

sji skrutacyjnej.

§ 16. 1. Kandydatów na So³tysa i cz³onków Rady So³eckiej
zg³aszaj¹ uczestnicy Zebrania Wiejskiego.

2. Zg³oszenia kandydatów na So³tysa i cz³onka Rady So-
³eckiej dokonuje siê oddzielnie.

§ 17. 1. So³tys i cz³onkowie Rady So³eckiej odpowiedzialni
s¹ przed Zebraniem Wiejskim i mog¹ byæ przez Zebranie Wiej-
skie odwo³ani przed up³ywem kadencji, je¿eli nie wykonuj¹ swoich
obowi¹zków, naruszaj¹ postanowienia Statutu i uchwa³ Zebra-
nia Wiejskiego lub dopu�cili siê czynu dyskwalifikuj¹cego ich w
opinii �rodowiska.

2. Odwo³anie z zajmowanej funkcji powinno byæ podjête
po wys³uchaniu zainteresowanego.

3. Podczas g³osowania w sprawach odwo³ania So³tysa i
cz³onków Rady So³eckiej przepis § 12 stosuje siê odpowiednio.

§ 18. 1. W przypadku odwo³ania lub ust¹pienia So³tysa,
Burmistrz  zarz¹dza nowe wybory w terminie do 30 dni.

2. Nowe wybory odbywaj¹ siê wed³ug zasad okre�lonych
w § 14 niniejszego Statutu.

V. Nadzór nad dzia³alno�ci¹ organów So³ectwa

§ 19. 1. Nadzór   nad   dzia³alno�ci¹  organów   So³ectwa
sprawuje   Rada    Miejska i Burmistrz.

2. Rada Miejska nadzoruje dzia³alno�æ So³ectwa za po-
moc¹ w³asnych komisji poprzez lustracjê So³ectwa i ocenê sta-
nu So³ectwa na sesji Rady Miejskiej, przy czym So³ectwo winno
byæ zlustrowane przynajmniej raz w kadencji.

3. Burmistrz ma prawo wgl¹du do dokumentów oraz pra-
wo ¿¹dania od So³tysa niezbêdnych informacji i danych dotycz¹-
cych funkcjonowania So³ectwa.

4. Burmistrz stwarza warunki aby organy So³ectwa mog³y
realizowaæ swoje zadania w sposób jak najbardziej efektywny.

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

VI. Postanowienia koñcowe

§ 20. Zmiany Statutu  dokonuje  Rada  Miejska  po  konsul-
tacji  z   mieszkañcami So³ectwa :

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

§ 21. Sprawy sporne miêdzy organami So³ectwa dotycz¹-
ce interpretacji niniejszego Statutu rozpatruje Rada Miejska.

Za³¹cznik nr 6
do uchwa³y Nr V/44/03

Rady Miejskiej w Ole�nie
z dnia 26 marca 2003 r.

STATUT
So³ectwa  Grodzisko

Gmina Olesno

Postanowienia ogólne

§ 1. 1. So³ectwo Grodzisko, zwane dalej " So³ectwem",
jest jednostk¹ pomocnicz¹ Gminy Olesno, zwanej dalej " Gmin¹",
powo³an¹ w celu realizacji jej zadañ wynikaj¹cych z przepisów
prawa, Statutu Gminy, a w szczególno�ci w zakresie zaspokaja-
nia potrzeb wspólnoty samorz¹dowej mieszkañców.

2. So³ectwo jest wspólnot¹ samorz¹dow¹ osób maj¹cych
miejsce zamieszkania i przebywaj¹cych z zamiarem sta³ego
pobytu na terenie So³ectwa.

3. Siedzib¹ So³ectwa jest wie� Grodzisko

§ 2. So³ectwo obejmuje obszar  775,61 ha.

I. Zakres dzia³ania i zadania So³ectwa

§ 3. Do zadañ So³ectwa nale¿y :
1) zapewnienie udzia³u mieszkañców w rozpatrywaniu

spraw socjalno-bytowych, kulturalnych, opieki zdrowotnej, sportu
i wypoczynku, budowy dróg, planowania przestrzennego i in-
nych zwi¹zanych z miejscem zamieszkania,

2) organizowanie samopomocy mieszkañców i wspólnych
prac na rzecz miejsca zamieszkania, zw³aszcza w zakresie utrzy-
mania czysto�ci, spokoju i porz¹dku publicznego,

3) utrzymanie, konserwacje, remont obiektów  i urz¹dzeñ
komunalnych bêd¹cych w u¿ytkowaniu So³ectwa,

4) opiniowanie w sprawach mienia komunalnego znaj-
duj¹cego siê na terenie So³ectwa i bie¿¹ce korzystanie  z tego
mienia w zakresie zwyk³ego zarz¹du  oraz  pobieranie docho-
dów z tego mienia,

§ 4. Zadania okre�lone w § 3 So³ectwo realizuje poprzez :
1) podejmowanie uchwa³ w sprawach So³ectwa w ramach

przyznanych mu ustawowo kompetencji,
2) opiniowanie spraw nale¿¹cych do zakresu dzia³ania

So³ectwa,
3) wspó³uczestnictwo w organizowaniu i przeprowadza-

niu przez Radê Miejsk¹ i Burmistrza konsultacji projektów uchwa³
w sprawach o podstawowym znaczeniu dla So³ectwa,

4) wystêpowanie z wnioskami do Rady Miejskiej i Burmi-
strza o  rozpatrzenie spraw, których  za³atwienie wykracza poza
mo¿liwo�ci So³ectwa.
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II. Zasady i tryb zwo³ywania Zebrania Wiejskiego oraz
warunki wa¿no�ci podejmowania uchwa³

§ 5. 1. Prawo do udzia³u w Zebraniu Wiejskim maj¹ wszy-
scy mieszkañcy So³ectwa, posiadaj¹cy czynne prawo wyborcze.

§ 6. 1. Zebranie Wiejskie jest zwo³ywane przez So³tysa z
w³asnej inicjatywy lub na pisemny wniosek :

1) Rady So³eckiej,
2) co najmniej 1/5 mieszkañców uprawnionych do udzia-

³u w Zebraniu,
3) Rady Miejskiej w Ole�nie,
4) Burmistrza Olesna.
2. Zebranie Wiejskie odbywa siê w miarê istniej¹cych

potrzeb, nie rzadziej jednak ni¿ raz w roku.

§ 7. Zebranie Wiejskie jest wa¿ne, je¿eli zostali o nim
zawiadomieni mieszkañcy przez obwieszczenie na tablicach
og³oszeñ w So³ectwie lub w inny przyjêty w So³ectwie sposób.

§ 8. 1. Uchwa³y Zebrania Wiejskiego zapadaj¹ zwyk³¹ wiêk-
szo�ci¹ g³osów w obecno�ci co najmniej 1/5 mieszkañców
uprawnionych do udzia³u w zebraniu.

2. O ile w wyznaczonym terminie w zebraniu nie uzyskano
niezbêdnego quorum, Zebranie Wiejskie mo¿e siê odbyæ w
II terminie - wyznaczonym w tym samym dniu po up³ywie 15 minut
lub w innym terminie, a uchwa³y zapadaj¹ zwyk³¹ wiêkszo�ci¹
g³osów bez wzglêdu na liczbê obecnych mieszkañców na ze-
braniu.

3. Wybór So³tysa i Rady So³eckiej dokonywany jest zwyk³¹
wiêkszo�ci¹ g³osów.

4. Odwo³anie So³tysa lub poszczególnych cz³onków Rady
So³eckiej nastêpuje w  taki sposób jak ich powo³anie.

5. Uchwa³y i opinie Zebrania Wiejskiego So³tys przekazu-
je Burmistrzowi.

6. Burmistrz w zale¿no�ci od charakteru sprawy, za³atwia
je we w³asnym zakresie lub przekazuje do rozpatrzenia na sesji
Rady Miejskiej.

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

III. Organy So³ectwa

§ 9. 1. Kadencja organów So³ectwa trwa 4 lata.
2. So³tys i Rada So³ecka dzia³aj¹ do dnia wyboru nowego

So³tysa i nowej Rady So³eckiej.

§ 10. Zebranie Wiejskie :
1) wybiera i odwo³uje So³tysa oraz Radê So³eck¹ lub po-

szczególnych jej cz³onków,
2) rozpatruje sprawozdania z pracy So³tysa,
3) podejmuje uchwa³y, maj¹ce charakter opinii, w spra-

wach tworzenia, ³¹czenia, podzia³u, znoszenia So³ectwa i zmia-
ny nazwy So³ectwa,

4) podejmuje uchwa³y, maj¹ce charakter opinii, w spra-
wach maj¹tkowych przekraczaj¹cych zakres zwyk³ego zarz¹du :
dotyczy to w szczególno�ci spraw zbycia, obci¹¿enia oraz wy-
dzier¿awiania  i najmu mienia gminnego,

5) podejmuje inne uchwa³y w sprawach istotnych dla So-
³ectwa oraz sprawach okre�lonych przepisami prawa.

6)  upowa¿nia So³tysa do przedstawienia organom gminy,
w okresie miêdzy zebraniami, opinii i wniosków w sprawach z
zakresu dzia³ania So³ectwa.

§ 11. So³tys :
1) zwo³uje Zebrania Wiejskie, z wyj¹tkiem zebrañ okre�lo-

nych w  § 10  pkt.1, ustalaj¹c dzieñ, godzinê, miejsce zebrania
oraz projekt porz¹dku obrad oraz informuje o tym mieszkañców
na 7 dni przed terminem zebrania,

2) przygotowuje projekty uchwa³,
3) wystêpuje do Zebrania Wiejskiego z inicjatywami miesz-

kañców w rozwi¹zaniu problemów So³ectwa,
4) organizuje  wykonanie uchwa³ Zebrañ Wiejskich, kon-

troluje ich wykonanie, informuje o ich wykonaniu na Zebraniu
Wiejskim,

5) wspó³pracuje z Rad¹ Miejsk¹, Burmistrzem i Rad¹
So³eck¹ w realizacji zadañ So³ectwa,

6) sk³ada raz w roku, na Zebraniu Wiejskim, sprawozda-
nie ze swej dzia³alno�ci,

7) reprezentuje mieszkañców so³ectwa wobec Rady Miej-
skiej i Burmistrza,

8) zarz¹dza przekazanym so³ectwu mieniem komunalnym
w zakresie zwyk³ego zarz¹du w rozumieniu Kodeksu cywilnego,

9) reprezentuje So³ectwo na zewn¹trz, w tym tak¿e w za-
kresie wynikaj¹cym ze zdolno�ci s¹dowej So³ectwa,

10) wnioski sk³adane organom Gminy  przekazuje do wia-
domo�ci radnemu z  danego okrêgu wyborczego.

§ 12. 1. Na wniosek co najmniej 20% mieszkañców wsi,
Zebranie Wiejskie mo¿e odwo³aæ So³tysa przed up³ywem ka-
dencji.

2. Do odwo³ania So³tysa wymagana jest obecno�æ co
najmniej 20% mieszkañców uprawnionych do g³osowania.

§ 13. 1. Rada So³ecka sk³ada siê z 3 osób.
2. Rada So³ecka w szczególno�ci :
1) wspó³dzia³a z So³tysem w prowadzeniu i za³atwianiu

spraw So³ectwa,
2) inicjuje dzia³ania spo³ecznie u¿yteczne dla So³ectwa i

jego mieszkañców.

IV. Tryb wyborów So³tysa i Rady So³eckiej

§ 14. 1. Zebranie Wiejskie, na którym ma byæ dokonany
wybór So³tysa i cz³onków Rady So³eckiej zwo³uje Burmistrz okre-
�laj¹c dzieñ, miejsce i godzinê Zebrania Wiejskiego.

2. Zarz¹dzenie Burmistrza o zwo³aniu Zebrania Wiejskie-
go dla wyboru So³tysa i Rady So³eckiej podaje siê do wiadomo-
�ci mieszkañcom So³ectwa co najmniej na 7 dni przed wyzna-
czon¹ dat¹ zebrania.

3. Na Zebraniu Wiejskim sporz¹dza siê listê obecno�ci
uczestników zebrania uprawnionych do g³osowania.

4. Przewodnicz¹cy Zebrania Wiejskiego zwo³anego dla
dokonania wyboru So³tysa i Rady So³eckiej stwierdza wa¿no�æ
Zebrania Wiejskiego podaj¹c powy¿sze do protoko³u.

§ 15. 1. Wybory przeprowadza komisja skrutacyjna w sk³a-
dzie 3 osób wybrana spo�ród uprawnionych do g³osowania
uczestników zebrania. Cz³onkiem komisji nie mo¿e byæ osoba
kandyduj¹ca na So³tysa lub cz³onka Rady So³eckiej.

2. Mieszkañcy g³osuj¹ na opieczêtowanych kartach do g³o-
sowania, przy czym za g³osy wa¿ne uznaje siê  te, które oddano
w ka¿dorazowo okre�lony sposób i na kartach ustalonych dla
danego g³osowania.

3. Do zadañ komisji nale¿y :
1) przyjêcie zg³oszeñ kandydatów,
2) przeprowadzenie g³osowania,
3) ustalenie wyników g³osowania,
4) sporz¹dzenie protoko³ów o wynikach wyborów,
5) og³oszenie wyników wyborów.
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4. Za wybranych uwa¿a siê tych kandydatów, którzy uzy-
skali najwiêksz¹ liczbê g³osów.

5. Protokó³ podpisuj¹ przewodnicz¹cy i cz³onkowie komi-
sji skrutacyjnej.

§ 16. 1. Kandydatów na So³tysa i cz³onków Rady So³eckiej
zg³aszaj¹ uczestnicy Zebrania Wiejskiego.

2. Zg³oszenia kandydatów na So³tysa i cz³onka Rady So-
³eckiej dokonuje siê oddzielnie.

§ 17. 1. So³tys i cz³onkowie Rady So³eckiej odpowiedzialni
s¹ przed Zebraniem Wiejskim i mog¹ byæ przez Zebranie Wiej-
skie odwo³ani przed up³ywem kadencji, je¿eli nie wykonuj¹ swoich
obowi¹zków, naruszaj¹ postanowienia Statutu i uchwa³ Zebra-
nia Wiejskiego lub dopu�cili siê czynu dyskwalifikuj¹cego ich w
opinii �rodowiska.

2. Odwo³anie z zajmowanej funkcji powinno byæ podjête
po wys³uchaniu zainteresowanego.

3. Podczas g³osowania w sprawach odwo³ania So³tysa i
cz³onków Rady So³eckiej przepis § 12 stosuje siê odpowiednio.

§ 18. 1. W przypadku odwo³ania lub ust¹pienia So³tysa,
Burmistrz  zarz¹dza nowe wybory w terminie do 30 dni.

2. Nowe wybory odbywaj¹ siê wed³ug zasad okre�lonych
w § 14 niniejszego Statutu.

V. Nadzór nad dzia³alno�ci¹ organów So³ectwa

§ 19. 1. Nadzór  nad  dzia³alno�ci¹ organów So³ectwa
sprawuje Rada  Miejska i Burmistrz.

2. Rada Miejska nadzoruje dzia³alno�æ So³ectwa za po-
moc¹ w³asnych komisji poprzez lustracjê So³ectwa i ocenê sta-
nu so³ectwa na sesji Rady Miejskiej, przy czym So³ectwo winno
byæ zlustrowane przynajmniej raz w kadencji.

3. Burmistrz ma prawo wgl¹du do dokumentów oraz pra-
wo ¿¹dania od So³tysa niezbêdnych informacji i danych dotycz¹-
cych funkcjonowania So³ectwa.

4. Burmistrz stwarza warunki aby organy So³ectwa mog³y
realizowaæ swoje zadania w sposób jak najbardziej efektywny.

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

VI. Postanowienia koñcowe

§ 20. Zmiany Statutu  dokonuje   Rada   Miejska  po   kon-
sultacji  z   mieszkañcami So³ectwa :

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

§ 21. Sprawy sporne miêdzy organami So³ectwa dotycz¹-
ce interpretacji niniejszego Statutu rozpatruje Rada Miejska.

Za³¹cznik nr 7
do uchwa³y Nr V/44/03

Rady Miejskiej w Ole�nie
z dnia 26 marca 2003 r.

STATUT
So³ectwa  Kolonia £omnicka

Gmina Olesno

Postanowienia ogólne.

§ 1. 1. So³ectwo Kolonia £omnicka, zwane dalej " So³ec-
twem", jest jednostk¹ pomocnicz¹ Gminy Olesno, zwanej dalej

" Gmin¹", powo³an¹ w celu realizacji jej zadañ wynikaj¹cych z
przepisów prawa, Statutu Gminy, a w szczególno�ci w zakresie
zaspokajania potrzeb wspólnoty samorz¹dowej mieszkañców.

2. So³ectwo jest wspólnot¹ samorz¹dow¹ osób maj¹cych
miejsce zamieszkania i przebywaj¹cych z zamiarem sta³ego
pobytu na terenie So³ectwa.

3. Siedzib¹ So³ectwa jest wie� Kolonia £omnicka.

§ 2.So³ectwo obejmuje obszar  1.136,59 ha.

I. Zakres dzia³ania i zadania So³ectwa

§ 3. Do zadañ So³ectwa nale¿y :
1) zapewnienie udzia³u mieszkañców w rozpatrywaniu

spraw socjalno-bytowych, kulturalnych, opieki zdrowotnej, sportu
i wypoczynku, budowy dróg, planowania przestrzennego i in-
nych zwi¹zanych z miejscem zamieszkania,

2) organizowanie samopomocy mieszkañców i wspólnych
prac na rzecz miejsca zamieszkania, zw³aszcza w zakresie utrzy-
mania czysto�ci, spokoju i porz¹dku publicznego,

3) utrzymanie, konserwacje, remont obiektów  i urz¹dzeñ
komunalnych bêd¹cych w u¿ytkowaniu So³ectwa,

4) opiniowanie w sprawach mienia komunalnego znajduj¹ce-
go siê na terenie So³ectwa i bie¿¹ce korzystanie  z tego mienia w
zakresie zwyk³ego zarz¹du  oraz  pobieranie dochodów z tego mienia,

§ 4. Zadania okre�lone w § 3 So³ectwo realizuje poprzez :
1) podejmowanie uchwa³ w sprawach So³ectwa w ramach

przyznanych mu ustawowo kompetencji,
2) opiniowanie spraw nale¿¹cych do zakresu dzia³ania

So³ectwa,
3) wspó³uczestnictwo w organizowaniu i przeprowadza-

niu przez Radê Miejsk¹ i Burmistrza konsultacji projektów uchwa³
w sprawach o podstawowym znaczeniu dla So³ectwa,

4) wystêpowanie z wnioskami do Rady Miejskiej i Burmi-
strza o  rozpatrzenie spraw, których  za³atwienie wykracza poza
mo¿liwo�ci So³ectwa.

II.  Zasady i tryb zwo³ywania Zebrania Wiejskiego oraz
warunki wa¿no�ci podejmowania uchwa³

§ 5. 1. Prawo do udzia³u w Zebraniu Wiejskim maj¹ wszy-
scy mieszkañcy So³ectwa, posiadaj¹cy czynne prawo wyborcze.

§ 6. 1. Zebranie Wiejskie jest zwo³ywane przez So³tysa z
w³asnej inicjatywy lub na pisemny wniosek :

1) Rady So³eckiej,
2) co najmniej 1/5 mieszkañców uprawnionych do udzia-

³u w Zebraniu,
3) Rady Miejskiej w Ole�nie,
4) Burmistrza Olesna.
2. Zebranie Wiejskie odbywa siê w miarê istniej¹cych

potrzeb, nie rzadziej jednak ni¿ raz w roku.

§ 7. Zebranie Wiejskie jest wa¿ne, je¿eli zostali o nim
zawiadomieni mieszkañcy przez obwieszczenie na tablicach
og³oszeñ w So³ectwie lub w inny przyjêty w So³ectwie sposób.

§ 8. 1. Uchwa³y Zebrania Wiejskiego zapadaj¹ zwyk³¹ wiêk-
szo�ci¹ g³osów w obecno�ci co najmniej 1/5 mieszkañców
uprawnionych do udzia³u w zebraniu.

2. O ile w wyznaczonym terminie w zebraniu nie uzyskano
niezbêdnego quorum, Zebranie Wiejskie mo¿e siê odbyæ w
II terminie - wyznaczonym w tym samym dniu po up³ywie 15 minut
lub w innym terminie, a uchwa³y zapadaj¹ zwyk³¹ wiêkszo�ci¹
g³osów bez wzglêdu na liczbê obecnych mieszkañców na ze-
braniu.
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3. Wybór So³tysa i Rady So³eckiej dokonywany jest zwyk³¹
wiêkszo�ci¹ g³osów.

4. Odwo³anie So³tysa lub poszczególnych cz³onków Rady
So³eckiej nastêpuje w  taki sposób jak ich powo³anie.

5. Uchwa³y i opinie Zebrania Wiejskiego So³tys przekazu-
je Burmistrzowi.

6. Burmistrz w zale¿no�ci od charakteru sprawy, za³atwia
je we w³asnym zakresie lub przekazuje do rozpatrzenia na sesji
Rady Miejskiej.

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

III. Organy So³ectwa

§ 9. 1. Kadencja organów So³ectwa trwa 4 lata.
2. So³tys i Rada So³ecka dzia³aj¹ do dnia wyboru nowego

So³tysa i nowej Rady So³eckiej.

§ 10. Zebranie Wiejskie :
1) wybiera i odwo³uje So³tysa oraz Radê So³eck¹ lub po-

szczególnych jej cz³onków,
2) rozpatruje sprawozdania z pracy So³tysa,
3) podejmuje uchwa³y, maj¹ce charakter opinii, w spra-

wach tworzenia, ³¹czenia, podzia³u, znoszenia So³ectwa i zmia-
ny nazwy So³ectwa,

4) podejmuje uchwa³y, maj¹ce charakter opinii, w spra-
wach maj¹tkowych przekraczaj¹cych zakres zwyk³ego zarz¹du :
dotyczy to w szczególno�ci spraw zbycia, obci¹¿enia oraz wy-
dzier¿awiania  i najmu mienia gminnego,

5) podejmuje inne uchwa³y w sprawach istotnych dla So-
³ectwa oraz sprawach okre�lonych przepisami prawa.

6)  upowa¿nia So³tysa do przedstawienia organom Gmi-
ny, w okresie miêdzy zebraniami, opinii i wniosków w sprawach
z zakresu dzia³ania So³ectwa.

§ 11. So³tys :
1) zwo³uje Zebrania Wiejskie, z wyj¹tkiem zebrañ okre�lo-

nych w  § 10  pkt.1, ustalaj¹c dzieñ, godzinê, miejsce zebrania
oraz projekt porz¹dku  obrad oraz informuje o tym mieszkañców
na 7 dni przed terminem  zebrania,

2) przygotowuje projekty uchwa³,
3) wystêpuje do Zebrania Wiejskiego z inicjatywami miesz-

kañców w rozwi¹zaniu problemów So³ectwa,
4) organizuje  wykonanie uchwa³ Zebrañ Wiejskich, kon-

troluje ich wykonanie, informuje o ich wykonaniu na Zebraniu
Wiejskim,

5) wspó³pracuje z Rad¹ Miejsk¹, Burmistrzem i Rad¹
So³eck¹ w realizacji zadañ So³ectwa,

6) sk³ada raz w roku, na Zebraniu Wiejskim, sprawozda-
nie ze swej dzia³alno�ci,

7) reprezentuje mieszkañców So³ectwa wobec Rady Miej-
skiej i Burmistrza,

8) zarz¹dza przekazanym so³ectwu mieniem komunalnym w
zakresie zwyk³ego zarz¹du w rozumieniu Kodeksu cywilnego,

9) reprezentuje so³ectwo na zewn¹trz, w tym tak¿e w za-
kresie wynikaj¹cym ze zdolno�ci s¹dowej So³ectwa,

10) wnioski sk³adane organom Gminy  przekazuje do wia-
domo�ci radnemu z danego okrêgu wyborczego.

§ 12. 1. Na wniosek co najmniej 20% mieszkañców wsi,
Zebranie Wiejskie mo¿e odwo³aæ So³tysa przed up³ywem ka-
dencji.

2. Do odwo³ania So³tysa wymagana jest obecno�æ co
najmniej 20% mieszkañców uprawnionych do g³osowania.

§ 13. 1. Rada So³ecka sk³ada siê z 3 osób.

2. Rada So³ecka w szczególno�ci :
1) wspó³dzia³a z So³tysem w prowadzeniu i za³atwianiu

spraw So³ectwa,
2) inicjuje dzia³ania spo³ecznie u¿yteczne dla So³ectwa i

jego mieszkañców.

IV. Tryb wyborów So³tysa i Rady So³eckiej

§ 14. 1. Zebranie Wiejskie, na którym ma byæ dokonany
wybór So³tysa i cz³onków Rady So³eckiej zwo³uje Burmistrz okre-
�laj¹c dzieñ, miejsce i godzinê Zebrania Wiejskiego.

2. Zarz¹dzenie Burmistrza o zwo³aniu Zebrania Wiejskie-
go dla wyboru So³tysa i Rady So³eckiej podaje siê do wiadomo-
�ci mieszkañcom So³ectwa co najmniej na 7 dni przed wyzna-
czon¹ dat¹ zebrania.

3. Na Zebraniu Wiejskim sporz¹dza siê listê obecno�ci
uczestników zebrania uprawnionych do g³osowania.

4. Przewodnicz¹cy Zebrania Wiejskiego zwo³anego dla
dokonania wyboru So³tysa i Rady So³eckiej stwierdza wa¿no�æ
Zebrania Wiejskiego podaj¹c powy¿sze do protoko³u.

§ 15. 1. Wybory przeprowadza komisja skrutacyjna w sk³a-
dzie 3 osób wybrana spo�ród uprawnionych do g³osowania
uczestników zebrania. Cz³onkiem komisji nie mo¿e byæ osoba
kandyduj¹ca na So³tysa lub cz³onka Rady So³eckiej.

2. Mieszkañcy g³osuj¹ na opieczêtowanych kartach do g³o-
sowania, przy czym za g³osy wa¿ne uznaje siê  te, które oddano
w ka¿dorazowo okre�lony sposób i na kartach ustalonych dla
danego g³osowania.

3. Do zadañ komisji nale¿y :
1) przyjêcie zg³oszeñ kandydatów,
2) przeprowadzenie g³osowania,
3) ustalenie wyników g³osowania,
4) sporz¹dzenie protoko³ów o wynikach wyborów,
5) og³oszenie wyników wyborów.
4. Za wybranych uwa¿a siê tych kandydatów, którzy uzy-

skali najwiêksz¹ liczbê g³osów.
5. Protokó³ podpisuj¹ przewodnicz¹cy i cz³onkowie komi-

sji skrutacyjnej.

§ 16. 1. Kandydatów na So³tysa i cz³onków Rady So³eckiej
zg³aszaj¹ uczestnicy Zebrania Wiejskiego.

2. Zg³oszenia kandydatów na So³tysa i cz³onka Rady So-
³eckiej dokonuje siê oddzielnie.

§ 17. 1. So³tys i cz³onkowie Rady So³eckiej odpowiedzialni
s¹ przed Zebraniem Wiejskim i mog¹ byæ przez Zebranie Wiej-
skie odwo³ani przed up³ywem kadencji, je¿eli nie wykonuj¹ swoich
obowi¹zków, naruszaj¹ postanowienia Statutu i uchwa³ Zebra-
nia Wiejskiego lub dopu�cili siê czynu dyskwalifikuj¹cego ich w
opinii �rodowiska.

2. Odwo³anie z zajmowanej funkcji powinno byæ podjête
po wys³uchaniu zainteresowanego.

3. Podczas g³osowania w sprawach odwo³ania So³tysa i
cz³onków Rady So³eckiej przepis § 12 stosuje siê odpowiednio.

§ 18. 1. W przypadku odwo³ania lub ust¹pienia So³tysa,
Burmistrz  zarz¹dza nowe wybory w terminie do 30 dni.

2. Nowe wybory odbywaj¹ siê wed³ug zasad okre�lonych
w § 14 niniejszego Statutu.

V. Nadzór nad dzia³alno�ci¹ organów So³ectwa

§ 19. 1. Nadzór nad dzia³alno�ci¹  organów So³ectwa
sprawuje  Rada   Miejska i Burmistrz.
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2. Rada Miejska nadzoruje dzia³alno�æ So³ectwa za po-
moc¹ w³asnych komisji poprzez lustracjê So³ectwa i ocenê sta-
nu So³ectwa na sesji Rady Miejskiej, przy czym So³ectwo winno
byæ zlustrowane przynajmniej raz w kadencji.

3. Burmistrz ma prawo wgl¹du do dokumentów oraz pra-
wo ¿¹dania od So³tysa niezbêdnych informacji i danych dotycz¹-
cych funkcjonowania So³ectwa.

4. Burmistrz stwarza warunki aby organy So³ectwa mog³y
realizowaæ swoje zadania w sposób jak najbardziej efektywny.

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

VI. Postanowienia koñcowe

§ 20. Zmiany Statutu  dokonuje  Rada  Miejska  po  konsul-
tacji  z  mieszkañcami So³ectwa :

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

§ 21. Sprawy sporne miêdzy organami So³ectwa dotycz¹-
ce interpretacji niniejszego Statutu rozpatruje Rada Miejska.

Za³¹cznik nr 8
do uchwa³y Nr V/44/03

Rady Miejskiej w Ole�nie
z dnia 26 marca 2003 r.

STATUT
So³ectwa  Kucoby

Gmina Olesno

Postanowienia ogólne

§ 1. 1. So³ectwo Kucoby, zwane dalej " So³ectwem", jest
jednostk¹ pomocnicz¹ Gminy Olesno, zwanej dalej " Gmin¹",
powo³an¹ w celu realizacji jej zadañ wynikaj¹cych z przepisów
prawa, Statutu Gminy, a w szczególno�ci w zakresie zaspokaja-
nia potrzeb wspólnoty samorz¹dowej mieszkañców.

2. So³ectwo jest wspólnot¹ samorz¹dow¹ osób maj¹cych
miejsce zamieszkania i przebywaj¹cych z zamiarem sta³ego
pobytu na terenie So³ectwa.

3. Siedzib¹ So³ectwa jest wie� Kucoby.

§ 2. So³ectwo obejmuje obszar  384,46 ha.

I. Zakres dzia³ania i zadania So³ectwa

§ 3. Do zadañ So³ectwa nale¿y :
1) zapewnienie udzia³u mieszkañców w rozpatrywaniu

spraw socjalno-bytowych, kulturalnych, opieki zdrowotnej, sportu
i wypoczynku, budowy dróg, planowania przestrzennego i in-
nych zwi¹zanych z miejscem zamieszkania,

2) organizowanie samopomocy mieszkañców i wspólnych
prac na rzecz miejsca zamieszkania, zw³aszcza w zakresie utrzy-
mania czysto�ci, spokoju i porz¹dku publicznego,

3) utrzymanie, konserwacje, remont obiektów  i urz¹dzeñ
komunalnych bêd¹cych w u¿ytkowaniu So³ectwa,

4) opiniowanie w sprawach mienia komunalnego znaj-
duj¹cego siê na terenie So³ectwa i bie¿¹ce korzystanie  z tego
mienia w zakresie zwyk³ego zarz¹du  oraz  pobieranie docho-
dów z tego mienia,

§ 4. Zadania okre�lone w § 3 So³ectwo realizuje poprzez :
1) podejmowanie uchwa³ w sprawach so³ectwa w ramach

przyznanych mu ustawowo kompetencji,
2) opiniowanie spraw nale¿¹cych do zakresu dzia³ania

So³ectwa,
3) wspó³uczestnictwo w organizowaniu i przeprowadza-

niu przez Radê Miejsk¹ i Burmistrza konsultacji projektów uchwa³
w sprawach o podstawowym znaczeniu dla So³ectwa,

4) wystêpowanie z wnioskami do Rady Miejskiej i Burmi-
strza o  rozpatrzenie spraw, których  za³atwienie wykracza poza
mo¿liwo�ci So³ectwa.

II. Zasady i tryb zwo³ywania Zebrania Wiejskiego oraz
warunki wa¿no�ci podejmowania uchwa³

§ 5. 1. Prawo do udzia³u w Zebraniu Wiejskim maj¹ wszy-
scy mieszkañcy So³ectwa, posiadaj¹cy czynne prawo wyborcze.

§ 6. 1. Zebranie Wiejskie jest zwo³ywane przez So³tysa z
w³asnej inicjatywy lub na pisemny wniosek :

1) Rady So³eckiej,
2) co najmniej 1/5 mieszkañców uprawnionych do udzia-

³u w Zebraniu,
3) Rady Miejskiej w Ole�nie,
4) Burmistrza Olesna.
2. Zebranie Wiejskie odbywa siê w miarê istniej¹cych

potrzeb, nie rzadziej jednak ni¿ raz w roku.

§ 7. Zebranie Wiejskie jest wa¿ne, je¿eli zostali o nim
zawiadomieni mieszkañcy przez obwieszczenie na tablicach
og³oszeñ w So³ectwie lub w inny przyjêty w So³ectwie sposób.

§ 8. 1. Uchwa³y Zebrania Wiejskiego zapadaj¹ zwyk³¹ wiêk-
szo�ci¹ g³osów w obecno�ci co najmniej 1/5 mieszkañców
uprawnionych do udzia³u w zebraniu.

2. O ile w wyznaczonym terminie w zebraniu nie uzyskano
niezbêdnego quorum, Zebranie Wiejskie mo¿e siê odbyæ w II termi-
nie - wyznaczonym w tym samym dniu po up³ywie 15 minut lub w
innym terminie, a uchwa³y zapadaj¹ zwyk³¹ wiêkszo�ci¹ g³osów
bez wzglêdu na liczbê obecnych mieszkañców na zebraniu.

3. Wybór So³tysa i Rady So³eckiej dokonywany jest zwyk³¹
wiêkszo�ci¹ g³osów.

4. Odwo³anie So³tysa lub poszczególnych cz³onków Rady
So³eckiej nastêpuje w  taki sposób jak ich powo³anie.

5. Uchwa³y i opinie Zebrania Wiejskiego So³tys przekazu-
je Burmistrzowi.

6. Burmistrz w zale¿no�ci od charakteru sprawy, za³atwia
je we w³asnym zakresie lub przekazuje do rozpatrzenia na sesji
Rady Miejskiej.

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

III. Organy So³ectwa

§ 9. 1. Kadencja organów So³ectwa trwa 4 lata.
2. So³tys i Rada So³ecka dzia³aj¹ do dnia wyboru nowego

So³tysa i nowej Rady So³eckiej.

§ 10. Zebranie Wiejskie :
1) wybiera i odwo³uje So³tysa oraz Radê So³eck¹ lub po-

szczególnych jej   cz³onków,
2) rozpatruje sprawozdania z pracy So³tysa,
3) podejmuje uchwa³y, maj¹ce charakter opinii, w spra-

wach tworzenia, ³¹czenia, podzia³u, znoszenia So³ectwa i zmia-
ny nazwy So³ectwa,
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4) podejmuje uchwa³y, maj¹ce charakter opinii, w spra-
wach maj¹tkowych przekraczaj¹cych zakres zwyk³ego zarz¹du :
dotyczy to w szczególno�ci spraw zbycia, obci¹¿enia oraz wy-
dzier¿awiania  i najmu mienia gminnego,

5) podejmuje inne uchwa³y w sprawach istotnych dla So-
³ectwa oraz sprawach okre�lonych przepisami prawa.

6)  upowa¿nia So³tysa do przedstawienia organom Gmi-
ny, w okresie miêdzy zebraniami, opinii i wniosków w sprawach
z zakresu dzia³ania So³ectwa.

§ 11. So³tys :
1) zwo³uje Zebrania Wiejskie, z wyj¹tkiem zebrañ okre�lo-

nych w  § 10  pkt.1, ustalaj¹c dzieñ, godzinê, miejsce zebrania
oraz projekt porz¹dku   obrad oraz informuje o tym mieszkañców
na 7 dni przed terminem  zebrania,

2) przygotowuje projekty uchwa³,
3) wystêpuje do Zebrania Wiejskiego z inicjatywami miesz-

kañców w rozwi¹zaniu problemów So³ectwa,
4) organizuje  wykonanie uchwa³ Zebrañ Wiejskich, kon-

troluje ich wykonanie, informuje o ich wykonaniu na Zebraniu
Wiejskim,

5) wspó³pracuje z Rad¹ Miejsk¹, Burmistrzem i Rad¹
So³eck¹ w realizacji zadañ So³ectwa,

6) sk³ada raz w roku, na Zebraniu Wiejskim, sprawozda-
nie ze swej dzia³alno�ci,

7) reprezentuje mieszkañców So³ectwa wobec Rady Miej-
skiej i Burmistrza,

8) zarz¹dza przekazanym So³ectwu mieniem komunalnym
w zakresie zwyk³ego zarz¹du w rozumieniu Kodeksu cywilnego,

9) reprezentuje so³ectwo na zewn¹trz, w tym tak¿e w za-
kresie wynikaj¹cym ze zdolno�ci s¹dowej So³ectwa,

10) wnioski sk³adane organom Gminy  przekazuje do wia-
domo�ci radnemu z  danego okrêgu wyborczego.

§ 12. 1. Na wniosek co najmniej 20% mieszkañców wsi,
Zebranie Wiejskie mo¿e odwo³aæ So³tysa przed up³ywem ka-
dencji.

2. Do odwo³ania So³tysa wymagana jest obecno�æ co
najmniej 20% mieszkañców uprawnionych do g³osowania.

§ 13. 1. Rada So³ecka sk³ada siê z 3 osób.
2. Rada So³ecka w szczególno�ci :
1) wspó³dzia³a z So³tysem w prowadzeniu i za³atwianiu

spraw So³ectwa,
2) inicjuje dzia³ania spo³ecznie u¿yteczne dla So³ectwa i

jego mieszkañców.

IV. Tryb wyborów So³tysa i Rady So³eckiej

§ 14. 1. Zebranie Wiejskie, na którym ma byæ dokonany
wybór So³tysa i cz³onków Rady So³eckiej zwo³uje Burmistrz okre-
�laj¹c dzieñ, miejsce i godzinê Zebrania Wiejskiego.

2. Zarz¹dzenie Burmistrza o zwo³aniu Zebrania Wiejskie-
go dla wyboru So³tysa i Rady So³eckiej podaje siê do wiadomo-
�ci mieszkañcom So³ectwa co najmniej na 7 dni przed wyzna-
czon¹ dat¹ zebrania.

3. Na Zebraniu Wiejskim sporz¹dza siê listê obecno�ci
uczestników zebrania uprawnionych do g³osowania.

4. Przewodnicz¹cy Zebrania Wiejskiego zwo³anego dla
dokonania wyboru So³tysa i Rady So³eckiej stwierdza wa¿no�æ
Zebrania Wiejskiego podaj¹c powy¿sze do protoko³u.

§ 15. 1. Wybory przeprowadza komisja skrutacyjna w sk³a-
dzie 3 osób wybrana   spo�ród uprawnionych do g³osowania
uczestników zebrania. Cz³onkiem komisji nie mo¿e byæ osoba
kandyduj¹ca na So³tysa lub cz³onka Rady So³eckiej.

2. Mieszkañcy g³osuj¹ na opieczêtowanych kartach do g³o-
sowania, przy czym za g³osy wa¿ne uznaje siê  te, które oddano
w ka¿dorazowo okre�lony sposób i na kartach ustalonych dla
danego g³osowania.

3. Do zadañ komisji nale¿y :
1) przyjêcie zg³oszeñ kandydatów,
2) przeprowadzenie g³osowania,
3) ustalenie wyników g³osowania,
4) sporz¹dzenie protoko³ów o wynikach wyborów,
5) og³oszenie wyników wyborów.
4. Za wybranych uwa¿a siê tych kandydatów, którzy uzy-

skali najwiêksz¹ liczbê g³osów.
5. Protokó³ podpisuj¹ przewodnicz¹cy i cz³onkowie komi-

sji skrutacyjnej.

§ 16. 1. Kandydatów na So³tysa i cz³onków Rady So³eckiej
zg³aszaj¹ uczestnicy Zebrania Wiejskiego.

2. Zg³oszenia kandydatów na So³tysa i cz³onka Rady So-
³eckiej dokonuje siê oddzielnie.

§ 17. 1. So³tys i cz³onkowie Rady So³eckiej odpowiedzialni
s¹ przed Zebraniem Wiejskim i mog¹ byæ przez Zebranie Wiej-
skie odwo³ani przed up³ywem kadencji, je¿eli nie wykonuj¹ swoich
obowi¹zków, naruszaj¹ postanowienia Statutu i uchwa³ Zebra-
nia Wiejskiego lub dopu�cili siê czynu dyskwalifikuj¹cego ich w
opinii �rodowiska.

2. Odwo³anie z zajmowanej funkcji powinno byæ podjête
po wys³uchaniu zainteresowanego.

3. Podczas g³osowania w sprawach odwo³ania So³tysa i
cz³onków Rady So³eckiej przepis § 12 stosuje siê odpowiednio.

§ 18. 1. W przypadku odwo³ania lub ust¹pienia So³tysa,
Burmistrz  zarz¹dza nowe wybory w terminie do 30 dni.

2. Nowe wybory odbywaj¹ siê wed³ug zasad okre�lonych
w § 14 niniejszego Statutu.

V. Nadzór nad dzia³alno�ci¹ organów So³ectwa

§ 19. 1. Nadzór   nad   dzia³alno�ci¹  organów   So³ectwa
sprawuje   Rada    Miejska i Burmistrz.

2. Rada Miejska nadzoruje dzia³alno�æ So³ectwa za po-
moc¹ w³asnych komisji poprzez lustracjê So³ectwa i ocenê sta-
nu So³ectwa na sesji Rady Miejskiej, przy czym So³ectwo winno
byæ zlustrowane przynajmniej raz w kadencji.

3. Burmistrz ma prawo wgl¹du do dokumentów oraz pra-
wo ¿¹dania od So³tysa niezbêdnych informacji i danych dotycz¹-
cych funkcjonowania So³ectwa.

4. Burmistrz stwarza warunki aby organy So³ectwa mog³y
realizowaæ swoje zadania w sposób jak najbardziej efektywny.

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

VI. Postanowienia koñcowe

§ 20. Zmiany Statutu  dokonuje  Rada  Miejska  po  konsul-
tacji  z   mieszkañcami  So³ectwa :

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

§ 21. Sprawy sporne miêdzy organami So³ectwa dotycz¹-
ce interpretacji niniejszego Statutu rozpatruje Rada Miejska.
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Za³¹cznik nr 9
do uchwa³y Nr V/44/03

Rady Miejskiej w Ole�nie
z dnia 26 marca 2003 r.

STATUT
So³ectwa  Le�na

Gmina Olesno

Postanowienia ogólne

§ 1. 1. So³ectwo Le�na, zwane dalej " So³ectwem", jest
jednostk¹ pomocnicz¹ Gminy Olesno, zwanej dalej " Gmin¹",
powo³an¹ w celu realizacji jej zadañ wynikaj¹cych z przepisów
prawa, Statutu Gminy, a w szczególno�ci w zakresie zaspokaja-
nia potrzeb wspólnoty samorz¹dowej mieszkañców.

2. So³ectwo jest wspólnot¹ samorz¹dow¹ osób maj¹cych
miejsce zamieszkania i przebywaj¹cych z zamiarem sta³ego
pobytu na terenie So³ectwa.

3. Siedzib¹ So³ectwa jest wie� Le�na.

§ 2. So³ectwo obejmuje obszar  2.219,71 ha.

I. Zakres dzia³ania i zadania So³ectwa

§ 3. Do zadañ So³ectwa nale¿y :
1) zapewnienie udzia³u mieszkañców w rozpatrywaniu

spraw socjalno-bytowych, kulturalnych, opieki zdrowotnej, sportu
i wypoczynku, budowy dróg, planowania przestrzennego i in-
nych zwi¹zanych z miejscem zamieszkania,

2) organizowanie samopomocy mieszkañców i wspólnych
prac na rzecz miejsca zamieszkania, zw³aszcza w zakresie utrzy-
mania czysto�ci, spokoju i porz¹dku publicznego,

3) utrzymanie, konserwacje, remont obiektów  i urz¹dzeñ
komunalnych bêd¹cych w u¿ytkowaniu So³ectwa,

4) opiniowanie w sprawach mienia komunalnego znaj-
duj¹cego siê na terenie So³ectwa i bie¿¹ce korzystanie  z tego
mienia w zakresie zwyk³ego zarz¹du  oraz  pobieranie docho-
dów z tego mienia.

§ 4. Zadania okre�lone w § 3 So³ectwo realizuje poprzez :
1) podejmowanie uchwa³ w sprawach so³ectwa w ramach

przyznanych mu ustawowo kompetencji,
2) opiniowanie spraw nale¿¹cych do zakresu dzia³ania

So³ectwa,
3) wspó³uczestnictwo w organizowaniu i przeprowadza-

niu przez Radê Miejsk¹ i Burmistrza konsultacji projektów uchwa³
w sprawach o podstawowym znaczeniu dla So³ectwa,

4) wystêpowanie z wnioskami do Rady Miejskiej i Burmi-
strza o  rozpatrzenie spraw, których  za³atwienie wykracza poza
mo¿liwo�ci So³ectwa.

II. Zasady i tryb zwo³ywania Zebrania Wiejskiego oraz
warunki wa¿no�ci podejmowania uchwa³

§ 5. 1. Prawo do udzia³u w Zebraniu Wiejskim maj¹ wszy-
scy mieszkañcy So³ectwa, posiadaj¹cy czynne prawo wyborcze.

§ 6. 1. Zebranie Wiejskie jest zwo³ywane przez So³tysa z
w³asnej inicjatywy lub na pisemny wniosek :

1) Rady So³eckiej,
2) co najmniej 1/5 mieszkañców uprawnionych do udzia-

³u w Zebraniu,
3) Rady Miejskiej w Ole�nie,
4) Burmistrza Olesna.

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

§ 7. Zebranie Wiejskie jest wa¿ne, je¿eli zostali o nim
zawiadomieni mieszkañcy przez obwieszczenie na tablicach
og³oszeñ w So³ectwie lub w inny przyjêty w So³ectwie sposób.

§ 8. 1. Uchwa³y Zebrania Wiejskiego zapadaj¹ zwyk³¹ wiêk-
szo�ci¹ g³osów w obecno�ci co najmniej 1/5 mieszkañców
uprawnionych do udzia³u w zebraniu.

2. O ile w wyznaczonym terminie w zebraniu nie uzyskano
niezbêdnego quorum, Zebranie Wiejskie mo¿e siê odbyæ w II termi-
nie - wyznaczonym w tym samym dniu po up³ywie 15 minut lub w
innym terminie, a uchwa³y zapadaj¹ zwyk³¹ wiêkszo�ci¹ g³osów
bez wzglêdu na liczbê obecnych mieszkañców na zebraniu.

3. Wybór So³tysa i Rady So³eckiej dokonywany jest zwyk³¹
wiêkszo�ci¹ g³osów.

4. Odwo³anie So³tysa lub poszczególnych cz³onków Rady
So³eckiej nastêpuje w  taki sposób jak ich powo³anie.

5. Uchwa³y i opinie Zebrania Wiejskiego So³tys przekazu-
je Burmistrzowi.

6. Burmistrz w zale¿no�ci od charakteru sprawy, za³atwia
je we w³asnym zakresie lub przekazuje do rozpatrzenia na sesji
Rady Miejskiej.

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

III. Organy So³ectwa

§ 9. 1. Kadencja organów So³ectwa trwa 4 lata.
2. So³tys i Rada So³ecka dzia³aj¹ do dnia wyboru nowego

So³tysa i nowej Rady So³eckiej.

§ 10. Zebranie Wiejskie :
1) wybiera i odwo³uje So³tysa oraz Radê So³eck¹ lub po-

szczególnych jej   cz³onków,
2) rozpatruje sprawozdania z pracy So³tysa,
3) podejmuje uchwa³y, maj¹ce charakter opinii, w spra-

wach tworzenia, ³¹czenia, podzia³u, znoszenia So³ectwa i zmia-
ny nazwy So³ectwa,

4) podejmuje uchwa³y, maj¹ce charakter opinii, w spra-
wach maj¹tkowych przekraczaj¹cych zakres zwyk³ego zarz¹du :
dotyczy to w szczególno�ci spraw zbycia, obci¹¿enia oraz wy-
dzier¿awiania  i najmu mienia gminnego,

5) podejmuje inne uchwa³y w sprawach istotnych dla So-
³ectwa oraz sprawach okre�lonych przepisami prawa.

6)  upowa¿nia So³tysa do przedstawienia organom Gmi-
ny, w okresie miêdzy zebraniami, opinii i wniosków w sprawach
z zakresu dzia³ania So³ectwa.

§ 11. So³tys :
1) zwo³uje Zebrania Wiejskie, z wyj¹tkiem zebrañ okre�lo-

nych w  § 10 pkt.1, ustalaj¹c dzieñ, godzinê, miejsce zebrania
oraz projekt porz¹dku obrad oraz informuje o tym mieszkañców
na 7 dni przed terminem zebrania,

2) przygotowuje projekty uchwa³,
3) wystêpuje do Zebrania Wiejskiego z inicjatywami miesz-

kañców w rozwi¹zaniu problemów So³ectwa,
4) organizuje  wykonanie uchwa³ Zebrañ Wiejskich, kon-

troluje ich wykonanie, informuje o ich wykonaniu na Zebraniu
Wiejskim,

5) wspó³pracuje z Rad¹ Miejsk¹, Burmistrzem i Rad¹
So³eck¹ w realizacji zadañ So³ectwa,

6) sk³ada raz w roku, na Zebraniu Wiejskim, sprawozda-
nie ze swej dzia³alno�ci,
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7) reprezentuje mieszkañców So³ectwa wobec Rady Miej-
skiej i Burmistrza,

8) zarz¹dza przekazanym So³ectwu mieniem komunalnym
w zakresie zwyk³ego zarz¹du w rozumieniu Kodeksu cywilnego,

9) reprezentuje So³ectwo na zewn¹trz, w tym tak¿e w za-
kresie wynikaj¹cym ze zdolno�ci s¹dowej So³ectwa,

10) wnioski  sk³adane organom Gminy  przekazuje do
wiadomo�ci radnemu z   danego okrêgu wyborczego.

§ 12. 1. Na wniosek co najmniej 20% mieszkañców wsi,
Zebranie Wiejskie mo¿e odwo³aæ So³tysa przed up³ywem ka-
dencji.

2. Do odwo³ania So³tysa wymagana jest obecno�æ co
najmniej 20% mieszkañców uprawnionych do g³osowania.

§ 13. 1. Rada So³ecka sk³ada siê z 3 osób.
2. Rada So³ecka w szczególno�ci :
1) wspó³dzia³a z So³tysem w prowadzeniu i za³atwianiu

spraw So³ectwa,
2) inicjuje dzia³ania spo³ecznie u¿yteczne dla So³ectwa i

jego mieszkañców.

IV. Tryb wyborów So³tysa i Rady So³eckiej

§ 14. 1. Zebranie Wiejskie, na którym ma byæ dokonany
wybór So³tysa i cz³onków Rady So³eckiej zwo³uje Burmistrz okre-
�laj¹c dzieñ, miejsce i godzinê Zebrania Wiejskiego.

2. Zarz¹dzenie Burmistrza o zwo³aniu Zebrania Wiejskie-
go dla wyboru So³tysa i Rady So³eckiej podaje siê do wiadomo-
�ci mieszkañcom So³ectwa co najmniej na 7 dni przed wyzna-
czon¹ dat¹ zebrania.

3. Na Zebraniu Wiejskim sporz¹dza siê listê obecno�ci
uczestników zebrania uprawnionych do g³osowania.

4. Przewodnicz¹cy Zebrania Wiejskiego zwo³anego dla
dokonania wyboru So³tysa i Rady So³eckiej stwierdza wa¿no�æ
Zebrania Wiejskiego podaj¹c powy¿sze do protoko³u.

§ 15. 1. Wybory przeprowadza komisja skrutacyjna w sk³a-
dzie 3 osób wybrana   spo�ród uprawnionych do g³osowania
uczestników zebrania. Cz³onkiem komisji nie mo¿e byæ osoba
kandyduj¹ca na So³tysa lub cz³onka Rady So³eckiej.

2. Mieszkañcy g³osuj¹ na opieczêtowanych kartach do g³o-
sowania, przy czym za g³osy wa¿ne uznaje siê  te, które oddano
w ka¿dorazowo okre�lony sposób i na kartach ustalonych dla
danego g³osowania.

3. Do zadañ komisji nale¿y :
1) przyjêcie zg³oszeñ kandydatów,
2) przeprowadzenie g³osowania,
3) ustalenie wyników g³osowania,
4) sporz¹dzenie protoko³ów o wynikach wyborów,
5) og³oszenie wyników wyborów.
4. Za wybranych uwa¿a siê tych kandydatów, którzy uzy-

skali najwiêksz¹ liczbê g³osów.
5. Protokó³ podpisuj¹ przewodnicz¹cy i cz³onkowie komi-

sji skrutacyjnej.

§ 16. 1. Kandydatów na So³tysa i cz³onków Rady So³eckiej
zg³aszaj¹ uczestnicy Zebrania Wiejskiego.

2. Zg³oszenia kandydatów na So³tysa i cz³onka Rady So-
³eckiej dokonuje siê oddzielnie.

§ 17. 1. So³tys i cz³onkowie Rady So³eckiej odpowiedzialni
s¹ przed Zebraniem Wiejskim i mog¹ byæ przez Zebranie Wiej-
skie odwo³ani przed up³ywem kadencji, je¿eli nie wykonuj¹ swoich
obowi¹zków, naruszaj¹ postanowienia Statutu i uchwa³ Zebra-
nia Wiejskiego lub dopu�cili siê czynu dyskwalifikuj¹cego ich w
opinii �rodowiska.

2. Odwo³anie z zajmowanej funkcji powinno byæ podjête
po wys³uchaniu zainteresowanego.

3. Podczas g³osowania w sprawach odwo³ania So³tysa i
cz³onków Rady So³eckiej przepis § 12 stosuje siê odpowiednio.

§ 18. 1. W przypadku odwo³ania lub ust¹pienia So³tysa,
Burmistrz  zarz¹dza nowe wybory w terminie do 30 dni.

2. Nowe wybory odbywaj¹ siê wed³ug zasad okre�lonych
w § 14 niniejszego Statutu.

V. Nadzór nad dzia³alno�ci¹ organów So³ectwa

§ 19. 1. Nadzór   nad   dzia³alno�ci¹  organów   So³ectwa
sprawuje   Rada    Miejska i Burmistrz.

2. Rada Miejska nadzoruje dzia³alno�æ So³ectwa za po-
moc¹ w³asnych komisji poprzez lustracjê So³ectwa i ocenê sta-
nu So³ectwa na sesji Rady Miejskiej, przy czym So³ectwo winno
byæ zlustrowane przynajmniej raz w kadencji.

3. Burmistrz ma prawo wgl¹du do dokumentów oraz pra-
wo ¿¹dania od So³tysa niezbêdnych informacji i danych dotycz¹-
cych funkcjonowania So³ectwa.

4. Burmistrz stwarza warunki aby organy So³ectwa mog³y
realizowaæ swoje zadania w sposób jak najbardziej efektywny.

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

VI. Postanowienia koñcowe

§ 20. Zmiany Statutu  dokonuje Rada  Miejska  po   konsul-
tacji  z   mieszkañcami So³ectwa :

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

§ 21. Sprawy sporne miêdzy organami So³ectwa dotycz¹-
ce interpretacji niniejszego Statutu rozpatruje Rada Miejska.

Za³¹cznik nr 10
do uchwa³y Nr V/44/03

Rady Miejskiej w Ole�nie
z dnia 26 marca 2003 r.

STATUT
So³ectwa  £omnica

Gmina Olesno

Postanowienia ogólne

§ 1. 1. So³ectwo £omnica, zwane dalej " So³ectwem", jest
jednostk¹ pomocnicz¹ Gminy Olesno, zwanej dalej " Gmin¹",
powo³an¹ w celu realizacji jej zadañ wynikaj¹cych z przepisów
prawa, Statutu Gminy, a w szczególno�ci w zakresie zaspokaja-
nia potrzeb wspólnoty samorz¹dowej mieszkañców.

2. So³ectwo jest wspólnot¹ samorz¹dow¹ osób maj¹cych
miejsce zamieszkania i przebywaj¹cych z zamiarem sta³ego
pobytu na terenie So³ectwa.

3. Siedzib¹ So³ectwa jest wie� £omnica.

§ 2. So³ectwo obejmuje obszar  1.918,57 ha.

I. Zakres dzia³ania i zadania So³ectwa

§ 3. Do zadañ So³ectwa nale¿y :
1) zapewnienie udzia³u mieszkañców w rozpatrywaniu

spraw socjalno-bytowych, kulturalnych, opieki zdrowotnej, sportu
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i wypoczynku, budowy dróg, planowania przestrzennego i in-
nych zwi¹zanych z miejscem zamieszkania,

2) organizowanie samopomocy mieszkañców i wspól-
nych prac na rzecz miejsca zamieszkania, zw³aszcza w zakresie
utrzymania czysto�ci, spokoju i porz¹dku publicznego,

3) utrzymanie, konserwacje, remont obiektów  i urz¹dzeñ
komunalnych bêd¹cych w u¿ytkowaniu So³ectwa,

4) opiniowanie w sprawach mienia komunalnego znaj-
duj¹cego siê na terenie So³ectwa i bie¿¹ce korzystanie  z tego
mienia w zakresie zwyk³ego zarz¹du  oraz  pobieranie docho-
dów z tego mienia.

§ 4. Zadania okre�lone w § 3 So³ectwo realizuje poprzez :
1) podejmowanie uchwa³ w sprawach So³ectwa w ramach

przyznanych mu ustawowo kompetencji,
2) opiniowanie spraw nale¿¹cych do zakresu dzia³ania

So³ectwa,
3) wspó³uczestnictwo w organizowaniu i przeprowadza-

niu przez Radê Miejsk¹ i Burmistrza konsultacji projektów uchwa³
w sprawach o podstawowym znaczeniu dla So³ectwa,

4) wystêpowanie z wnioskami do Rady Miejskiej i Burmi-
strza o  rozpatrzenie spraw, których  za³atwienie wykracza poza
mo¿liwo�ci So³ectwa.

II. Zasady i tryb zwo³ywania Zebrania Wiejskiego oraz
warunki wa¿no�ci podejmowania uchwa³

§ 5. 1. Prawo do udzia³u w Zebraniu Wiejskim maj¹ wszy-
scy mieszkañcy So³ectwa, posiadaj¹cy czynne prawo wyborcze.

§ 6. 1. Zebranie Wiejskie jest zwo³ywane przez So³tysa z
w³asnej inicjatywy lub na pisemny wniosek :

1) Rady So³eckiej,
2) co najmniej 1/5 mieszkañców uprawnionych do udzia-

³u w Zebraniu,
3) Rady Miejskiej w Ole�nie,
4) Burmistrza Olesna.
2. Zebranie Wiejskie odbywa siê w miarê istniej¹cych

potrzeb, nie rzadziej jednak ni¿ raz w roku.

§ 7. Zebranie Wiejskie jest wa¿ne, je¿eli zostali o nim
zawiadomieni mieszkañcy przez obwieszczenie na tablicach
og³oszeñ w So³ectwie lub w inny przyjêty w So³ectwie sposób.

§ 8. 1. Uchwa³y Zebrania Wiejskiego zapadaj¹ zwyk³¹ wiêk-
szo�ci¹ g³osów w obecno�ci co najmniej 1/5 mieszkañców
uprawnionych do udzia³u w zebraniu.

2. O ile w wyznaczonym terminie w zebraniu nie uzyskano
niezbêdnego quorum, Zebranie Wiejskie mo¿e siê odbyæ w II termi-
nie - wyznaczonym w tym samym dniu po up³ywie 15 minut lub w
innym terminie, a uchwa³y zapadaj¹ zwyk³¹ wiêkszo�ci¹ g³o-
sów bez wzglêdu na liczbê obecnych mieszkañców na zebra-
niu.

3. Wybór So³tysa i Rady So³eckiej dokonywany jest zwyk³¹
wiêkszo�ci¹ g³osów.

4. Odwo³anie So³tysa lub poszczególnych cz³onków Rady
So³eckiej nastêpuje w  taki sposób jak ich powo³anie.

5. Uchwa³y i opinie Zebrania Wiejskiego So³tys przekazu-
je Burmistrzowi.

6. Burmistrz w zale¿no�ci od charakteru sprawy, za³atwia
je we w³asnym zakresie lub przekazuje do rozpatrzenia na sesji
Rady Miejskiej.

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

III. Organy So³ectwa

§ 9. 1. Kadencja organów So³ectwa trwa 4 lata.
2. So³tys i Rada So³ecka dzia³aj¹ do dnia wyboru nowego

So³tysa i nowej Rady So³eckiej.

§ 10. Zebranie Wiejskie :
1) wybiera i odwo³uje So³tysa oraz Radê So³eck¹ lub po-

szczególnych   jej  cz³onków,
2) rozpatruje sprawozdania z pracy So³tysa,
3) podejmuje uchwa³y, maj¹ce charakter opinii, w spra-

wach tworzenia, ³¹czenia, podzia³u, znoszenia So³ectwa i zmia-
ny nazwy So³ectwa,

4) podejmuje uchwa³y, maj¹ce charakter opinii, w spra-
wach maj¹tkowych przekraczaj¹cych zakres zwyk³ego zarz¹du :
dotyczy to w szczególno�ci spraw zbycia, obci¹¿enia oraz wy-
dzier¿awiania  i najmu mienia gminnego,

5) podejmuje inne uchwa³y w sprawach istotnych dla So-
³ectwa oraz sprawach okre�lonych przepisami prawa,

6)  upowa¿nia So³tysa do przedstawienia organom Gmi-
ny, w okresie miêdzy zebraniami, opinii i wniosków w sprawach
z zakresu dzia³ania So³ectwa.

§ 11. So³tys :
1) zwo³uje Zebrania Wiejskie, z wyj¹tkiem zebrañ okre�lo-

nych w  § 10  pkt.1, ustalaj¹c dzieñ, godzinê, miejsce zebrania
oraz projekt porz¹dku   obrad oraz informuje o tym mieszkañców
na 7 dni przed terminem  zebrania,

2) przygotowuje projekty uchwa³,
3) wystêpuje do Zebrania Wiejskiego z inicjatywami miesz-

kañców w rozwi¹zaniu problemów So³ectwa,
4) organizuje  wykonanie uchwa³ Zebrañ Wiejskich, kon-

troluje ich wykonanie, informuje o ich wykonaniu na Zebraniu
Wiejskim,

5) wspó³pracuje z Rad¹ Miejsk¹, Burmistrzem i Rad¹
So³eck¹ w realizacji zadañ So³ectwa,

6) sk³ada raz w roku, na Zebraniu Wiejskim, sprawozda-
nie ze swej dzia³alno�ci,

7) reprezentuje mieszkañców  So³ectwa wobec Rady Miej-
skiej i Burmistrza,

8) zarz¹dza przekazanym so³ectwu mieniem komunalnym
w zakresie zwyk³ego zarz¹du w rozumieniu Kodeksu cywilnego,

9) reprezentuje So³ectwo na zewn¹trz, w tym tak¿e w za-
kresie wynikaj¹cym ze zdolno�ci s¹dowej So³ectwa,

10) wnioski  sk³adane organom Gminy  przekazuje do
wiadomo�ci radnemu z   danego okrêgu wyborczego.

§ 12. 1. Na wniosek co najmniej 20% mieszkañców wsi,
Zebranie Wiejskie mo¿e odwo³aæ So³tysa przed up³ywem ka-
dencji.

2. Do odwo³ania So³tysa wymagana jest obecno�æ co
najmniej 20% mieszkañców uprawnionych do g³osowania.

§ 13. 1. Rada So³ecka sk³ada siê z 4 osób.
2. Rada So³ecka w szczególno�ci :
1) wspó³dzia³a z So³tysem w prowadzeniu i za³atwianiu

spraw so³ectwa,
2) inicjuje dzia³ania spo³ecznie u¿yteczne dla So³ectwa i

jego mieszkañców.

IV. Tryb wyborów So³tysa i Rady So³eckiej

§ 14. 1. Zebranie Wiejskie, na którym ma byæ dokonany
wybór So³tysa i cz³onków Rady So³eckiej zwo³uje Burmistrz okre-
�laj¹c dzieñ, miejsce i godzinê Zebrania Wiejskiego.
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2. Zarz¹dzenie Burmistrza o zwo³aniu Zebrania Wiejskie-
go dla wyboru So³tysa i Rady So³eckiej podaje siê do wiadomo-
�ci mieszkañcom So³ectwa co najmniej na 7 dni przed wyzna-
czon¹ dat¹ zebrania.

3. Na Zebraniu Wiejskim sporz¹dza siê listê obecno�ci
uczestników zebrania uprawnionych do g³osowania.

4. Przewodnicz¹cy Zebrania Wiejskiego zwo³anego dla
dokonania wyboru So³tysa i Rady So³eckiej stwierdza wa¿no�æ
Zebrania Wiejskiego podaj¹c powy¿sze do protoko³u.

§ 15. 1. Wybory przeprowadza komisja skrutacyjna w sk³a-
dzie 3 osób wybrana   spo�ród uprawnionych do g³osowania
uczestników zebrania. Cz³onkiem komisji nie mo¿e byæ osoba
kandyduj¹ca na So³tysa lub cz³onka Rady So³eckiej.

2. Mieszkañcy g³osuj¹ na opieczêtowanych kartach do g³o-
sowania, przy czym za g³osy wa¿ne uznaje siê  te, które oddano
w ka¿dorazowo okre�lony sposób i na kartach ustalonych dla
danego g³osowania.

3. Do zadañ komisji nale¿y :
1) przyjêcie zg³oszeñ kandydatów,
2) przeprowadzenie g³osowania,
3) ustalenie wyników g³osowania,
4) sporz¹dzenie protoko³ów o wynikach wyborów,
5) og³oszenie wyników wyborów.
4. Za wybranych uwa¿a siê tych kandydatów, którzy uzy-

skali najwiêksz¹ liczbê g³osów.
5. Protokó³ podpisuj¹ przewodnicz¹cy i cz³onkowie komi-

sji skrutacyjnej.

§ 16. 1. Kandydatów na So³tysa i cz³onków Rady So³eckiej
zg³aszaj¹ uczestnicy Zebrania Wiejskiego.

2. Zg³oszenia kandydatów na So³tysa i cz³onka Rady So-
³eckiej dokonuje siê oddzielnie.

§ 17. 1. So³tys i cz³onkowie Rady So³eckiej odpowiedzialni
s¹ przed Zebraniem Wiejskim i mog¹ byæ przez Zebranie Wiej-
skie odwo³ani przed up³ywem kadencji, je¿eli nie wykonuj¹ swoich
obowi¹zków, naruszaj¹ postanowienia Statutu i uchwa³ Zebra-
nia Wiejskiego lub dopu�cili siê czynu dyskwalifikuj¹cego ich w
opinii �rodowiska.

2. Odwo³anie z zajmowanej funkcji powinno byæ podjête
po wys³uchaniu zainteresowanego.

3. Podczas g³osowania w sprawach odwo³ania So³tysa i
cz³onków Rady So³eckiej przepis § 12 stosuje siê odpowiednio.

§ 18. 1. W przypadku odwo³ania lub ust¹pienia So³tysa,
Burmistrz  zarz¹dza nowe wybory w terminie do 30 dni.

2. Nowe wybory odbywaj¹ siê wed³ug zasad okre�lonych
w § 14 niniejszego Statutu.

V. Nadzór nad dzia³alno�ci¹ organów So³ectwa

§ 19. 1. Nadzór   nad   dzia³alno�ci¹  organów   So³ectwa
sprawuje   Rada    Miejska i Burmistrz.

2. Rada Miejska nadzoruje dzia³alno�æ So³ectwa za po-
moc¹ w³asnych komisji poprzez lustracjê So³ectwa i ocenê sta-
nu So³ectwa na sesji Rady Miejskiej, przy czym So³ectwo winno
byæ zlustrowane przynajmniej raz w kadencji.

3. Burmistrz ma prawo wgl¹du do dokumentów oraz pra-
wo ¿¹dania od So³tysa niezbêdnych informacji i danych dotycz¹-
cych funkcjonowania So³ectwa.

4. Burmistrz stwarza warunki aby organy So³ectwa mog³y
realizowaæ swoje zadania w sposób jak najbardziej efektywny.

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

VI. Postanowienia koñcowe

§ 20. Zmiany   Statutu   dokonuje   Rada   Miejska  po
konsultacji  z   mieszkañcami So³ectwa :

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

§ 21. Sprawy sporne miêdzy organami So³ectwa dotycz¹-
ce interpretacji niniejszego Statutu rozpatruje Rada Miejska.

Za³¹cznik nr 11
do uchwa³y Nr V/44/03

Rady Miejskiej w Ole�nie
z dnia 26 marca 2003 r.

STATUT
So³ectwa  £owoszów

Gmina Olesno

Postanowienia ogólne

§ 1. 1. So³ectwo £owoszów, zwane dalej " So³ectwem",
jest jednostk¹ pomocnicz¹ Gminy Olesno, zwanej dalej " Gmi-
n¹", powo³an¹ w celu realizacji jej zadañ wynikaj¹cych z przepi-
sów prawa, Statutu Gminy, a w szczególno�ci w zakresie zaspo-
kajania potrzeb wspólnoty samorz¹dowej mieszkañców.

2. So³ectwo jest wspólnot¹ samorz¹dow¹ osób maj¹cych
miejsce zamieszkania i przebywaj¹cych z zamiarem sta³ego
pobytu na terenie So³ectwa.

3. Siedzib¹ So³ectwa jest wie� £owoszów.

§ 2. So³ectwo obejmuje obszar  747,31 ha.

I. Zakres dzia³ania i zadania So³ectwa

§ 3. Do zadañ So³ectwa nale¿y :
1) zapewnienie udzia³u mieszkañców w rozpatrywaniu

spraw socjalno-bytowych, kulturalnych, opieki zdrowotnej, sportu
i wypoczynku, budowy dróg, planowania przestrzennego i in-
nych zwi¹zanych z miejscem zamieszkania,

2) organizowanie samopomocy mieszkañców i wspólnych
prac na rzecz miejsca zamieszkania, zw³aszcza w zakresie utrzy-
mania czysto�ci, spokoju i porz¹dku publicznego,

3) utrzymanie, konserwacje, remont obiektów  i urz¹dzeñ
komunalnych bêd¹cych w u¿ytkowaniu So³ectwa,

4) opiniowanie w sprawach mienia komunalnego znaj-
duj¹cego siê na terenie So³ectwa i bie¿¹ce korzystanie  z tego
mienia w zakresie zwyk³ego zarz¹du  oraz  pobieranie docho-
dów z tego mienia.

§ 4. Zadania okre�lone w § 3 So³ectwo realizuje poprzez :
1) podejmowanie uchwa³ w sprawach So³ectwa w ramach

przyznanych mu ustawowo kompetencji,
2) opiniowanie spraw nale¿¹cych do zakresu dzia³ania

So³ectwa,
3) wspó³uczestnictwo w organizowaniu i przeprowadza-

niu przez Radê Miejsk¹ i Burmistrza konsultacji projektów uchwa³
w sprawach o podstawowym znaczeniu dla So³ectwa,

4) wystêpowanie z wnioskami do Rady Miejskiej i Burmi-
strza o  rozpatrzenie spraw, których  za³atwienie wykracza poza
mo¿liwo�ci So³ectwa.
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II. Zasady i tryb zwo³ywania Zebrania Wiejskiego oraz
warunki wa¿no�ci podejmowania uchwa³

§ 5. 1. Prawo do udzia³u w Zebraniu Wiejskim maj¹ wszy-
scy mieszkañcy So³ectwa, posiadaj¹cy czynne prawo wyborcze.

§ 6. 1. Zebranie Wiejskie jest zwo³ywane przez So³tysa z
w³asnej inicjatywy lub na pisemny wniosek :

1) Rady So³eckiej,
2) co najmniej 1/5 mieszkañców uprawnionych do udzia-

³u w Zebraniu,
3) Rady Miejskiej w Ole�nie,
4) Burmistrza Olesna.
2. Zebranie Wiejskie odbywa siê w miarê istniej¹cych

potrzeb, nie rzadziej jednak ni¿ raz w roku.

§ 7. Zebranie Wiejskie jest wa¿ne, je¿eli zostali o nim
zawiadomieni mieszkañcy przez obwieszczenie na tablicach
og³oszeñ w So³ectwie lub w inny przyjêty w So³ectwie sposób.

§ 8. 1. Uchwa³y Zebrania Wiejskiego zapadaj¹ zwyk³¹ wiêk-
szo�ci¹ g³osów w obecno�ci co najmniej 1/5 mieszkañców
uprawnionych do udzia³u w zebraniu.

2. O ile w wyznaczonym terminie w zebraniu nie uzyskano
niezbêdnego quorum, Zebranie Wiejskie mo¿e siê odbyæ w II termi-
nie - wyznaczonym w tym samym dniu po up³ywie 15 minut lub w
innym terminie, a uchwa³y zapadaj¹ zwyk³¹ wiêkszo�ci¹ g³osów
bez wzglêdu na liczbê obecnych mieszkañców na zebraniu.

3. Wybór So³tysa i Rady So³eckiej dokonywany jest zwyk³¹
wiêkszo�ci¹ g³osów.

4. Odwo³anie So³tysa lub poszczególnych cz³onków Rady
So³eckiej nastêpuje w  taki sposób jak ich powo³anie.

5. Uchwa³y i opinie Zebrania Wiejskiego So³tys przekazu-
je Burmistrzowi.

6. Burmistrz w zale¿no�ci od charakteru sprawy, za³atwia
je we w³asnym zakresie lub przekazuje do rozpatrzenia na sesji
Rady Miejskiej.

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

III. Organy So³ectwa

§ 9. 1. Kadencja organów So³ectwa trwa 4 lata.
2. So³tys i Rada So³ecka dzia³aj¹ do dnia wyboru nowego

So³tysa i nowej Rady So³eckiej.

§ 10. Zebranie Wiejskie :
1) wybiera i odwo³uje So³tysa oraz Radê So³eck¹ lub po-

szczególnych jej cz³onków,
2) rozpatruje sprawozdania z pracy So³tysa,
3) podejmuje uchwa³y, maj¹ce charakter opinii, w spra-

wach tworzenia, ³¹czenia, podzia³u, znoszenia So³ectwa i zmia-
ny nazwy So³ectwa,

4) podejmuje uchwa³y, maj¹ce charakter opinii, w spra-
wach maj¹tkowych przekraczaj¹cych zakres zwyk³ego zarz¹du :
dotyczy to w szczególno�ci spraw zbycia, obci¹¿enia oraz wy-
dzier¿awiania  i najmu mienia gminnego,

5) podejmuje inne uchwa³y w sprawach istotnych dla So-
³ectwa oraz sprawach okre�lonych przepisami prawa.

6)  upowa¿nia So³tysa do przedstawienia organom Gmi-
ny, w okresie miêdzy zebraniami, opinii i wniosków w sprawach
z zakresu dzia³ania So³ectwa.

§ 11. So³tys :
1) zwo³uje Zebrania Wiejskie, z wyj¹tkiem zebrañ okre�lo-

nych w  § 10 pkt.1, ustalaj¹c dzieñ, godzinê, miejsce zebrania
oraz projekt porz¹dku  obrad oraz informuje o tym mieszkañców
na 7 dni przed terminem zebrania,

2) przygotowuje projekty uchwa³,
3) wystêpuje do Zebrania Wiejskiego z inicjatywami miesz-

kañców w rozwi¹zaniu problemów So³ectwa,
4) organizuje  wykonanie uchwa³ Zebrañ Wiejskich, kon-

troluje ich wykonanie, informuje o ich wykonaniu na Zebraniu
Wiejskim,

5) wspó³pracuje z Rad¹ Miejsk¹, Burmistrzem i Rad¹
So³eck¹ w realizacji zadañ So³ectwa,

6) sk³ada raz w roku, na Zebraniu Wiejskim, sprawozda-
nie ze swej dzia³alno�ci,

7) reprezentuje mieszkañców So³ectwa wobec Rady Miej-
skiej i Burmistrza,

8) zarz¹dza przekazanym So³ectwu mieniem komunalnym w
zakresie zwyk³ego zarz¹du w rozumieniu Kodeksu cywilnego,

9) reprezentuje So³ectwo na zewn¹trz, w tym tak¿e w za-
kresie wynikaj¹cym ze zdolno�ci s¹dowej So³ectwa,

10) wnioski  sk³adane organom Gminy  przekazuje do
wiadomo�ci radnemu z  danego okrêgu wyborczego.

§ 12. 1. Na wniosek co najmniej 20% mieszkañców wsi,
Zebranie Wiejskie mo¿e odwo³aæ So³tysa przed up³ywem ka-
dencji.

2. Do odwo³ania So³tysa wymagana jest obecno�æ co
najmniej 20% mieszkañców uprawnionych do g³osowania.

§ 13. 1. Rada So³ecka sk³ada siê z 3 osób.
2. Rada So³ecka w szczególno�ci :
1) wspó³dzia³a z So³tysem w prowadzeniu i za³atwianiu

spraw So³ectwa,
2) inicjuje dzia³ania spo³ecznie u¿yteczne dla So³ectwa i

jego mieszkañców.

IV. Tryb wyborów So³tysa i Rady So³eckiej

§ 14.1. Zebranie Wiejskie, na którym ma byæ dokonany
wybór So³tysa i cz³onków Rady So³eckiej zwo³uje Burmistrz okre-
�laj¹c dzieñ, miejsce i godzinê Zebrania Wiejskiego.

2. Zarz¹dzenie Burmistrza o zwo³aniu Zebrania Wiejskie-
go dla wyboru So³tysa i Rady So³eckiej podaje siê do wiadomo-
�ci mieszkañcom so³ectwa co najmniej na 7 dni przed wyzna-
czon¹ dat¹ zebrania.

3. Na Zebraniu Wiejskim sporz¹dza siê listê obecno�ci
uczestników zebrania uprawnionych do g³osowania.

4. Przewodnicz¹cy Zebrania Wiejskiego zwo³anego dla
dokonania wyboru So³tysa i Rady So³eckiej stwierdza wa¿no�æ
Zebrania Wiejskiego podaj¹c powy¿sze do protoko³u.

§ 15. 1. Wybory przeprowadza komisja skrutacyjna w sk³a-
dzie 3 osób wybrana   spo�ród uprawnionych do g³osowania
uczestników zebrania. Cz³onkiem komisji nie mo¿e byæ osoba
kandyduj¹ca na So³tysa lub cz³onka Rady So³eckiej.

2. Mieszkañcy g³osuj¹ na opieczêtowanych kartach do g³o-
sowania, przy czym za g³osy wa¿ne uznaje siê  te, które oddano
w ka¿dorazowo okre�lony sposób i na kartach ustalonych dla
danego g³osowania.

3. Do zadañ komisji nale¿y :
1) przyjêcie zg³oszeñ kandydatów,
2) przeprowadzenie g³osowania,
3) ustalenie wyników g³osowania,
4) sporz¹dzenie protoko³ów o wynikach wyborów,
5) og³oszenie wyników wyborów.
4. Za wybranych uwa¿a siê tych kandydatów, którzy uzy-

skali najwiêksz¹ liczbê g³osów.
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5. Protokó³ podpisuj¹ przewodnicz¹cy i cz³onkowie komi-
sji skrutacyjnej.

§ 16. 1. Kandydatów na So³tysa i cz³onków Rady So³eckiej
zg³aszaj¹ uczestnicy Zebrania Wiejskiego.

2. Zg³oszenia kandydatów na So³tysa i cz³onka Rady So-
³eckiej dokonuje siê oddzielnie.

§ 17. 1. So³tys i cz³onkowie Rady So³eckiej odpowiedzialni
s¹ przed Zebraniem Wiejskim i mog¹ byæ przez Zebranie Wiej-
skie odwo³ani przed up³ywem kadencji, je¿eli nie wykonuj¹ swoich
obowi¹zków, naruszaj¹ postanowienia Statutu i uchwa³ Zebra-
nia Wiejskiego lub dopu�cili siê czynu dyskwalifikuj¹cego ich w
opinii �rodowiska.

2. Odwo³anie z zajmowanej funkcji powinno byæ podjête
po wys³uchaniu zainteresowanego.

3. Podczas g³osowania w sprawach odwo³ania So³tysa i
cz³onków Rady So³eckiej przepis § 12 stosuje siê odpowiednio.

§ 18. 1. W przypadku odwo³ania lub ust¹pienia So³tysa,
Burmistrz  zarz¹dza nowe wybory w terminie do 30 dni.

2. Nowe wybory odbywaj¹ siê wed³ug zasad okre�lonych
w § 14 niniejszego Statutu.

V. Nadzór nad dzia³alno�ci¹ organów So³ectwa

§ 19. 1. Nadzór   nad   dzia³alno�ci¹  organów   So³ectwa
sprawuje   Rada    Miejska i Burmistrz.

2. Rada Miejska nadzoruje dzia³alno�æ So³ectwa za po-
moc¹ w³asnych komisji poprzez lustracjê So³ectwa i ocenê sta-
nu So³ectwa na sesji Rady Miejskiej, przy czym So³ectwo winno
byæ zlustrowane przynajmniej raz w kadencji.

3. Burmistrz ma prawo wgl¹du do dokumentów oraz pra-
wo ¿¹dania od So³tysa niezbêdnych informacji i danych dotycz¹-
cych funkcjonowania So³ectwa.

4. Burmistrz stwarza warunki aby organy So³ectwa mog³y
realizowaæ swoje zadania w sposób jak najbardziej efektywny.

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

VI. Postanowienia koñcowe

§ 20. Zmiany Statutu  dokonuje  Rada  Miejska  po  konsul-
tacji  z   mieszkañcami So³ectwa :

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

§ 21. Sprawy sporne miêdzy organami So³ectwa dotycz¹-
ce interpretacji niniejszego Statutu rozpatruje Rada Miejska.

Za³¹cznik nr 12
do uchwa³y Nr V/44/03

Rady Miejskiej w Ole�nie
z dnia 26 marca 2003 r.

STATUT
So³ectwa  Sowczyce

Gmina Olesno

Postanowienia ogólne

§ 1. 1. So³ectwo Sowczyce, zwane dalej " So³ectwem", jest
jednostk¹ pomocnicz¹ Gminy Olesno, zwanej dalej " Gmin¹",
powo³an¹ w celu realizacji jej zadañ wynikaj¹cych z przepisów

prawa, Statutu Gminy, a w szczególno�ci w zakresie zaspokaja-
nia potrzeb wspólnoty samorz¹dowej mieszkañców.

2. So³ectwo jest wspólnot¹ samorz¹dow¹ osób maj¹cych
miejsce zamieszkania i przebywaj¹cych z zamiarem sta³ego
pobytu na terenie So³ectwa.

3. Siedzib¹ So³ectwa jest wie� Sowczyce.

§ 2. So³ectwo obejmuje obszar  835,92 ha.

I. Zakres dzia³ania i zadania So³ectwa

§ 3. Do zadañ So³ectwa nale¿y :
1) zapewnienie udzia³u mieszkañców w rozpatrywaniu

spraw socjalno-bytowych, kulturalnych, opieki zdrowotnej, sportu
i wypoczynku, budowy dróg, planowania przestrzennego i in-
nych zwi¹zanych z miejscem zamieszkania,

2) organizowanie samopomocy mieszkañców i wspólnych
prac na rzecz miejsca zamieszkania, zw³aszcza w zakresie utrzy-
mania czysto�ci, spokoju i porz¹dku publicznego,

3) utrzymanie, konserwacje, remont obiektów  i urz¹dzeñ
komunalnych bêd¹cych w u¿ytkowaniu So³ectwa,

4) opiniowanie w sprawach mienia komunalnego znaj-
duj¹cego siê na terenie So³ectwa i bie¿¹ce korzystanie  z tego
mienia w zakresie zwyk³ego zarz¹du  oraz  pobieranie docho-
dów z tego mienia.

§ 4. Zadania okre�lone w § 3 So³ectwo realizuje poprzez :
1) podejmowanie uchwa³ w sprawach so³ectwa w ramach

przyznanych mu ustawowo kompetencji,
2) opiniowanie spraw nale¿¹cych do zakresu dzia³ania

So³ectwa,
3) wspó³uczestnictwo w organizowaniu i przeprowadza-

niu przez Radê Miejsk¹ i Burmistrza konsultacji projektów uchwa³
w sprawach o podstawowym znaczeniu dla So³ectwa,

4) wystêpowanie z wnioskami do Rady Miejskiej i Burmi-
strza o  rozpatrzenie spraw, których  za³atwienie wykracza poza
mo¿liwo�ci So³ectwa.

II. Zasady i tryb zwo³ywania Zebrania Wiejskiego oraz
warunki wa¿no�ci podejmowania uchwa³

§ 5. 1. Prawo do udzia³u w Zebraniu Wiejskim maj¹ wszy-
scy mieszkañcy So³ectwa, posiadaj¹cy czynne prawo wyborcze.

§ 6. 1. Zebranie Wiejskie jest zwo³ywane przez So³tysa z
w³asnej inicjatywy lub na pisemny wniosek :

1) Rady So³eckiej,
2) co najmniej 1/5 mieszkañców uprawnionych do udzia-

³u w Zebraniu,
3) Rady Miejskiej w Ole�nie,
4) Burmistrza Olesna.
2. Zebranie Wiejskie odbywa siê w miarê istniej¹cych

potrzeb, nie rzadziej jednak ni¿ raz w roku.

§ 7. Zebranie Wiejskie jest wa¿ne, je¿eli zostali o nim
zawiadomieni mieszkañcy przez obwieszczenie na tablicach
og³oszeñ w so³ectwie lub w inny przyjêty w so³ectwie sposób.

§ 8. 1. Uchwa³y Zebrania Wiejskiego zapadaj¹ zwyk³¹ wiêk-
szo�ci¹ g³osów w obecno�ci co najmniej 1/5 mieszkañców
uprawnionych do udzia³u w zebraniu.

2. O ile w wyznaczonym terminie w zebraniu nie uzyskano
niezbêdnego quorum, Zebranie Wiejskie mo¿e siê odbyæ w II termi-
nie - wyznaczonym w tym samym dniu po up³ywie 15 minut lub w
innym terminie, a uchwa³y zapadaj¹ zwyk³¹ wiêkszo�ci¹ g³osów
bez wzglêdu na liczbê obecnych mieszkañców na zebraniu.
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3. Wybór So³tysa i Rady So³eckiej dokonywany jest zwyk³¹
wiêkszo�ci¹ g³osów.

4. Odwo³anie So³tysa lub poszczególnych cz³onków Rady
So³eckiej nastêpuje w  taki sposób jak ich powo³anie.

5. Uchwa³y i opinie Zebrania Wiejskiego So³tys przekazu-
je Burmistrzowi.

6. Burmistrz w zale¿no�ci od charakteru sprawy, za³atwia
je we w³asnym zakresie lub przekazuje do rozpatrzenia na sesji
Rady Miejskiej.

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

III. Organy So³ectwa

§ 9. 1. Kadencja organów So³ectwa trwa 4 lata.
2. So³tys i Rada So³ecka dzia³aj¹ do dnia wyboru nowego

So³tysa i nowej Rady So³eckiej.

§ 10. Zebranie Wiejskie :
1) wybiera i odwo³uje So³tysa oraz Radê So³eck¹ lub po-

szczególnych   jej  cz³onków,
2) rozpatruje sprawozdania z pracy So³tysa,
3) podejmuje uchwa³y, maj¹ce charakter opinii, w spra-

wach tworzenia, ³¹czenia, podzia³u, znoszenia So³ectwa i zmia-
ny nazwy So³ectwa,

4) podejmuje uchwa³y, maj¹ce charakter opinii, w spra-
wach maj¹tkowych przekraczaj¹cych zakres zwyk³ego zarz¹du :
dotyczy to w szczególno�ci spraw zbycia, obci¹¿enia oraz wy-
dzier¿awiania  i najmu mienia gminnego,

5) podejmuje inne uchwa³y w sprawach istotnych dla So-
³ectwa oraz sprawach okre�lonych przepisami prawa.

6)  upowa¿nia So³tysa do przedstawienia organom Gmi-
ny, w okresie miêdzy zebraniami, opinii i wniosków w sprawach
z zakresu dzia³ania So³ectwa.

§ 11. So³tys :
1) zwo³uje Zebrania Wiejskie, z wyj¹tkiem zebrañ okre�lo-

nych w  § 10  pkt.1, ustalaj¹c dzieñ, godzinê, miejsce zebrania
oraz projekt porz¹dku  obrad oraz informuje o tym mieszkañców
na 7 dni przed terminem zebrania,

2) przygotowuje projekty uchwa³,
3) wystêpuje do Zebrania Wiejskiego z inicjatywami miesz-

kañców w rozwi¹zaniu problemów So³ectwa,
4) organizuje  wykonanie uchwa³ Zebrañ Wiejskich, kon-

troluje ich wykonanie, informuje o ich wykonaniu na Zebraniu
Wiejskim,

5) wspó³pracuje z Rad¹ Miejsk¹, Burmistrzem i Rad¹
So³eck¹ w realizacji zadañ so³ectwa,

6) sk³ada raz w roku, na Zebraniu Wiejskim, sprawozda-
nie ze swej dzia³alno�ci,

7) reprezentuje mieszkañców so³ectwa wobec Rady Miej-
skiej i Burmistrza,

8) zarz¹dza przekazanym So³ectwu mieniem komunalnym
w zakresie zwyk³ego zarz¹du w rozumieniu Kodeksu cywilnego,

9) reprezentuje So³ectwo na zewn¹trz, w tym tak¿e w za-
kresie wynikaj¹cym ze zdolno�ci s¹dowej So³ectwa,

10) wnioski  sk³adane organom Gminy  przekazuje do
wiadomo�ci radnemu z   danego okrêgu wyborczego.

§ 12. 1. Na wniosek co najmniej 20% mieszkañców wsi,
Zebranie Wiejskie mo¿e odwo³aæ So³tysa przed up³ywem ka-
dencji.

2. Do odwo³ania So³tysa wymagana jest obecno�æ co
najmniej 20% mieszkañców uprawnionych do g³osowania.

§ 13. 1. Rada So³ecka sk³ada siê z 5 osób.
2. Rada So³ecka w szczególno�ci :
1) wspó³dzia³a z So³tysem w prowadzeniu i za³atwianiu

spraw So³ectwa,
2) inicjuje dzia³ania spo³ecznie u¿yteczne dla So³ectwa i

jego mieszkañców.

IV. Tryb wyborów So³tysa i Rady So³eckiej

§ 14. 1. Zebranie Wiejskie, na którym ma byæ dokonany
wybór So³tysa i cz³onków Rady So³eckiej zwo³uje Burmistrz okre-
�laj¹c dzieñ, miejsce i godzinê Zebrania Wiejskiego.

2. Zarz¹dzenie Burmistrza o zwo³aniu Zebrania Wiejskie-
go dla wyboru So³tysa i Rady So³eckiej podaje siê do wiadomo-
�ci mieszkañcom So³ectwa co najmniej na 7 dni przed wyzna-
czon¹ dat¹ zebrania.

3. Na Zebraniu Wiejskim sporz¹dza siê listê obecno�ci
uczestników zebrania uprawnionych do g³osowania.

4. Przewodnicz¹cy Zebrania Wiejskiego zwo³anego dla
dokonania wyboru So³tysa i Rady So³eckiej stwierdza wa¿no�æ
Zebrania Wiejskiego podaj¹c powy¿sze do protoko³u.

§ 15. 1. Wybory przeprowadza komisja skrutacyjna w sk³a-
dzie 3 osób wybrana   spo�ród uprawnionych do g³osowania
uczestników zebrania. Cz³onkiem komisji nie mo¿e byæ osoba
kandyduj¹ca na So³tysa lub cz³onka Rady So³eckiej.

2. Mieszkañcy g³osuj¹ na opieczêtowanych kartach do g³o-
sowania, przy czym za g³osy wa¿ne uznaje siê  te, które oddano
w ka¿dorazowo okre�lony sposób i na kartach ustalonych dla
danego g³osowania.

3. Do zadañ komisji nale¿y :
1) przyjêcie zg³oszeñ kandydatów,
2) przeprowadzenie g³osowania,
3) ustalenie wyników g³osowania,
4) sporz¹dzenie protoko³ów o wynikach wyborów,
5) og³oszenie wyników wyborów.
4. Za wybranych uwa¿a siê tych kandydatów, którzy uzy-

skali najwiêksz¹ liczbê g³osów.
5. Protokó³ podpisuj¹ przewodnicz¹cy i cz³onkowie komi-

sji skrutacyjnej.

§ 16. 1. Kandydatów na So³tysa i cz³onków Rady So³eckiej
zg³aszaj¹ uczestnicy Zebrania Wiejskiego.

2. Zg³oszenia kandydatów na So³tysa i cz³onka Rady So-
³eckiej dokonuje siê oddzielnie.

§ 17. 1. So³tys i cz³onkowie Rady So³eckiej odpowiedzialni
s¹ przed Zebraniem Wiejskim i mog¹ byæ przez Zebranie Wiej-
skie odwo³ani przed up³ywem kadencji, je¿eli nie wykonuj¹ swoich
obowi¹zków, naruszaj¹ postanowienia Statutu i uchwa³ Zebra-
nia Wiejskiego lub dopu�cili siê czynu dyskwalifikuj¹cego ich w
opinii �rodowiska.

2. Odwo³anie z zajmowanej funkcji powinno byæ podjête
po wys³uchaniu zainteresowanego.

3. Podczas g³osowania w sprawach odwo³ania So³tysa i
cz³onków Rady So³eckiej przepis § 12 stosuje siê odpowiednio.

§ 18. 1. W przypadku odwo³ania lub ust¹pienia So³tysa,
Burmistrz  zarz¹dza nowe wybory w terminie do 30 dni.

2. Nowe wybory odbywaj¹ siê wed³ug zasad okre�lonych
w § 14 niniejszego Statutu.
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V. Nadzór nad dzia³alno�ci¹ organów So³ectwa

§ 19. 1. Nadzór nad dzia³alno�ci¹  organów So³ectwa
sprawuje   Rada Miejska i Burmistrz.

2. Rada Miejska nadzoruje dzia³alno�æ So³ectwa za po-
moc¹ w³asnych komisji poprzez lustracjê So³ectwa i ocenê sta-
nu So³ectwa na sesji Rady Miejskiej, przy czym So³ectwo winno
byæ zlustrowane przynajmniej raz w kadencji.

3. Burmistrz ma prawo wgl¹du do dokumentów oraz pra-
wo ¿¹dania od So³tysa niezbêdnych informacji i danych dotycz¹-
cych funkcjonowania So³ectwa.

4. Burmistrz stwarza warunki aby organy So³ectwa mog³y
realizowaæ swoje zadania w sposób jak najbardziej efektywny.

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

VI. Postanowienia koñcowe

§ 20. Zmiany Statutu dokonuje   Rada   Miejska  po   kon-
sultacji  z   mieszkañcami So³ectwa :

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

§ 21. Sprawy sporne miêdzy organami So³ectwa dotycz¹-
ce interpretacji niniejszego Statutu rozpatruje Rada Miejska.

Za³¹cznik nr 13
do uchwa³y Nr V/44/03

Rady Miejskiej w Ole�nie
z dnia 26 marca 2003 r.

STATUT
So³ectwa  Stare Olesno

Gmina Olesno

Postanowienia ogólne

§ 1. 1. So³ectwo Stare Olesno, zwane dalej "So³ectwem",
jest jednostk¹ pomocnicz¹ Gminy Olesno, zwanej dalej " Gmi-
n¹", powo³an¹ w celu realizacji jej zadañ wynikaj¹cych z przepi-
sów prawa, Statutu Gminy, a w szczególno�ci w zakresie zaspo-
kajania potrzeb wspólnoty samorz¹dowej mieszkañców.

2. So³ectwo jest wspólnot¹ samorz¹dow¹ osób maj¹cych
miejsce zamieszkania i przebywaj¹cych z zamiarem sta³ego
pobytu na terenie So³ectwa.

3. Siedzib¹ So³ectwa jest wie� Stare Olesno.

§ 2. So³ectwo obejmuje obszar  1.098,72 ha.

I. Zakres dzia³ania i zadania So³ectwa

§ 3. Do zadañ So³ectwa nale¿y :
1) zapewnienie udzia³u mieszkañców w rozpatrywaniu

spraw socjalno-bytowych, kulturalnych, opieki zdrowotnej, sportu
i wypoczynku, budowy dróg, planowania przestrzennego i in-
nych zwi¹zanych z miejscem zamieszkania,

2) organizowanie samopomocy mieszkañców i wspólnych
prac na rzecz miejsca zamieszkania, zw³aszcza w zakresie utrzy-
mania czysto�ci, spokoju i porz¹dku publicznego,

3) utrzymanie, konserwacje, remont obiektów  i urz¹dzeñ
komunalnych bêd¹cych w u¿ytkowaniu So³ectwa,

4) opiniowanie w sprawach mienia komunalnego znaj-
duj¹cego siê na terenie So³ectwa i bie¿¹ce korzystanie  z tego
mienia w zakresie zwyk³ego zarz¹du  oraz  pobieranie docho-
dów z tego mienia.

§ 4. Zadania okre�lone w § 3 So³ectwo realizuje poprzez :
1) podejmowanie uchwa³ w sprawach So³ectwa w ramach

przyznanych mu ustawowo kompetencji,
2) opiniowanie spraw nale¿¹cych do zakresu dzia³ania

So³ectwa,
3) wspó³uczestnictwo w organizowaniu i przeprowadza-

niu przez Radê Miejsk¹ i Burmistrza konsultacji projektów uchwa³
w sprawach o podstawowym znaczeniu dla So³ectwa,

4) wystêpowanie z wnioskami do Rady Miejskiej i Burmi-
strza o  rozpatrzenie spraw, których  za³atwienie wykracza poza
mo¿liwo�ci So³ectwa.

II. Zasady i tryb zwo³ywania Zebrania Wiejskiego oraz
warunki wa¿no�ci podejmowania uchwa³

§ 5. 1. Prawo do udzia³u w Zebraniu Wiejskim maj¹ wszy-
scy mieszkañcy So³ectwa, posiadaj¹cy czynne prawo wyborcze.

§ 6. 1. Zebranie Wiejskie jest zwo³ywane przez So³tysa z
w³asnej inicjatywy lub na pisemny wniosek :

1) Rady So³eckiej,
2) co najmniej 1/5 mieszkañców uprawnionych do udzia-

³u w Zebraniu,
3) Rady Miejskiej w Ole�nie,
4) Burmistrza Olesna.
2. Zebranie Wiejskie odbywa siê w miarê istniej¹cych po-

trzeb, nie rzadziej jednak ni¿ raz w roku.

§ 7. Zebranie Wiejskie jest wa¿ne, je¿eli zostali o nim
zawiadomieni mieszkañcy przez obwieszczenie na tablicach
og³oszeñ w So³ectwie lub w inny przyjêty w So³ectwie sposób.

§ 8. 1. Uchwa³y Zebrania Wiejskiego zapadaj¹ zwyk³¹ wiêk-
szo�ci¹ g³osów w obecno�ci co najmniej 1/5 mieszkañców
uprawnionych do udzia³u w zebraniu.

2. O ile w wyznaczonym terminie w zebraniu nie uzyskano
niezbêdnego quorum, Zebranie Wiejskie mo¿e siê odbyæ w II termi-
nie - wyznaczonym w tym samym dniu po up³ywie 15 minut lub w
innym terminie, a uchwa³y zapadaj¹ zwyk³¹ wiêkszo�ci¹ g³osów
bez wzglêdu na liczbê obecnych mieszkañców na zebraniu.

3. Wybór So³tysa i Rady So³eckiej dokonywany jest zwyk³¹
wiêkszo�ci¹ g³osów.

4. Odwo³anie So³tysa lub poszczególnych cz³onków Rady
So³eckiej nastêpuje w  taki sposób jak ich powo³anie.

5. Uchwa³y i opinie Zebrania Wiejskiego So³tys przekazu-
je Burmistrzowi.

6. Burmistrz w zale¿no�ci od charakteru sprawy, za³atwia
je we w³asnym zakresie lub przekazuje do rozpatrzenia na sesji
Rady Miejskiej.

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

III. Organy So³ectwa

§ 9. 1. Kadencja organów So³ectwa trwa 4 lata.
2. So³tys i Rada So³ecka dzia³aj¹ do dnia wyboru nowego

So³tysa i nowej Rady So³eckiej.

§ 10. Zebranie Wiejskie :
1) wybiera i odwo³uje So³tysa oraz Radê So³eck¹ lub po-

szczególnych   jej  cz³onków,
2) rozpatruje sprawozdania z pracy So³tysa,
3) podejmuje uchwa³y, maj¹ce charakter opinii, w spra-

wach tworzenia, ³¹czenia, podzia³u, znoszenia So³ectwa i zmia-
ny nazwy So³ectwa,
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4) podejmuje uchwa³y, maj¹ce charakter opinii, w spra-
wach maj¹tkowych przekraczaj¹cych zakres zwyk³ego zarz¹du :
dotyczy to w szczególno�ci spraw zbycia, obci¹¿enia oraz wy-
dzier¿awiania  i najmu mienia gminnego,

5) podejmuje inne uchwa³y w sprawach istotnych dla So-
³ectwa oraz sprawach okre�lonych przepisami prawa.

6)  upowa¿nia So³tysa do przedstawienia organom Gmi-
ny, w okresie miêdzy zebraniami, opinii i wniosków w sprawach
z zakresu dzia³ania So³ectwa.

4. § 11. So³tys :
1) zwo³uje Zebrania Wiejskie, z wyj¹tkiem zebrañ okre�lo-

nych w  § 10 pkt.1, ustalaj¹c dzieñ, godzinê, miejsce zebrania
oraz projekt porz¹dku obrad oraz informuje o tym mieszkañców
na 7 dni przed terminem zebrania,

2) przygotowuje projekty uchwa³,
3) wystêpuje do Zebrania Wiejskiego z inicjatywami miesz-

kañców w rozwi¹zaniu problemów So³ectwa,
4) organizuje  wykonanie uchwa³ Zebrañ Wiejskich, kon-

troluje ich wykonanie, informuje o ich wykonaniu na Zebraniu
Wiejskim,

5) wspó³pracuje z Rad¹ Miejsk¹, Burmistrzem i Rad¹
So³eck¹ w realizacji zadañ So³ectwa,

6) sk³ada raz w roku, na Zebraniu Wiejskim, sprawozda-
nie ze swej dzia³alno�ci,

7) reprezentuje mieszkañców So³ectwa wobec Rady Miej-
skiej i Burmistrza,

8) zarz¹dza przekazanym so³ectwu mieniem komunalnym
w zakresie zwyk³ego zarz¹du w rozumieniu Kodeksu cywilnego,

9) reprezentuje So³ectwo na zewn¹trz, w tym tak¿e w za-
kresie wynikaj¹cym ze zdolno�ci s¹dowej So³ectwa,

10) wnioski  sk³adane organom Gminy  przekazuje do
wiadomo�ci radnemu z danego okrêgu wyborczego.

§ 12. 1. Na wniosek co najmniej 20% mieszkañców wsi,
Zebranie Wiejskie mo¿e odwo³aæ So³tysa przed up³ywem ka-
dencji.

2. Do odwo³ania So³tysa wymagana jest obecno�æ co
najmniej 20% mieszkañców uprawnionych do g³osowania.

§ 13. 1. Rada So³ecka sk³ada siê z 5 osób.
2. Rada So³ecka w szczególno�ci :
1) wspó³dzia³a z So³tysem w prowadzeniu i za³atwianiu

spraw So³ectwa,
2) inicjuje dzia³ania spo³ecznie u¿yteczne dla So³ectwa i

jego mieszkañców.

IV. Tryb wyborów So³tysa i Rady So³eckiej

§ 14. 1. Zebranie Wiejskie, na którym ma byæ dokonany
wybór So³tysa i cz³onków Rady So³eckiej zwo³uje Burmistrz okre-
�laj¹c dzieñ, miejsce i godzinê Zebrania Wiejskiego.

2. Zarz¹dzenie Burmistrza o zwo³aniu Zebrania Wiejskie-
go dla wyboru So³tysa i Rady So³eckiej podaje siê do wiadomo-
�ci mieszkañcom so³ectwa co najmniej na 7 dni przed wyzna-
czon¹ dat¹ zebrania.

3. Na Zebraniu Wiejskim sporz¹dza siê listê obecno�ci
uczestników zebrania uprawnionych do g³osowania.

4. Przewodnicz¹cy Zebrania Wiejskiego zwo³anego dla
dokonania wyboru So³tysa i Rady So³eckiej stwierdza wa¿no�æ
Zebrania Wiejskiego podaj¹c powy¿sze do protoko³u.

§ 15. 1. Wybory przeprowadza komisja skrutacyjna w sk³a-
dzie 3 osób wybrana   spo�ród uprawnionych do g³osowania
uczestników zebrania. Cz³onkiem komisji nie mo¿e byæ osoba
kandyduj¹ca na So³tysa lub cz³onka Rady So³eckiej.

2. Mieszkañcy g³osuj¹ na opieczêtowanych kartach do g³o-
sowania, przy czym za g³osy wa¿ne uznaje siê  te, które oddano
w ka¿dorazowo okre�lony sposób i na kartach ustalonych dla
danego g³osowania.

3. Do zadañ komisji nale¿y :
1) przyjêcie zg³oszeñ kandydatów,
2) przeprowadzenie g³osowania,
3) ustalenie wyników g³osowania,
4) sporz¹dzenie protoko³ów o wynikach wyborów,
5) og³oszenie wyników wyborów.
4. Za wybranych uwa¿a siê tych kandydatów, którzy uzy-

skali najwiêksz¹ liczbê g³osów.
5. Protokó³ podpisuj¹ przewodnicz¹cy i cz³onkowie komi-

sji skrutacyjnej.

§ 16.1. Kandydatów na So³tysa i cz³onków Rady So³eckiej
zg³aszaj¹ uczestnicy Zebrania Wiejskiego.

2. Zg³oszenia kandydatów na So³tysa i cz³onka Rady So-
³eckiej dokonuje siê oddzielnie.

§ 17.1. So³tys i cz³onkowie Rady So³eckiej odpowiedzialni
s¹ przed Zebraniem Wiejskim i mog¹ byæ przez Zebranie Wiej-
skie odwo³ani przed up³ywem kadencji, je¿eli nie wykonuj¹ swoich
obowi¹zków, naruszaj¹ postanowienia Statutu i uchwa³ Zebra-
nia Wiejskiego lub dopu�cili siê czynu dyskwalifikuj¹cego ich w
opinii �rodowiska.

2. Odwo³anie z zajmowanej funkcji powinno byæ podjête
po wys³uchaniu zainteresowanego.

3. Podczas g³osowania w sprawach odwo³ania So³tysa i
cz³onków Rady So³eckiej przepis § 12 stosuje siê odpowiednio.

§ 18.1. W przypadku odwo³ania lub ust¹pienia So³tysa,
Burmistrz  zarz¹dza nowe wybory w terminie do 30 dni.

2. Nowe wybory odbywaj¹ siê wed³ug zasad okre�lonych
w § 14 niniejszego Statutu.

V. Nadzór nad dzia³alno�ci¹ organów So³ectwa

§ 19.1. Nadzór   nad   dzia³alno�ci¹  organów   So³ectwa
sprawuje   Rada    Miejska i Burmistrz.

2. Rada Miejska nadzoruje dzia³alno�æ So³ectwa za po-
moc¹ w³asnych komisji poprzez lustracjê So³ectwa i ocenê sta-
nu So³ectwa na sesji Rady Miejskiej, przy czym So³ectwo winno
byæ zlustrowane przynajmniej raz w kadencji.

3. Burmistrz ma prawo wgl¹du do dokumentów oraz pra-
wo ¿¹dania od So³tysa niezbêdnych informacji i danych dotycz¹-
cych funkcjonowania So³ectwa.

4. Burmistrz stwarza warunki aby organy So³ectwa mog³y
realizowaæ swoje zadania w sposób jak najbardziej efektywny.

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

VI. Postanowienia koñcowe

§ 20. Zmiany Statutu  dokonuje  Rada  Miejska  po  konsul-
tacji  z   mieszkañcami So³ectwa :

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

§ 21. Sprawy sporne miêdzy organami So³ectwa dotycz¹-
ce interpretacji niniejszego Statutu rozpatruje Rada Miejska.
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Za³¹cznik nr 14
do uchwa³y Nr V/44/03

Rady Miejskiej w Ole�nie
z dnia 26 marca 2003 r.

STATUT
So³ectwa  �wiercze

Gmina Olesno

Postanowienia ogólne

§ 1.1. So³ectwo �wiercze, zwane dalej " So³ectwem", jest
jednostk¹ pomocnicz¹ Gminy Olesno, zwanej dalej " Gmin¹",
powo³an¹ w celu realizacji jej zadañ wynikaj¹cych z przepisów
prawa, Statutu Gminy, a w szczególno�ci w zakresie zaspokaja-
nia potrzeb wspólnoty samorz¹dowej mieszkañców.

2. So³ectwo jest wspólnot¹ samorz¹dow¹ osób maj¹cych
miejsce zamieszkania i przebywaj¹cych z zamiarem sta³ego
pobytu na terenie So³ectwa.

3. Siedzib¹ So³ectwa jest wie� �wiercze.

§ 2. So³ectwo obejmuje obszar  1.629,27 ha.

I. Zakres dzia³ania i zadania So³ectwa

§ 3. Do zadañ So³ectwa nale¿y :
1) zapewnienie udzia³u mieszkañców w rozpatrywaniu

spraw socjalno-bytowych, kulturalnych, opieki zdrowotnej, sportu
i wypoczynku, budowy dróg, planowania przestrzennego i in-
nych zwi¹zanych z miejscem zamieszkania,

2) organizowanie samopomocy mieszkañców i wspólnych
prac na rzecz miejsca zamieszkania, zw³aszcza w zakresie utrzy-
mania czysto�ci, spokoju i porz¹dku publicznego,

3) utrzymanie, konserwacje, remont obiektów  i urz¹dzeñ
komunalnych bêd¹cych w u¿ytkowaniu So³ectwa,

4) opiniowanie w sprawach mienia komunalnego znaj-
duj¹cego siê na terenie So³ectwa i bie¿¹ce korzystanie  z tego
mienia w zakresie zwyk³ego zarz¹du  oraz  pobieranie docho-
dów z tego mienia.

§ 4. Zadania okre�lone w § 3 So³ectwo realizuje poprzez :
1) podejmowanie uchwa³ w sprawach So³ectwa w ramach

przyznanych mu ustawowo kompetencji,
2) opiniowanie spraw nale¿¹cych do zakresu dzia³ania

So³ectwa,
3) wspó³uczestnictwo w organizowaniu i przeprowadza-

niu przez Radê Miejsk¹ i Burmistrza konsultacji projektów uchwa³
w sprawach o podstawowym znaczeniu dla So³ectwa,

4) wystêpowanie z wnioskami do Rady Miejskiej i Burmi-
strza o  rozpatrzenie spraw, których  za³atwienie wykracza poza
mo¿liwo�ci So³ectwa.

II. Zasady i tryb zwo³ywania Zebrania Wiejskiego oraz
warunki wa¿no�ci podejmowania uchwa³

§ 5. 1. Prawo do udzia³u w Zebraniu Wiejskim maj¹ wszy-
scy mieszkañcy So³ectwa, posiadaj¹cy czynne prawo wyborcze.

§ 6. 2. Zebranie Wiejskie jest zwo³ywane przez So³tysa z
w³asnej inicjatywy lub na pisemny wniosek :

1) Rady So³eckiej,
2) co najmniej 1/5 mieszkañców uprawnionych do udzia-

³u w Zebraniu,
3) Rady Miejskiej w Ole�nie,
4) Burmistrza Olesna.

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

§ 7. Zebranie Wiejskie jest wa¿ne, je¿eli zostali o nim
zawiadomieni mieszkañcy przez obwieszczenie na tablicach
og³oszeñ w So³ectwie lub w inny przyjêty w So³ectwie sposób.

§ 8. 1. Uchwa³y Zebrania Wiejskiego zapadaj¹ zwyk³¹ wiêk-
szo�ci¹ g³osów w obecno�ci co najmniej 1/5 mieszkañców
uprawnionych do udzia³u w zebraniu.

2. O ile w wyznaczonym terminie w zebraniu nie uzyskano
niezbêdnego quorum, Zebranie Wiejskie mo¿e siê odbyæ w II termi-
nie - wyznaczonym w tym samym dniu po up³ywie 15 minut lub w
innym terminie, a uchwa³y zapadaj¹ zwyk³¹ wiêkszo�ci¹ g³osów
bez wzglêdu na liczbê obecnych mieszkañców na zebraniu.

3. Wybór So³tysa i Rady So³eckiej dokonywany jest zwyk³¹
wiêkszo�ci¹ g³osów.

4. Odwo³anie So³tysa lub poszczególnych cz³onków Rady
So³eckiej nastêpuje w  taki sposób jak ich powo³anie.

5. Uchwa³y i opinie Zebrania Wiejskiego So³tys przekazu-
je Burmistrzowi.

6. Burmistrz w zale¿no�ci od charakteru sprawy, za³atwia
je we w³asnym zakresie lub przekazuje do rozpatrzenia na sesji
Rady Miejskiej.

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

III. Organy So³ectwa

§ 9. 1. Kadencja organów So³ectwa trwa 4 lata.
2. So³tys i Rada So³ecka dzia³aj¹ do dnia wyboru nowego

So³tysa i nowej Rady So³eckiej.

§ 10. Zebranie Wiejskie :
 1)  wybiera i odwo³uje So³tysa oraz Radê So³eck¹ lub

poszczególnych   jej   cz³onków,
 2) rozpatruje sprawozdania z pracy So³tysa,
 3) podejmuje uchwa³y, maj¹ce charakter opinii, w spra-

wach tworzenia,    ³¹czenia, podzia³u, znoszenia so³ectwa i zmia-
ny nazwy So³ectwa,

4) podejmuje uchwa³y, maj¹ce charakter opinii, w spra-
wach maj¹tkowych przekraczaj¹cych zakres zwyk³ego zarz¹du :
dotyczy to w szczególno�ci spraw zbycia, obci¹¿enia oraz wy-
dzier¿awiania  i najmu mienia gminnego,

5) podejmuje inne uchwa³y w sprawach istotnych dla So-
³ectwa oraz sprawach okre�lonych przepisami prawa.

6) upowa¿nia So³tysa do przedstawienia organom Gminy,
w okresie miêdzy zebraniami, opinii i wniosków w sprawach z
zakresu dzia³ania So³ectwa.

§ 11. So³tys :
1) zwo³uje Zebrania Wiejskie, z wyj¹tkiem zebrañ okre�lo-

nych w  § 10 pkt.1, ustalaj¹c dzieñ, godzinê, miejsce zebrania
oraz projekt porz¹dku obrad oraz informuje o tym mieszkañców
na 7 dni przed terminem zebrania,

2) przygotowuje projekty uchwa³,
3) wystêpuje do Zebrania Wiejskiego z inicjatywami miesz-

kañców w rozwi¹zaniu problemów So³ectwa,
4) organizuje  wykonanie uchwa³ Zebrañ Wiejskich, kon-

troluje ich wykonanie, informuje o ich wykonaniu na Zebraniu
Wiejskim,

5) wspó³pracuje z Rad¹ Miejsk¹, Burmistrzem i Rad¹
So³eck¹ w realizacji zadañ So³ectwa,

6) sk³ada raz w roku, na Zebraniu Wiejskim, sprawozda-
nie ze swej dzia³alno�ci,
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7) reprezentuje mieszkañców So³ectwa wobec Rady Miej-
skiej i Burmistrza,

8) zarz¹dza przekazanym So³ectwu mieniem komunalnym w
zakresie zwyk³ego zarz¹du w rozumieniu Kodeksu cywilnego,

9) reprezentuje So³ectwo na zewn¹trz, w tym tak¿e w za-
kresie wynikaj¹cym ze zdolno�ci s¹dowej So³ectwa,

10) wnioski  sk³adane organom Gminy  przekazuje do
wiadomo�ci radnemu z   danego okrêgu wyborczego.

§ 12.1. Na wniosek co najmniej 20% mieszkañców wsi,
Zebranie Wiejskie mo¿e odwo³aæ So³tysa przed up³ywem ka-
dencji.

2. Do odwo³ania So³tysa wymagana jest obecno�æ co
najmniej 20% mieszkañców uprawnionych do g³osowania.

§ 13.1. Rada So³ecka sk³ada siê z 4 osób.
2. Rada So³ecka w szczególno�ci :
1) wspó³dzia³a z So³tysem w prowadzeniu i za³atwianiu

spraw So³ectwa,
2) inicjuje dzia³ania spo³ecznie u¿yteczne dla So³ectwa i

jego mieszkañców.

IV. Tryb wyborów So³tysa i Rady So³eckiej

§ 14.1. Zebranie Wiejskie, na którym ma byæ dokonany
wybór So³tysa i cz³onków Rady So³eckiej zwo³uje Burmistrz okre-
�laj¹c dzieñ, miejsce i godzinê Zebrania Wiejskiego.

2. Zarz¹dzenie Burmistrza o zwo³aniu Zebrania Wiejskie-
go dla wyboru So³tysa i Rady So³eckiej podaje siê do wiadomo-
�ci mieszkañcom so³ectwa co najmniej na 7 dni przed wyzna-
czon¹ dat¹ zebrania.

3. Na Zebraniu Wiejskim sporz¹dza siê listê obecno�ci
uczestników zebrania uprawnionych do g³osowania.

4. Przewodnicz¹cy Zebrania Wiejskiego zwo³anego dla
dokonania wyboru So³tysa i Rady So³eckiej stwierdza wa¿no�æ
Zebrania Wiejskiego podaj¹c powy¿sze do protoko³u.

§ 15.1. Wybory przeprowadza komisja skrutacyjna w sk³a-
dzie 3 osób wybrana   spo�ród uprawnionych do g³osowania
uczestników zebrania. Cz³onkiem komisji nie mo¿e byæ osoba
kandyduj¹ca na So³tysa lub cz³onka Rady So³eckiej.

2. Mieszkañcy g³osuj¹ na opieczêtowanych kartach do g³o-
sowania, przy czym za g³osy wa¿ne uznaje siê  te, które oddano
w ka¿dorazowo okre�lony sposób i na kartach ustalonych dla
danego g³osowania.

3. Do zadañ komisji nale¿y :
1) przyjêcie zg³oszeñ kandydatów,
2) przeprowadzenie g³osowania,
3) ustalenie wyników g³osowania,
4) sporz¹dzenie protoko³ów o wynikach wyborów,
5) og³oszenie wyników wyborów.
3. Za wybranych uwa¿a siê tych kandydatów, którzy uzy-

skali najwiêksz¹ liczbê g³osów.
4. Protokó³ podpisuj¹ przewodnicz¹cy i cz³onkowie komi-

sji skrutacyjnej.

§ 16.1. Kandydatów na So³tysa i cz³onków Rady So³eckiej
zg³aszaj¹ uczestnicy Zebrania Wiejskiego.

2. Zg³oszenia kandydatów na So³tysa i cz³onka Rady So-
³eckiej dokonuje siê oddzielnie.

§ 17.1. So³tys i cz³onkowie Rady So³eckiej odpowiedzialni
s¹ przed Zebraniem Wiejskim i mog¹ byæ przez Zebranie Wiej-
skie odwo³ani przed up³ywem kadencji, je¿eli nie wykonuj¹ swoich
obowi¹zków, naruszaj¹ postanowienia Statutu i uchwa³ Zebra-
nia Wiejskiego lub dopu�cili siê czynu dyskwalifikuj¹cego ich w
opinii �rodowiska.

2. Odwo³anie z zajmowanej funkcji powinno byæ podjête
po wys³uchaniu zainteresowanego.

3. Podczas g³osowania w sprawach odwo³ania So³tysa i
cz³onków Rady So³eckiej przepis § 12 stosuje siê odpowiednio.

§ 18.1. W przypadku odwo³ania lub ust¹pienia So³tysa,
Burmistrz  zarz¹dza nowe wybory w terminie do 30 dni.

2. Nowe wybory odbywaj¹ siê wed³ug zasad okre�lonych
w § 14 niniejszego Statutu.

V. Nadzór nad dzia³alno�ci¹ organów So³ectwa

§ 19.1. Nadzór   nad   dzia³alno�ci¹  organów   So³ectwa
sprawuje   Rada    Miejska i Burmistrz.

2. Rada Miejska nadzoruje dzia³alno�æ So³ectwa za po-
moc¹ w³asnych komisji poprzez lustracjê So³ectwa i ocenê sta-
nu So³ectwa na sesji Rady Miejskiej, przy czym So³ectwo winno
byæ zlustrowane przynajmniej raz w kadencji.

3. Burmistrz ma prawo wgl¹du do dokumentów oraz pra-
wo ¿¹dania od So³tysa niezbêdnych informacji i danych dotycz¹-
cych funkcjonowania So³ectwa.

4. Burmistrz stwarza warunki aby organy So³ectwa mog³y
realizowaæ swoje zadania w sposób jak najbardziej efektywny.

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

VI. Postanowienia koñcowe

§ 20.Zmiany Statutu dokonuje  Rada  Miejska  po  konsul-
tacji  z   mieszkañcami So³ectwa :

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

§ 21.Sprawy sporne miêdzy organami So³ectwa dotycz¹-
ce interpretacji niniejszego Statutu rozpatruje Rada Miejska.

Za³¹cznik nr 15
do uchwa³y Nr V/44/03

Rady Miejskiej w Ole�nie
z dnia 26 marca 2003 r.

STATUT
So³ectwa  Wachów

Gmina Olesno

Postanowienia ogólne

§ 1.1. So³ectwo Wachów, zwane dalej " So³ectwem", jest
jednostk¹ pomocnicz¹ Gminy Olesno, zwanej dalej " Gmin¹",
powo³an¹ w celu realizacji jej zadañ wynikaj¹cych z przepisów
prawa, Statutu Gminy, a w szczególno�ci w zakresie zaspokaja-
nia potrzeb wspólnoty samorz¹dowej mieszkañców.

2. So³ectwo jest wspólnot¹ samorz¹dow¹ osób maj¹cych
miejsce zamieszkania i przebywaj¹cych z zamiarem sta³ego
pobytu na terenie So³ectwa.

3. Siedzib¹ So³ectwa jest wie� Wachów.

§ 2.So³ectwo obejmuje obszar  743,42 ha.

I. Zakres dzia³ania i zadania So³ectwa

§ 3.Do zadañ So³ectwa nale¿y :
1) zapewnienie udzia³u mieszkañców w rozpatrywaniu

spraw socjalno-bytowych, kulturalnych, opieki zdrowotnej, sportu
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i wypoczynku, budowy dróg, planowania przestrzennego i in-
nych zwi¹zanych z miejscem zamieszkania,

2) organizowanie samopomocy mieszkañców i wspólnych
prac na rzecz miejsca zamieszkania, zw³aszcza w zakresie utrzy-
mania czysto�ci, spokoju i porz¹dku publicznego,

3) utrzymanie, konserwacje, remont obiektów  i urz¹dzeñ
komunalnych bêd¹cych w u¿ytkowaniu So³ectwa,

4) opiniowanie w sprawach mienia komunalnego znaj-
duj¹cego siê na terenie So³ectwa i bie¿¹ce korzystanie  z tego
mienia w zakresie zwyk³ego zarz¹du  oraz  pobieranie docho-
dów z tego mienia.

§ 4.Zadania okre�lone w § 3 So³ectwo realizuje poprzez :
1) podejmowanie uchwa³ w sprawach so³ectwa w ramach

przyznanych mu ustawowo kompetencji,
2) opiniowanie spraw nale¿¹cych do zakresu dzia³ania

So³ectwa,
3) wspó³uczestnictwo w organizowaniu i przeprowadza-

niu przez Radê Miejsk¹ i Burmistrza konsultacji projektów uchwa³
w sprawach o podstawowym znaczeniu dla So³ectwa,

4) wystêpowanie z wnioskami do Rady Miejskiej i Burmi-
strza o  rozpatrzenie spraw, których  za³atwienie wykracza poza
mo¿liwo�ci So³ectwa.

II. Zasady i tryb zwo³ywania Zebrania Wiejskiego oraz
warunki wa¿no�ci podejmowania uchwa³

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

§ 6.1. Zebranie Wiejskie jest zwo³ywane przez So³tysa z
w³asnej inicjatywy lub na pisemny wniosek :

1) Rady So³eckiej,
2) co najmniej 1/5 mieszkañców uprawnionych do udzia-

³u w Zebraniu,
3) Rady Miejskiej w Ole�nie,
4) Burmistrza Olesna.
2. Zebranie Wiejskie odbywa siê w miarê istniej¹cych

potrzeb, nie rzadziej jednak ni¿ raz w roku.

§ 7.Zebranie Wiejskie jest wa¿ne, je¿eli zostali o nim za-
wiadomieni mieszkañcy przez obwieszczenie na tablicach og³o-
szeñ w So³ectwie lub w inny przyjêty w So³ectwie sposób.

§ 8.1. Uchwa³y Zebrania Wiejskiego zapadaj¹ zwyk³¹ wiêk-
szo�ci¹ g³osów w obecno�ci co najmniej 1/5 mieszkañców
uprawnionych do udzia³u w zebraniu.

2. O ile w wyznaczonym terminie w zebraniu nie uzyskano
niezbêdnego quorum, Zebranie Wiejskie mo¿e siê odbyæ w II termi-
nie - wyznaczonym w tym samym dniu po up³ywie 15 minut lub w
innym terminie, a uchwa³y zapadaj¹ zwyk³¹ wiêkszo�ci¹ g³osów
bez wzglêdu na liczbê obecnych mieszkañców na zebraniu.

3. Wybór So³tysa i Rady So³eckiej dokonywany jest zwyk³¹
wiêkszo�ci¹ g³osów.

4. Odwo³anie So³tysa lub poszczególnych cz³onków Rady
So³eckiej nastêpuje w  taki sposób jak ich powo³anie.

5. Uchwa³y i opinie Zebrania Wiejskiego So³tys przekazu-
je Burmistrzowi.

6. Burmistrz w zale¿no�ci od charakteru sprawy, za³atwia
je we w³asnym zakresie lub przekazuje do rozpatrzenia na sesji
Rady Miejskiej.

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

III. Organy So³ectwa

§ 9.1. Kadencja organów So³ectwa trwa 4 lata.
2. So³tys i Rada So³ecka dzia³aj¹ do dnia wyboru nowego

So³tysa i nowej Rady So³eckiej.

§ 10.Zebranie Wiejskie :
1) wybiera i odwo³uje So³tysa oraz Radê So³eck¹ lub po-

szczególnych   jej cz³onków,
2) rozpatruje sprawozdania z pracy So³tysa,
3) podejmuje uchwa³y, maj¹ce charakter opinii, w spra-

wach tworzenia, ³¹czenia, podzia³u, znoszenia So³ectwa i zmia-
ny nazwy So³ectwa,

4) podejmuje uchwa³y, maj¹ce charakter opinii, w spra-
wach maj¹tkowych przekraczaj¹cych zakres zwyk³ego zarz¹du :
dotyczy to w szczególno�ci spraw zbycia, obci¹¿enia oraz wy-
dzier¿awiania  i najmu mienia gminnego,

5) podejmuje inne uchwa³y w sprawach istotnych dla So-
³ectwa oraz sprawach okre�lonych przepisami prawa,

6)  upowa¿nia So³tysa do przedstawienia organom Gmi-
ny, w okresie miêdzy zebraniami, opinii i wniosków w sprawach
z zakresu dzia³ania So³ectwa.

§ 11.So³tys :
1) zwo³uje Zebrania Wiejskie, z wyj¹tkiem zebrañ okre�lo-

nych w  § 10 pkt.1, ustalaj¹c dzieñ, godzinê, miejsce zebrania
oraz projekt porz¹dku obrad oraz informuje o tym mieszkañców
na 7 dni przed terminem zebrania,

2) przygotowuje projekty uchwa³,
3) wystêpuje do Zebrania Wiejskiego z inicjatywami miesz-

kañców w rozwi¹zaniu problemów So³ectwa,
4) organizuje  wykonanie uchwa³ Zebrañ Wiejskich, kon-

troluje ich wykonanie, informuje o ich wykonaniu na Zebraniu
Wiejskim,

5) wspó³pracuje z Rad¹ Miejsk¹, Burmistrzem i Rad¹
So³eck¹ w realizacji zadañ So³ectwa,

6) sk³ada raz w roku, na Zebraniu Wiejskim, sprawozda-
nie ze swej dzia³alno�ci,

7) reprezentuje mieszkañców So³ectwa wobec Rady Miej-
skiej i Burmistrza,

8) zarz¹dza przekazanym So³ectwu mieniem komunalnym
w zakresie zwyk³ego zarz¹du w rozumieniu Kodeksu cywilnego,

9) reprezentuje So³ectwo na zewn¹trz, w tym tak¿e w za-
kresie wynikaj¹cym ze zdolno�ci s¹dowej So³ectwa,

10) wnioski  sk³adane organom Gminy  przekazuje do
wiadomo�ci radnemu z  danego okrêgu wyborczego.

§ 12.1. Na wniosek co najmniej 20% mieszkañców wsi,
Zebranie Wiejskie mo¿e odwo³aæ So³tysa przed up³ywem ka-
dencji.

2. Do odwo³ania So³tysa wymagana jest obecno�æ co
najmniej 20% mieszkañców uprawnionych do g³osowania.

§ 13.1. Rada So³ecka sk³ada siê z 5 osób.
2. Rada So³ecka w szczególno�ci :
1) wspó³dzia³a z So³tysem w prowadzeniu i za³atwianiu

spraw So³ectwa,
2) inicjuje dzia³ania spo³ecznie u¿yteczne dla So³ectwa i

jego mieszkañców.

IV. Tryb wyborów So³tysa i Rady So³eckiej

§ 14.1. Zebranie Wiejskie, na którym ma byæ dokonany
wybór So³tysa i cz³onków Rady So³eckiej zwo³uje Burmistrz okre-
�laj¹c dzieñ, miejsce i godzinê Zebrania Wiejskiego.
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2. Zarz¹dzenie Burmistrza o zwo³aniu Zebrania Wiejskie-
go dla wyboru So³tysa i Rady So³eckiej podaje siê do wiadomo-
�ci mieszkañcom So³ectwa co najmniej na 7 dni przed wyzna-
czon¹ dat¹ zebrania.

3. Na Zebraniu Wiejskim sporz¹dza siê listê obecno�ci
uczestników zebrania uprawnionych do g³osowania.

4. Przewodnicz¹cy Zebrania Wiejskiego zwo³anego dla
dokonania wyboru So³tysa i Rady So³eckiej stwierdza wa¿no�æ
Zebrania Wiejskiego podaj¹c powy¿sze do protoko³u.

§ 15.1. Wybory przeprowadza komisja skrutacyjna w sk³a-
dzie 3 osób wybrana   spo�ród uprawnionych do g³osowania
uczestników zebrania. Cz³onkiem komisji nie mo¿e byæ osoba
kandyduj¹ca na So³tysa lub cz³onka Rady So³eckiej.

2. Mieszkañcy g³osuj¹ na opieczêtowanych kartach do g³o-
sowania, przy czym za g³osy wa¿ne uznaje siê  te, które oddano
w ka¿dorazowo okre�lony sposób i na kartach ustalonych dla
danego g³osowania.

3. Do zadañ komisji nale¿y :
1) przyjêcie zg³oszeñ kandydatów,
2) przeprowadzenie g³osowania,
3) ustalenie wyników g³osowania,
4) sporz¹dzenie protoko³ów o wynikach wyborów,
5) og³oszenie wyników wyborów.
4. Za wybranych uwa¿a siê tych kandydatów, którzy uzy-

skali najwiêksz¹ liczbê g³osów.
5. Protokó³ podpisuj¹ przewodnicz¹cy i cz³onkowie komi-

sji skrutacyjnej.

§ 16.1. Kandydatów na So³tysa i cz³onków Rady So³eckiej
zg³aszaj¹ uczestnicy Zebrania Wiejskiego.

2. Zg³oszenia kandydatów na So³tysa i cz³onka Rady So-
³eckiej dokonuje siê oddzielnie.

§ 17.1. So³tys i cz³onkowie Rady So³eckiej odpowiedzialni
s¹ przed Zebraniem Wiejskim i mog¹ byæ przez Zebranie Wiej-
skie odwo³ani przed up³ywem kadencji, je¿eli nie wykonuj¹ swoich
obowi¹zków, naruszaj¹ postanowienia Statutu i uchwa³ Zebra-
nia Wiejskiego lub dopu�cili siê czynu dyskwalifikuj¹cego ich w
opinii �rodowiska.

2. Odwo³anie z zajmowanej funkcji powinno byæ podjête
po wys³uchaniu zainteresowanego.

3. Podczas g³osowania w sprawach odwo³ania So³tysa i
cz³onków Rady So³eckiej przepis § 12 stosuje siê odpowiednio.

§ 18.1. W przypadku odwo³ania lub ust¹pienia So³tysa,
Burmistrz  zarz¹dza nowe wybory w terminie do 30 dni.

2. Nowe wybory odbywaj¹ siê wed³ug zasad okre�lonych
w § 14 niniejszego Statutu.

V. Nadzór nad dzia³alno�ci¹ organów So³ectwa

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

2. Rada Miejska nadzoruje dzia³alno�æ So³ectwa za po-
moc¹ w³asnych komisji poprzez lustracjê So³ectwa i ocenê sta-
nu So³ectwa na sesji Rady Miejskiej, przy czym So³ectwo winno
byæ zlustrowane przynajmniej raz w kadencji.

3. Burmistrz ma prawo wgl¹du do dokumentów oraz pra-
wo ¿¹dania od So³tysa niezbêdnych informacji i danych dotycz¹-
cych funkcjonowania So³ectwa.

4. Burmistrz stwarza warunki aby organy So³ectwa mog³y
realizowaæ swoje zadania w sposób jak najbardziej efektywny.

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

VI. Postanowienia koñcowe

§ 20. Zmiany Statutu  dokonuje  Rada  Miejska  po  konsul-
tacji  z  mieszkañcami So³ectwa :

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

§ 21. Sprawy sporne miêdzy organami So³ectwa dotycz¹-
ce interpretacji niniejszego Statutu rozpatruje Rada Miejska.

Za³¹cznik nr 16
do uchwa³y Nr V/44/03

Rady Miejskiej w Ole�nie
z dnia 26 marca 2003 r.

STATUT
So³ectwa  Wachowice

Gmina Olesno

Postanowienia ogólne

§ 1.1. So³ectwo Wachowice, zwane dalej " So³ectwem",
jest jednostk¹ pomocnicz¹ Gminy Olesno, zwanej dalej " Gmi-
n¹", powo³an¹ w celu realizacji jej zadañ wynikaj¹cych z przepi-
sów prawa, Statutu Gminy, a w szczególno�ci w zakresie zaspo-
kajania potrzeb wspólnoty samorz¹dowej mieszkañców.

2. So³ectwo jest wspólnot¹ samorz¹dow¹ osób maj¹cych
miejsce zamieszkania i przebywaj¹cych z zamiarem sta³ego
pobytu na terenie So³ectwa.

3. Siedzib¹ So³ectwa jest wie� Wachowice.

§ 2.So³ectwo obejmuje obszar  196,09 ha.

I. Zakres dzia³ania i zadania So³ectwa

§ 3.Do zadañ So³ectwa nale¿y :
1) zapewnienie udzia³u mieszkañców w rozpatrywaniu

spraw socjalno-bytowych, kulturalnych, opieki zdrowotnej, spor-
tu i wypoczynku, budowy dróg, planowania przestrzennego i in-
nych zwi¹zanych z miejscem zamieszkania,

2) organizowanie samopomocy mieszkañców i wspólnych
prac na rzecz miejsca zamieszkania, zw³aszcza w zakresie utrzy-
mania czysto�ci, spokoju i porz¹dku publicznego,

3) utrzymanie, konserwacje, remont obiektów  i urz¹dzeñ
komunalnych bêd¹cych w u¿ytkowaniu So³ectwa,

4) opiniowanie w sprawach mienia komunalnego znajdu-
j¹cego siê na terenie So³ectwa i bie¿¹ce korzystanie  z tego
mienia w zakresie zwyk³ego zarz¹du  oraz  pobieranie docho-
dów z tego mienia.

§ 4.Zadania okre�lone w § 3 So³ectwo realizuje poprzez :
1) podejmowanie uchwa³ w sprawach So³ectwa w ramach

przyznanych mu ustawowo kompetencji,
2) opiniowanie spraw nale¿¹cych do zakresu dzia³ania

So³ectwa,
3) wspó³uczestnictwo w organizowaniu i przeprowadza-

niu przez Radê Miejsk¹ i Burmistrza konsultacji projektów uchwa³
w sprawach o podstawowym znaczeniu dla So³ectwa,

4) wystêpowanie z wnioskami do Rady Miejskiej i Burmi-
strza o  rozpatrzenie spraw, których  za³atwienie wykracza poza
mo¿liwo�ci So³ectwa.
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II. Zasady i tryb zwo³ywania Zebrania Wiejskiego oraz
warunki wa¿no�ci podejmowania uchwa³

§ 5. 1. Prawo do udzia³u w Zebraniu Wiejskim maj¹ wszy-
scy mieszkañcy So³ectwa, posiadaj¹cy czynne prawo wyborcze.

§ 6.1. Zebranie Wiejskie jest zwo³ywane przez So³tysa z
w³asnej inicjatywy lub na pisemny wniosek :

1) Rady So³eckiej,
2) co najmniej 1/5 mieszkañców uprawnionych do udzia-

³u w Zebraniu,
3) Rady Miejskiej w Ole�nie,
4) Burmistrza Olesna.
2. Zebranie Wiejskie odbywa siê w miarê istniej¹cych

potrzeb, nie rzadziej jednak ni¿ raz w roku.

§ 7.Zebranie Wiejskie jest wa¿ne, je¿eli zostali o nim za-
wiadomieni mieszkañcy przez obwieszczenie na tablicach og³o-
szeñ w So³ectwie lub w inny przyjêty w So³ectwie sposób.

§ 8.1. Uchwa³y Zebrania Wiejskiego zapadaj¹ zwyk³¹ wiêk-
szo�ci¹ g³osów w obecno�ci co najmniej 1/5 mieszkañców
uprawnionych do udzia³u w zebraniu.

2. O ile w wyznaczonym terminie w zebraniu nie uzyskano
niezbêdnego quorum, Zebranie Wiejskie mo¿e siê odbyæ w II termi-
nie - wyznaczonym w tym samym dniu po up³ywie 15 minut lub w
innym terminie, a uchwa³y zapadaj¹ zwyk³¹ wiêkszo�ci¹ g³osów
bez wzglêdu na liczbê obecnych mieszkañców na zebraniu.

3. Wybór So³tysa i Rady So³eckiej dokonywany jest zwyk³¹
wiêkszo�ci¹ g³osów.

4. Odwo³anie So³tysa lub poszczególnych cz³onków Rady
So³eckiej nastêpuje w  taki sposób jak ich powo³anie.

5. Uchwa³y i opinie Zebrania Wiejskiego So³tys przekazu-
je Burmistrzowi.

6. Burmistrz w zale¿no�ci od charakteru sprawy, za³atwia
je we w³asnym zakresie lub przekazuje do rozpatrzenia na sesji
Rady Miejskiej.

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

III. Organy So³ectwa

§ 9.1. Kadencja organów So³ectwa trwa 4 lata.
2. So³tys i Rada So³ecka dzia³aj¹ do dnia wyboru nowego

So³tysa i nowej Rady So³eckiej.

§ 10.Zebranie Wiejskie :
1) wybiera i odwo³uje So³tysa oraz Radê So³eck¹ lub po-

szczególnych   jej  cz³onków,
2) rozpatruje sprawozdania z pracy So³tysa,
3) podejmuje uchwa³y, maj¹ce charakter opinii, w spra-

wach tworzenia, ³¹czenia, podzia³u, znoszenia So³ectwa i zmia-
ny nazwy So³ectwa,

4) podejmuje uchwa³y, maj¹ce charakter opinii, w spra-
wach maj¹tkowych przekraczaj¹cych zakres zwyk³ego zarz¹du :
dotyczy to w szczególno�ci spraw zbycia, obci¹¿enia oraz wy-
dzier¿awiania  i najmu mienia gminnego,

5) podejmuje inne uchwa³y w sprawach istotnych dla So-
³ectwa oraz sprawach okre�lonych przepisami prawa,

6)  upowa¿nia So³tysa do przedstawienia organom Gmi-
ny, w okresie miêdzy zebraniami, opinii i wniosków w sprawach
z zakresu dzia³ania So³ectwa.

§ 11. So³tys :
1) zwo³uje Zebrania Wiejskie, z wyj¹tkiem zebrañ okre�lo-

nych w  § 10  pkt.1, ustalaj¹c dzieñ, godzinê, miejsce zebrania

oraz projekt porz¹dku obrad oraz informuje o tym mieszkañców
na 7 dni przed terminem zebrania,

2) przygotowuje projekty uchwa³,
3) wystêpuje do Zebrania Wiejskiego z inicjatywami miesz-

kañców w rozwi¹zaniu problemów So³ectwa,
4) organizuje  wykonanie uchwa³ Zebrañ Wiejskich, kon-

troluje ich wykonanie, informuje o ich wykonaniu na Zebraniu
Wiejskim,

5) wspó³pracuje z Rad¹ Miejsk¹, Burmistrzem i Rad¹
So³eck¹ w realizacji zadañ So³ectwa,

6) sk³ada raz w roku, na Zebraniu Wiejskim, sprawozda-
nie ze swej dzia³alno�ci,

7) reprezentuje mieszkañców So³ectwa wobec Rady Miej-
skiej i Burmistrza,

8) zarz¹dza przekazanym So³ectwu mieniem komunalnym w
zakresie zwyk³ego zarz¹du w rozumieniu Kodeksu cywilnego,

9) reprezentuje So³ectwo na zewn¹trz, w tym tak¿e w za-
kresie wynikaj¹cym ze zdolno�ci s¹dowej So³ectwa,

10) wnioski  sk³adane organom Gminy  przekazuje do
wiadomo�ci radnemu z danego okrêgu wyborczego.

§ 12.1. Na wniosek co najmniej 20% mieszkañców wsi,
Zebranie Wiejskie mo¿e odwo³aæ So³tysa przed up³ywem ka-
dencji.

2. Do odwo³ania So³tysa wymagana jest obecno�æ co
najmniej 20% mieszkañców uprawnionych do g³osowania.

§ 13.1. Rada So³ecka sk³ada siê z 3 osób.
2. Rada So³ecka w szczególno�ci :
1) wspó³dzia³a z So³tysem w prowadzeniu i za³atwianiu

spraw So³ectwa,
2) inicjuje dzia³ania spo³ecznie u¿yteczne dla So³ectwa i

jego mieszkañców.

IV. Tryb wyborów So³tysa i Rady So³eckiej

§ 14.1. Zebranie Wiejskie, na którym ma byæ dokonany
wybór So³tysa i cz³onków Rady So³eckiej zwo³uje Burmistrz okre-
�laj¹c dzieñ, miejsce i godzinê Zebrania Wiejskiego.

2. Zarz¹dzenie Burmistrza o zwo³aniu Zebrania Wiejskie-
go dla wyboru So³tysa i Rady So³eckiej podaje siê do wiadomo-
�ci mieszkañcom so³ectwa co najmniej na 7 dni przed wyzna-
czon¹ dat¹ zebrania.

3. Na Zebraniu Wiejskim sporz¹dza siê listê obecno�ci
uczestników zebrania uprawnionych do g³osowania.

4. Przewodnicz¹cy Zebrania Wiejskiego zwo³anego dla
dokonania wyboru So³tysa i Rady So³eckiej stwierdza wa¿no�æ
Zebrania Wiejskiego podaj¹c powy¿sze do protoko³u.

§ 15.1. Wybory przeprowadza komisja skrutacyjna w sk³a-
dzie 3 osób wybrana   spo�ród uprawnionych do g³osowania
uczestników zebrania. Cz³onkiem komisji nie mo¿e byæ osoba
kandyduj¹ca na So³tysa lub cz³onka Rady So³eckiej.

2. Mieszkañcy g³osuj¹ na opieczêtowanych kartach do g³o-
sowania, przy czym za g³osy wa¿ne uznaje siê  te, które oddano
w ka¿dorazowo okre�lony sposób i na kartach ustalonych dla
danego g³osowania.

3. Do zadañ komisji nale¿y :
1) przyjêcie zg³oszeñ kandydatów,
2) przeprowadzenie g³osowania,
3) ustalenie wyników g³osowania,
4) sporz¹dzenie protoko³ów o wynikach wyborów,
5) og³oszenie wyników wyborów.
4. Za wybranych uwa¿a siê tych kandydatów, którzy uzy-

skali najwiêksz¹ liczbê g³osów.
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5. Protokó³ podpisuj¹ przewodnicz¹cy i cz³onkowie komi-
sji skrutacyjnej.

§ 16.1. Kandydatów na So³tysa i cz³onków Rady So³eckiej
zg³aszaj¹ uczestnicy Zebrania Wiejskiego.

2. Zg³oszenia kandydatów na So³tysa i cz³onka Rady So-
³eckiej dokonuje siê oddzielnie.

§ 17.1. So³tys i cz³onkowie Rady So³eckiej odpowiedzialni
s¹ przed Zebraniem Wiejskim i mog¹ byæ przez Zebranie Wiej-
skie odwo³ani przed up³ywem kadencji, je¿eli nie wykonuj¹ swoich
obowi¹zków, naruszaj¹ postanowienia Statutu i uchwa³ Zebra-
nia Wiejskiego lub dopu�cili siê czynu dyskwalifikuj¹cego ich w
opinii �rodowiska.

2. Odwo³anie z zajmowanej funkcji powinno byæ podjête
po wys³uchaniu zainteresowanego.

3. Podczas g³osowania w sprawach odwo³ania So³tysa i
cz³onków Rady So³eckiej przepis § 12 stosuje siê odpowiednio.

§ 18.1. W przypadku odwo³ania lub ust¹pienia So³tysa,
Burmistrz  zarz¹dza nowe wybory w terminie do 30 dni.

2. Nowe wybory odbywaj¹ siê wed³ug zasad okre�lonych
w § 14 niniejszego Statutu.

V. Nadzór nad dzia³alno�ci¹ organów So³ectwa

§ 19.1. Nadzór   nad   dzia³alno�ci¹  organów   So³ectwa
sprawuje   Rada    Miejska i Burmistrz.

2. Rada Miejska nadzoruje dzia³alno�æ So³ectwa za po-
moc¹ w³asnych komisji poprzez lustracjê So³ectwa i ocenê sta-
nu So³ectwa na sesji Rady Miejskiej, przy czym So³ectwo winno
byæ zlustrowane przynajmniej raz w kadencji.

3. Burmistrz ma prawo wgl¹du do dokumentów oraz pra-
wo ¿¹dania od So³tysa niezbêdnych informacji i danych dotycz¹-
cych funkcjonowania So³ectwa.

4. Burmistrz stwarza warunki aby organy So³ectwa mog³y
realizowaæ swoje zadania w sposób jak najbardziej efektywny.

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

VI. Postanowienia koñcowe

§ 20.Zmiany Statutu  dokonuje  Rada  Miejska  po  konsul-
tacji  z   mieszkañcami So³ectwa :

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

§ 21.Sprawy sporne miêdzy organami So³ectwa dotycz¹-
ce interpretacji niniejszego Statutu rozpatruje Rada Miejska.

Za³¹cznik nr 17
do uchwa³y Nr V/44/03

Rady Miejskiej w Ole�nie
z dnia 26 marca 2003 r.

STATUT
So³ectwa  Wojciechów

Gmina Olesno

Postanowienia ogólne

§ 1.1. So³ectwo Wojciechów, zwane dalej " So³ectwem",
jest jednostk¹ pomocnicz¹ Gminy Olesno, zwanej dalej " Gmi-
n¹", powo³an¹ w celu realizacji jej zadañ wynikaj¹cych z przepi-

sów prawa, Statutu Gminy, a w szczególno�ci w zakresie zaspo-
kajania potrzeb wspólnoty samorz¹dowej mieszkañców.

2. So³ectwo jest wspólnot¹ samorz¹dow¹ osób maj¹cych
miejsce zamieszkania i przebywaj¹cych z zamiarem sta³ego
pobytu na terenie So³ectwa.

3. Siedzib¹ So³ectwa jest wie� Wojciechów.

§ 2.So³ectwo obejmuje obszar  2.557,78 ha.

I. Zakres dzia³ania i zadania So³ectwa

§ 3.Do zadañ so³ectwa nale¿y :
1) zapewnienie udzia³u mieszkañców w rozpatrywaniu

spraw socjalno-bytowych, kulturalnych, opieki zdrowotnej, sportu
i wypoczynku, budowy dróg, planowania przestrzennego i in-
nych zwi¹zanych z miejscem zamieszkania,

2) organizowanie samopomocy mieszkañców i wspólnych
prac na rzecz miejsca zamieszkania, zw³aszcza w zakresie utrzy-
mania czysto�ci, spokoju i porz¹dku publicznego,

3) utrzymanie, konserwacje, remont obiektów  i urz¹dzeñ
komunalnych bêd¹cych w u¿ytkowaniu So³ectwa,

4) opiniowanie w sprawach mienia komunalnego znaj-
duj¹cego siê na terenie So³ectwa i bie¿¹ce korzystanie  z tego
mienia w zakresie zwyk³ego zarz¹du  oraz  pobieranie docho-
dów z tego mienia.

§ 4. Zadania okre�lone w § 3 So³ectwo realizuje poprzez :
1) podejmowanie uchwa³ w sprawach So³ectwa w ramach

przyznanych mu ustawowo kompetencji,
2) opiniowanie spraw nale¿¹cych do zakresu dzia³ania

So³ectwa,
3) wspó³uczestnictwo w organizowaniu i przeprowadza-

niu przez Radê Miejsk¹ i Burmistrza konsultacji projektów uchwa³
w sprawach o podstawowym znaczeniu dla So³ectwa,

4) wystêpowanie z wnioskami do Rady Miejskiej i Burmi-
strza o  rozpatrzenie spraw, których  za³atwienie wykracza poza
mo¿liwo�ci So³ectwa.

II. Zasady i tryb zwo³ywania Zebrania Wiejskiego oraz
warunki wa¿no�ci podejmowania uchwa³

§ 5. 1. Prawo do udzia³u w Zebraniu Wiejskim maj¹ wszy-
scy mieszkañcy So³ectwa, posiadaj¹cy czynne prawo wyborcze.

§ 6. 1. Zebranie Wiejskie jest zwo³ywane przez So³tysa z
w³asnej inicjatywy lub na pisemny wniosek :

1) Rady So³eckiej,
2) co najmniej 1/5 mieszkañców uprawnionych do udzia-

³u w Zebraniu,
3) Rady Miejskiej w Ole�nie,
4) Burmistrza Olesna.
2. Zebranie Wiejskie odbywa siê w miarê istniej¹cych

potrzeb, nie rzadziej jednak ni¿ raz w roku.

§ 7. Zebranie Wiejskie jest wa¿ne, je¿eli zostali o nim
zawiadomieni mieszkañcy przez obwieszczenie na tablicach
og³oszeñ w So³ectwie lub w inny przyjêty w So³ectwie sposób.

§ 8. 1. Uchwa³y Zebrania Wiejskiego zapadaj¹ zwyk³¹ wiêk-
szo�ci¹ g³osów w obecno�ci co najmniej 1/5 mieszkañców
uprawnionych do udzia³u w zebraniu.

2. O ile w wyznaczonym terminie w zebraniu nie uzyskano
niezbêdnego quorum, Zebranie Wiejskie mo¿e siê odbyæ w II termi-
nie - wyznaczonym w tym samym dniu po up³ywie 15 minut lub w
innym terminie, a uchwa³y zapadaj¹ zwyk³¹ wiêkszo�ci¹ g³osów
bez wzglêdu na liczbê obecnych mieszkañców na zebraniu.
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3. Wybór So³tysa i Rady So³eckiej dokonywany jest zwyk³¹
wiêkszo�ci¹ g³osów.

4. Odwo³anie So³tysa lub poszczególnych cz³onków Rady
So³eckiej nastêpuje w  taki sposób jak ich powo³anie.

5. Uchwa³y i opinie Zebrania Wiejskiego So³tys przekazu-
je Burmistrzowi.

6. Burmistrz w zale¿no�ci od charakteru sprawy, za³atwia
je we w³asnym zakresie lub przekazuje do rozpatrzenia na sesji
Rady Miejskiej.

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

III. Organy So³ectwa

§ 9. 1. Kadencja organów So³ectwa trwa 4 lata.
2. So³tys i Rada So³ecka dzia³aj¹ do dnia wyboru nowego

So³tysa i nowej Rady So³eckiej.

§ 10. Zebranie Wiejskie :
1) wybiera i odwo³uje So³tysa oraz Radê So³eck¹ lub po-

szczególnych   jej cz³onków,
2) rozpatruje sprawozdania z pracy So³tysa,
3) podejmuje uchwa³y, maj¹ce charakter opinii, w spra-

wach tworzenia, ³¹czenia, podzia³u, znoszenia So³ectwa i zmia-
ny nazwy So³ectwa,

4) podejmuje uchwa³y, maj¹ce charakter opinii, w spra-
wach maj¹tkowych przekraczaj¹cych zakres zwyk³ego zarz¹du :
dotyczy to w szczególno�ci spraw zbycia, obci¹¿enia oraz wy-
dzier¿awiania  i najmu mienia gminnego,

5) podejmuje inne uchwa³y w sprawach istotnych dla So-
³ectwa oraz sprawach okre�lonych przepisami prawa.

6) upowa¿nia So³tysa do przedstawienia organom Gminy,
w okresie miêdzy zebraniami, opinii i wniosków w sprawach z
zakresu dzia³ania So³ectwa.

§ 11. So³tys :
1) zwo³uje Zebrania Wiejskie, z wyj¹tkiem zebrañ okre�lo-

nych w  § 10  pkt.1, ustalaj¹c dzieñ, godzinê, miejsce zebrania
oraz projekt porz¹dku obrad oraz informuje o tym mieszkañców
na 7 dni przed terminem zebrania,

2) przygotowuje projekty uchwa³,
3) wystêpuje do Zebrania Wiejskiego z inicjatywami miesz-

kañców w rozwi¹zaniu problemów so³ectwa,
4) organizuje  wykonanie uchwa³ Zebrañ Wiejskich, kon-

troluje ich wykonanie, informuje o ich wykonaniu na Zebraniu
Wiejskim,

5) wspó³pracuje z Rad¹ Miejsk¹, Burmistrzem i Rad¹
So³eck¹ w realizacji zadañ So³ectwa,

6) sk³ada raz w roku, na Zebraniu Wiejskim, sprawozda-
nie ze swej dzia³alno�ci,

7) reprezentuje mieszkañców So³ectwa wobec Rady Miej-
skiej i Burmistrza,

8) zarz¹dza przekazanym So³ectwu mieniem komunalnym
w zakresie zwyk³ego zarz¹du w rozumieniu Kodeksu cywilnego,

9) reprezentuje So³ectwo na zewn¹trz, w tym tak¿e w za-
kresie wynikaj¹cym ze zdolno�ci s¹dowej So³ectwa,

10) wnioski  sk³adane organom Gminy  przekazuje do
wiadomo�ci radnemu z danego okrêgu wyborczego.

§ 12. 1. Na wniosek co najmniej 20% mieszkañców wsi,
Zebranie Wiejskie mo¿e odwo³aæ So³tysa przed up³ywem ka-
dencji.

2. Do odwo³ania So³tysa wymagana jest obecno�æ co
najmniej 20% mieszkañców uprawnionych do g³osowania.

§ 13. 1. Rada So³ecka sk³ada siê z 5 osób.
2. Rada So³ecka w szczególno�ci :
1) wspó³dzia³a z So³tysem w prowadzeniu i za³atwianiu

spraw So³ectwa,
2) inicjuje dzia³ania spo³ecznie u¿yteczne dla So³ectwa i

jego mieszkañców.

IV. Tryb wyborów So³tysa i Rady So³eckiej

§ 14. 1. Zebranie Wiejskie, na którym ma byæ dokonany
wybór So³tysa i cz³onków Rady So³eckiej zwo³uje Burmistrz okre-
�laj¹c dzieñ, miejsce i godzinê Zebrania Wiejskiego.

2. Zarz¹dzenie Burmistrza o zwo³aniu Zebrania Wiejskie-
go dla wyboru So³tysa i Rady So³eckiej podaje siê do wiadomo-
�ci mieszkañcom So³ectwa co najmniej na 7 dni przed wyzna-
czon¹ dat¹ zebrania.

3. Na Zebraniu Wiejskim sporz¹dza siê listê obecno�ci
uczestników zebrania uprawnionych do g³osowania.

4. Przewodnicz¹cy Zebrania Wiejskiego zwo³anego dla
dokonania wyboru So³tysa i Rady So³eckiej stwierdza wa¿no�æ
Zebrania Wiejskiego podaj¹c powy¿sze do protoko³u.

§ 15. 1. Wybory przeprowadza komisja skrutacyjna w sk³a-
dzie 3 osób wybrana   spo�ród uprawnionych do g³osowania
uczestników zebrania. Cz³onkiem komisji nie mo¿e byæ osoba
kandyduj¹ca na So³tysa lub cz³onka Rady So³eckiej.

2. Mieszkañcy g³osuj¹ na opieczêtowanych kartach do g³o-
sowania, przy czym za g³osy wa¿ne uznaje siê  te, które oddano
w ka¿dorazowo okre�lony sposób i na kartach ustalonych dla
danego g³osowania.

3. Do zadañ komisji nale¿y :
1) przyjêcie zg³oszeñ kandydatów,
2) przeprowadzenie g³osowania,
3) ustalenie wyników g³osowania,
4) sporz¹dzenie protoko³ów o wynikach wyborów,
5) og³oszenie wyników wyborów.
4. Za wybranych uwa¿a siê tych kandydatów, którzy uzy-

skali najwiêksz¹ liczbê g³osów.
5. Protokó³ podpisuj¹ przewodnicz¹cy i cz³onkowie komi-

sji skrutacyjnej.

§ 16. 1. Kandydatów na So³tysa i cz³onków Rady So³eckiej
zg³aszaj¹ uczestnicy Zebrania Wiejskiego.

2. Zg³oszenia kandydatów na So³tysa i cz³onka Rady So-
³eckiej dokonuje siê oddzielnie.

§ 17. 1. So³tys i cz³onkowie Rady So³eckiej odpowiedzialni
s¹ przed Zebraniem Wiejskim i mog¹ byæ przez Zebranie Wiej-
skie odwo³ani przed up³ywem kadencji, je¿eli nie wykonuj¹ swoich
obowi¹zków, naruszaj¹ postanowienia Statutu i uchwa³ Zebra-
nia Wiejskiego lub dopu�cili siê czynu dyskwalifikuj¹cego ich w
opinii �rodowiska.

2. Odwo³anie z zajmowanej funkcji powinno byæ podjête
po wys³uchaniu zainteresowanego.

3. Podczas g³osowania w sprawach odwo³ania So³tysa i
cz³onków Rady So³eckiej przepis § 12 stosuje siê odpowiednio.

§ 18. 1. W przypadku odwo³ania lub ust¹pienia So³tysa,
Burmistrz  zarz¹dza nowe wybory w terminie do 30 dni.

2. Nowe wybory odbywaj¹ siê wed³ug zasad okre�lonych
w § 14 niniejszego Statutu.
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V. Nadzór nad dzia³alno�ci¹ organów So³ectwa

§ 19. 1. Nadzór   nad   dzia³alno�ci¹  organów   So³ectwa
sprawuje   Rada    Miejska i Burmistrz.

2. Rada Miejska nadzoruje dzia³alno�æ So³ectwa za po-
moc¹ w³asnych komisji poprzez lustracjê So³ectwa i ocenê sta-
nu So³ectwa na sesji Rady Miejskiej, przy czym So³ectwo winno
byæ zlustrowane przynajmniej raz w kadencji.

3. Burmistrz ma prawo wgl¹du do dokumentów oraz pra-
wo ¿¹dania od So³tysa niezbêdnych informacji i danych dotycz¹-
cych funkcjonowania So³ectwa.

4. Burmistrz stwarza warunki aby organy So³ectwa mog³y
realizowaæ swoje zadania w sposób jak najbardziej efektywny.

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

VI. Postanowienia koñcowe

§ 20. Zmiany Statutu  dokonuje  Rada Miejska  po   konsul-
tacji  z   mieszkañcami So³ectwa :

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

§ 21. Sprawy sporne miêdzy organami So³ectwa dotycz¹-
ce interpretacji niniejszego Statutu rozpatruje Rada Miejska.

Za³¹cznik Nr 18
do uchwa³y Nr V/44/03

Rady Miejskiej w Ole�nie
z dnia 26 marca 2003 r.

STATUT
So³ectwa  Wysoka

Gmina Olesno

Postanowienia ogólne

§ 1. 1. So³ectwo Wysoka, zwane dalej " So³ectwem", jest
jednostk¹ pomocnicz¹ Gminy Olesno, zwanej dalej " Gmin¹",
powo³an¹ w celu realizacji jej zadañ wynikaj¹cych z przepisów
prawa, Statutu Gminy, a w szczególno�ci w zakresie zaspokaja-
nia potrzeb wspólnoty samorz¹dowej mieszkañców.

2. So³ectwo jest wspólnot¹ samorz¹dow¹ osób maj¹cych
miejsce zamieszkania i przebywaj¹cych z zamiarem sta³ego
pobytu na terenie So³ectwa.

3. Siedzib¹ So³ectwa jest wie� Wysoka.

§ 2.So³ectwo obejmuje obszar  1.276,71 ha.

I. Zakres dzia³ania i zadania So³ectwa

§ 3. Do zadañ So³ectwa nale¿y :
1) zapewnienie udzia³u mieszkañców w rozpatrywaniu

spraw socjalno-bytowych, kulturalnych, opieki zdrowotnej, sportu
i wypoczynku, budowy dróg, planowania przestrzennego i in-
nych zwi¹zanych z miejscem zamieszkania,

2) organizowanie samopomocy mieszkañców i wspólnych
prac na rzecz miejsca zamieszkania, zw³aszcza w zakresie utrzy-
mania czysto�ci, spokoju i porz¹dku publicznego,

3) utrzymanie, konserwacje, remont obiektów  i urz¹dzeñ
komunalnych bêd¹cych w u¿ytkowaniu So³ectwa,

4) opiniowanie w sprawach mienia komunalnego znaj-
duj¹cego siê na terenie So³ectwa i bie¿¹ce korzystanie  z tego

mienia w zakresie zwyk³ego zarz¹du  oraz  pobieranie docho-
dów z tego mienia.

§ 4. Zadania okre�lone w § 3 So³ectwo realizuje poprzez :
1) podejmowanie uchwa³ w sprawach So³ectwa w ramach

przyznanych mu ustawowo kompetencji,
2) opiniowanie spraw nale¿¹cych do zakresu dzia³ania

So³ectwa,
3) wspó³uczestnictwo w organizowaniu i przeprowadza-

niu przez Radê Miejsk¹ i Burmistrza konsultacji projektów uchwa³
w sprawach o podstawowym znaczeniu dla So³ectwa,

4) wystêpowanie z wnioskami do Rady Miejskiej i Burmi-
strza o  rozpatrzenie spraw, których  za³atwienie wykracza poza
mo¿liwo�ci So³ectwa.

II. Zasady i tryb zwo³ywania Zebrania Wiejskiego oraz
warunki wa¿no�ci podejmowania uchwa³

§ 5. 1. Prawo do udzia³u w Zebraniu Wiejskim maj¹ wszy-
scy mieszkañcy So³ectwa, posiadaj¹cy czynne prawo wyborcze.

§ 6. 1. Zebranie Wiejskie jest zwo³ywane przez So³tysa z
w³asnej inicjatywy lub na pisemny wniosek :

1) Rady So³eckiej,
2) co najmniej 1/5 mieszkañców uprawnionych do udzia-

³u w Zebraniu,
3) Rady Miejskiej w Ole�nie,
4) Burmistrza Olesna.
2. Zebranie Wiejskie odbywa siê w miarê istniej¹cych

potrzeb, nie rzadziej jednak ni¿ raz w roku.

§ 7. Zebranie Wiejskie jest wa¿ne, je¿eli zostali o nim
zawiadomieni mieszkañcy przez obwieszczenie na tablicach
og³oszeñ w So³ectwie lub w inny przyjêty w So³ectwie sposób.

§ 8. 1. Uchwa³y Zebrania Wiejskiego zapadaj¹ zwyk³¹ wiêk-
szo�ci¹ g³osów w obecno�ci co najmniej 1/5 mieszkañców
uprawnionych do udzia³u w zebraniu.

2. O ile w wyznaczonym terminie w zebraniu nie uzyskano
niezbêdnego quorum, Zebranie Wiejskie mo¿e siê odbyæ w II termi-
nie - wyznaczonym w tym samym dniu po up³ywie 15 minut lub w
innym terminie, a uchwa³y zapadaj¹ zwyk³¹ wiêkszo�ci¹ g³osów
bez wzglêdu na liczbê obecnych mieszkañców na zebraniu.

3. Wybór So³tysa i Rady So³eckiej dokonywany jest zwyk³¹
wiêkszo�ci¹ g³osów.

4. Odwo³anie So³tysa lub poszczególnych cz³onków Rady
So³eckiej nastêpuje w  taki sposób jak ich powo³anie.

5. Uchwa³y i opinie Zebrania Wiejskiego So³tys przekazu-
je Burmistrzowi.

6. Burmistrz w zale¿no�ci od charakteru sprawy, za³atwia
je we w³asnym zakresie lub przekazuje do rozpatrzenia na sesji
Rady Miejskiej.

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

III. Organy So³ectwa

§ 9. 1. Kadencja organów So³ectwa trwa 4 lata.
2. So³tys i Rada So³ecka dzia³aj¹ do dnia wyboru nowego

So³tysa i nowej Rady So³eckiej.

§ 10. Zebranie Wiejskie :
1) wybiera i odwo³uje So³tysa oraz Radê So³eck¹ lub po-

szczególnych   jej cz³onków,
2) rozpatruje sprawozdania z pracy So³tysa,
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3) podejmuje uchwa³y, maj¹ce charakter opinii, w spra-
wach tworzenia, ³¹czenia, podzia³u, znoszenia So³ectwa i zmia-
ny nazwy So³ectwa,

4) podejmuje uchwa³y, maj¹ce charakter opinii, w spra-
wach maj¹tkowych przekraczaj¹cych zakres zwyk³ego zarz¹du :
dotyczy to w szczególno�ci spraw zbycia, obci¹¿enia oraz wy-
dzier¿awiania  i najmu mienia gminnego,

5) podejmuje inne uchwa³y w sprawach istotnych dla So-
³ectwa oraz sprawach okre�lonych przepisami prawa.

6)  upowa¿nia So³tysa do przedstawienia organom Gmi-
ny, w okresie miêdzy zebraniami, opinii i wniosków w sprawach
z zakresu dzia³ania So³ectwa.

§ 11. So³tys :
1) zwo³uje Zebrania Wiejskie, z wyj¹tkiem zebrañ okre�lo-

nych w  § 10 pkt.1, ustalaj¹c dzieñ, godzinê, miejsce zebrania
oraz projekt porz¹dku obrad oraz informuje o tym mieszkañców
na 7 dni przed terminem zebrania,

2) przygotowuje projekty uchwa³,
3) wystêpuje do Zebrania Wiejskiego z inicjatywami miesz-

kañców w rozwi¹zaniu problemów So³ectwa,
4) organizuje  wykonanie uchwa³ Zebrañ Wiejskich, kon-

troluje ich wykonanie, informuje o ich wykonaniu na Zebraniu
Wiejskim,

5) wspó³pracuje z Rad¹ Miejsk¹, Burmistrzem i Rad¹
So³eck¹ w realizacji zadañ So³ectwa,

6) sk³ada raz w roku, na Zebraniu Wiejskim, sprawozda-
nie ze swej dzia³alno�ci,

7) reprezentuje mieszkañców So³ectwa wobec Rady Miej-
skiej i Burmistrza,

8) zarz¹dza przekazanym so³ectwu mieniem komunalnym
w zakresie zwyk³ego zarz¹du w rozumieniu Kodeksu cywilnego,

9) reprezentuje So³ectwo na zewn¹trz, w tym tak¿e w za-
kresie wynikaj¹cym ze zdolno�ci s¹dowej So³ectwa,

10) wnioski  sk³adane organom Gminy  przekazuje do
wiadomo�ci radnemu z danego okrêgu wyborczego.

§ 12. 1. Na wniosek co najmniej 20% mieszkañców wsi, Ze-
branie Wiejskie mo¿e odwo³aæ So³tysa przed up³ywem kadencji.

2. Do odwo³ania So³tysa wymagana jest obecno�æ co
najmniej 20% mieszkañców uprawnionych do g³osowania.

§ 13. 1. Rada So³ecka sk³ada siê z 5 osób.
2. Rada So³ecka w szczególno�ci :
1) wspó³dzia³a z So³tysem w prowadzeniu i za³atwianiu

spraw So³ectwa,
2) inicjuje dzia³ania spo³ecznie u¿yteczne dla So³ectwa i

jego mieszkañców.

IV. Tryb wyborów So³tysa i Rady So³eckiej

§ 14. 1. Zebranie Wiejskie, na którym ma byæ dokonany
wybór So³tysa i cz³onków Rady So³eckiej zwo³uje Burmistrz okre-
�laj¹c dzieñ, miejsce i godzinê Zebrania Wiejskiego.

2. Zarz¹dzenie Burmistrza o zwo³aniu Zebrania Wiejskie-
go dla wyboru So³tysa i Rady So³eckiej podaje siê do wiadomo-
�ci mieszkañcom So³ectwa co najmniej na 7 dni przed wyzna-
czon¹ dat¹ zebrania.

3. Na Zebraniu Wiejskim sporz¹dza siê listê obecno�ci
uczestników zebrania uprawnionych do g³osowania.

4. Przewodnicz¹cy Zebrania Wiejskiego zwo³anego dla
dokonania wyboru So³tysa i Rady So³eckiej stwierdza wa¿no�æ
Zebrania Wiejskiego podaj¹c powy¿sze do protoko³u.

§ 15. 1. Wybory przeprowadza komisja skrutacyjna w sk³a-
dzie 3 osób wybrana   spo�ród uprawnionych do g³osowania

uczestników zebrania. Cz³onkiem komisji nie mo¿e byæ osoba
kandyduj¹ca na So³tysa lub cz³onka Rady So³eckiej.

2. Mieszkañcy g³osuj¹ na opieczêtowanych kartach do g³o-
sowania, przy czym za g³osy wa¿ne uznaje siê  te, które oddano
w ka¿dorazowo okre�lony sposób i na kartach ustalonych dla
danego g³osowania.

3. Do zadañ komisji nale¿y :
1) przyjêcie zg³oszeñ kandydatów,
2) przeprowadzenie g³osowania,
3) ustalenie wyników g³osowania,
4) sporz¹dzenie protoko³ów o wynikach wyborów,
5) og³oszenie wyników wyborów.
4. Za wybranych uwa¿a siê tych kandydatów, którzy uzy-

skali najwiêksz¹ liczbê g³osów.
5. Protokó³ podpisuj¹ przewodnicz¹cy i cz³onkowie komi-

sji skrutacyjnej.

§ 16. 1. Kandydatów na So³tysa i cz³onków Rady So³eckiej
zg³aszaj¹ uczestnicy Zebrania Wiejskiego.

2. Zg³oszenia kandydatów na So³tysa i cz³onka Rady So-
³eckiej dokonuje siê oddzielnie.

§ 17. 1. So³tys i cz³onkowie Rady So³eckiej odpowiedzialni
s¹ przed Zebraniem Wiejskim i mog¹ byæ przez Zebranie Wiej-
skie odwo³ani przed up³ywem kadencji, je¿eli nie wykonuj¹ swoich
obowi¹zków, naruszaj¹ postanowienia Statutu i uchwa³ Zebra-
nia Wiejskiego lub dopu�cili siê czynu dyskwalifikuj¹cego ich w
opinii �rodowiska.

2. Odwo³anie z zajmowanej funkcji powinno byæ podjête
po wys³uchaniu zainteresowanego.

3. Podczas g³osowania w sprawach odwo³ania So³tysa i
cz³onków Rady So³eckiej przepis § 12 stosuje siê odpowiednio.

§ 18. 1. W przypadku odwo³ania lub ust¹pienia So³tysa,
Burmistrz  zarz¹dza nowe wybory w terminie do 30 dni.

2. Nowe wybory odbywaj¹ siê wed³ug zasad okre�lonych
w § 14 niniejszego Statutu.

V. Nadzór nad dzia³alno�ci¹ organów So³ectwa

§ 19. 1. Nadzór nad dzia³alno�ci¹ organów  So³ectwa
sprawuje  Rada Miejska i Burmistrz.

2. Rada Miejska nadzoruje dzia³alno�æ So³ectwa za po-
moc¹ w³asnych komisji poprzez lustracjê So³ectwa i ocenê sta-
nu so³ectwa na sesji Rady Miejskiej, przy czym So³ectwo winno
byæ zlustrowane przynajmniej raz w kadencji.

3. Burmistrz ma prawo wgl¹du do dokumentów oraz pra-
wo ¿¹dania od So³tysa niezbêdnych informacji i danych dotycz¹-
cych funkcjonowania So³ectwa.

4. Burmistrz stwarza warunki aby organy So³ectwa mog³y
realizowaæ swoje zadania w sposób jak najbardziej efektywny.

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

VI. Postanowienia koñcowe

§ 20. Zmiany Statutu  dokonuje  Rada  Miejska  po  konsul-
tacji  z   mieszkañcami So³ectwa :

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

§ 21. Sprawy sporne miêdzy organami So³ectwa dotycz¹-
ce interpretacji niniejszego Statutu rozpatruje Rada Miejska.
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 Na podstawie  art.30 ust.2 pkt 1  ustawy z dnia 16 lipca
1998 r. -Ordynacja wyborcza do rad gmin, rad powiatów i sejmi-
ków województw  /Dz.U. Nr 95,poz.602 ,Nr 160,poz.1060 ;2001r.
Nr 45,poz.497,Nr 80,poz.971; 2002r. Nr 23,poz.220,

890

Uchwa³a Nr V/46/2003
Rady Gminy w Popielowie

 z dnia 15 kwietnia 2003r.

w sprawie utworzenia sta³ych obwodów g³osowania na terenie gminy Popielów

Nr 68,poz.632,Nr 100,poz.922, Nr 113,poz.984, Nr 127,poz.1089
i Nr 214,poz.1806/ , Rada Gminy uchwala co nastêpuje :

§ 1. Dokonuje siê podzia³u gm.Popielów na obwody g³o-
sowania  nastêpuj¹co:

 § 2.  Wykonanie uchwa³y powierza  siê Wójtowi Gminy .

§ 3. Traci moc uchwa³a Nr XXXII/264/2002 z dnia 4 lipca
2002r.

 § 4. Uchwa³a podlega og³oszeniu w Dzienniku Urzêdo-
wym Województwa Opolskiego oraz poprzez rozplakatowanie
na tablicach og³oszeñ.

§ 5. Uchwa³a wchodzi w ¿ycie z dniem podjêcia .

Przewodnicz¹cy
Rady Gminy w Popielowie

Jerzy Kupczyk

Nr
obwodu

  Granice obwodu Siedziba Obwodowej
Komisji Wyborczej

Nr okregu
wyborczego

1 So³ectwa :
Kaniów ,Lubienia

Lubienia
�wietlica Wiejska
ul.Wiejska 38

        1

2 So³ectwa :
Popielów ,Popielowska Kolonia

Popielów
Dom Kultury
ul.Powstañców �l. 34

         2

3. So³ectwa :
Nowe Sio³kowice ,
Stare Sio³kowice

Stare Sio³kowice
Szko³a Podstawowa
ul.Micha³a 2

        3,4

4 So³ectwa:
Kar³owice ,Kurznie,Ku�nica Katowska

Kar³owice
Wiejski Dom Kultury
ul.Brzeska 4

        5,6

5 So³ectwa :
Rybna ,Stobrawa ,Stare Kolnie

Stobrawa
Szko³a Podstawowa
ul.Witosa

         7 ,8


