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Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 8 marca
1990r. o samorz¹dzie gminnym (Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz.
1591 z pó�n. zm./ - Rada Gminy Dobrzeñ Wielki uchwala, co
nastêpuje:

§ 1.  Uchwala siê Statut Gminy Dobrzeñ Wielki, stanowi¹-
cy za³¹cznik do niniejszej uchwa³y.

§2.  Trac¹ moc:
1) Uchwa³a Nr XXIV/287/2001 Rady Gminy Dobrzeñ Wielki z

dnia 22 marca 2001 r. w sprawie Statutu Gminy Dobrzeñ Wielki,
2) Uchwa³a Nr XXVI/316/2001 Rady Gminy Dobrzeñ Wiel-

ki z dnia 28 czerwca 2001 r. w sprawie dokonania zmian w
Statucie Gminy Dobrzeñ Wielki,

3) Uchwa³a Nr XXVII/319/2001 Rady Gminy Dobrzeñ Wielki
z dnia 2 sierpnia 2001 r. w sprawie zmiany Statutu Gminy.

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

Przewodnicz¹cy
Rady Gminy Dobrzeñ Wielki

Gerard Halama

1040

Uchwa³a Nr VI/55/2003
Rady Gminy Dobrzeñ Wielki

z dnia 24 kwietnia 2003 r.

w sprawie uchwalenia Statutu Gminy Dobrzeñ Wielki.

Za³¹cznik
do uchwa³y Nr VI/55/2003

Rady Gminy Dobrzeñ Wielki
z dnia 24 kwietnia 2003 r.

Rozdzia³   I
POSTANOWIENIA OGÓLNE

§ 1. Statut Gminy Dobrzeñ Wielki - zwany dalej Statutem -
jest aktem prawa miejscowego, obowi¹zuj¹cym na terenie
Gminy Dobrzeñ Wielki , który wraz z obowi¹zuj¹cymi ustawami
stanowi w szczególno�ci  o ustroju gminy  oraz o organizacji
wewnêtrznej i trybie pracy organów gminy.

§ 2. Przez poni¿ej wymienione wyra¿enia u¿yte w Statucie
nale¿y rozumieæ:

1) Gmina - wspólnota samorz¹dowa mieszkañców ,za-
mieszkuj¹ca na obszarze stanowi¹cym terytorium Gminy Do-
brzeñ Wielki ,posiadaj¹ca osobowo�æ prawn¹ i samodzielno�æ,
podlegaj¹c¹ ochronie s¹dowej

2) Ustawa (1) - ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorz¹-
dzie gminnym

3) Organy gminy - Rada i Wójt Gminy
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4) Rada - Rada Gminy Dobrzeñ Wielki, wybierana przez
wspólnotê samorz¹dow¹  w wyborach bezpo�rednich, bêd¹ca
organem stanowi¹cym gminy

5) Wójt - wybierany w wyborach bezpo�rednich organ wy-
konawczy gminy, organ administracji publicznej  i kierownik Urzê-
du Gminy w Dobrzeniu Wielkim

6) Urz¹d Gminy - jednostka organizacyjna gminy utworzo-
na moc¹ ustawy, wykonuj¹ca pod kierownictwem Wójta zada-
nia gminy

7) Pracodawca - podmiot wykonuj¹cy wobec osoby za-
trudnionej wszystkie czynno�ci wynikaj¹ce z ustawy o pracowni-
kach samorz¹dowych (6) i Kodeksu pracy

8) Inne jednostki samorz¹du terytorialnego - inne gminy,
samorz¹d powiatowy oraz województwo samorz¹dowe

9) Zadania w³asne gminy - zadania na³o¿one na gminê
ustawami oraz inne wynikaj¹ce z potrzeby zaspokojenia zbioro-
wych potrzeb wspólnoty mieszkañców .

Katalog najwa¿niejszych zadañ w³asnych Gminy okre�la
ustawa (1).

10) Zadania zlecone gminy - zadania nie nale¿¹ce do za-
dañ w³asnych gminy, ale zlecone gminie do wykonania w dro-
dze zapisów ustawowych (zadania obligatoryjne) lub przejête
przez gminê od administracji rz¹dowej lub od innych jednostek
samorz¹du terytorialnego w drodze zawartych porozumieñ z or-
ganami tych jednostek (zadania fakultatywne).

11) Radny (radni) - osoba (y) wybrane w sk³ad Rady Gmi-
ny Dobrzeñ Wielki w wyborach powszechnych

12) Mienie komunalne - w³asno�æ  gminy
13)  Cyfry umieszczone w nawiasach s¹ odes³aniem do

aktu prawnego, który umieszczony jest w wykazie, stanowi¹cym
za³¹cznik nr 7 do Statutu .

§ 3.1. Gmina Dobrzeñ Wielki - zwana dalej Gmin¹ - obej-
muje terytorium dziewiêciu  wsi : Borki, Brzezie , Chró�cice, Czar-
now¹sy, Dobrzeñ Ma³y, Dobrzeñ Wielki, Krzanowice, Kup i �wierkle.

2. Granice terytorium Gminy okre�lone s¹ na mapie , sta-
nowi¹cej za³¹cznik nr 1 do Statutu.

3. Gmina ma herb, uchwalony odrêbn¹ uchwa³¹ Rady
Gminy, którego wizerunek wraz  z opisem stanowi za³¹cznik nr 2
do Statutu.

§ 4.   Siedzib¹ organów Gminy  jest Dobrzeñ Wielki.

§ 5. 1. Je�li wykonanie okre�lonych zadañ przekroczy sa-
modzielne  mo¿liwo�ci Gminy , mo¿e ona - za odrêbn¹ zgod¹
Rady -przyst¹piæ do zwi¹zku komunalnego lub zawrzeæ porozu-
mienie komunalne.

2. Podstawowym celem w dzia³aniach Gminy jest zaspokoje-
nie zbiorowych potrzeb jej mieszkañców, tworzenie warunków do ra-
cjonalnego i harmonijnego jej rozwoju oraz zapewnienie wszystkim
obywatelom Gminy pe³nego uczestnictwa w ¿yciu wspólnoty.

§ 6. 1. W celu wykonywania zadañ Gmina posiada utwo-
rzone z mocy ustawy (1) lub  odrêbnymi uchwa³ami Rady jed-
nostki organizacyjne i jednostki pomocnicze (so³ectwa).

2. Przedstawion¹ graficznie strukturê organizacyjn¹ Gmi-
ny , z zaznaczonymi wzajemnymi zale¿no�ciami przedstawia za-
³¹cznik nr 3 do Statutu.

Rozdzia³ II
RADA  GMINY

§ 7. 1. Rada Gminy, zwana dalej Rad¹, jest organem sta-
nowi¹cym i kontrolnym Gminy.

2. Funkcjê stanowi¹c¹ realizuje Rada na sesjach ,podej-
muj¹c rozstrzygniêcia w formie uchwa³.

3. Funkcjê kontroln¹ realizuje Rada poprzez powo³an¹ w
tym celu Komisjê Rewizyjn¹, jak równie¿ inne komisje Rady.

4. Do w³a�ciwo�ci Rady nale¿¹ wszystkie sprawy zwi¹za-
ne ze stanowieniem , pozostaj¹ce w zakresie dzia³ania Gminy ,
z wyj¹tkiem zastrze¿onych do rozstrzygniêcia w drodze referen-
dum gminnego lub dla innych podmiotów .

5. Katalog najwa¿niejszych spraw nale¿¹cych do wy³¹cz-
nej w³a�ciwo�ci Rady Gminy okre�la ustawa (1).

6. Rada jest organem kolegialnym . Kompetencje Rady
nie s¹ kompetencjami poszczególnych radnych.

§ 8. 1. Liczebno�æ Rady okre�laj¹ odrêbne przepisy (1). W
dniu uchwalania Statutu w sk³ad Rady wchodzi 15 radnych, wy-
branych w wyborach powszechnych .

2. Sposób zwo³ywania pierwszej sesji nowo wybranej
Rady okre�la ustawa (1).

§ 9. 1. Prawa i obowi¹zki radnych oraz ograniczenia w
zakresie zatrudnienia , prowadzenia przez nich  dzia³alno�ci go-
spodarczej oraz pe³nienia niektórych funkcji, zwi¹zane z wyko-
nywaniem mandatu okre�la ustawa (1).

2. Radny ma prawo do diety i zwrotu kosztów podró¿y na
zasadach okre�lonych przez Radê odrêbn¹ uchwa³¹.

3. Przewodnicz¹cy Rady wydaje radnemu legitymacjê, któ-
rej wzór okre�lony jest w za³¹czniku nr 8 do Statutu.

4. Legitymacjê dla Przewodnicz¹cego Rady podpisuje
Wiceprzewodnicz¹cy Rady.

§ 10. 1. Na pierwszej sesji nowo wybrana Rada wybiera
spo�ród siebie - w trybie okre�lonym w ustawie (1) - Przewodni-
cz¹cego i jednego Wiceprzewodnicz¹cego Rady.

2. Przewodnicz¹cy organizuje pracê Rady, zwo³uje sesje i
przewodniczy obradom ,dbaj¹c  o sprawny ich przebieg oraz
podpisuje podjête przez Radê uchwa³y.

3. Przewodnicz¹cy zawiadamia pisemnie radnych  (za
wyj¹tkiem przypadków okre�lonych w art.20 ust.3 ustawy) , naj-
pó�niej na siedem dni przed terminem sesji - o dacie, miejscu
i godzinie jej rozpoczêcia, do³¹czaj¹c do zawiadomienia porz¹-
dek obrad wraz z projektami uchwa³ i innymi materia³ami   nie-
zbêdnymi do podejmowania przez Radê rozstrzygniêæ.

4. W przypadku nieobecno�ci Przewodnicz¹cego, jego
obowi¹zki okre�lone w ust. 2 i 3, przejmuje Wiceprzewodnicz¹-
cy Rady.

5. Na wniosek Przewodnicz¹cego ,za zgod¹ Rady, Wice-
przewodnicz¹cy Rady mo¿e przej¹æ prowadzenie obrad sesji w
czasie jej trwania .

6. Odwo³anie Przewodnicz¹cego lub Wiceprzewodnicz¹-
cego Rady mo¿e nast¹piæ w trybie i w przypadkach okre�lonych
w ustawie (1) lub w przypadku rezygnacji z pe³nionej funkcji.

7. W przypadku odwo³ania Przewodnicz¹cego Rady dal-
sze obrady sesji, na której nast¹pi³o odwo³anie, prowadzi Wice-
przewodnicz¹cy Rady.

8. Je�li Rada na sesji, na której nast¹pi³o odwo³anie
Przewodnicz¹cego, nie dokona wyboru nowego Przewodnicz¹-
cego , nastêpn¹ sesjê Rady, na której Rada jest zobligowana
do wyboru nowego Przewodnicz¹cego, zwo³uje Wiceprzewod-
nicz¹cy Rady.

§ 11. 1. Tryb pracy Rady , okre�la Regulamin Rady Gminy,
stanowi¹cy za³¹cznik nr 4 do Statutu.

§ 12. 1. Rada mo¿e odbywaæ sesje wspólne z radami
innych jednostek samorz¹du terytorialnego.

2. Do zorganizowania sesji wspólnej potrzebna jest wola
wszystkich rad ,bêd¹cych potencjalnymi uczestnikami sesji.
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3. Sesja wspólna zwo³ywana jest w celu podjêcia roz-
strzygniêcia w sprawie, obejmuj¹cej wspólny interes rad uczest-
nicz¹cych w sesji.

4. Sesjê wspóln¹ zwo³uj¹ przewodnicz¹cy rad - ka¿dy dla
swojej rady.

5. Przy powiadamianiu radnych o sesji wspólnej,  stosuje
siê ustalenia § 10 ust.3 Statutu .

§ 13. 1. Z inicjatyw¹ podjêcia uchwa³y przez Radê  mog¹
wystêpowaæ: Wójt, komisje Rady, kluby radnych oraz radni oso-
bi�cie.

2. Wykonanie inicjatywy uchwa³odawczej koordynuje Wójt ,
podejmuj¹c w tym celu dzia³ania niezbêdne do prawid³owego
przygotowania projektu uchwa³y, w szczególno�ci zapewniaj¹c
zaopiniowanie projektu przez w³a�ciwe bran¿owo komisje Rady
i radcê prawnego.

3. Ustaleñ zawartych w ust. 1 nie stosuje siê w przypad-
kach, dla których przepisy przewiduj¹ inicjatywê uchwa³odaw-
cz¹ wy³¹cznie dla Wójta lub Komisji Rewizyjnej.

4. Zbiór uchwa³ Rady , dostêpny do powszechnego wgl¹-
du prowadzi Urz¹d .

Rozdzia³ III
KOMISJA  REWIZYJNA RADY

§ 14. 1. W celu sprawowania funkcji kontrolnej Rada po-
wo³uje Komisjê Rewizyjn¹, zwan¹ dalej Komisj¹.

2. Komisja liczy nie mniej ni¿ 3 osoby.
3. O sk³adzie osobowym komisji decyduje Rada w odrêb-

nej uchwale.

§ 15. 1. Pierwsze posiedzenie Komisji zwo³uje Przewod-
nicz¹cy Rady.

2. Na pierwszym posiedzeniu Komisja wybiera spo�ród
siebie Przewodnicz¹cego Komisji.

3. Przewodnicz¹cy zwo³uje posiedzenia Komisji, ustala
porz¹dek obrad oraz przewodniczy obradom.

4. Komisja wybiera spo�ród siebie osobê, która sporz¹-
dza protokó³ posiedzenia Komisji.

5. Zbiór protoko³ów posiedzeñ oraz wypracowanych na
posiedzeniach wniosków i opinii prowadzi pracownik Urzêdu
Gminy obs³uguj¹cy Radê.

6. W przypadku nieobecno�ci lub niedyspozycji Przewod-
nicz¹cego Komisji  w czasie gdy zwo³anie Komisji jest koniecz-
ne w celu wykonania zadañ okre�lonych w § 16 ust.1 Statutu,
posiedzenie Komisji zwo³uje Przewodnicz¹cy Rady.

7. W sytuacji o której mowa w ust.6, posiedzenie komisji
prowadzi cz³onek komisji wybrany przez Komisjê.

§ 16. 1. Do obligatoryjnych ,  okre�lonych ustawowo za-
dañ Komisji Rewizyjnej nale¿y:

a) opiniowanie wykonania przez Wójta  bud¿etu Gminy na
podstawie rocznego sprawozdania oraz innych niezbêdnych
dokumentów, do przed³o¿enia których zobowi¹zany jest Wójt ,

b) wystêpowanie do Rady z wnioskiem  o udzielenie lub
nieudzielenie absolutorium Wójtowi  oraz przedk³adanie tego
wniosku Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Opolu do zaopi-
niowania,

c) opiniowanie wniosku radnych dot. podjêcia przez Radê
uchwa³y o przeprowadzeniu referendum w sprawie odwo³ania
Wójta z innej przyczyny ni¿ nieudzielenie absolutorium.

2. Zadania obligatoryjne Komisja realizuje z w³asnej ini-
cjatywy, bez odrêbnego polecenia Rady .

3. Wnioski i opinie komisji, o których mowa w ust.1, spo-
rz¹dzane s¹ na pi�mie i podpisywane przez wszystkich cz³on-
ków Komisji bior¹cych udzia³ w ich formu³owaniu.

§ 17. 1. Do innych zadañ Komisji nale¿y m.in.:
1) w zakresie kontroli dzia³alno�ci Wójta:
a) opiniowanie projektu bud¿etu Gminy
b) bie¿¹ca analiza i kontrola wykonywania bud¿etu Gminy

w ci¹gu roku,
c) opiniowanie projektów uchwa³ Rady w sprawie wpro-

wadzania zmian w bud¿ecie Gminy,
d) kontrolowanie wykonania innych uchwa³ Rady
e) opiniowanie projektu zamierzeñ samorz¹du Gminy ,spo-

rz¹dzanego przez Wójta
f) kontrola sposobu gospodarowania mieniem komunal-

nym Gminy
2) w zakresie kontroli dzia³alno�ci gminnych jednostek

organizacyjnych:
a) wykonywanie bud¿etu jednostki, ustalonego przez Radê
b) opiniowanie planów finansowych jednostek
c) gospodarowanie przez jednostki powierzonym im do

zarz¹dzania lub korzystania miniem komunalnym
3) wykonywanie innych zadañ okre�lonych przez Radê.
2. Opinie wypracowywane w zwi¹zku z realizacj¹ zadañ

Komisji, okre�lonych w ust. 1, sporz¹dzane s¹ na pi�mie i pod-
pisywane przez Przewodnicz¹cego Komisji.

§ 18. 1. Zadania kontrolne , okre�lone w § 17 ust.1 Statu-
tu, Komisja mo¿e realizowaæ na podstawie rocznego planu pra-
cy, zatwierdzonego przez Radê Gminy lub na odrêbne polecenie
Rady, wydane na sesji. Fakt zatwierdzenia planu rocznego lub
wydania polecenia kontroli  odnotowuje siê w protokole obrad
sesji.

2. Zakres , przedmiot i termin  kontroli prowadzonych przez
Komisjê okre�la Rada.

3. Polecenie kontroli wydane przez Radê na podstawie
zatwierdzonego rocznego planu kontroli lub wydane odrêbnie,
podpisuje Przewodnicz¹cy Rady.

4. Pisemne polecenie kontroli, o którym mowa w ust.3,
jest dokumentem uprawniaj¹cym Komisjê do wej�cia na teren
jednostki kontrolowanej oraz do przeprowadzenia kontroli.

§ 19. Komisja przeprowadza kontrole w oparciu o nastê-
puj¹ce kryteria :

-legalno�ci
-gospodarno�ci
-celowo�ci
-rzetelno�ci.

§ 20. 1. Przewodnicz¹cy Komisji zawiadamia Wójta i dy-
rektora jednostki organizacyjnej , w której przewidziane jest prze-
prowadzenie kontroli,  o terminie i zakresie kontroli na 7 dni
przed dniem jej rozpoczêcia.

2. Dyrektor jednostki kontrolowanej jest zobowi¹zany do
zapewnienia Komisji warunków lokalowych i technicznych ,
umo¿liwiaj¹cych przeprowadzenie kontroli.

3. Komisja ma prawo do dostêpu do dokumentów za wie-
dz¹ i zgod¹ dyrektora jednostki.

Cz³onkowie komisji nie mog¹ wynosiæ kontrolowanych
dokumentów poza siedzibê kontrolowanej jednostki.

4. Podczas prowadzenia kontroli Komisja zobowi¹zana
jest do przestrzegania obowi¹zuj¹cych w jednostce przepisów :
o bezpieczeñstwie i higienie pracy oraz o postêpowaniu z infor-
macjami zawieraj¹cymi dane osobowe i informacje niejawne.

5. Komisja bez zgody osób zatrudnionych w jednostce
nie mo¿e mieæ dostêpu do ich teczek osobowych.

6. Przeprowadzanie kontroli przez Komisjê nie mo¿e na-
ruszaæ porz¹dku pracy obowi¹zuj¹cego w kontrolowanej jedno-
stce.
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§ 21. 1. Z przebiegu kontroli sporz¹dza siê protokó³, który
podpisuj¹ wszyscy cz³onkowie komisji przeprowadzaj¹cy kon-
trolê oraz Dyrektor jednostki kontrolowanej .

2. Protokó³ powinien zawieraæ :
-nazwê kontrolowanej jednostki oraz imiê i nazwisko dy-

rektora
-imiona i nazwiska cz³onków Komisji, przeprowadzaj¹cych

kontrolê
-okre�lenie zakresu i metody kontroli oraz okre�lenie pod-

stawy do jej przeprowadzenia
-czas trwania kontroli
-opis stwierdzonego stanu faktycznego
-ewentualne zastrze¿enia wniesione przez dyrektora jed-

nostki
-wykaz za³¹czników.
3. Protokó³ sporz¹dza siê w czterech   jednobrzmi¹cych

egzemplarzach, z których po jednym otrzymuj¹: dyrektor jednost-
ki kontrolowanej, Przewodnicz¹cy Rady i Wójt. Jeden egzemplarz
protoko³u pozostawia siê w aktach Komisji .

§ 22. 1. W terminie do 30 dni od zakoñczenia kontroli Komi-
sja formu³uje na pi�mie zalecenia i wnioski w sprawie usuniêcia
stwierdzonych nieprawid³owo�ci i po ich zatwierdzeniu przez Radê
- przekazuje Wójtowi i dyrektorowi skontrolowanej jednostki.

2. Dyrektor jednostki jest zobowi¹zany zawiadomiæ Prze-
wodnicz¹cego Komisji i Wójta o sposobie realizacji wniosków
pokontrolnych w terminie 14 dni od ich otrzymania.

3. Odmowa wykonania zaleceñ lub ich czê�ci musi byæ
podana przez dyrektora na pi�mie i zawieraæ uzasadnienie.

4. Komisja mo¿e dokonaæ kontroli faktycznego wykonania
wniosków.

§ 23. Przewodnicz¹cy Komisji ustala z  Przewodnicz¹cym
Rady formê i termin przedstawienia wyników dzia³añ kontrolnych
Komisji Radzie.

§ 24. Za  przeprowadzenie kontroli cz³onkom komisji przy-
s³uguje dieta w wysoko�ci ustalonej przez Radê w odrêbnej
uchwale za uczestniczenie w  posiedzeniu Komisji oraz zwrot
kosztów podró¿y s³u¿bowej na zasadach okre�lonych w odrêb-
nych przepisach (5).

Rozdzia³  IV
WÓJT GMINY

§ 25. 1. Wójt Gminy, zwany dalej Wójtem, odpowiada z mocy
ustawy (1)  za wykonanie uchwa³ Rady i zadañ nie zastrze¿onych
przez ustawodawcê dla innych podmiotów.

2. Do zadañ i uprawnieñ  Wójta okre�lonych ustawowo
nale¿¹ w szczególno�ci:

a) przygotowywanie projektów uchwa³ Rady
b) okre�lanie sposobu wykonania uchwa³
c) gospodarowanie mieniem komunalnym Gminy
d) opracowanie projektu bud¿etu Gminy
e) inicjowanie wprowadzania zmian w projekcie bud¿etu

oraz w uchwale bud¿etowej
f) sporz¹dzanie uk³adu wykonawczego bud¿etu
g) przekazywanie  jednostkom organizacyjnym Gminy in-

formacji o ustalonych przez Radê kwotach dochodów i wydatków
tych jednostek, wysoko�ci dotacji oraz wp³at do bud¿etu Gminy

h) przyjmowanie od zak³adów bud¿etowych gminy  sprawozda-
nia o wykorzystaniu przyznanej przez Radê dotacji przedmiotowej

i) prowadzenie prawid³owej gospodarki finansowej Gminy
j) podejmowanie decyzji o wstrzymaniu realizacji  niektó-

rych wydatków bud¿etu Gminy w trybie okre�lonym w ustawie o
finansach publicznych (4)

k) dokonywanie zmian bud¿etu Gminy w zakresie upo-
wa¿nieñ ustawowych

l) dysponowanie rezerw¹ bud¿etow¹ w ramach posia-
danych upowa¿nieñ

m) sporz¹dzanie informacji o przebiegu wykonania bu-
d¿etu za I pó³rocze i za ca³y rok bud¿etowy i przedk³adanie ich
Radzie i Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Opolu

n) kierowanie Urzêdem Gminy i ustalanie w drodze za-
rz¹dzenia Regulaminu Organizacyjnego Urzêdu Gminy

o) wykonywanie funkcji pracodawcy wobec pracowników
Urzêdu Gminy oraz  dyrektorów gminnych jednostek organiza-
cyjnych

p) wystêpowanie z inicjatyw¹ strategicznego planowa-
nia rozwoju gminy, jak równie¿ realizacja za³o¿eñ strategii roz-
woju Gminy , ustalonej przez Radê.

q) wystêpowanie z wnioskiem do Rady o powo³anie lub
odwo³anie Sekretarza i Skarbnika Gminy

r) powo³ywanie Zastêpcy Wójta.

§ 26. 1. Wójt uczestniczy w sesjach Rady jako organ wy-
konawczy Gminy.

2. Przewodnicz¹cy Rady ma obowi¹zek powiadamiania
Wójta o zwo³anej sesji na zasadach okre�lonych w  § 10 ust. 3
Statutu.

3. Wójtowi przys³uguje prawo zabierania g³osu podczas
sesji Rady.

4. Przewodnicz¹cy Rady ma obowi¹zek uwzglêdniæ w
porz¹dku obrad sesji wniosek Wójta o zabranie g³osu jak rów-
nie¿ zabezpieczyæ Wójtowi  mo¿liwo�æ udzielania informacji i
wyja�nieñ dot. projektów uchwa³ .

§ 27. 1. W czasie urlopu lub innej nieobecno�ci  Wójta
powoduj¹cej  niemo¿no�æ  sprawowania przez niego funkcji,
obowi¹zki Wójta przejmuje Zastêpca Wójta .

2. Pod nieobecno�æ Wójta i jego Zastêpcy obowi¹zki kie-
rownika Urzêdu przejmuje Sekretarz Gminy.

§ 28. 1. Umowy, porozumienia i inne dokumenty , bêd¹-
ce wyra¿eniem woli Gminy w zakresie zarz¹du maj¹tkiem lub
wykonywania innych zadañ Gminy , podpisuje Wójt lub z jego
upowa¿nienia - Zastêpca Wójta.

2. Dokumenty zwi¹zane z wykonywaniem bud¿etu Gminy
wymagaj¹ oprócz podpisu Wójta lub jego Zastêpcy kontrasy-
gnaty Skarbnika Gminy.

Rozdzia³  V
KOMISJE  RADY

§ 29. 1. Poza ustawowo obligatoryjn¹ Komisj¹ Rewizyjn¹,
Rada mo¿e powo³ywaæ inne komisje  sta³e ,zwane dalej komi-
sjami Rady.

2. Wykaz  komisji Rady wraz z ramowym planem ich za-
dañ stanowi za³¹cznik nr 5 do Statutu.

3. Rada mo¿e ustaliæ bardziej szczegó³owo zadania ko-
misji Rady w drodze odrêbnej uchwa³y.

4. Na posiedzeniach komisji odbywa siê merytoryczna
praca Rady zmierzaj¹ca do podjêcia uchwa³y na sesji.

5. Radny ma prawo wyboru komisji Rady , w sk³ad której
chce byæ powo³any.

6. O sk³adzie osobowym komisji Rady decyduje Rada w
odrêbnej uchwale.

7. Komisja Rady nie mo¿e liczyæ mniej ni¿ 3 osoby.
8. Radny nie mo¿e byæ cz³onkiem wiêcej ni¿ dwóch komi-

sji i przewodnicz¹cym wiêcej ni¿ jednej Komisji .
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§ 30. 1. Dla wykonania szczególnych zadañ Rada mo¿e
powo³ywaæ komisje dora�ne.

2. Sk³ad osobowy komisji dora�nej ,jej zadania i czas dzia-
³ania okre�la Rada odrêbn¹ uchwa³¹.

3. W sk³ad komisji dora�nej mog¹ wej�æ radni, bêd¹cy w
innych komisjach.

4. Do cz³onkostwa radnego w komisji dora�nej nie stosu-
je siê ograniczenia ustalonego w § 29 ust.8 Statutu.

5. Z wnioskiem o powo³anie komisji dora�nej mo¿e wy-
st¹piæ Wójt lub Przewodnicz¹cy Rady.

§ 31. 1. Komisje Rady nie s¹ organami Gminy i nie maj¹
samodzielnych uprawnieñ .

2. Wspólnymi zadaniami komisji Rady s¹ dzia³ania inicju-
j¹ce, opiniodawcze i kontrolne .

3. Komisje Rady maj¹ uprawnienia kontrolne w zakresie
nie objêtym obligatoryjnymi zadaniami Komisji Rewizyjnej Rady,
zgodnie z planem ich zadañ, okre�lonym w za³¹czniku nr 5 do
Statutu.

4. Dzia³ania kontrolne komisje Rady podejmuj¹ na wyra�-
ne polecenie i za zgod¹ Rady .

5. Postanowienia § 18 Statutu stosuje siê odpowiednio.
6. Wyniki przeprowadzonej kontroli przewodnicz¹cy komi-

sji przedk³adaj¹ Przewodnicz¹cemu Rady, który decyduje o ter-
minie i sposobie  przed³o¿enia ich Radzie.

§ 32. 1. Komisje Rady na pierwszych posiedzeniach wy-
bieraj¹ spo�ród siebie Przewodnicz¹cych.

2. Przewodnicz¹cy organizuje posiedzenia  komisji Rady i
przewodniczy jej obradom

3. Wszystkie opinie i wnioski wypracowane przez komisjê,
podpisuje  i przedk³ada Radzie Przewodnicz¹cy Komisji.

§ 33. 1. Komisja Rady wybiera spo�ród siebie na swoim
posiedzeniu osobê ,która sporz¹dza protokó³ posiedzenia.

2. Zbiór protoko³ów posiedzeñ komisji Rady wraz z opinia-
mi i wnioskami wypracowanymi na tych posiedzeniach prowa-
dzi pracownik Urzêdu Gminy prowadz¹cy obs³ugê Rady.

§ 34. Przewodnicz¹cy Komisji  mog¹ zapraszaæ na posie-
dzenia osoby nie bêd¹ce w sk³adzie Komisji, nie mo¿e to jednak
obci¹¿aæ bud¿etu Gminy.

§ 35. 1. Cz³onkowie komisji Rady potwierdzaj¹ obecno�æ
na posiedzeniach w³asnorêcznym podpisem w specjalnie pro-
wadzonym w tym celu rejestrze oraz na li�cie wyp³at diet.

2. Radnemu za uczestniczenie w posiedzeniach komisji
Rady ,której jest cz³onkiem, przys³uguje dieta na zasadach okre-
�lonych w ustawie (1) i w odrêbnej uchwale Rady Gminy.

Rozdzia³  VI
KLUBY  RADNYCH

§ 36. 1. Radni mog¹ tworzyæ kluby radnych na zasadach
przynale¿no�ci politycznej, zawodowej lub innej.

2. Klub uznaje siê za za³o¿ony, je�li grupuje co najmniej
5 radnych.

3. Na czele klubu stoi Przewodnicz¹cy,  wybrany przez rad-
nych, bêd¹cych cz³onkami klubu.

4. Kluby radnych mog¹ podejmowaæ dzia³ania inicjuj¹ce oraz
wystêpowaæ z g³osem doradczym i opiniodawczym na sesji Rady.

5. Radny mo¿e byæ cz³onkiem tylko jednego klubu.
6. Za uczestniczenie w spotkaniach klubu radnemu nie

przys³uguje dieta.
7. Rejestr klubów radnych prowadzi pracownik Urzêdu

Gminy , obs³uguj¹cy Radê Gminy.

Rozdzia³  VII
URZ¥D  GMINY

§ 38. 1. Wójt, zastêpca Wójta i pozostali pracownicy Urzê-
du s¹ pracownikami samorz¹dowymi, których prawa i obowi¹z-
ki ustala odrêbna ustawa (6).

2. Wymagania kwalifikacyjne oraz zasady wynagradzania
pracowników Urzêdu, jako pracowników samorz¹dowych , okre-
�la odrêbna ustawa (7).

§ 39. 1. W  Urzêdzie pracownicy zatrudniani s¹ na podsta-
wie :

1) wyboru - Wójt
2) powo³ania  - Zastêpca Wójta,  Sekretarz i Skarbnik Gminy
3) mianowania- pracownicy, którym nadano akt miano-

wania przed wej�ciem w ¿ycie niniejszego Statutu
4) umowy o pracê - wszyscy pozostali pracownicy Urzêdu
2. Podstaw¹ do zatrudnienia Wójta jest Za�wiadczenie

Gminnej Komisji Wyborczej w Dobrzeniu Wielkim o jego wybo-
rze w drodze wyborów bezpo�rednich oraz z³o¿enie �lubowa-
nia.

3. Podstaw¹ do zatrudnienia  Zastêpcy Wójta jest zarz¹-
dzenie Wójta o jego powo³aniu.

4. Podstaw¹ do zatrudnienia Sekretarza i Skarbnika  s¹
uchwa³y Rady o ich powo³aniu.

§ 40. 1. Wójt jest pracodawc¹ i zwierzchnikiem s³u¿bo-
wym  dla wszystkich pracowników Urzêdu.

2. Pracodawc¹ i zwierzchnikiem s³u¿bowym  Wójta jest
Rada, która zgodnie z ustaw¹(6) mo¿e w drodze odrêbnej
uchwa³y upowa¿niæ Przewodnicz¹cego Rady do sprawowania
tej funkcji w imieniu Rady.

§ 41. Organizacjê i porz¹dek pracy Urzêdu , w tym godziny
jego otwarcia , ustala  z zachowaniem regulacji ustawowych (6)
i (8)  Wójt  w Regulaminie Pracy Urzêdu , wprowadzanym w
drodze zarz¹dzenia.

§ 42. Radni mog¹ zwracaæ siê do pracowników Urzêdu o
udzielenie informacji w sprawach zwi¹zanych z realizacj¹ za-
dañ Rady i  wykonywaniem mandatu radnego  tylko za po�red-
nictwem Wójta.

§ 43. 1. Urz¹d Gminy prowadzi jako zadanie obligatoryjne
obs³ugê kancelaryjn¹ Rady , wszystkich komisji Rady i klubów
radnych .

2. Obs³ugê Rady, jej komisji i klubów prowadzi pracownik
Urzêdu , wskazany w Regulaminie Organizacyjnym Urzêdu.

Rozdzia³ VIII
JEDNOSTKI  ORGANIZACYJNE  GMINY

§ 44. 1. W Gminie istniej¹ jednostki organizacyjne Gminy,
zwane dalej jednostkami, powo³ane odrêbnymi uchwa³ami
Rady.

2. Statuty jednostek ustala Rada.
3. Wykaz jednostek  wraz z ramowym okre�leniem ich

zadañ, stanowi za³¹cznik  nr 6 do Statutu.

§ 45. 1. Dyrektor jednostki jest zobowi¹zany do przedk³a-
dania wszelkich informacji dotycz¹cych dzia³alno�ci podleg³ej
mu jednostki na ka¿de polecenie Wójta i Komisji Rewizyjnej
Rady

2. Radni mog¹ zwracaæ siê do dyrektora jednostki w spra-
wach dot. realizacji zadañ Rady i wykonywaniem mandatu  tylko
za po�rednictwem Wójta.
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§ 46. 1. Sposób prowadzenia gospodarki finansowej przez
jednostkê okre�la Rada w uchwale o jej powo³aniu.

2. Roczny bud¿et jednostki ustala Rada w uchwale bud¿e-
towej.

3. Dyrektor jednostki ma prawo  uczestniczenia w posie-
dzeniach komisji i sesji Rady, na których ustalany jest bud¿et
jego jednostki.

4. Dyrektor jednostki jest odpowiedzialny za prawid³ow¹
realizacjê bud¿etu w kierowanej przez siebie jednostce oraz za
powierzone mu do korzystania mienie komunalne.

Rozdzia³  IX
JEDNOSTKI  POMOCNICZE  GMINY

§ 47. 1. W Gminie utworzone s¹ jednostki pomocnicze w
formie so³ectw.

2. So³ectwo obejmuje swoim zasiêgiem jedn¹ wie� .
3. Organem stanowi¹cym w so³ectwie jest Zebranie Wiej-

skie mieszkañców so³ectwa ,a organem wykonawczym - So³tys.
4. So³tysa i wspomagaj¹c¹ jego dzia³alno�æ Radê So³eck¹

wybiera Zebranie Wiejskie na czteroletni¹ kadencjê , licz¹c od
dnia wyboru.

5. Rada so³ecka mo¿e liczyæ od 4 do 8 osób.
6. So³tys jest cz³onkiem Rady So³eckiej i jej przewodnicz¹cym .
7. So³tys wspó³pracuje z organami Gminy i Urzêdem , wyra-

¿aj¹c opiniê w sprawach dot. so³ectwa.

§ 48. O organizacji i zakresie dzia³ania so³ectwa stanowi
Rada w statucie so³ectwa , nadanym odrêbn¹ uchwa³¹.

§ 49. 1. Tworzenie i likwidacja so³ectw oraz  zmiana ich
granic mo¿e nast¹piæ z inicjatywy Rady lub na wniosek miesz-
kañców so³ectwa.

2. Wniosek mieszkañców w sprawie okre�lonej w ust.1
sk³adany jest w formie uchwa³y Zebrania Wiejskiego so³ectwa,
którego zmiana dotyczy.

3. Rada rozpatruje wniosek na najbli¿szej sesji po dniu
z³o¿enia wniosku.

4. Utworzenie , likwidacja  so³ectwa lub zmiana granic so-
³ectw istniej¹cych z inicjatywy Rady, wymaga zachowania nastê-
puj¹cej kolejno�ci dzia³añ:

1) podjêcie przez Radê uchwa³y wstêpnej o zamierzeniach
w sprawie so³ectwa

2) przes³anie uchwa³y wstêpnej do konsultacji zaintereso-
wanym so³tysom.

3) zwo³anie przez so³tysów Zebrañ Wiejskich i uzyskanie
opinii mieszkañców

4) podjecie uchwa³y o zmianach.
5. Uchwa³a Zebrania Wiejskiego w sprawie zamierzonych

przez Radê  zmian w uk³adzie so³ectwa nie ma dla Rady mocy
wi¹¿¹cej.

§ 50. 1. Rada mo¿e w ramach so³ectwa utworzyæ równie¿
jednostki pomocnicze ni¿szego rzêdu  (np. dzielnice lub osiedla).

2. Zarówno przy tworzeniu so³ectw jak i dzielnic czy osiedli
uwzglêdnia siê przede wszystkim uwarunkowania przestrzenne i
istniej¹ce miêdzy mieszkañcami wiêzi.

§ 51. Rada przekazuje so³ectwu okre�lone sk³adniki mie-
nia do korzystania.

§ 52. 1. So³tysi maj¹ prawo uczestniczenia w sesjach Rady
oraz posiedzeniach komisji Rady  z g³osem doradczym i opinio-
dawczym .

2. Zasady zabierania g³osu przez so³tysów w trakcie se-
sji okre�la Regulamin Rady Gminy,  stanowi¹cy za³¹cznik nr 4
do Statutu .

3. Przewodnicz¹cy Rady ma obowi¹zek powiadamiania
so³tysów o zwo³anej sesji Rady na takich samych zasadach ,
jak radnych.

4. Za uczestnictwo w pracach Rady  i realizowanie zale-
ceñ organów gminy na terenie so³ectwa so³tysom przys³uguje
dieta i zwrot kosztów przejazdów na zasadach okre�lonych
odrêbn¹ uchwa³¹ Rady .

§ 53. So³ectwo korzysta ze �rodków bud¿etu Gminy w
wielko�ciach ustalanych corocznie przez Radê w uchwale bu-
d¿etowej .

Rozdzia³  X
MIENIE  KOMUNALNE  GMINY

§ 54. 1. Gmina jest w³a�cicielem maj¹tku , zwanego
mieniem komunalnym.

2. Sposoby nabywania mienia komunalnego przez Gmi-
nê okre�la ustawa (1)

3. W celu wykonywania zadañ publicznych Gmina mo¿e
wydzieliæ sk³adniki mienia komunalnego do korzystania w ra-
mach zwyk³ego zarz¹du jednostkom organizacyjnym Gminy i
so³ectwom,  okre�laj¹c osoby odpowiedzialne za utrzymanie
mienia w nale¿ytym stanie i nie uszczuplanie jego warto�ci.

4. Gmina mo¿e zbywaæ i oddawaæ w najem lub dzier¿a-
wê sk³adniki mienia komunalnego.  Sposób zbywania i dzier-
¿awy  mienia okre�laj¹ odrêbne przepisy (9).

5. Uprawnienie Gminy okre�lone w ust.3 i 4 realizuj¹
organy Gminy -wed³ug posiadanych kompetencji.

6. O�wiadczenia woli w imieniu Gminy w zakresie zarz¹-
du mieniem sk³ada Wójt lub Zastêpca Wójta .

Rozdzia³ XI
GOSPODARKA  FINANSOWA  GMINY

§ 55. 1. Gmina posiada zagwarantowane ustawowo pra-
wo do prowadzenia samodzielnej gospodarki finansowej, której
podstaw¹ jest bud¿et Gminy uchwalany przez Radê na rok
kalendarzowy.

2. Procedurê uchwalania bud¿etu oraz rodzaje i szcze-
gó³owo�æ materia³ów towarzysz¹cych projektowi bud¿etu okre-
�la Rada odrêbn¹ uchwa³¹.

3. Sporz¹dzenie projektu bud¿etu jest ustawowym obo-
wi¹zkiem i uprawnieniem Wójta.

4. Wydatki Gminy realizowane s¹ na wykonanie  zadañ
Gminy, wed³ug obowi¹zuj¹cych w tym zakresie przepisów (4) i  (11).

5. Zasady prowadzenia gospodarki finansowej Gminy
oraz kompetencje organów Gminy w tym zakresie okre�lone
s¹ w ustawie (1) oraz innych przepisach (4).

§ 56. 1. Za realizacjê bud¿etu Gminy odpowiada Wójt.

2. Wszystkie umowy zwi¹zane z wykonaniem bud¿etu
Gminy podpisuje Wójt oraz Skarbnik Gminy w kontrasygnacie.

3. Kontrolê nad realizacj¹ bud¿etu przez Wójta sprawuje
Komisja Rewizyjna Rady.

§ 57. 1. Wójt sporz¹dza uk³ad wykonawczy bud¿etu po
jego uchwaleniu przez Radê oraz informuje jednostki organi-
zacyjne Gminy i so³ectwa o wielko�ci �rodków przeznaczo-
nych przez Radê w bud¿ecie Gminy na rzecz tych jednostek.
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2. Za realizacjê bud¿etu jednostki organizacyjnej Gminy
odpowiada jej dyrektor.

3. Nad realizacj¹ bud¿etu przez jednostki organizacyjne
kontrolê sprawuj¹ : Komisja Rewizyjna Rady, Wójt  i Skarbnik
Gminy - wed³ug przyznanych kompetencji.

§ 58. 1. Organem nadzoru nad gospodark¹ finansow¹
Gminy jest Regionalna Izba Obrachunkowa w Opolu.

2. Zakres uprawnieñ Regionalnej Izby Obrachunkowej
okre�la odrêbna ustawa (10).

§ 59. 1. Wójt zobowi¹zany jest ustawowo do przedstawia-
nia Radzie i Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Opolu pó³rocz-
nych i rocznych sprawozdañ z wykonania bud¿etu.

2. Zakres i formê sprawozdañ pó³rocznych okre�la Rada
w odrêbnej uchwale.

3. Zakres i formê sprawozdania rocznego oraz terminy
sk³adania sprawozdañ okre�la odrêbna ustawa (4).

§ 60. 1. Po rozpatrzeniu rocznego sprawozdania z wyko-
nania bud¿etu Gminy,  Rada podejmuje uchwa³ê w sprawie
udzielenia absolutorium Wójtowi .

2. Tryb postêpowania Rady  przy podejmowaniu uchwa³y
o udzieleniu absolutorium oraz obowi¹zuj¹ce w tym zakresie
terminy i procedury okre�la ustawa(1)

3. G³osowanie w sprawie absolutorium jest jawne.

§ 61. Uchwa³a bud¿etowa i sprawozdanie roczne z jej wy-
konania wymaga og³oszenia w trybie okre�lonym ustaw¹(12)

Rozdzia³ XII
JAWNO�Æ DZIA£ANIA ORGANÓW GMINY

§ 62. 1. Gospodarka finansowa i wszystkie dzia³ania or-
ganów Gminy i jednostek gminnych w zakresie wykonywania
zadañ publicznych s¹ jawne.

2. Prawo dostêpu do informacji o wykonaniu zadañ pu-
blicznych przez Gminê gwarantuje obywatelom Konstytucja i
ustawy (12 ) i (13).

3. Organy gminy i dyrektorzy jednostek gminnych nie mog¹
odmówiæ podania informacji z zakresu wykonywanych zadañ
publicznych, chyba ¿e dostêp do tej informacji  jest chroniony
ustawowo.

§ 63. 1. Zasady i tryb udzielania informacji o dzia³alno�ci
publicznej organów Gminy okre�la ustawa (13).

2. Wysoko�æ op³aty , stanowi¹cej dodatkowy koszt zwi¹-
zany z udzieleniem informacji publicznej w sposób wskazany
we wniosku osoby zainteresowanej , okre�laj¹:

a) Wójt - dla informacji bêd¹cej w posiadaniu Urzêdu
Gminy,

 b) dyrektor jednostki organizacyjnej Gminy - dla informa-
cji znajduj¹cych siê w   kierowanej jednostce.

3. Tryb postêpowania w przypadku udzielania informacji ,
zwi¹zanej z op³at¹ o której mowa w ust.1 okre�la ustawa (13).

§ 64. Udostêpnienie materia³ów , w tym archiwalnych,
dokumentuj¹cych posiedzenia organów Gminy ( w tym równie¿
komisji Rady) jest mo¿liwe tylko w siedzibie Urzêdu Gminy , pod
nadzorem pracownika  wskazanego przez Wójta , w godzinach
pracy Urzêdu .

Rozdzia³  XIII
POSTANOWIENIA  KOÑCOWE

§ 65. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Statutem maj¹
zastosowanie odrêbne przepisy, z których wa¿niejsze, powo³ane w
Statucie,  wymieniono w za³¹czniku nr (7) do Statutu.

§ 66. Za³¹cznikami do Statutu s¹:

1) Za³¹cznik nr 1
Mapa Gminy Dobrzeñ Wielki

2) Za³¹cznik nr 2
Wizerunek herbu Gminy Dobrzeñ Wielki wraz z opisem

3) Za³¹cznik nr 3
Graficzna struktura organizacyjna Gminy Dobrzeñ Wielki

4) Za³¹cznik nr 4
Regulamin  Rady Gminy Dobrzeñ Wielki

5) Za³¹cznik nr 5
Wykaz komisji sta³ych Rady Gminy  Dobrzeñ Wielki wraz z

ramowym planem ich zadañ.

6) Za³¹cznik nr 6
Wykaz jednostek organizacyjnych Gminy Dobrzeñ Wielki

wraz  z ramowym okre�leniem ich zadañ .

7) Za³¹cznik nr 7
Wykaz przepisów prawnych powo³anych w Statucie Gmi-

ny Dobrzeñ     Wielki (wg kolejnych numerów podanych w nawia-
sach).

8) Za³¹cznik nr 8
Wzór legitymacji radnego.

§ 68. Rada uchwala Statut wraz z za³¹cznikami w g³oso-
waniu jawnym, zwyk³¹ wiêkszo�ci¹ g³osów w obecno�ci co naj-
mniej po³owy ustawowego sk³adu Rady.

§ 69. Zmiany w Statucie nastêpuj¹ w trybie przewidzianym
dla jego uchwalenia.

§ 70. Tre�æ Statutu wraz z za³¹cznikami  oraz zmiany wpro-
wadzane w Statucie  przez Radê og³aszane s¹ w Dzienniku
Urzêdowym Województwa Opolskiego.
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  Za³¹cznik nr 2
do Statutu Gminy Dobrzeñ Wielki

WIZERUNEK  HERBU  GMINY  DOBRZEÑ  WIELKI
WRAZ  Z  OPISEM

T³o herbu jest intensywnie zielone ,symbolizuj¹ce kom-
pleksy le�ne i u¿ytki rolne. Przecina je sko�ny niebieski pas -
symbol rzeki Odry.

W centralnym miejscu herbu znajduje siê stylizowany wi-
zerunek k³osa w kolorze z³ocistym, który nawi¹zuje do tradycji i
tera�niejszo�ci rolnictwa w Gminie, do pracy mieszkañców i jej
efektów.

Po prawej stronie k³osa umieszczona jest po³owa krzy¿a
w kolorze ¿ó³tym , przejêta z herbu miasta Opola .

Krzy¿ symbolizuje g³êboko zakorzenion¹ tradycjê chrze-
�cijañsk¹ na terenie Gminy, jak równie¿ silne zwi¹zki z miastem
Opolem.

Z lewej strony k³osa widnieje po³owa kotwicy w kolorze
czarnym , która symbolizuje tradycjê dzia³alno�ci gospodarczej
na rzece Odrze oraz obecnie istniej¹cy w Gminie przemys³ stocz-
niowy i ¿eglugê .

Kotwica jest równie¿ symbolem nadziei.

herb
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Za³¹cznik  nr  4
do Statutu Gminy Dobrzeñ Wielki

REGULAMIN
RADY  GMINY  DOBRZEÑ  WIELKI

§ 1. Regulamin Rady Gminy Dobrzeñ Wielki, zwanej dalej Rad¹,
okre�la tryb dzia³ania  , sposób obradowania na sesjach i podejmowania
uchwa³ przez Radê.

Rozdzia³  I
SESJA

§ 2. 1. Sesje Rady odbywaj¹ siê w sali narad  Urzêdu Gminy w
Dobrzeniu Wielkim.

2. W wyj¹tkowych przypadkach Przewodnicz¹cy Rady, zwany
dalej Przewodnicz¹cym, mo¿e zwo³aæ sesjê w innym miejscu, z poda-
niem przyczyny zmiany.

3. Rada mo¿e odbywaæ posiedzenia wyjazdowe , zwi¹zane z
lustracj¹ mienia Gminy, inwestycji lub w celu odbycia sesji wspólnej z
organem stanowi¹cym innej jednostki samorz¹du terytorialnego.

§ 3. 1. Informacjê o  terminie i miejscu Sesji oraz o przedmiocie
obrad Przewodnicz¹cy  podaje do publicznej wiadomo�ci poprzez
umieszczenie zawiadomieñ w siedzibie Urzêdu Gminy oraz na tablicach
informacyjnych w so³ectwach,  na 7 dni przed dat¹ sesji.

2. Radny potwierdza obecno�æ na sesji w³asnorêcznym podpi-
sem w specjalnym rejestrze oraz na li�cie wyp³at diet.

§ 4. 1. Za prawid³owo zwo³an¹ sesjê uwa¿a siê tak¹ , któr¹
zwo³ano z zachowaniem uregulowañ zawartych w ustawie (1) oraz w
§ 10 ust. 3 Statutu .

2. Nieprawid³owe zwo³anie sesji mo¿e byæ powodem z³o¿enia
przez radnego wniosku o odroczenie sesji.

3. Wniosek ,o którym mowa w ust. 2 mo¿e byæ zg³oszony przez
radnego tylko na pocz¹tku obrad.

§ 5.1. Wójt uczestniczy w obradach sesji na zasadach okre�lo-
nych w § 26 Statutu.

2. Zastêpca Wójta ,Sekretarz i Skarbnik Gminy mog¹ uczestni-
czyæ w obradach sesji z g³osem doradczym.

3. Osoby wymienione w ust.2, zabieraj¹ g³os za zgod¹ lub na
wniosek Przewodnicz¹cego.

§ 6 . 1. Sesje Rady Gminy s¹ jawne i mog¹ w nich uczestniczyæ w
roli obserwatorów i s³uchaczy osoby spoza sk³adu Rady .

2. Osoby , o których mowa w ust. 1, zajmuj¹ specjalnie przygoto-
wane dla nich miejsca i nie mog¹ w ¿aden sposób swoim zachowaniem
zak³ócaæ obrad sesji.

3. Osoby spo�ród publiczno�ci  ,w tym so³tysi, mog¹ zabieraæ
g³os tylko w przypadku udzielenia im g³osu przez Przewodnicz¹cego.

4. W przypadku naruszenia powagi lub dóbr osobistych radnych
przez osoby spoza Rady, Przewodnicz¹cy mo¿e zwróciæ siê o inter-
wencjê Policji.

§ 7. 1. Przewodnicz¹cy  mo¿e zapraszaæ na sesje osoby, których
obecno�æ jest niezbêdna dla rozstrzygniêcia sprawy, bêd¹cej przed-
miotem obrad lub osoby, które maj¹ zostaæ przez Radê uhonorowane za
swoje osi¹gniêcia.

2. Zaproszonych go�ci Przewodnicz¹cy   przedstawia na po-
cz¹tku sesji, po przyjêciu porz¹dku obrad, podaj¹c jednocze�nie cel
przybycia go�ci oraz punkt porz¹dku dziennego w którym przewidziane
jest ich wyst¹pienie.

3. Z inicjatyw¹ zaproszenia na sesjê osób spoza Rady mo¿e
równie¿ wyst¹piæ Wójt.

§ 8. 1. Sesja zasadniczo odbywa siê na jednym posiedzeniu ,
jednak na wniosek Przewodnicz¹cego  lub co najmniej 4 radnych, obec-
nych na sesji, Przewodnicz¹cy po uzyskaniu  zwyk³ej wiêkszo�ci g³o-
sów popieraj¹cych wniosek , mo¿e przerwaæ sesjê i kontynuowaæ ob-
rady w innym terminie , na drugim posiedzeniu tej samej sesji.

2. Przewodnicz¹cy mo¿e równie¿ przerwaæ obrady i wyzna-
czyæ nowy termin kontynuacji sesji w przypadku stwierdzenia w trak-
cie posiedzenia braku quorum.

3. Fakt przerwania obrad oraz nazwiska i imiona radnych, któ-
rzy opu�cili salê narad w trakcie obrad odnotowuje siê w protokole
obrad sesji.

§ 9. 1. Sesjê otwiera i zamyka Przewodnicz¹cy  lub w przypadkach
wskazanych w Statucie Gminy - Wiceprzewodnicz¹cy Rady.

2. Przewodnicz¹cy nie ma prawa bez zgody Rady zakoñczyæ
obrad sesji ,je�li porz¹dek dzienny przyjêty przez Radê nie zosta³ w
pe³ni wyczerpany.

3. Do wszystkich osób pozostaj¹cych w miejscu obrad po za-
koñczeniu sesji maj¹ zastosowanie ogólne przepisy porz¹dkowe w³a-
�ciwe dla tego miejsca.

§ 10. 1. Wójt przy pomocy Urzêdu Gminy jest obowi¹zany udzie-
liæ Przewodnicz¹cemu  wszelkiej pomocy organizacyjnej i technicznej
w przygotowaniu oraz przeprowadzeniu obrad sesji.

2. Protokó³ poprzedniej sesji nie jest odczytywany na sesji na-
stêpnej. Pozostaje do swobodnego wgl¹du Radnych na sali narad.

Rozdzia³ II
OBRADY

§ 11.1. Otwarcie obrad sesji nastêpuje po wypowiedzeniu przez
Przewodnicz¹cego  formu³y, stwierdzaj¹cej otwarcie sesji.

2. Po otwarciu sesji Przewodnicz¹cy  stwierdza na podstawie
listy obecno�ci prawomocno�æ obrad.

§ 12. 1. Porz¹dek dzienny powinien zawieraæ miejsce na dys-
kusje Radnych, opinie i wnioski komisji Rady, informacjê lub inny g³os
Wójta  oraz punkt przeznaczony na  sk³adanie i udzielanie odpowiedzi
na interpelacje radnych.

2. Przewodnicz¹cy wprowadza przerwy  w obradach okre-
�laj¹c czas ich trwania .

Z zasady przerwa nie powinna trwaæ d³u¿ej ni¿ 30 minut.

§ 13.1. Przewodnicz¹cy prowadzi sesjê wed³ug porz¹dku ob-
rad, otwieraj¹c i zamykaj¹c dyskusjê nad ka¿dym punktem.

2. Obowi¹zkiem Przewodnicz¹cego jest zapewnienie porz¹d-
ku i powagi obrad.

§ 14. 1. Przewodnicz¹cy udziela radnym g³osu wed³ug kolejno-
�ci zg³oszeñ, wyra¿onych poprzez podniesienie rêki.

2. Radny ma prawo do zabrania g³osu, ale winien zadbaæ, aby
jego wypowied� by³a zwiêz³a, uporz¹dkowana i merytoryczna.

3. Przewodnicz¹cy ma prawo czyniæ radnemu uwagi dotycz¹-
ce tematu ,formy i czasu  jego wyst¹pienia oraz przywo³ywaæ radne-
go do porz¹dku.

4. Przewodnicz¹cy mo¿e ustaliæ sposób prowadzenia dyskusji
radnych nad danym punktem porz¹dku dziennego, okre�laj¹c np. pra-
wo radnego do jednokrotnego wyst¹pienia w meritum sprawy oraz
prawo do repliki do jednego g³osu krytycznego.

5. Je¿eli temat, sposób wyst¹pienia  lub zachowanie radnego
w sposób oczywisty zak³ócaj¹ porz¹dek obrad b¹d� uchybiaj¹ po-
wadze sesji, Przewodnicz¹cy mo¿e odebraæ mu g³os, nakazuj¹c jed-
nocze�nie odnotowanie tego faktu w protokole obrad.

§ 15. 1. W trakcie sesji Przewodnicz¹cy udziela g³osu radnym
w sprawie zg³aszania wniosków o charakterze formalnym, które mog¹
dotyczyæ w szczególno�ci:

1) stwierdzenia quorum
2) zdjêcia lub przyjêcia okre�lonego tematu obrad
3) zakoñczenia dyskusji i podjêcia uchwa³y
4) ograniczenia czasu wyst¹pieñ dyskutantów
5) zamkniêcia listy mówców
6) og³oszenia przerwy w obradach.
2. Z wnioskiem formalnym mo¿e wyst¹piæ radny lub Wójt.
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3. Przyjêcie wniosku odbywa siê w g³osowaniu jawnym i wyma-
ga zwyk³ej wiêkszo�ci g³osów , z wyj¹tkiem przypadku okre�lonego w
ust.1 pkt 2 , który wymaga uzyskania bezwzglêdnej wiêkszo�ci g³o-
sów ustawowego sk³adu Rady oraz zgody wnioskodawcy.

§ 16. 1. Radni maja prawo do sk³adania na sesji interpelacji za-
równo ustnie jak i  na pi�mie.

2. Interpelacje dotycz¹ istotnych spraw wspólnoty samorz¹do-
wej i powinny byæ sformu³owane w sposób jasny i zwiêz³y.

3. Odpowiedzi na interpelacje udziela Wójt lub upowa¿niona przez
niego osoba najpó�niej na sesji nastêpnej po z³o¿eniu interpelacji.

§ 17. 1. Miêdzy terminami sesji radni mog¹ zg³aszaæ na pi�mie
interpelacje na rêce Przewodnicz¹cego Rady.

2. Przewodnicz¹cy odczytuje tre�æ z³o¿onych interpelacji na
najbli¿szej sesji nastêpuj¹cej po ich otrzymaniu.

§ 18. Po wyczerpaniu porz¹dku dziennego Przewodnicz¹cy  koñ-
czy obrady wypowiadaj¹c formu³ê o zamkniêciu obrad sesji.

Rozdzia³  III
G£OSOWANIE  I  PODEJMOWANIE  UCHWA£

§ 19. 1. Rada realizuje swoje uprawnienie stanowienia w formie
podejmowanych na sesji uchwa³, które stanowi¹ odrêbne dokumenty.

2. Uchwa³a Rady zawiera nastêpuj¹ce elementy:
1) numer
2) datê
3) tytu³ ( okre�lenie sprawy w jakiej jest podejmowana)
4) podstawê prawn¹
5) dok³adnie i czytelnie sformu³owan¹ merytoryczn¹ tre�æ uchwa³y
6) okre�lenie organu, któremu powierza siê wykonanie uchwa³y
7) termin wej�cia w ¿ycie uchwa³y i ewentualny czas jej obo-

wi¹zywania
8) ewentualne okre�lenie za³¹czników do uchwa³y, stanowi¹-

cych jej integraln¹ czê�æ.
3. Numer uchwa³y sk³ada siê z trzech czê�ci : kolejnego numeru

sesji od pocz¹tku kadencji Rady (cyfra rzymska, kolejny numer uchwa-
³y od pocz¹tku kadencji Rady ( cyfra arabska ) rok kalendarzowy pod-
jêcia uchwa³y ( cyfra arabska).

§ 20. Uchwa³y Rady podpisuje Przewodnicz¹cy  lub - w przy-
padkach okre�lonych w Statucie - Wiceprzewodnicz¹cy Rady .

§ 21. 1. Orygina³y uchwa³ Rady ewidencjonowane s¹ w reje-
strze uchwa³ i gromadzone przez pracownika Urzêdu Gminy , prowa-
dz¹cego obs³ugê Rady.

2. Odpisy lub kopie uchwa³ przekazywane s¹ w³a�ciwym jed-
nostkom do realizacji lub wiadomo�ci - w zale¿no�ci od ich tre�ci.

3. Obowi¹zek og³aszania uchwa³ i jego tryb reguluj¹ ustawy.

§ 22. 1. Rada Gminy podejmuje uchwa³y w obecno�ci co najmniej
po³owy ustawowego sk³adu Rady w g³osowaniu jawnym, zwyk³¹ wiêk-
szo�ci¹ g³osów ,chyba ¿e ustawodawca okre�li³ dla podjêcia konkret-
nej uchwa³y inny tryb i sposób jej podjêcia .

2. Po³owê ustawowego sk³adu Rady stanowi 8 radnych.

§ 23. W akcie g³osowania bior¹ udzia³ tylko radni.

§ 24. 1. Jawne g³osowanie polega na podniesieniu przez rad-
nych rêki i przeliczeniu g³osów przez Przewodnicz¹cego lub osobê
przez niego upowa¿nion¹.

§ 25. 1. G³osowanie tajne polega na g³osowaniu radnych za
pomoc¹ specjalnie przygotowanych kart, ostemplowanych pieczêci¹
Rady Gminy i zaznaczonym numerem sesji.

Kart tych nie mo¿e byæ wiêcej ni¿ radnych obecnych na sesji.
2. W przypadku g³osowania tajnego, Rada ustala ka¿dorazowo spo-

sób g³osowania, a zebrania g³osów i ich  przeliczenie dokonuje,  wybrana
przez Radê do tego celu , komisja skrutacyjna.

3. Po przeliczeniu g³osów przewodnicz¹cy komisji skrutacyjnej
odczytuje protokó³ ,podaj¹c wynik g³osowania.

4. Zbiór kart do g³osowania oraz protokó³ komisji skrutacyjnej
stanowi¹ za³¹czniki do protoko³u obrad sesji.

§ 26. 1. Po og³oszeniu zamkniêcia sesji przez Przewodnicz¹ce-
go Rada jest zwi¹zana uchwa³ami podjêtymi na sesji.

2. Uchylenie lub zmiana podjêtych uchwa³ mo¿e nast¹piæ tylko w
drodze odrêbnej uchwa³y Rady lub w drodze rozstrzygniêæ organów
nadzoru.

Rozdzia³  IV
PROTOKÓ£  SESJI

§ 27. 1. Z przebiegu sesji spisywany jest protokó³.
2. Protokó³ spisuje pracownik Urzêdu Gminy prowadz¹cy obs³ugê

Rady lub inna osoba wskazana przez Przewodnicz¹cego.
3. Dopuszcza siê dodatkowo mo¿liwo�æ rejestracji obrad sesji

przy u¿yciu sprzêtu audiowizualnego.

§ 28. 1. Protokó³ obrad sesji jest urzêdowym zapisem przebiegu
sesji i powinien zawieraæ :

1) numer ,datê i miejsce posiedzenia
2) liczbê radnych obecnych na posiedzeniu
3) stwierdzenie nieobecno�ci radnych i cz³onków Zarz¹du Gmi-

ny (usprawiedliwionych i nieusprawiedliwionych)
4) stwierdzenia prawomocno�ci posiedzenia
5) uchwalony porz¹dek obrad
6) przebieg obrad, streszczenie przemówieñ i dyskusji
7) tre�æ zg³oszonych i uchwalonych wniosków
8) opinie komisji Rady, odczytane przez przewodnicz¹cych komisji
9) przebieg g³osowania nad rozstrzygniêciami Rady
10) numery i tytu³y uchwa³  z podaniem trybu g³osowania  i liczby

oddanych g³osów "za", "przeciw" i "wstrzymuj¹cych siê�
11) zapis o podjêtych uchwa³ach proceduralnych
12) inne zapisy wynikaj¹ce z niniejszego Regulaminu lub poleco-

ne do wprowadzenia przez Przewodnicz¹cego Rady w trakcie obrad
13) listê za³¹czników
14) podpis osoby sporz¹dzaj¹cej protokó³.
2. Protoko³y numeruje siê nadaj¹c cyfr¹ rzymsk¹ numer, odpo-

wiadaj¹cy kolejnej  sesji od pocz¹tku kadencji rady i podaj¹c cyfr¹
arabsk¹ rok kalendarzowy.

3. Zbiór protoko³ów prowadzi Urz¹d Gminy.
4. Radni mog¹ zg³aszaæ uwagi i poprawki do protoko³u, o których

uwzglêdnieniu decyduje Przewodnicz¹cy Rady.

Rozdzia³ V
RADNI

§ 29. Prawa i obowi¹zki radnych okre�laj¹ ustawy i Statut Gminy.

§ 31. 1. Radni mog¹ pe³niæ dy¿ury w obiektach gminnych po
uzyskaniu zgody  zarz¹dów tych obiektów

1. Terminy i czas pe³nienia dy¿uru przez radnego nie mog¹ naru-
szaæ ustalonego czasu pracy ani innych uregulowañ dot. funkcjono-
wania jednostek gminnych.

§ 32. 1. Wójt przy pomocy Urzêdu  udziela pomocy radnym w
sprawach zwi¹zanych ze sprawowaniem przez nich mandatu.

2. Radni mog¹ siê zwracaæ bezpo�rednio do Przewodnicz¹cego Rady
we wszystkich sprawach , zwi¹zanych z wykonywaniem mandatu.

Rozdzia³ VI
POSTANOWIENIA  KOÑCOWE

§ 33. Przewodnicz¹cy Rady zapewnia przestrzeganie postano-
wieñ regulaminu i udziela pomocy we w³a�ciwej jego interpretacji.

§ 34. Zmiana Regulaminu nastêpuje w trybie okre�lonym dla zmiany
Statutu Gminy.
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Za³¹cznik  nr 5
do Statutu

Gminy  Dobrzeñ  Wielki

WYKAZ  KOMISJI  STA£YCH
RADY  GMINY  DOBRZEÑ  WIELKI

WRAZ  Z  RAMOWYM  PLANEM  ICH  ZADAÑ

I .  KOMISJA  BUD¯ETU  I  FINANSÓW
1. Analizuje projekt bud¿etu Gminy, bie¿¹c¹ realizacjê bu-

d¿etu i sprawozdania z jego wykonania oraz przedk³ada Radzie
Gminy opinie w tych sprawach,

2. Opiniuje projekty zmian bud¿etu Gminy w trakcie roku
3. Opiniuje przeniesienie zablokowanych przez Wójta  wy-

datków do rezerwy celowej oraz kierunki wydania tych �rodków
4. Analizuje zdolno�æ kredytow¹ Gminy i wydaje opinie

dotycz¹ce zaci¹gania kredytów i po¿yczek przez Gminê
5. Wyra¿a opinie w sprawach projektów stawek podatków

i op³at , bêd¹cych dochodami w³asnymi Gminy
6. Wydaje opinie w sprawach planów finansowych gmin-

nych jednostek organizacyjnych
7. Wystêpuje z inicjatyw¹ uchwa³odawcz¹ w sprawach nie

zastrze¿onych dla innych podmiotów.
8. Wykonuje na wniosek  Rady inne czynno�ci oraz przy-

gotowuje inne opinie i opracowania.
9. Sprawuje funkcjê kontroln¹ w zakresie ustalonym przez Radê

II. KOMISJA  ROZWOJU  GOSPODARCZEGO
1. Wyra¿a opiniê dot. zagospodarowania przestrzennego

Gminy ,a w szczególno�ci opiniuje projekty planów zagospoda-
rowania przestrzennego.

2. Opiniuje sprawy dot. gospodarowania mieniem komu-
nalnym Gminy , wykupów i sprzeda¿y nieruchomo�ci  jak rów-
nie¿ nieodp³atnego przejmowania mienia od Skarbu Pañstwa.

3. Opiniuje projekty lokalizacji  w Gminie zak³adów prze-
mys³owych i obiektów handlowych.

4. Wyra¿a opinie w sprawach dot. gospodarki komunal-
nej ,a w szczególno�ci dzia³alno�ci Gminnego Zak³adu Gospo-
darki Komunalnej, w tym równie¿ kalkulacji  kosztów �wiadczo-
nych us³ug.

5. Opiniuje zaplanowane inwestycje gminne i wyra¿a opi-
niê w sprawie priorytetów w tym zakresie.

6. Analizuje rozwój przedsiêbiorczo�ci w Gminie i przygo-
towuje dla potrzeb Rady stanowisko w tej sprawie.

7. Opiniuje projekt bud¿etu Gminy  w szczególno�ci w czê-
�ci dot. inwestycji, mienia komunalnego Gminy oraz gospodar-
ki finansowej Gminnego Zak³adu Gospodarki Komunalnej.

8. Opiniuje wykonania bud¿etu Gminy , ze szczególnym
uwzglêdnieniem zakresu wskazanego w  pkt. 7.

9. Wystêpuje z inicjatyw¹ uchwa³odawcz¹ w sprawach nie
zastrze¿onych dla innych podmiotów.

10. Wykonuje inne czynno�ci oraz sporz¹dza opinie i opra-
cowania w innych sprawach dla potrzeb Rady.

11. Sprawuje funkcjê kontroln¹ w zakresie ustalonym
przez Radê.

III. KOMISJA  O�WIATY , WYCHOWANIA, KULTURY, ZDRO-
WIA  I  SPORTU

1. Analizuje i opiniuje sprawy z zakresu funkcjonowania
szkó³ i przedszkoli w Gminie.

2. Opiniuje projekt bud¿etu w szczególno�ci w czê�ci dot.
finansowania : szkó³, przedszkoli, Gminnego Zespo³u Szkó³ ,
Gminnego O�rodka Kultury, Stacji Opieki "Caritas" oraz Gmin-
nego O�rodka Pomocy Spo³ecznej , jak równie¿ wykonanie bu-
d¿etu Gminy w tym zakresie.

3. Analizuje realizacjê zadañ przez jednostki wymienione
w ust.2.

4. Analizuje wydatki jednostek o�wiatowych i wychowaw-
czych i sportu gminnego.

5. Opiniuje projekt Gminnego Programu Profilaktyki i Roz-
wi¹zywania Problemów Alkoholowych oraz sprawozdanie z jego
wykonania.

6. Wystêpuje z inicjatyw¹ uchwa³odawcz¹ w sprawach nie
zastrze¿onych dla innych podmiotów.

7. Wykonuje inne czynno�ci oraz sporz¹dza inne opraco-
wania i opinie dla potrzeb Rady .

8. Sprawuje funkcje kontroln¹ w zakresie ustalonym przez
Radê.

IV.  KOMISJA OCHRONY  �RODOWISKA  I  ROLNICTWA
1. Rozpatruje i opiniuje sprawy dotycz¹ce zagospodaro-

wania gruntów , melioracji i ochrony gruntów.
2. Opiniuje plany zagospodarowania przestrzennego , z

uwzglêdnieniem w szczególno�ci wy³¹czania gruntów z produk-
cji rolnej.

3. Opiniuje projekt bud¿etu Gminnego Funduszu Ochrony
�rodowiska oraz sprawozdanie z jego wykonania.

4. Opiniuje programy ochrony �rodowiska.
5. Inicjuje dzia³ania Rady Gminy w zakresie ochrony przyrody.
6. Analizuje dzia³alno�æ gminnych s³u¿b komunalnych w

zakresie gospodarki odpadami  oraz wytwarzanie odpadów przez
najwiêksze zak³ady przemys³owe Gminy.

7. Wystêpuje z inicjatywa uchwa³odawcz¹ w sprawach nie
zastrze¿onych dla innych podmiotów.

8. Wykonuje inne czynno�ci oraz sporz¹dza inne opinie i
opracowania dla potrzeb Rady.

9. Sprawuje funkcje kontroln¹ w zakresie ustalonym przez
Radê.

                                                              Za³¹cznik  nr  6
do Statutu

Gminy Dobrzeñ Wielki

WYKAZ  JEDNOSTEK  ORGANIZACYJNYCH
GMINY  DOBRZEÑ  WIELKI

WRAZ  Z  RAMOWYM  OKRE�LENIEM  ICH  ZADAÑ

1. Gminny Zak³ad Gospodarki Komunalnej i Mieszkanio-
wej w Dobrzeniu Wielkim  z/s w Kup .

2. Gminny O�rodek Kultury w Dobrzeniu Wielkim .
3. Gminny O�rodek Pomocy Spo³ecznej w Dobrzeniu Wielkim.
4. Gminny Zespó³ Ekonomiczno - Administracyjny Szkó³
w Dobrzeniu Wielkim.
5. Szko³y:
1) Zespó³ Szkó³ w Dobrzeniu Wielkim , obejmuj¹cy Li-

ceum Ogólnokszta³c¹ce, Publiczne Gimnazjum oraz Zasadni-
cz¹ Szko³ê Zawodow¹ .

2) Zespó³ Szkó³ w Czarnow¹sach , obejmuj¹cy Publiczn¹
Szko³ê Podstawow¹ i Publiczne Gimnazjum w Czarnow¹sach.

3) Zespó³ Szkó³ w Chró�cicach , obejmuj¹cy Publiczn¹
Szko³ê Podstawow¹ i Publiczne Gimnazjum w Chró�cicach.

4) Zespó³ Szkó³ w Kup ,obejmuj¹cy Publiczn¹ Szko³ê Pod-
stawow¹ i Publiczne Gimnazjum w Kup.

5) Publiczna Szko³a Podstawowa Nr 1 w Dobrzeniu Wielkim.
6) Publiczna Szko³a Podstawowa Nr 2 w Chró�cicach.
6. Przedszkola:
1) Publiczne Przedszkole w Brzeziu
2) Publiczne Przedszkole w Chró�cicach
3) Publiczne Przedszkole w Czarnow¹sach
4) Publiczne Przedszkole Nr 1 w Dobrzeniu Wielkim
5) Publiczne Przedszkole w Kup
6) Publiczne Przedszkole w �wierklach.
Przedszkole w Dobrzeniu Ma³ym -nie bêd¹ce jednostk¹

gminn¹,  funkcjonuje na podstawie porozumienia zawartego
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miêdzy Gmin¹ a  Zgromadzeniem Sióstr Pielêgniarek wg
III Regu³y �w. Franciszka .

(Dzia³alno�æ przedszkola finansuje Gmina. Przedszkole
jest ogólnodostêpne i podlega nadzorowi merytorycznemu Ku-
ratorium O�wiaty w Opolu).

7. Sto³ówka Miêdzyszkolna w Dobrzeniu Wielkim.

Za³¹cznik nr 7
       do Statutu

Gminy Dobrzeñ Wielki

WYKAZ  PRZEPISÓW  PRAWNYCH  POWO£ANYCH
W  STATUCIE  GMINY  DOBRZEÑ  WIELKI

1. Ustawa z dnia 8 marca 1990r.  o samorz¹dzie gminnym
(Dz.  U. z 1996 r. Nr 13, poz. 74 z pó�n. zm. ) -   (1).

2. Ustawa z dnia 16 lipca 1998 r.  ordynacja wyborcza do
rad gmin, rad powiatów i sejmików województw  ( Dz. U. Nr 95 ,
poz. 602 , z pó�n. zm. ) -  (2).

3. Ustawa z dnia 15 wrze�nia 2000 r. o referendum lokal-
nym (Dz. U. Nr 88, poz. 985 ) - (3).

4. Ustawa z dnia 26 listopada 1998 r. o finansach publicz-
nych  (Dz. U. z 2003 r. Nr 15 poz. 148) - (4).

 5. Rozporz¹dzenie Ministra Spraw Wewnêtrznych i Admi-
nistracji z dnia 31 lipca 2000 r. w sprawie sposobu ustalania
nale¿no�ci z tytu³u zwrotu kosztów podró¿y s³u¿bowych radnych
gminy (Dz. U. Nr 66,  poz . 800 z pó�n. zm.) -  (5).

6. Ustawa z dnia 22 marca 1990 r. o pracownikach samo-
rz¹dowych  (Dz. U. Nr 21, poz. 124 z pó�n.zm.) -  (6).

7. Rozporz¹dzenie Rady Ministrów z dnia 11 lutego 2003 r.
w sprawie zasad wynagradzania i wymagañ kwalifikacyjnych
pracowników samorz¹dowych zatrudnionych w urzêdach gmin,
starostwach powiatowych i urzêdach marsza³kowskich (Dz. U.
Nr 33, poz.264 )-(7).

8. Ustawa z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (Dz. U.
z 1998 r. Nr 21, poz. 94  z pó�n.zm.)   - (8).

9. Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieru-
chomo�ciami / Dz .U. z 2000 r. Nr 46, poz. 543)  - (9).

10. Ustawa z dnia 7 pa�dziernika 1992 r. o regionalnych izbach
obrachunkowych (Dz. U. Nr 85, poz. 428 z pó�n. zm.)  - (10).

11. Ustawa z dnia 10 czerwca  1994 r. o zamówieniach
publicznych  (Dz. U. z 2002 r. Nr 72, poz. 664 z pó�n. zm.) -  (11) .

12. Ustawa z dnia 20 lipca 2000 r. o og³aszaniu aktów
normatywnych i niektórych innych aktów prawnych  (Dz. U. Nr 62,
poz. 718)   - (12).

13. Ustawa z dnia 6 wrze�nia 2001 r. o dostêpie do infor-
macji publicznej (Dz. U. Nr 112, poz.1198) - (13)

Za³¹cznik nr 8
do Statutu Gminy Dobrzeñ Wielki

( strona zewnêtrzna)

GMINA
DOBRZEÑ WIELKI

LEGITYMACJA

(strona wewnêtrzna)

LEGITYMACJA  Nr  ........

(wizerunek herbu gminy)

      Radnego Rady Gminy
      Dobrzeñ Wielki
      na kadencjê  ............................

...........................................................
Imiê i nazwisko

..........................................................

Data urodzenia

...........................................................
Funkcja

Przewodnicz¹cy Rady Gminy

................................................

WZÓR
LEGITYMACJI  RADNEGO  RADY  GMINY  DOBRZEÑ  WIELKI



Dziennik Urzêdowy
Województwa Opolskiego Nr 51 - 4730 -           Poz.1041

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 1 ustawy z dnia 8 marca
1990r. o samorz¹dzie gminnym (Dz. U z 2001r. Nr 142, poz.
1591,  2002r.  Nr 23 poz. 220, Nr 62 poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr
153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806)-Rada Gminy w Lubrzy uchwa-
la, co nastêpuje :

§ 1. Uchwala siê Statut Gminy Lubrza, stanowi¹cy za³¹cz-
nik do niniejszej uchwa³y.

§ 2. Wykonanie uchwa³y powierza siê Wójtowi Gminy Lu-
brza.

§ 3. Traci moc uchwa³a Nr XX/148/96 z dnia 30 wrze�nia
1996r. w sprawie uchwalenia Statutu Gminy Lubrza, zmieniona
uchwa³¹ Nr XIX/168/2000 z dnia 28 grudnia 2000r. oraz uchwa³¹
Nr XXIII/194/01 z dnia 29 czerwca 2001r.

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

Przewodnicz¹cy
Rady Gminy w Lubrzy

Piotr Hanusiak

Za³¹cznik nr 1
 do uchwa³y Nr V/41/03

                                                            Rady Gminy w Lubrzy
  z dnia 29 kwietnia 2003r.

STATUT
GMINY LUBRZA

Rozdzia³ 1
Postanowienia ogólne

§ 1. Uchwa³a okre�la:
1) ustrój Gminy Lubrza,
2) zasady tworzenia, ³¹czenia, podzia³u i znoszenia jedno-

stek pomocniczych Gminy oraz udzia³u przewodnicz¹cych tych
jednostek w pracach Rady Gminy,

3) organizacjê wewnêtrzn¹ oraz tryb pracy Rady Gminy
Lubrza, komisji Rady Gminy  Lubrza ,

4) tryb pracy Wójta Gminy Lubrza,
5) zasady tworzenia klubów radnych Rady Gminy Lubrza,
6) zasady dostêpu obywateli do dokumentów Rady, jej

komisji i Wójta Gminy Lubrza oraz korzystania z nich.

§ 2. Ilekroæ w niniejszym Statucie jest mowa o:
1) Gminie - nale¿y przez to rozumieæ Gminê  Lubrza,
2) Radzie - nale¿y przez to rozumieæ Radê Gminy Lubrza,
3) komisji - nale¿y przez to rozumieæ komisje Rady Gminy

Lubrza,
4) Komisji Rewizyjnej - nale¿y przez to rozumieæ Komisjê

Rewizyjn¹ Rady Gminy Lubrza,

1041

Uchwa³a Nr V/41/03
Rady Gminy w Lubrzy

z dnia 29 kwietnia 2003r.

w sprawie uchwalenia Statutu Gminy Lubrza.

5) Wójcie - nale¿y przez to rozumieæ Wójta Gminy Lubrza,
6) Statucie - nale¿y przez to rozumieæ Statut Gminy Lubrza .

Rozdzia³ 2
Gmina

§ 3. 1. Gmina LUBRZA jest podstawow¹ jednostk¹ lokal-
nego samorz¹du terytorialnego, powo³an¹ dla organizacji ¿ycia
publicznego na swoim terytorium.

2. Wszystkie osoby, które na sta³e zamieszkuj¹ na obszarze
Gminy, z mocy ustawy o samorz¹dzie gminnym, stanowi¹ gminn¹
wspólnotê samorz¹dow¹, realizuj¹c¹ swoje zbiorowe cele lokal-
ne poprzez udzia³ w referendum oraz poprzez swe organy.

§ 4.1. Gmina po³o¿ona jest w powiecie prudnickim, w
województwie opolskim i obejmuje obszar 83,10 km2.

2. Granice terytorialne Gminy okre�la mapa w skali 1:100 000,
stanowi¹ca za³¹cznik nr 1 do Statutu.

§ 5. W celu wykonywania swych zadañ, Gmina tworzy jed-
nostki organizacyjne.

§ 6.1. Herbem Gminy jest wie¿a obserwacyjno - ko�ciel-
na z epoki �redniowiecznej Ko�cio³a z Lubrzy. W dole wie¿y -
nad schodami - jest sklepiony pó³koli�cie portal wej�ciowy bez
drzwi. Wnêtrze portalu zamkniête jest krat¹ sk³adan¹ z zespo³u
sze�ciok¹tów imituj¹cych podzia³ pszczelich komór w ulu. Na
kracie jest zawieszona z³ota pszczo³a widziana z góry . Herb
Gminy zosta³ umieszczony w tarczy o kroju zwanym starofrancu-
skim. Gór¹ tarczy, po obu stronach wie¿y s¹ :

- po stronie prawej znajduje siê orze³ Piastów Opolskich
w gotyckiej tarczy obramowanej do³em wieñcem pszenicznym
na b³êkitnym podk³adzie,

- po stronie lewej znajduje siê postaæ �w. Floriana trzyma-
j¹cego w lewej rêce drzewiec z b³êkitn¹ chor¹gwi¹, w prawej
rêce �wiêty trzyma skopek z wylewaj¹c¹ siê na p³omieñ b³êkit-
n¹ wod¹.

Barwy herbu - szczyt wie¿y ko�cielnej i jej kontur jest w kolo-
rze czerwieni. Wnêtrze portalu wej�ciowego jest barwy b³êkitnej.
Pszczo³a zawieszona na kracie wej�ciowej jest w kolorze z³ota.
Orze³ Piastów jest w kolorze z³otym na tarczy b³êkitnej. Zbroja
�w. Floriana jest srebrna a fragment jego p³aszcza w czerwieni.

Wzór herbu okre�la za³¹cznik nr 2 do Statutu.
2. Barwy Gminy okre�la jej flaga, która ukszta³towana jest

z trzech poziomych stref - od góry :
- poziomy pas srebra (metal) - szeroko�ci 4 a
- poziomy pas b³êkitu - szeroko�ci 1 a
- poziomy pas z³ota (metal) - szeroko�ci 4a.
 Wzór flagi okre�la za³¹cznik nr 3 do Statutu.
3. Flagê Gminy wywiesza siê na budynkach lub przed bu-

dynkami, stanowi¹cymi siedzibê Urzêdu Gminy i gminnych jed-
nostek organizacyjnych z okazji �wi¹t i uroczysto�ci pañstwo-
wych i gminnych.

§ 7. Siedzib¹ organów Gminy jest miejscowo�æ LUBRZA.
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Rozdzia³ 3
Jednostki pomocnicze Gminy

§ 8.1. O utworzeniu, po³¹czeniu i podziale jednostki po-
mocniczej Gminy a tak¿e zmianie jej granic rozstrzyga Rada w
drodze uchwa³y, z uwzglêdnieniem nastêpuj¹cych zasad:

1) inicjatorem utworzenia, po³¹czenia, podzia³u lub znie-
sienia jednostki pomocniczej mog¹ byæ mieszkañcy obszaru,
który ta jednostka obejmuje lub ma obejmowaæ, albo organy
Gminy,

2) utworzenie, po³¹czenie, podzia³ lub zniesienie jednost-
ki pomocniczej musi zostaæ poprzedzone konsultacjami, któ-
rych tryb okre�la Rada odrêbn¹ uchwa³¹,

3) projekt granic jednostki pomocniczej sporz¹dza Wójt w
uzgodnieniu z inicjatorami utworzenia tej jednostki,

4) przebieg granic jednostek pomocniczych powinien - w
miarê mo¿liwo�ci - uwzglêdniaæ naturalne uwarunkowania prze-
strzenne, komunikacyjne i wiêzi spo³eczne.

2. Do znoszenia jednostek pomocniczych stosuje siê od-
powiednio ust. 1.

§ 9.Uchwa³y, o których mowa w § 8 ust. 1, powinny okre-
�laæ w szczególno�ci:

1) obszar,
2) granice,
3) siedzibê w³adz,
4) nazwê jednostki pomocniczej.

§ 10.1. Jednostki pomocnicze Gminy mog¹ prowadziæ go-
spodarkê finansow¹ w ramach bud¿etu Gminy.

2. Jednostki pomocnicze Gminy mog¹ gospodarowaæ
samodzielnie �rodkami wydzielonymi do ich dyspozycji, prze-
znaczaj¹c te �rodki na realizacjê zadañ spoczywaj¹cych na tych
jednostkach.

3. Rada mo¿e uchwaliæ corocznie za³¹cznik do uchwa³y
bud¿etowej, okre�laj¹cy wydatki jednostek pomocniczych w uk³a-
dzie dzia³ów lub rozdzia³ów klasyfikacji bud¿etowej.

4. Jednostki pomocnicze, decyduj¹c o przeznaczeniu �rod-
ków, o których mowa w ust. 2, obowi¹zane s¹ do przestrzegania
podzia³u wynikaj¹cego z za³¹cznika do bud¿etu Gminy.

5. Jednostki pomocnicze mog¹ podejmowaæ decyzje o
wydatkowaniu �rodków bud¿etowych ka¿dorazowo do kwoty ujê-
tej w uchwale okre�laj¹cej wydatki jednostki pomocniczej.

6. Decyzje, o których mowa w ust. 2 - 5, s¹ wi¹¿¹ce dla
osób sk³adaj¹cych o�wiadczenia woli w zakresie zarz¹du mie-
niem Gminy.

7. �rodki finansowe, o których mowa w ust. 2, przekazy-
wane s¹ na odrêbne rachunki bankowe otwierane dla poszcze-
gólnych jednostek pomocniczych. Jako osoby upowa¿nione do
dysponowania �rodkami zgromadzonymi na poszczególnych
rachunkach wskazuje siê w umowach rachunków bankowych
ka¿doczesnego przewodnicz¹cego organu wykonawczego da-
nej jednostki pomocniczej (so³tysa).

§ 11.1. Przewodnicz¹cy organu wykonawczego jednostki
pomocniczej uczestniczy w sesjach Rady na zaproszenie Prze-
wodnicz¹cego Rady.

2. Przewodnicz¹cy mo¿e zabieraæ g³os na sesjach, nie
ma jednak prawa do udzia³u w g³osowaniu.

3. Przewodnicz¹cemu organu wykonawczego jednostki
pomocniczej za udzia³ w sesji przys³uguje zwrot kosztów prze-
jazdu i dieta w formie zrycza³towanej, której wysoko�æ okre�la
Rada w drodze odrêbnej uchwa³y.

Rozdzia³ 4
Organizacja i tryb pracy Rady

§ 12.1. Rada jest organem stanowi¹cym i kontrolnym w
Gminie.

2. Ustawowy sk³ad Rady wynosi 15 radnych.

§ 13.1. Rada dzia³a na sesjach, poprzez swoje komisje
oraz przez Wójta w zakresie, w jakim wykonuje on uchwa³y Rady.

2. Wójt i komisje Rady pozostaj¹ pod kontrol¹ Rady, której
sk³adaj¹ sprawozdania ze swojej dzia³alno�ci.

§ 14.1. Rada powo³uje nastêpuj¹ce sta³e komisje:
1) Rewizyjn¹,
2)  Wychowania, O�wiaty, Kultury, Sportu, Zdrowia i Spraw

Socjalnych,
3) Gospodarczo - Roln¹ i Ochrony �rodowiska,
4) Bud¿etow¹.
2. Radny mo¿e byæ cz³onkiem najwy¿ej 2 komisji sta³ych.
3.W czasie trwania kadencji Rada mo¿e powo³aæ dora�ne

komisje do wykonywania okre�lonych zadañ, okre�laj¹c ich
sk³ad i zakres dzia³ania.

§ 15.1. Przewodnicz¹cy Rady organizuje pracê Rady i pro-
wadzi jej obrady.

2. Wyboru Przewodnicz¹cego i Wiceprzewodnicz¹cego
dokonuje Rada nowej kadencji na pierwszej sesji.

§ 16.Przewodnicz¹cy Rady, a w przypadku jego nieobec-
no�ci Wiceprzewodnicz¹cy, w szczególno�ci:

1) zwo³uje sesje Rady,
2) przewodniczy obradom,
3) kieruje obs³ug¹ kancelaryjn¹ posiedzeñ Rady,
4) zarz¹dza i przeprowadza g³osowanie nad projektami

uchwa³,
5) podpisuje uchwa³y Rady,
6) czuwa nad zapewnieniem warunków niezbêdnych do

wykonywania przez radnych ich mandatu.

§ 17.W przypadku odwo³ania z funkcji b¹d� wyga�niêcia
mandatu Przewodnicz¹cego lub  Wiceprzewodnicz¹cy Rady
przed up³ywem kadencji, Rada na swej najbli¿szej sesji doko-
na wyboru na wakuj¹ce stanowisko.

§ 18.1. Przewodnicz¹cy oraz Wiceprzewodnicz¹cy Rady
koordynuj¹ z ramienia Rady prace komisji Rady.

2. Podzia³u zadañ w zakresie, o jakim mowa w ust. 1,
dokonuje Przewodnicz¹cy Rady.

§ 19.Obs³ugê Rady i jej organów zapewnia pracownik
Urzêdu Gminy, zatrudniony na stanowisku ds. obs³ugi Rady.

Rozdzia³ 5
Tryb pracy Rady

I. Sesje Rady

§ 20.Rada obraduje na sesjach i rozstrzyga w drodze
uchwa³ sprawy nale¿¹ce do jej kompetencji, okre�lone w usta-
wie o samorz¹dzie gminnym oraz w innych ustawach, a tak¿e w
przepisach prawnych wydawanych na podstawie ustaw.

§ 21.1.Sesje przygotowuje Przewodnicz¹cy.
2. Przygotowanie sesji obejmuje:
1) ustalenie porz¹dku obrad,
2) ustalenie czasu i miejsca obrad,
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3) zapewnienie dostarczenia radnym materia³ów, w tym
projektów uchwa³, dotycz¹cych poszczególnych punktów porz¹d-
ku obrad.

3. Sesje zwo³uje Przewodnicz¹cy Rady, lub z jego upo-
wa¿nienia  Wiceprzewodnicz¹cy.

4. O terminie, miejscu i porz¹dku obrad sesyjnych powia-
damia siê radnych najpó�niej na 7 dni przed terminem obrad,
za pomoc¹ listów poleconych lub w inny skuteczny sposób.

5. Powiadomienie wraz z materia³ami dotycz¹cymi sesji
po�wiêconej uchwaleniu bud¿etu i sprawozdania z wykonania
bud¿etu przesy³a siê radnym najpó�niej na 14 dni przed sesj¹.

6. W razie niedotrzymania terminów, o których mowa w ust.
4 i 5, Rada mo¿e podj¹æ uchwa³ê o odroczeniu sesji i wyznaczyæ
nowy termin jej odbycia. Wniosek o odroczenie sesji mo¿e byæ
zg³oszony przez radnego tylko na pocz¹tku obrad, przed g³osowa-
niem nad ewentualnym wnioskiem o zmianê porz¹dku obrad.

7. Zawiadomienie o terminie, miejscu i przedmiocie ob-
rad Rady powinno byæ podane do publicznej wiadomo�ci w
sposób zwyczajowo przyjêty.

8. Terminy o których mowa w ust. 4 i 5, rozpoczynaj¹ bieg
od dnia nastêpnego po dorêczeniu powiadomieñ i nie obejmu-
j¹ dnia odbywania sesji.

§ 22.Przed ka¿d¹ sesj¹ Przewodnicz¹cy Rady, po zasiê-
gniêciu opinii Wójta ustala listê osób zaproszonych na sesjê.

§ 23.Wójt obowi¹zany jest udzieliæ Radzie wszelkiej po-
mocy technicznej i organizacyjnej w przygotowaniu i odbyciu
sesji.

§ 24.Publiczno�æ obserwuj¹ca przebieg sesji zajmuje wy-
znaczone dla niej miejsca.

§ 25.Wy³¹czenie jawno�ci sesji jest dopuszczalne jedy-
nie w przypadkach przewidzianych w przepisach ustawowych.

§ 26.1. Sesja odbywa siê na jednym posiedzeniu.
2. Na wniosek Przewodnicz¹cego obrad b¹d� radnego,

Rada mo¿e postanowiæ o przerwaniu sesji i kontynuowaniu
obrad w innym wyznaczonym terminie na kolejnym posiedzeniu
tej samej sesji.

3. O przerwaniu sesji w trybie przewidzianym w ust. 1,
Rada mo¿e postanowiæ w szczególno�ci ze wzglêdu na nie-
mo¿liwo�æ wyczerpania porz¹dku obrad lub konieczno�æ jego
rozszerzenia, potrzebê uzyskania dodatkowych materia³ów lub
inne nieprzewidziane przeszkody, uniemo¿liwiaj¹ce Radzie w³a-
�ciwe obradowanie lub podjêcie uchwa³.

4. Fakt przerwania obrad oraz imiona i nazwiska radnych,
którzy bez usprawiedliwienia opu�cili obrady przed ich zakoñ-
czeniem, odnotowuje siê w protokole.

§ 27.1. Sesje Rady zwo³ywane s¹ w terminach ustalanych
w planie pracy Rady lub w terminach okre�lonych przez Prze-
wodnicz¹cego Rady.

§ 28.1. Rada mo¿e rozpocz¹æ obrady tylko w obecno�ci co
najmniej po³owy swego ustawowego sk³adu.

2. Przewodnicz¹cy Rady nie przerywa obrad, gdy liczba
radnych obecnych w miejscu odbywania posiedzenia Rady
spadnie poni¿ej po³owy sk³adu; jednak¿e Rada nie mo¿e wów-
czas podejmowaæ uchwa³.

§ 29.1. Sesjê otwiera, prowadzi i zamyka Przewodnicz¹cy
Rady.

2. W razie nieobecno�ci Przewodnicz¹cego czynno�ci
okre�lone w ust. 1 wykonuje  Wiceprzewodnicz¹cy Rady.

3. Rada na wniosek Przewodnicz¹cego Rady mo¿e po-
wo³aæ spo�ród radnych Sekretarza obrad i powierzyæ mu pro-
wadzenie listy mówców, rejestrowanie zg³oszonych wniosków,
obliczanie wyników g³osowania jawnego, sprawdzanie quorum
oraz wykonywanie innych czynno�ci o podobnym charakterze.

§ 30.1. Otwarcie sesji nastêpuje po wypowiedzeniu przez
Przewodnicz¹cego Rady formu³y: "Otwieram �� sesjê Rady
Gminy Lubrza".

2. Po otwarciu sesji Przewodnicz¹cy Rady stwierdza na
podstawie listy obecno�ci prawomocno�æ obrad.

§ 31. Po otwarciu sesji Przewodnicz¹cy Rady stawia pyta-
nie o ewentualny wniosek w sprawie zmiany porz¹dku obrad.

§ 32.Porz¹dek obrad obejmuje w szczególno�ci:
1) przyjêcie protoko³u z obrad poprzedniej sesji,
2) informacje Przewodnicz¹cego Rady o dzia³aniach po-

dejmowanych w okresie  miêdzysesyjnym,
3) sprawozdanie z dzia³alno�ci Wójta w okresie miêdzy-

sesyjnym, zw³aszcza z wykonania uchwa³ Rady,
4) rozpatrzenie projektów uchwa³ lub zajêcie stanowiska,
5) interpelacje i zapytania radnych,
6) odpowiedzi na interpelacje zg³oszone na poprzednich

sesjach,
7) wolne wnioski i informacje.

§ 33.1. Sprawozdanie, o jakim mowa w § 32 pkt 3, sk³ada
Wójt lub wyznaczony przez niego zastêpca.

2. Sprawozdania komisji Rady sk³adaj¹ przewodnicz¹cy
komisji lub sprawozdawcy wyznaczeni przez komisje.

§ 34.1. Interpelacje i zapytania s¹ kierowane do Wójta.
2. Interpelacje dotycz¹ spraw gminnej wspólnoty o zasad-

niczym charakterze.
3. Interpelacja powinna zawieraæ krótkie przedstawienie

stanu faktycznego, bêd¹cego jej przedmiotem oraz wynikaj¹ce
zeñ pytania.

4. Interpelacje sk³ada siê w formie ustnej lub pisemnej
na rêce Przewodnicz¹cego Rady; Przewodnicz¹cy niezw³ocznie
przekazuje interpelacjê adresatowi.

5. Odpowied� na interpelacje jest udzielana ustnie w cza-
sie trwania sesji lub w formie pisemnej, w terminie 14 dni - na
rêce Przewodnicz¹cego Rady i radnego sk³adaj¹cego interpe-
lacjê.

6. Odpowiedzi na interpelacjê udziela Wójt lub w³a�ciwe
rzeczowo osoby, upowa¿nione do tego przez Wójta.

7. W razie uznania odpowiedzi za niezadowalaj¹c¹, radny
interpeluj¹cy mo¿e zwróciæ siê do Przewodnicz¹cego Rady o
nakazanie niezw³ocznego uzupe³nienia odpowiedzi.

8.Przewodnicz¹cy Rady informuje radnych o z³o¿onych in-
terpelacjach i odpowiedziach na nie na najbli¿szej sesji Rady, w
ramach odrêbnego punktu porz¹dku obrad.

§ 35.1. Zapytania sk³ada siê w sprawach aktualnych pro-
blemów Gminy, tak¿e w celu uzyskania informacji o konkretnym
stanie faktycznym.

2. Zapytania formu³owane s¹ pisemnie na rêce Przewod-
nicz¹cego Rady lub ustnie, w trakcie  sesji Rady.

3. Je�li bezpo�rednia odpowied� na zapytanie nie jest
mo¿liwa, pytany udziela odpowiedzi pisemnej w terminie 14 dni.
Paragraf 34 ust. 5, 6 i 7 stosuje siê odpowiednio.

§ 36.1. Przewodnicz¹cy Rady prowadzi obrady wed³ug
ustalonego porz¹dku, otwieraj¹c i zamykaj¹c dyskusje nad ka¿-
dym z punktów.
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2. Przewodnicz¹cy Rady udziela g³osu wed³ug kolejno�ci
zg³oszeñ; w uzasadnionych przypadkach mo¿e tak¿e udzieliæ
g³osu poza kolejno�ci¹.

3. Radnemu nie wolno zabieraæ g³osu bez zezwolenia
Przewodnicz¹cego Rady.

4. Przewodnicz¹cy Rady mo¿e zabieraæ g³os w ka¿dym
momencie obrad.

5. Przewodnicz¹cy Rady mo¿e udzieliæ g³osu osobie nie
bêd¹cej radnym.

§ 37.1. Przewodnicz¹cy Rady czuwa nad sprawnym prze-
biegiem obrad, a zw³aszcza nad zwiêz³o�ci¹ wyst¹pieñ radnych
oraz innych osób uczestnicz¹cych w sesji.

2. Przewodnicz¹cy Rady mo¿e czyniæ radnym uwagi doty-
cz¹ce tematu, formy i czasu trwania ich wyst¹pieñ, a w szczegól-
nie uzasadnionych przypadkach przywo³aæ mówcê "do rzeczy".

3. Je¿eli temat lub sposób wyst¹pienia albo zachowania
radnego w sposób oczywisty zak³ócaj¹ porz¹dek obrad b¹d�
uchybiaj¹ powadze sesji, Przewodnicz¹cy Rady przywo³uje rad-
nego "do porz¹dku", a gdy przywo³anie nie odnios³o skutku mo¿e
odebraæ mu g³os, nakazuj¹c odnotowanie tego faktu w protokole.

4. Postanowienia ust. 2 i 3 stosuje siê odpowiednio do
osób spoza Rady zaproszonych na sesjê i do publiczno�ci.

§ 38.Na wniosek radnego, Przewodnicz¹cy Rady przyj-
muje do protoko³u sesji wyst¹pienie radnego zg³oszone na pi-
�mie, lecz nie wyg³oszone w toku obrad, informuj¹c o tym Radê.

§ 39.1. Przewodnicz¹cy Rady udziela g³osu poza kolejno-
�ci¹ w sprawie wniosków natury formalnej, w szczególno�ci
dotycz¹cych:

- stwierdzenia  quorum,
- zmiany porz¹dku obrad,
- ograniczenia czasu wyst¹pienia dyskutantów,
- zamkniêcia listy mówców lub kandydatów,
- zakoñczenia dyskusji i podjêcia uchwa³y,
- zarz¹dzenia przerwy,
- odes³ania projektu uchwa³y do komisji,
- przeliczenia g³osów,
- przestrzegania regulaminu obrad.
2.Wnioski formalne Przewodnicz¹cy Rady poddaje pod

dyskusjê po dopuszczeniu jednego g³osu "za" i jednego g³osu
"przeciwko" wnioskowi, po czym poddaje sprawê pod g³osowa-
nie.

§ 40.1. Sprawy osobowe Rada rozpatruje w obecno�ci
zainteresowanego. Rada mo¿e jednak postanowiæ inaczej.

2. Postanowienie ust. 1 nie dotyczy przypadków nieuspra-
wiedliwionej nieobecno�ci zainteresowanego na sesji.

§ 41.1. Po wyczerpaniu listy mówców, Przewodnicz¹cy
Rady zamyka dyskusjê. W razie potrzeby zarz¹dza przerwê w
celu umo¿liwienia w³a�ciwej Komisji lub Wójtowi ustosunko-
wania siê do zg³oszonych w czasie debaty wniosków, a je�li
zaistnieje taka konieczno�æ - przygotowania poprawek w rozpa-
trywanym dokumencie.

2. Po zamkniêciu dyskusji Przewodnicz¹cy Rady rozpo-
czyna procedurê g³osowania.

3. Po rozpoczêciu procedury g³osowania, do momentu
zarz¹dzenia g³osowania, Przewodnicz¹cy Rady mo¿e udzieliæ
radnym g³osu tylko w celu zg³oszenia lub uzasadnienia wnio-
sku formalnego o sposobie lub porz¹dku g³osowania.

§ 42.1. Po wyczerpaniu porz¹dku obrad Przewodnicz¹cy
Rady koñczy sesjê, wypowiadaj¹c formu³ê " Zamykam ���
sesjê Rady Gminy Lubrza".

2. Czas od otwarcia sesji do jej zakoñczenia uwa¿a siê za
czas trwania sesji.

3. Postanowienie ust. 2 dotyczy tak¿e sesji, która objê³a
wiêcej ni¿ jedno posiedzenie.

§ 43.1. Rada jest zwi¹zana uchwa³¹ od chwili jej podjêcia.
2. Uchylenie lub zmiana podjêtej uchwa³y mo¿e nast¹piæ

tylko w drodze odrêbnej uchwa³y podjêtej nie wcze�niej, ni¿ na
nastêpnej sesji.

3. Postanowienia ust. 2 nie stosuje siê w odniesieniu do
oczywistych omy³ek.

§ 44.1. Pracownik Urzêdu Gminy, wyznaczony przez Wójta
w uzgodnieniu z Przewodnicz¹cym Rady, sporz¹dza z ka¿dej
sesji protokó³.

4. Przebieg sesji nagrywa siê na ta�mê magnetofonow¹,
któr¹ przechowuje siê do czasu przyjêcia protoko³u.

§ 45. 1. Protokó³ z sesji musi wiernie odzwierciedlaæ jej
przebieg.

2. Protokó³ z sesji powinien w szczególno�ci zawieraæ:
1) numer, datê i miejsce odbywania sesji, godzinê jej roz-

poczêcia i zakoñczenia oraz wskazywaæ numery uchwa³, imiê i
nazwisko przewodnicz¹cego obrad i protokolanta,

2) stwierdzenie prawomocno�ci posiedzenia,
3) imiona i nazwiska nieobecnych cz³onków Rady z ewen-

tualnym podaniem przyczyn nieobecno�ci,
4) odnotowanie przyjêcia protoko³u z poprzedniej sesji,
5) ustalony porz¹dek obrad,
6) przebieg obrad, a w szczególno�ci tre�æ wyst¹pieñ albo

ich streszczenie, teksty zg³oszonych, jak równie¿ uchwalonych
wniosków, a nadto odnotowanie faktów zg³oszenia pisemnych
wyst¹pieñ,

7) przebieg g³osowania z wyszczególnieniem liczby g³o-
sów: "za", "przeciw" i "wstrzymuj¹cych" oraz g³osów niewa¿nych,

8) wskazanie wniesienia przez radnego zdania odrêbne-
go do tre�ci uchwa³y,

9) podpis Przewodnicz¹cego obrad i osoby sporz¹dzaj¹-
cej protokó³.

§ 46.1. W trakcie obrad lub nie pó�niej ni¿ na najbli¿szej
sesji radni mog¹ zg³aszaæ poprawki lub uzupe³nienia do proto-
kó³u, przy czym o ich uwzglêdnieniu rozstrzyga Przewodnicz¹cy
Rady po wys³uchaniu protokolanta i przes³uchaniu ta�my ma-
gnetofonowej z nagraniem przebiegu sesji.

2. Je¿eli wniosek wskazany w ust. 1 nie zostanie uwzglêd-
niony, wnioskodawca mo¿e wnie�æ sprzeciw do Rady.

3. Rada mo¿e podj¹æ uchwa³ê o przyjêciu protoko³u z
poprzedniej sesji po rozpatrzeniu sprzeciwu, o jakim mowa w ust. 2.

§ 47.1. Do protoko³u do³¹cza siê listê obecno�ci radnych
oraz odrêbn¹ listê zaproszonych go�ci, teksty przyjêtych przez
Radê uchwa³, usprawiedliwienia osób nieobecnych, o�wiad-
czenia i inne dokumenty z³o¿one na rêce Przewodnicz¹cego
Rady.

2. Uchwa³y Przewodnicz¹cy Rady dorêcza Wójtowi naj-
pó�niej w ci¹gu 4 dni od dnia zakoñczenia sesji.

3. Wyci¹gi z protoko³u z sesji oraz kopie uchwa³ Przewod-
nicz¹cy Rady dorêcza tym jednostkom organizacyjnym, które s¹
zobowi¹zane do okre�lonych dzia³añ, z dokumentów tych wyni-
kaj¹cych.

§ 48.1. Obs³ugê biurow¹ sesji (wysy³anie zawiadomieñ,
wyci¹gów z protoko³ów itp.) sprawuje pracownik Urzêdu Gminy
w uzgodnieniu z Przewodnicz¹cym Rady.
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II. Uchwa³y

§ 49.1. Inicjatywê uchwa³odawcz¹ posiada ka¿dy z rad-
nych oraz Wójt, chyba ¿e przepisy prawa stanowi¹ inaczej.

2. Projekt uchwa³y powinien okre�laæ w szczególno�ci:
1) tytu³ uchwa³y,
2) podstawê prawn¹,
3) postanowienia merytoryczne,
4) w miarê potrzeby okre�lenie �ród³a sfinansowania re-

alizacji uchwa³y,
5) okre�lenie organu odpowiedzialnego za wykonanie

uchwa³y i z³o¿enia sprawozdania po jej wykonaniu,
6) ustalenie terminu obowi¹zywania lub wej�cia w ¿ycie

uchwa³y.
3.Projekt uchwa³y powinien zostaæ przed³o¿ony Radzie

wraz z pisemnym uzasadnieniem, w którym nale¿y wskazaæ
potrzebê podjêcia uchwa³y oraz informacjê o skutkach finanso-
wych jej realizacji.

4. Projekty uchwa³ s¹ opiniowane co do ich zgodno�ci z
prawem przez radcê prawnego lub adwokata.

§ 50.Uchwa³y Rady powinny byæ zredagowane w sposób
zwiêz³y, syntetyczny, przy u¿yciu wyra¿eñ w ich powszechnym zna-
czeniu. W projektach uchwa³ nale¿y unikaæ pos³ugiwania siê
wyra¿eniami specjalistycznymi, zapo¿yczonymi z jêzyków obcych
i neologizmami.

§ 51.1. Ilekroæ przepisy prawa ustanawiaj¹ wymóg dzia³a-
nia Rady po zaopiniowaniu jej uchwa³y, w uzgodnieniu lub w
porozumieniu z organami administracji rz¹dowej lub innymi or-
ganami, do zaopiniowania lub uzgodnienia przedk³adany jest
projekt uchwa³y przyjêty przez Radê.

2. Postanowienie ust. 1 nie ma zastosowania, gdy z prze-
pisów prawa wynika, ¿e przed³o¿eniu podlega projekt uchwa³y
Rady, sporz¹dzony przez Wójta.

§ 52.1. Uchwa³y Rady podpisuje Przewodnicz¹cy Rady, o
ile ustawy nie stanowi¹ inaczej.

2. Przepis ust. 1 stosuje siê odpowiednio do Wiceprze-
wodnicz¹cego prowadz¹cego obrady.

§ 53.1. Wójt ewidencjonuje orygina³y uchwa³ w rejestrze
uchwa³ i przechowuje wraz z protoko³ami sesji Rady.

2. Odpisy uchwa³ przekazuje siê w³a�ciwym jednostkom
do realizacji i do wiadomo�ci zale¿nie od ich tre�ci.

III. Procedura g³osowania

§ 54.W g³osowaniu bior¹ udzia³ wy³¹cznie radni.

§ 55.1. G³osowanie jawne odbywa siê przez podniesienie rêki.
2. G³osowanie jawne zarz¹dza i przeprowadza Przewod-

nicz¹cy obrad, przelicza oddane g³osy "za", "przeciw" i "wstrzy-
muj¹ce siê", sumuje je i porównuj¹c z list¹ radnych obecnych
na sesji, wzglêdnie ze sk³adem lub ustawowym sk³adem Rady,
nakazuje odnotowanie wyników g³osowania w protokole sesji.

3. Do przeliczenia g³osów Przewodnicz¹cy obrad mo¿e
wyznaczyæ radnych.

4. Wyniki g³osowania jawnego og³asza Przewodnicz¹cy
obrad.

§ 56.1. W g³osowaniu tajnym radni g³osuj¹ za pomoc¹
ponumerowanych kart ostemplowanych pieczêci¹ Rady, przy
czym ka¿dorazowo Rada ustala sposób g³osowania, a samo
g³osowanie przeprowadza wybrana z grona Rady Komisja Skru-
tacyjna z wy³onionym spo�ród siebie przewodnicz¹cym.

2. Komisja Skrutacyjna przed przyst¹pieniem do g³oso-
wania obja�nia sposób g³osowania, tasuje karty do g³osowa-
nia, wrêcza je, wyczytuj¹c kolejno radnych z listy obecno�ci.

3. Kart do g³osowania nie mo¿e byæ wiêcej ni¿ radnych
obecnych na sesji.

4. Po przeliczeniu g³osów Przewodnicz¹cy Komisji Skru-
tacyjnej odczytuje protokó³, podaj¹c wynik g³osowania.

5. Karty z oddanymi g³osami i protokó³ g³osowania stano-
wi¹ za³¹cznik do protoko³u sesji.

§ 57.1. Przewodnicz¹cy obrad przed poddaniem wniosku
pod g³osowanie precyzuje i og³asza Radzie proponowan¹ tre�æ
wniosku w taki sposób, aby jego redakcja by³a przejrzysta, a
wniosek nie budzi³ w¹tpliwo�ci co do intencji wnioskodawcy.

2. W pierwszej kolejno�ci Przewodnicz¹cy obrad poddaje
pod g³osowanie wniosek najdalej id¹cy, je�li mo¿e to wykluczyæ
potrzebê g³osowania nad pozosta³ymi wnioskami. Ewentualny
spór co do tego, który z wniosków jest najdalej id¹cy rozstrzyga
Przewodnicz¹cy obrad, po zasiêgniêciu opinii radcy prawnego.

3. W przypadku g³osowania w sprawie wyborów osób,
Przewodnicz¹cy obrad przed zamkniêciem listy kandydatów za-
pytuje ka¿dego z nich czy zgadza siê kandydowaæ i po otrzyma-
niu odpowiedzi twierdz¹cej poddaje pod g³osowanie zamkniê-
cie listy kandydatów, a nastêpnie zarz¹dza wybory.

4. Przepis ust. 3 nie ma zastosowania, gdy nieobecny
kandydat z³o¿y³ uprzednio zgodê na pi�mie.

§ 58.1. Je¿eli oprócz wniosku (wniosków) o podjêcie
uchwa³y w danej sprawie zostanie zg³oszony wniosek o odrzu-
cenie tego wniosku (wniosków), w pierwszej kolejno�ci Rada
g³osuje nad wnioskiem o odrzucenie wniosku (wniosków) o
podjêcie uchwa³y.

2. G³osowanie nad poprawkami do poszczególnych para-
grafów lub ustêpów projektu uchwa³y nastêpuje wed³ug ich ko-
lejno�ci, z tym, ¿e w pierwszej kolejno�ci Przewodnicz¹cy obrad
poddaje pod g³osowanie te poprawki, których przyjêcie lub od-
rzucenie rozstrzyga o innych poprawkach.

3. W przypadku przyjêcia poprawki wykluczaj¹cej inne po-
prawki do projektu uchwa³y, poprawek tych nie poddaje siê pod
g³osowanie.

4. W przypadku zg³oszenia do tego samego fragmentu
projektu uchwa³y kilku poprawek stosuje siê zasadê okre�lon¹
w § 58 ust. 2.

5. Przewodnicz¹cy obrad mo¿e zarz¹dziæ g³osowanie ³¹cz-
nie nad grup¹ poprawek do projektu uchwa³y.

6. Przewodnicz¹cy obrad zarz¹dza g³osowanie w ostat-
niej kolejno�ci za przyjêciem uchwa³y w ca³o�ci ze zmianami
wynikaj¹cymi z poprawek wniesionych do projektu uchwa³y.

7. Przewodnicz¹cy obrad mo¿e odroczyæ g³osowanie, o
jakim mowa w ust. 6 na czas potrzebny do stwierdzenia, czy
wskutek przyjêtych poprawek nie zachodzi sprzeczno�æ pomiê-
dzy poszczególnymi postanowieniami uchwa³y.

IV. Komisje Rady

§ 59.1. Przedmiot dzia³ania poszczególnych komisji sta-
³ych i zakres zadañ komisji dora�nych okre�la Rada w odrêb-
nych uchwa³ach.

2. Postanowienie ust. 1 nie dotyczy Komisji Rewizyjnej
Rady.

§ 60.1. Komisje sta³e dzia³aj¹ zgodnie z rocznym planem
pracy przed³o¿onym Radzie.

2. Rada mo¿e nakazaæ komisjom dokonanie w planie pra-
cy stosownych zmian.
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§ 61.1. Komisje Rady mog¹ odbywaæ wspólne posiedze-
nia.

2. Komisje Rady mog¹ podejmowaæ wspó³pracê z odpo-
wiednimi komisjami innych gmin, zw³aszcza s¹siaduj¹cych, a
nadto z innymi podmiotami, je�li jest to uzasadnione przedmio-
tem ich dzia³alno�ci.

3. Komisje uchwalaj¹ opinie oraz wnioski i przekazuj¹ je
Radzie.

4. Na podstawie upowa¿nienia Rady, Przewodnicz¹cy lub
Wiceprzewodnicz¹cy Rady, koordynuj¹cy pracê komisji Rady
mog¹ zwo³aæ posiedzenie komisji i nakazaæ z³o¿enie Radzie
sprawozdania

§ 62.Pracami komisji kieruje przewodnicz¹cy komisji lub
zastêpca przewodnicz¹cego komisji, wybrany przez cz³onków
danej komisji.

§ 63.1. Komisje pracuj¹ na posiedzeniach.
2. Do posiedzeñ komisji sta³ych stosuje siê odpowiednio

przepisy o posiedzeniach Komisji Rewizyjnej.

§ 64.1. Przewodnicz¹cy komisji sta³ych co najmniej raz do
roku przedstawiaj¹ na sesji Rady sprawozdania z dzia³alno�ci
komisji.

2. Przepis ust. 1 stosuje siê odpowiednio do dora�nych
komisji zespo³ów powo³anych przez Radê.

§ 65.Opinie i wnioski komisji uchwalane s¹ w g³osowa-
niu jawnym zwyk³¹ wiêkszo�ci¹ g³osów, w obecno�ci co naj-
mniej po³owy sk³adu komisji.

V. Radni

§ 66.1. Radni potwierdzaj¹ swoj¹ obecno�æ na sesjach i
posiedzeniach komisji podpisem na li�cie obecno�ci.

2. Radny w ci¹gu 7 dni od daty odbycia siê sesji lub posie-
dzenia komisji, winien usprawiedliwiæ swoj¹ nieobecno�æ, sk³a-
daj¹c stosowne pisemne wyja�nienia na rêce Przewodnicz¹-
cego Rady lub przewodnicz¹cego komisji.

§ 67.1. Wójt wystawia radnym dokument podpisany przez
Przewodnicz¹cego Rady, w którym stwierdza siê pe³nienie funk-
cji radnego.

2. Radni mog¹ zwracaæ siê bezpo�rednio do Rady we
wszystkich sprawach zwi¹zanych z pe³nieniem przez nich funk-
cji radnego.

VI. Wspólne sesje z radami innych jednostek samorz¹-
du terytorialnego

§ 68.1. Rada mo¿e odbywaæ wspólne sesje z radami in-
nych jednostek samorz¹du terytorialnego, w szczególno�ci dla
rozpatrzenia i rozstrzygniêcia ich wspólnych spraw.

2. Wspólne sesje organizuj¹ przewodnicz¹cy rad zainte-
resowanych jednostek samorz¹du terytorialnego.

3. Zawiadomienie o wspólnej sesji podpisuj¹ wspólnie
przewodnicz¹cy lub upowa¿nieni wiceprzewodnicz¹cy zaintere-
sowanych jednostek samorz¹du terytorialnego.

§ 69.1. Koszty wspólnej sesji ponosz¹ równomiernie za-
interesowane jednostki samorz¹du terytorialnego, chyba ¿e radni
uczestnicz¹cy we wspólnej sesji postanowi¹ inaczej.

2. Przebieg wspólnych obrad mo¿e byæ uregulowany
wspólnym regulaminem, uchwalonym przed przyst¹pieniem do
obrad.

Rozdzia³ 6
Zasady i tryb dzia³ania Komisji Rewizyjnej

I. Organizacja Komisji Rewizyjnej

§ 70. 1. Komisja Rewizyjna sk³ada siê z Przewodnicz¹ce-
go, Zastêpcy Przewodnicz¹cego  oraz pozosta³ych cz³onków.

2. Przewodnicz¹cego Komisji Rewizyjnej wybiera Rada.
3. Zastêpcê Przewodnicz¹cego Komisji Rewizyjnej wybie-

ra Komisja Rewizyjna na wniosek Przewodnicz¹cego Komisji
Rewizyjnej.

§ 71.Przewodnicz¹cy Komisji Rewizyjnej organizuje pra-
cê Komisji Rewizyjnej i prowadzi jej obrady. W przypadku nie-
obecno�ci Przewodnicz¹cego lub niemo¿no�ci dzia³ania, jego
zadania wykonuje jego Zastêpca.

§ 72.1. Cz³onkowie Komisji Rewizyjnej podlegaj¹ wy³¹-
czeniu od udzia³u w jej dzia³aniach w sprawach, w których mo¿e
powstaæ podejrzenie o ich stronniczo�æ lub interesowno�æ.

2. W sprawie wy³¹czenia Zastêpcy Przewodnicz¹cego
Komisji Rewizyjnej oraz poszczególnych cz³onków decyduje pi-
semnie Przewodnicz¹cy Komisji Rewizyjnej.

3. O wy³¹czeniu Przewodnicz¹cego Komisji Rewizyjnej
decyduje Rada.

4. Wy³¹czony cz³onek Komisji Rewizyjnej mo¿e odwo³aæ
siê na pi�mie od decyzji o wy³¹czeniu do Rady - w terminie 7  dni
od daty powziêcia wiadomo�ci o tre�ci tej decyzji.

II. Zasady kontroli

§ 73.1. Komisja Rewizyjna kontroluje dzia³alno�æ Wójta,
gminnych jednostek organizacyjnych i jednostek pomocniczych
Gminy pod wzglêdem:

- legalno�ci,
- gospodarno�ci,
- rzetelno�ci,
- celowo�ci,
2. Komisja Rewizyjna bada w szczególno�ci gospodarkê

finansow¹ kontrolowanych podmiotów, w tym wykonanie bu-
d¿etu Gminy.

§ 74.1. Komisja Rewizyjna wykonuje inne zadania kontro-
lne na zlecenie Rady w zakresie i w formach wskazanym w
uchwa³ach Rady.

2. Ka¿dy radny ma prawo zwróciæ siê do Rady z wnio-
skiem o przeprowadzenie kontroli.

§ 75.1. Komisja Rewizyjna przeprowadza nastêpuj¹ce
rodzaje kontroli:

1) kompleksowe - obejmuj¹ce ca³o�æ dzia³alno�ci kon-
trolowanego podmiotu,

2) problemowe - obejmuj¹ce wybrane zagadnienia lub
zagadnienie z zakresu dzia³alno�ci  kontrolowanego podmiotu,
stanowi¹ce niewielki fragment w jego dzia³alno�ci,

3) sprawdzaj¹ce - podejmowane w celu ustalenia, czy
wyniki poprzedniej kontroli    zosta³y uwzglêdnione w toku postê-
powania danego podmiotu.

§ 76.1. Komisja Rewizyjna przeprowadza kontrole kom-
pleksowe w zakresie ustalonym w jej planie pracy, zatwierdzo-
nym przez Radê.

2. Rada mo¿e podj¹æ decyzjê w sprawie przeprowadzenia kon-
troli kompleksowej nie objêtej planem, o jakim mowa w ust. 1.
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§ 77.Kontrola kompleksowa nie powinna trwaæ d³u¿ej ni¿
14 dni roboczych, a kontrole problemowa i sprawdzaj¹ca - d³u-
¿ej ni¿  7 dni roboczych.

§ 78.1. Kontroli Komisji Rewizyjnej nie podlegaj¹ zamie-
rzenia przed ich zrealizowaniem, co w szczególno�ci dotyczy
projektów dokumentów maj¹cych stanowiæ podstawê okre�lo-
nych dzia³añ (kontrola wstêpna).

2. Rada mo¿e nakazaæ Komisji Rewizyjnej zaniechanie, a
tak¿e przerwanie kontroli lub odst¹pienie od poszczególnych
czynno�ci kontrolnych.

3. Rada mo¿e nakazaæ rozszerzenie lub zawê¿enie zakre-
su i przedmiotu kontroli.

4. Uchwa³y Rady, o których mowa w ust. 2-3, wykonywane
s¹ niezw³ocznie.

5. Komisja Rewizyjna jest obowi¹zana do przeprowadze-
nia kontroli w ka¿dym  przypadku podjêcia takiej decyzji przez
Radê. Dotyczy to zarówno kontroli kompleksowych, jak i  kontroli
problemowych oraz sprawdzaj¹cych.

§ 79.1. Postêpowanie kontrolne przeprowadza siê w spo-
sób umo¿liwiaj¹cy bezstronne i rzetelne ustalenie stanu fak-
tycznego w zakresie dzia³alno�ci kontrolowanego podmiotu, rze-
telne jego udokumentowanie i ocenê kontrolowanej dzia³alno-
�ci wed³ug kryteriów ustalonych w § 73 ust. 1.

2. Stan faktyczny ustala siê na podstawie dowodów ze-
branych w toku postêpowania kontrolnego.

3. Jako dowód mo¿e byæ wykorzystane wszystko, co nie
jest sprzeczne z prawem. Jako dowody mog¹ byæ wykorzystane
w szczególno�ci: dokumenty, wyniki oglêdzin, zeznania �wiad-
ków, opinie bieg³ych oraz pisemne wyja�nienia i o�wiadczenia
kontrolowanych.

III. Tryb kontroli

§ 80.1. Kontroli kompleksowych, problemowych i spraw-
dzaj¹cych dokonuj¹ w imieniu Komisji Rewizyjnej zespo³y kon-
trolne, sk³adaj¹ce siê co najmniej z  trzech cz³onków Komisji.

2. Przewodnicz¹cy Komisji Rewizyjnej wyznacza na pi�mie
kierownika zespo³u kontrolnego, który dokonuje podzia³u czyn-
no�ci pomiêdzy kontroluj¹cych.

3. Kontrole (z zastrze¿eniem ust. 5) przeprowadzane s¹
na podstawie pisemnego upowa¿nienia wydanego przez Prze-
wodnicz¹cego Komisji Rewizyjnej, okre�laj¹cego kontrolowa-
ny podmiot, zakres kontroli oraz osoby wydelegowane do prze-
prowadzenia kontroli.

4. Kontroluj¹cy obowi¹zani s¹ przed przyst¹pieniem do
czynno�ci kontrolnych okazaæ kierownikowi kontrolowanego
podmiotu upowa¿nienia, o których mowa w ust. 3 oraz dowody
osobiste.

5. W przypadkach nie cierpi¹cych zw³oki, ka¿dy z cz³onków
Komisji Rewizyjnej mo¿e przyst¹piæ do kontroli problemowej
bez wcze�niejszej uchwa³y Komisji Rewizyjnej oraz upowa¿nie-
nia, o którym mowa w ust. 4. Za przypadki nie cierpi¹ce zw³oki
uwa¿a siê w szczególno�ci sytuacje, w których cz³onek Komisji
Rewizyjnej powe�mie uzasadnione podejrzenie pope³nienia
przestêpstwa lub gdy zachodz¹ przes³anki pozwalaj¹ce przy-
puszczaæ, i¿ niezw³oczne przeprowadzenie kontroli pozwoli unik-
n¹æ niebezpieczeñstwa dla zdrowia lub ¿ycia ludzkiego lub te¿
zapobiec powstaniu znacznych strat materialnych w mieniu ko-
munalnym. Za znaczne straty materialne przyjmuje siê straty
równowa¿ne lub wiêksze od kwoty 1.000 z³ .

6. W przypadku podjêcia dzia³añ kontrolnych, o których
mowa w ust. 5, kontroluj¹cy jest obowi¹zany zwróciæ siê - w
najkrótszym mo¿liwym terminie - nie d³u¿szym ni¿ 3 dni do Prze-

wodnicz¹cego Komisji Rewizyjnej, o wyra¿enie zgody na ich
kontynuowanie.

7. W przypadku nie zwrócenia siê o wyra¿enie zgody, lub
te¿ odmowy wyra¿enia zgody, o której mowa w ust. 6, kontroluj¹-
cy niezw³ocznie przerywa kontrolê, sporz¹dzaj¹c notatkê z podjêtych
dzia³añ, która podlega w³¹czeniu do akt Komisji Rewizyjnej.

§ 81.1. W razie powziêcia w toku kontroli uzasadnionego
podejrzenia pope³nienia przestêpstwa, kontroluj¹cy niezw³ocz-
nie zawiadamia o tym kierownika kontrolowanej jednostki i
Wójta, wskazuj¹c dowody uzasadniaj¹ce zawiadomienie.

2. Je¿eli podejrzenie dotyczy osoby Wójta, kontroluj¹cy
zawiadamia o tym Przewodnicz¹cego Rady.

§ 82.1. Kierownik kontrolowanego podmiotu obowi¹zany
jest zapewniæ warunki i �rodki dla prawid³owego przeprowa-
dzenia kontroli.

2. Kierownik kontrolowanego podmiotu obowi¹zany jest
w szczególno�ci przedk³adaæ na ¿¹danie kontroluj¹cych doku-
menty i materia³y niezbêdne do przeprowadzenia kontroli oraz
umo¿liwiæ kontroluj¹cym wstêp do obiektów i pomieszczeñ kon-
trolowanego podmiotu.

3. Kierownik kontrolowanego podmiotu, który odmówi
wykonania czynno�ci, o których mowa w ust. 1 i 2, obowi¹zany
jest do niezw³ocznego z³o¿enia na rêce osoby kontroluj¹cej pi-
semnego wyja�nienia.

4. Na ¿¹danie kontroluj¹cych, kierownik kontrolowanego
podmiotu obowi¹zany jest udzieliæ ustnych i pisemnych wyja-
�nieñ, tak¿e w przypadkach innych, ni¿ okre�lone w ust. 3.

§ 83.Czynno�ci kontrolne wykonywane s¹ w miarê mo¿liwo�ci
w dniach oraz godzinach pracy kontrolowanego podmiotu.

IV. Protoko³y kontroli

§ 84.1. Kontroluj¹cy sporz¹dzaj¹ z przeprowadzonej kon-
troli - w terminie 14 dni od daty jej zakoñczenia - protokó³ pokon-
trolny, obejmuj¹cy:

1) nazwê i adres kontrolowanego podmiotu,
2) imiê i nazwisko kontroluj¹cego (kontroluj¹cych),
3) daty rozpoczêcia i zakoñczenia czynno�ci kontrolnych,
4) okre�lenie przedmiotowego zakresu kontroli i okresu

objêtego kontrol¹,
5) imiê i nazwisko kierownika kontrolowanego podmiotu,
6) przebieg i wynik czynno�ci kontrolnych, a w szczególno-

�ci wnioski kontroli wskazuj¹ce na stwierdzenie nieprawid³o-
wo�ci w dzia³alno�ci kontrolowanego podmiotu oraz wskaza-
nie dowodów potwierdzaj¹cych ustalenia zawarte w protokole,

7) datê i miejsce podpisania protoko³u,
8) podpisy kontroluj¹cego (kontroluj¹cych) i kierownika

kontrolowanego podmiotu, lub notatkê o odmowie podpisania
protoko³u z podaniem przyczyn odmowy.

2. Protokó³ pokontrolny mo¿e tak¿e zawieraæ wnioski oraz
propozycje co do sposobu usuniêcia nieprawid³owo�ci stwier-
dzonych w wyniku kontroli.

3. Protokó³ pokontrolny z planowanych przez Komisjê
kontroli winien byæ przedstawiany na najbli¿szej sesji Rady.

§ 85.1. W przypadku odmowy podpisania protoko³u przez
kierownika kontrolowanego podmiotu, jest on obowi¹zany do
z³o¿enia - w terminie 3 dni od daty odmowy - pisemnego wyja-
�nienia jej przyczyn.

2. Wyja�nienia, o których mowa w ust. 1, sk³ada siê na
rêce Przewodnicz¹cego Komisji Rewizyjnej.
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§ 86. 1. Kierownik kontrolowanego podmiotu mo¿e z³o¿yæ
na rêce Przewodnicz¹cego Rady uwagi dotycz¹ce kontroli i jej
wyników.

2. Uwagi, o których mowa w ust. 1 sk³ada siê w terminie
7 dni od daty przedstawienia kierownikowi kontrolowanego pod-
miotu protoko³u pokontrolnego do podpisania.

§ 87.Protokó³ pokontrolny sporz¹dza siê w trzech egzem-
plarzach, które -  w terminie 3 dni od daty podpisania protoko³u
- otrzymuj¹: Przewodnicz¹cy Rady, Przewodnicz¹cy Komisji Re-
wizyjnej i kierownik kontrolowanego podmiotu.

V. Plany pracy i sprawozdania Komisji Rewizyjnej

§ 88.1. Komisja Rewizyjna przedk³ada Radzie do zatwier-
dzenia plan pracy w terminie do dnia 30 stycznia ka¿dego roku.

2. Plan przed³o¿ony Radzie musi zawieraæ co najmniej:
1) terminy odbywania posiedzeñ,
2) terminy i wykaz jednostek, które zostan¹ poddane kon-

troli kompleksowej.

§ 89.1. Komisja Rewizyjna sk³ada Radzie - na pierwszej
sesji ka¿dego roku roczne sprawozdanie ze swojej dzia³alno�ci
w roku poprzednim.

2. Sprawozdanie powinno zawieraæ:
1) liczbê, przedmiot, miejsca, rodzaj i czas przeprowadzo-

nych kontroli,
2) wykaz najwa¿niejszych nieprawid³owo�ci wykrytych w

toku kontroli,
3) wykaz uchwa³ podjêtych przez Komisjê Rewizyjn¹,
4) wykaz analiz kontroli dokonanych przez inne podmioty

wraz z najwa¿niejszymi wnioskami, wynikaj¹cymi z tych kontroli,
5) ocenê wykonania bud¿etu Gminy za rok ubieg³y oraz

wniosek w sprawie absolutorium.
3. Poza przypadkiem okre�lonym w ust. 1, Komisja Rewi-

zyjna sk³ada sprawozdanie ze swej dzia³alno�ci po podjêciu
stosownej uchwa³y Rady, okre�laj¹cej przedmiot i termin z³o¿e-
nia sprawozdania.

VI. Posiedzenia Komisji Rewizyjnej

§ 90.1. Komisja Rewizyjna obraduje na posiedzeniach
zwo³ywanych przez jej Przewodnicz¹cego,  zgodnie z zatwier-
dzonym planem pracy oraz w miarê potrzeb.

2. Przewodnicz¹cy Komisji Rewizyjnej zwo³uje jej posie-
dzenia, które nie s¹ objête zatwierdzonym planem pracy Komi-
sji, w formie pisemnej.

3. Posiedzenia, o jakich mowa w ust 2, mog¹ byæ zwo³y-
wane z w³asnej inicjatywy Przewodnicz¹cego Komisji Rewizyj-
nej, a tak¿e na pisemny umotywowany wniosek:

1) Przewodnicz¹cego Rady lub te¿ pisemny wniosek:
2) nie mniej ni¿ 3 radnych,
3) nie mniej ni¿ 1 cz³onków Komisji Rewizyjnej.
4. Przewodnicz¹cy Komisji Rewizyjnej mo¿e zaprosiæ na

jej posiedzenia osoby zaanga¿owane na wniosek Komisji Re-
wizyjnej w charakterze bieg³ych lub ekspertów.

5. Z posiedzenia Komisji Rewizyjnej nale¿y sporz¹dzaæ
protokó³, który winien byæ podpisany przez wszystkich cz³onków
komisji uczestnicz¹cych w posiedzeniu.

§ 91.Uchwa³y Komisji Rewizyjnej zapadaj¹ zwyk³¹ wiêk-
szo�ci¹ g³osów w obecno�ci co najmniej po³owy sk³adu Komi-
sji w g³osowaniu jawnym.

§ 92.Obs³ugê biurow¹ Komisji Rewizyjnej zapewnia Wójt.

§ 93. 1. Komisja Rewizyjna mo¿e korzystaæ z porad, opinii
i ekspertyz osób posiadaj¹cych wiedzê fachow¹ w zakresie zwi¹-
zanym z przedmiotem jej dzia³ania.

2. W przypadku, gdy skorzystanie z wy¿ej wskazanych �rod-
ków wymaga zawarcia odrêbnej umowy i dokonania wyp³aty
wynagrodzenia ze �rodków komunalnych, Przewodnicz¹cy Ko-
misji Rewizyjnej przedstawia sprawê na posiedzeniu Rady, ce-
lem podjêcia uchwa³y zobowi¹zuj¹cej osoby zarz¹dzaj¹ce mie-
niem komunalnym do zawarcia stosownej umowy w imieniu
Gminy.

§ 94.1. Komisja Rewizyjna mo¿e na zlecenie Rady lub po
powziêciu stosownych uchwa³ przez wszystkie zainteresowane
komisje, wspó³dzia³aæ w wykonywaniu funkcji kontrolnej z inny-
mi komisjami Rady, w zakresie ich w³a�ciwo�ci rzeczowej.

2. Wspó³dzia³anie mo¿e polegaæ w szczególno�ci na wy-
mianie uwag, informacji i do�wiadczeñ dotycz¹cych dzia³alno-
�ci kontrolnej oraz na przeprowadzeniu wspólnych kontroli.

3. Przewodnicz¹cy Komisji Rewizyjnej mo¿e zaprosiæ rad-
nych nale¿¹cych do innych komisji Rady w sk³ad zespo³u kon-
trolnego, maj¹cych kwalifikacje w zakresie tematyki objêtej kon-
trol¹.

4. Przewodnicz¹cy Rady zapewnia koordynacjê wspó³dzia-
³ania poszczególnych komisji w celu w³a�ciwego ich ukierunko-
wania, zapewnienia skuteczno�ci dzia³ania oraz unikania zbêd-
nych kontroli.

§ 95.Komisja Rewizyjna mo¿e wystêpowaæ do organów
Gminy w sprawie wniosków o przeprowadzenie kontroli przez
Regionaln¹ Izbê Obrachunkow¹, Najwy¿sz¹ Izbê Kontroli lub
inne organy kontroli.

Rozdzia³ 7
Zasady dzia³ania klubów radnych

§ 96.Radni mog¹ tworzyæ kluby radnych, wed³ug kryteriów
przez siebie przyjêtych.

§ 97.1.Warunkiem utworzenia klubu jest zadeklarowanie
w nim udzia³u przez co najmniej 3 radnych.

2.Powstanie klubu musi zostaæ niezw³ocznie zg³oszone
Przewodnicz¹cemu Rady.

3. W zg³oszeniu podaje siê:
1) nazwê klubu,
2) listê cz³onków,
3) imiê i nazwisko przewodnicz¹cego klubu.
4. W razie zmiany sk³adu klubu lub jego rozwi¹zania prze-

wodnicz¹cy klubu jest obowi¹zany do niezw³ocznego poinfor-
mowania o tym Przewodnicz¹cego Rady.

§ 98.1. Kluby dzia³aj¹ wy³¹cznie w ramach Rady.
2. Przewodnicz¹cy Rady prowadzi rejestr klubów.

§ 99. Kluby dzia³aj¹ w okresie kadencji Rady. Up³yw ka-
dencji Rady jest równoznaczny z rozwi¹zaniem klubów.

§ 100.Prace klubów organizuj¹ przewodnicz¹cy klubów,
wybierani przez cz³onków klubu.

§ 101.1. Kluby mog¹ uchwalaæ w³asne regulaminy.
2. Regulaminy klubów nie mog¹ byæ sprzeczne ze Statu-

tem Gminy.
3. Przewodnicz¹cy klubów s¹ obowi¹zani do niezw³ocz-

nego przedk³adania regulaminów klubów Przewodnicz¹cemu
Rady.

4. Postanowienie ust. 3 dotyczy tak¿e zmian regulaminów.
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§ 102.1. Klubom przys³uguj¹ uprawnienia wnioskodaw-
cze i opiniodawcze w zakresie organizacji i trybu dzia³ania Rady.

2. Kluby mog¹ przedstawiaæ swoje stanowisko na sesji
Rady wy³¹cznie przez swych przedstawicieli.

§ 103.Na wniosek przewodnicz¹cych klubów Wójt obo-
wi¹zany jest zapewniæ klubom organizacyjne warunki w zakre-
sie niezbêdnym do ich funkcjonowania.

Rozdzia³ 8
Tryb pracy Wójta

§ 104.Wójt wykonuje:

1) uchwa³y Rady,
2) jemu przypisane zadania i kompetencje,
3) zadania powierzone, o ile ich wykonywanie - na mocy

przepisów obowi¹zuj¹cego prawa - nale¿y do niego,
4) inne zadania okre�lone ustawami i niniejszym Statu-

tem.

§ 105.Wójt uczestniczy w sesjach Rady.

§ 106.Komisje Rady mog¹ ¿¹daæ przybycia Wójta na ich
posiedzenie.

§ 107.Zastêpca Wójta przejmuje wykonywanie zadañ i
kompetencji okre�lonych w § 106 - § 108 w przypadku uzyska-
nia upowa¿nienia od Wójta.

Rozdzia³ 9
Zasady dostêpu i korzystania przez obywateli z doku-

mentów Rady, Komisji i Wójta

§ 108. Obywatelom udostêpnia siê dokumenty okre�lone
w ustawach.

§ 109.Protoko³y z posiedzeñ Rady i Komisji oraz innych
kolegialnych gremiów Gminy podlegaj¹ udostêpnieniu po ich
formalnym przyjêciu - zgodnie z obowi¹zuj¹cymi przepisami pra-
wa oraz Statutem.

§ 110.1. Dokumenty z zakresu dzia³ania Rady i Komisji
udostêpnia siê w Biurze Rady, w dniach pracy Urzêdu Gminy, w
godzinach przyjmowania interesantów.

2. Dokumenty z zakresu dzia³ania Wójta oraz Urzêdu udo-
stêpniane s¹ w Wydziale Organizacyjnym Urzêdu, w dniach i
godzinach przyjmowania interesantów.

3. Ponadto dokumenty, o jakich mowa w ust. 1 i 2, s¹
równie¿ dostêpne w wewnêtrznej sieci informatycznej Urzêdu
Gminy oraz powszechnie dostêpnych zbiorach danych.

§ 111.Realizacja uprawnieñ okre�lonych w § 109 i 110
mo¿e siê odbywaæ wy³¹cznie w Urzêdzie Gminy i w asy�cie pra-
cownika Urzêdu Gminy.

Rozdzia³ 10
Pracownicy samorz¹dowi

§ 112.W Urzêdzie Gminy na podstawie mianowania za-
trudnia siê pracowników na  stanowisku - kierownik referatu.

Na  podstawie art. 35 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r.
o samorz¹dzie gminnym   /Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz.1591,
2002 r. Nr  23, poz.220, Nr 113, poz. 984,  Nr 153 poz. 1271,  Nr
214 poz. 1806 / - Rada Miejska w Ozimku  u c h w a l a,  co
nastêpuje :

§ 1. 1. Uchwala siê statuty so³ectw w : Antoniowie, Bie-
strzynniku, Chobiu, Dylakach, Grod�cu, Krasiejowie, Krzy¿owej
Dolinie, Pustkowiu, Mnichusie, Schodni Starej  i Szczedrzyku,
w brzmieniu okre�lonym w za³¹cznikach od 1 do 11 do uchwa³y.

2. Projekty statutów, o których mowa w ust. 1,  zosta³y skon-
sultowane z  mieszkañcami so³ectw na Zebraniach Wiejskich.

§ 2. Wykonanie uchwa³y powierza siê Radzie Miejskiej i
Burmistrzowi, ka¿demu w zakresie przyznanych kompetencji.

§ 3. Uchwa³a wchodzi w ¿ycie po up³ywie 14 dni po jej
og³oszeniu w Dzienniku Urzêdowym Województwa Opolskiego.
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 Uchwa³a Nr VI/ 54 / 03
Rady Miejskiej w Ozimku

 z dnia 28 kwietnia 2003 r.

w sprawie uchwalenia statutów so³ectw.

§ 4. Traci moc uchwa³a Nr XXIII / 148 / 96 z dnia 16 lutego
1996 r. w sprawie uchwalenia statutów so³ectw.

Przewodnicz¹cy
Rady Miejskiej

Czes³aw Kaczmarek

        Za³¹cznik nr 1
do uchwa³y Nr VI/ 54 / 03

                                                      z dnia 28 kwietnia 2003 r.

S T A T U T

I. POSTANOWIENIA OGÓLNE

§ 1. 1.  So³ectwo ANTONIÓW , zwane dalej " so³ectwem ",
jest jednostk¹    pomocnicz¹ Gminy Ozimek, zwan¹ dalej " Gmi-
n¹ ", powo³an¹ do   realizacji jej zadañ wynikaj¹cych z przepisów
prawa a w szczególno�ci w zakresie zaspokajania potrzeb
wspólnoty samorz¹dowej mieszkañców.
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2.  So³ectwo nie posiada osobowo�ci prawnej.
3.  So³ectwo jest wspólnot¹ samorz¹dow¹ osób maj¹-

cych miejsce zamieszkania na terenie so³ectwa.

§ 2. So³ectwo obejmuje obszar 822 ha, a jego granice
okre�lone zosta³y na planie Gminy stanowi¹cym za³¹cznik do
niniejszego Statutu.

II. ZAKRES DZIA£ANIA I ZADANIA SO£ECTWA

§ 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, konserwacja, remont obiektów i urz¹dzeñ
komunalnych bêd¹cych  w u¿ytkowaniu so³ectwa,

4/ decydowanie w sprawach mienia komunalnego prze-
kazanego so³ectwu do korzystania uchwa³ami Rady Miejskiej,
korzystanie z tego mienia w zakresie zwyk³ego zarz¹du w rozu-
mieniu Kodeksu cywilnego oraz pobieranie dochodów    z tego
mienia,

5/ prowadzenie gospodarki finansowej w ramach bud¿e-
tu Gminy,

6/ wykonywanie uprawnieñ oraz zadañ wynikaj¹cych z
posiadanej przez so³ectwo zdolno�ci s¹dowej w sprawach na-
le¿¹cych do jego w³a�ciwo�ci z mocy ustaw,   Statutu Gminy oraz
niniejszego Statutu.

§ 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 konsultacji projektów uchwa³ w spra-
wach o podstawowym znaczeniu dla so³ectwa,

4/ wystêpowanie do Burmistrza b¹d� Rady Miejskiej o roz-
patrzenie spraw, których za³atwienie wykracza poza mo¿liwo�ci
so³ectwa,

5/ udzia³ w postêpowaniu administracyjnym na zasadach
okre�lonych dla organizacji spo³ecznych przez Kodeks postê-
powania administracyjnego.

III. ORGANY SO£ECTWA

§ 5.1. Organem uchwa³odawczym w so³ectwie jest Zebra-
nie Wiejskie, zwane dalej    " Zebraniem ".

    Prawo do udzia³u w Zebraniu maj¹ wszyscy mieszkañ-
cy zamieszkali na terenie   so³ectwa, posiadaj¹cy czynne prawo
wyborcze.

2. Organem wykonawczym w so³ectwie jest So³tys.
3. Dzia³alno�æ So³tysa wspomaga Rada So³ecka.
4. Funkcji So³tysa nie mo¿na ³¹czyæ z cz³onkostwem w

Radzie So³eckiej.
5. Kadencja organów so³ectwa trwa 4 lata.
6. Po up³ywie kadencji So³tys i Rada So³ecka dzia³aj¹ do

dnia wyboru nowego  So³tysa i Rady So³eckiej.

IV. KOMPETENCJE, ZASADY I TRYB ZWO£YWANIA ZE-
BRANIA ORAZ WARUNKI  WA¯NO�CI PODEJMOWANYCH
UCHWA£

§ 6. 1. Zebranie :
1/ wybiera i odwo³uje So³tysa oraz Radê So³eck¹ lub po-

szczególnych jej cz³onków,
2/ uchwala roczny plan rzeczowo - finansowy so³ectwa,
3/ rozpatruje sprawozdanie z pracy So³tysa,
4/ podejmuje uchwa³y, maj¹ce charakter opinii, w spra-

wach:
- tworzenia, ³¹czenia, podzia³u i zniesienia so³ectwa,
 - maj¹tkowych przekraczaj¹cych zakres zwyk³ego zarz¹-

du; dotyczy to   w szczególno�ci spraw zbycia, obci¹¿enia oraz
wydzier¿awienia i wynajmu  mienia gminnego, przekazanego
so³ectwu do korzystania,

- innych a istotnych dla so³ectwa oraz w sprawach okre-
�lonych przepisami prawa.

2. Zebranie opiniuje w czê�ci dotycz¹cej so³ectwa, w ra-
mach przepisów ustawowych, przedstawione do konsultacji
przez Radê Miejsk¹ projekty uchwa³ w sprawach:

1/ planu zagospodarowania przestrzennego,
2/ przepisów prawa miejscowego.
3. Zebranie mo¿e upowa¿niæ So³tysa do przedstawienia

organom Gminy, w okresie miêdzy Zebraniami, opinii i wnio-
sków w sprawach z zakresu dzia³ania so³ectwa.

§ 7. 1. Zebranie jest zwo³ywane przez So³tysa z w³asnej
inicjatywy w miarê istniej¹cych    potrzeb, nie rzadziej jednak ni¿
raz w  roku.

2. So³tys zobowi¹zany jest zwo³aæ Zebranie na pisemny
wniosek:

  1/ Rady So³eckiej,
   2/ co najmniej 1/5 mieszkañców so³ectwa uprawnionych

do udzia³u w Zebraniu,
   3/ Burmistrza .
    Zwo³ane w tym trybie Zebranie winno siê odbyæ w termi-

nie 14 dni, chyba, ¿e  wnioskodawca  proponuje pó�niejszy ter-
min.

3. W przypadku nie zwo³ania przez So³tysa Zebrania w
terminach okre�lonych w ust.1 i 2, Zebranie zwo³uje Burmistrz .

4. Ustalenia ust. 1 do 3 nie dotycz¹ Zebrañ, na których ma
byæ dokonany wybór  So³tysa i cz³onków Rady So³eckiej ; Zebra-
nia te zwo³uje Burmistrz, okre�laj¹c termin ich odbycia oraz wy-
znaczaj¹c osobê, która przewodniczyæ bêdzie temu Zebraniu.

§ 8. 1. Zebranie jest wa¿ne, je¿eli o terminie jego odbycia
oraz proponowanym porz¹dku obrad  zostali powiadomieni    -
z 7 dniowym wyprzedzeniem - mieszkañcy so³ectwa  poprzez
obwieszczenie na  tablicy og³oszeñ lub w inny zwyczajowo przy-
jêty     w so³ectwie sposób oraz je¿eli uczestniczy w nim co najmniej
1/5  mieszkañców  uprawnionych do udzia³u w Zebraniu.

2. O ile w wyznaczonym terminie nie uzyskano niezbêdne-
go quorum, Zebranie mo¿e  siê odbyæ w II terminie - wyznaczo-
nym w tym samym dniu po up³ywie 1/2 godziny ,bez wzglêdu na
liczbê obecnych mieszkañców na Zebraniu.

§ 9. 1.  Zebranie otwiera i prowadzi So³tys lub wyznaczony
przez niego cz³onek Rady    So³eckiej. Zebranie  mo¿e wyznaczyæ
inn¹ osobê do prowadzenia Zebrania.

2.  Uprawnieni do udzia³u w Zebraniu potwierdzaj¹ swoj¹
obecno�æ na wy³o¿onej li�cie obecno�ci.

3.  Porz¹dek obrad, po przedstawieniu jego projektu przez
prowadz¹cego Zebranie ustala Zebranie.
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4.  Obrady Zebrania s¹ protoko³owane przez osobê, któr¹
Zebranie do tego     wyznaczy³o. Protokó³ podpisuje przewodni-
cz¹cy Zebrania oraz protokolant .

§ 10. 1. Uchwa³y Zebrania zapadaj¹ zwyk³¹ wiêkszo�ci¹
g³osów.

2. Uchwa³y Zebrania podpisuje przewodnicz¹cy Zebrania.

3. Uchwa³y Zebrania So³tys przekazuje Burmistrzowi.

4. Burmistrz sprawy wynikaj¹ce z uchwa³ za³atwia we w³a-
snym zakresie lub  przekazuje do rozpatrzenia Radzie Miejskiej.

5. O sposobie za³atwienia spraw, organy Gminy , o których
mowa w ust. 3 informuj¹    So³tysa.

V. SO£TYS I RADA SO£ECKA

§ 11. 1. So³tys:
  1/ zwo³uje Zebrania, za wyj¹tkiem Zebrañ, o których mowa

w  § 7 ust. 4.
   2/ zaprasza na Zebranie osoby, których udzia³ w nim jest

wskazany,
    3/ przygotowuje projekty uchwa³ na Zebranie,
   4/ zapoznaje Zebranie z inicjatywami mieszkañców w

rozwi¹zywaniu problemów   so³ectwa,
    5/ organizuje wykonanie uchwa³ Zebrania oraz informu-

je Zebranie o sposobie   ich wykonania,
      6/ sk³ada raz w roku na Zebraniu sprawozdanie ze swej

dzia³alno�ci,
    7/ wspó³pracuje z Rad¹ Miejsk¹ i Burmistrzem oraz re-

prezentuje wobec nich  mieszkañców so³ectwa,
    8/ uczestniczy w sesjach Rady Miejskiej, bez prawa do

g³osowania,
    9/ zarz¹dza przekazanym so³ectwu mieniem komunal-

nym w zakresie zwyk³ego   zarz¹du w rozumieniu Kodeksu cywil-
nego,

   10/ reprezentuje so³ectwo na zewn¹trz, w tym tak¿e w
zakresie wynikaj¹cym ze  zdolno�ci s¹dowej so³ectwa.

2. Przy wykonywaniu swoich obowi¹zków So³tys wspó³-
pracuje i wspó³dzia³a z Rad¹   So³eck¹.

3. Pe³nienie funkcji So³tysa ma charakter spo³eczny.

§ 12. 1. Rada So³ecka sk³ada siê z 9 osób.

2. Wyboru Przewodnicz¹cego Rady So³eckiej dokonuj¹
spo�ród siebie cz³onkowie  Rady na swym pierwszym posie-
dzeniu.

3. Do obowi¹zków Rady So³eckiej nale¿y wspomaganie
dzia³alno�ci So³tysa.

4. Rada So³ecka posiada uprawnienia opiniodawcze i
doradcze.

5. Rada So³ecka w szczególno�ci:
    1/ wspó³dzia³a z So³tysem w prowadzeniu i za³atwianiu

spraw so³ectwa,
    2/ podejmuje inicjatywy dotycz¹ce przeznaczenia �rod-

ków finansowych na rozwój gospodarczy so³ectwa,
    3/ inicjuje dzia³ania spo³ecznie u¿yteczne dla so³ectwa i

jego mieszkañców,
    4/ wspó³dzia³a z w³a�ciwymi organizacjami spo³eczny-

mi w celu wspólnej realizacji zadañ.

6. Przewodnicz¹cy Rady So³eckiej przedk³ada roczne spra-
wozdanie z dzia³alno�ci   Rady na Zebraniu Wiejskim.

VI. TRYB WYBORU I ODWO£YWANIA SO£TYSA ORAZ
WYBORU CZ£ONKÓW  RADY SO£ECKIEJ

§ 13. 1. Wyboru So³tysa i cz³onków Rady So³eckiej doko-
nuje siê spo�ród nieograniczonej liczby kandydatów, posiada-
j¹cych czynne prawo wyborcze, stale zamieszka³ych na terenie
so³ectwa oraz nie karanymi za przestêpstwa przeciwko mieniu.

2. Zg³oszenia kandydatów - oddzielnie na So³tysa i cz³on-
ków Rady So³eckiej - dokonuj¹ uczestnicy Zebrania.

3. Zg³oszeni kandydaci musz¹ wyraziæ zgodê na kandydo-
wanie.

§ 14. 1. Osoby uprawnione do g³osowania g³osuj¹ przy
u¿yciu kart do g³osowania opatrzonych pieczêci¹ " Urz¹d Gminy
i Miasta w Ozimku ".

2. Na karcie do g³osowania umieszcza siê nazwiska kan-
dydatów w porz¹dku alfabetycznym.

3. Za g³os wa¿ny uznaje siê ten, na którym pozostawiono
nie skre�lonych najwy¿ej tyle kandydatur, ile podlega wyborowi.

4. Dopisanie na karcie do g³osowania nazwiska kandy-
data, który nie zosta³ uprzednio zg³oszony powoduje niewa¿-
no�æ g³osu.

5. Za wybranych uznaje siê tych kandydatów, na których
oddano najwiêksz¹ liczbê  wa¿nie oddanych g³osów  na wybie-
ran¹ funkcjê.

§ 15. 1. Wybory przeprowadza komisja skrutacyjna w sk³a-
dzie 3 osób, wybrana spo�ród  osób uprawnionych do udzia³u w
Zebraniu. Cz³onkowie komisji wybieraj¹ spo�ród  siebie prze-
wodnicz¹cego, Cz³onkiem komisji nie mo¿e byæ osoba kandy-
duj¹ca na  So³tysa lub cz³onka Rady So³eckiej.

2. Do zadañ komisji nale¿y:
- sporz¹dzenie kart do g³osowania,
- przeprowadzenie g³osowania,
- ustalenie wyników g³osowania,
- sporz¹dzenie protoko³ów o wynikach wyborów,
- og³oszenie wyników wyborów.

3. Komisja z wykonanych czynno�ci sporz¹dza protokó³,
który podpisuj¹  przewodnicz¹cy i cz³onkowie komisji.

§ 16. 1. Zebranie mo¿e na wniosek 1/5 uprawnionych do
udzia³u w Zebraniu  odwo³aæ  przed up³ywem kadencji So³tysa,
je¿eli utraci³ zaufanie mieszkañców.

2. Rozstrzygniêcie nadzorcze Wojewody Opolskiego
Nr PN.III-MK-0911-1/91/03 z dnia 5 czerwca 2003r.

3. Rozstrzygniêcie nadzorcze Wojewody Opolskiego
Nr PN.III-MK-0911-1/91/03 z dnia 5 czerwca 2003r.

4. Zebranie przed rozpoczêciem procedury odwo³ania zo-
bowi¹zane jest wys³uchaæ  wyja�nieñ So³tysa w sprawie sta-
wianych mu zarzutów.
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5. Przy odwo³aniu obowi¹zuje tryb przewidziany do wyboru
So³tysa.

6. W przypadku odwo³ania So³tysa z przyczyn, o których
mowa w ust.3, Zebranie na  okres do koñca kadencji wybiera
nowego So³tysa w trybie okre�lonym w § 13 do 15 niniejszego
Statutu. Wyboru dokonuje siê na nastêpnym Zebraniu, które
zwo³uje Burmistrz.

7. Postanowienia ust. 6 stosuje siê odpowiednio w przy-
padku ust¹pienia So³tysa  z zajmowanej funkcji lub jego �mierci.

VII. GOSPODARKA MIENIEM I FINANSAMI SO£ECTWA

§ 17. 1. So³ectwo zarz¹dza mieniem gminnym przekaza-
nym mu do korzystania przez Radê Miejsk¹.

2. W zakresie zwyk³ego zarz¹du mieniem bêd¹cym w jego
posiadaniu so³ectwo:

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

2/ za³atwia bie¿¹ce sprawy zwi¹zane z korzystaniem z mie-
nia,

3/ korzysta z mienia zgodnie z przeznaczeniem,

4/ mo¿e prowadziæ dzia³alno�æ gospodarcz¹ z wykorzysty-
waniem mienia, którym zarz¹dza, w zakresie nie wykraczaj¹cym
poza zadania o charakterze u¿yteczno�ci publicznej - po uzgod-
nieniu z Burmistrzem,

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

6/ mo¿e wystêpowaæ w postêpowaniu cywilnym jako po-
wód, pozwany, wnioskodawca, uczestnik postêpowania egze-
kucyjnego oraz wykonywaæ uprawnienia i zadania, o których
mowa w § 3 pkt 6.

3. W sprawach okre�lonych w ust. 1 i 2 so³ectwo repre-
zentuje So³tys.

4. So³ectwo obowi¹zane jest w swojej dzia³alno�ci stoso-
waæ przepisy ustawy  o zamówieniach publicznych.

§ 18. 1. So³tys po otrzymaniu  od Burmistrza informacji do
projektu planu finansowego  w terminie do dnia  22 grudnia
przedk³ada plan finansowo- rzeczowy so³ectwa na  nastêpny
rok.

Po otrzymaniu informacji o ostatecznych kwotach docho-
dów i wydatków - dotycz¹cych so³ectwa - wynikaj¹cych z uchwa³y
bud¿etowej so³ectwo zobowi¹zane jest dostosowaæ plan finan-
sowo - rzeczowy do tych kwot.   Ostateczny plan finansowo -
rzeczowy wymaga zatwierdzenia przez Zebranie  Wiejskie.

 2. �rodki finansowe dla so³ectwa przewidziane w bud¿e-
cie Gminy na dany rok,  przychody z mienia pozostaj¹cego w
zarz¹dzie so³ectwa, dotacje celowe,  dobrowolne wp³aty osób
fizycznych i prawnych oraz inne uzyskane �rodki  so³ectwo prze-
znacza na cele okre�lone w planie finansowo - rzeczowym.

3. Obs³ugê finansowo - ksiêgow¹, w tym dochodów i wy-
datków so³ectwa prowadzi  Referat Finansowo - Ksiêgowy Urzê-
du Gminy i Miasta.

4. Bie¿¹cy nadzór nad czynno�ciami w ust. 1 - sprawuje
Burmistrz za po�rednictwem Skarbnika Gminy.

VIII. NADZÓR NAD DZIA£ALNO�CI¥ SO£ECTWA

§ 19. 1. Nadzór nad dzia³alno�ci¹ so³ectwa sprawuje Rada
Miejska i Burmistrz.

2. Rada Miejska nadzoruje dzia³alno�æ so³ectwa za po-
moc¹ w³asnych komisji,  przy czym przynajmniej raz na dwa lata
dokonuje kontroli gospodarki   finansowej so³ectwa.

3. Burmistrz ma prawo wgl¹du do dokumentów, wstêpu
do pomieszczeñ i budynków nale¿¹cych do so³ectwa oraz ¿¹da-
nia od So³tysa niezbêdnych informacji i danych dotycz¹cych funk-
cjonowania so³ectwa.

4. Burmistrz jest obowi¹zany czuwaæ, aby mienie so³ec-
twa nie by³o nara¿one na  szkody i uszczuplenia oraz aby �rodki
finansowe so³ectwa wydatkowane by³y  zgodnie z obowi¹zuj¹-
cymi przepisami.

5. So³tys obowi¹zany jest przed³o¿yæ Burmistrzowi spra-
wozdanie - w zakresie przez  niego ustalonym -  z gospodarki
finansowej za rok ubieg³y w terminie do koñca  marca roku na-
stêpnego.

IX. POSTANOWIENIA KOÑCOWE

§ 20. W sprawach nie uregulowanych w niniejszym Statu-
cie, zastosowanie maj¹ przepisy:

1/ ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorz¹dzie gminnym
/ Dz. U. z 2001 r. Nr 142  poz. 1592 z pó�n. zm./,

2/ ustawy z dnia 26 listopada 1998 r. o finansach publicz-
nych / Dz. U. Nr 155 poz. 1014 z pó�n. zm./,

3/ Statutu  Gminy Ozimek.
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                                                                        Za³¹cznik nr 2
do uchwa³y Nr VI/ 54 / 03

                                        z dnia 28 kwietnia 2003 r.

S T A T U T

I. POSTANOWIENIA OGÓLNE

§ 1. 1.  So³ectwo BIESTRZYNNIK , zwane dalej " so³ec-
twem ", jest jednostk¹  pomocnicz¹ Gminy Ozimek, zwan¹ dalej
" Gmin¹ ", powo³an¹ do  realizacji jej zadañ wynikaj¹cych z prze-
pisów prawa a w szczególno�ci    w zakresie zaspokajania po-
trzeb wspólnoty samorz¹dowej mieszkañców.

2.  So³ectwo nie posiada osobowo�ci prawnej.
3.  So³ectwo jest wspólnot¹ samorz¹dow¹ osób maj¹-

cych miejsce zamieszkania na  terenie so³ectwa.

§ 2. So³ectwo obejmuje obszar 1951 ha, a jego granice
okre�lone zosta³y na planie Gminy stanowi¹cym za³¹cznik do
niniejszego Statutu.

II. ZAKRES DZIA£ANIA I ZADANIA SO£ECTWA

§ 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 wspólnych
prac na rzecz miejsca  zamieszkania, zw³aszcza w zakresie utrzy-
mania czysto�ci, spokoju i porz¹dku  publicznego,

3/ utrzymanie, konserwacja, remont obiektów i urz¹dzeñ
komunalnych bêd¹cych  w u¿ytkowaniu so³ectwa,

4/ decydowanie w sprawach mienia komunalnego prze-
kazanego so³ectwu do  korzystania uchwa³ami Rady Miejskiej,
korzystanie z tego mienia w zakresie    zwyk³ego zarz¹du w rozu-
mieniu kodeksu cywilnego oraz pobieranie dochodów  z tego
mienia,

5/ prowadzenie gospodarki finansowej w ramach bud¿e-
tu Gminy,

6/ wykonywanie uprawnieñ oraz zadañ wynikaj¹cych z
posiadanej przez so³ectwo zdolno�ci s¹dowej w sprawach na-
le¿¹cych do jego w³a�ciwo�ci z mocy ustaw,   Statutu Gminy oraz
niniejszego Statutu.

§ 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 konsultacji projektów uchwa³ w spra-
wach o podstawowym znaczeniu dla so³ectwa,

4/ wystêpowanie do Burmistrza b¹d� Rady Miejskiej o roz-
patrzenie   spraw, których za³atwienie wykracza poza mo¿liwo�ci
so³ectwa,

5/ udzia³ w postêpowaniu administracyjnym na zasadach
okre�lonych dla organizacji spo³ecznych przez Kodeks postê-
powania administracyjnego.

III. ORGANY SO£ECTWA

§ 5. 1. Organem uchwa³odawczym w so³ectwie jest Ze-
branie Wiejskie, zwane dalej    " Zebraniem ".

    Prawo do udzia³u w Zebraniu maj¹ wszyscy mieszkañ-
cy zamieszkali na terenie  so³ectwa, posiadaj¹cy czynne prawo
wyborcze.

2. Organem wykonawczym w so³ectwie jest So³tys.
3. Dzia³alno�æ So³tysa wspomaga Rada So³ecka.
4. Funkcji So³tysa nie mo¿na ³¹czyæ z cz³onkostwem w

Radzie So³eckiej.
5. Kadencja organów so³ectwa trwa 4 lata.
6. Po up³ywie kadencji So³tys i Rada So³ecka dzia³aj¹ do

dnia wyboru nowego  So³tysa i Rady So³eckiej.

IV. KOMPETENCJE, ZASADY I TRYB ZWO£YWANIA ZE-
BRANIA ORAZ WARUNKI  WA¯NO�CI PODEJMOWANYCH
UCHWA£

§ 6. 1. Zebranie :
    1/ wybiera i odwo³uje So³tysa oraz Radê So³eck¹ lub

poszczególnych jej cz³onków,
    2/ uchwala roczny plan rzeczowo - finansowy so³ectwa,
    3/ rozpatruje sprawozdanie z pracy So³tysa,
    4/ podejmuje uchwa³y, maj¹ce charakter opinii, w spra-

wach:
 - tworzenia, ³¹czenia, podzia³u i zniesienia so³ectwa,
 - maj¹tkowych przekraczaj¹cych zakres zwyk³ego zarz¹-

du; dotyczy to  w szczególno�ci spraw zbycia, obci¹¿enia oraz
wydzier¿awienia i wynajmu  mienia gminnego, przekazanego
so³ectwu do korzystania,

- innych a istotnych dla so³ectwa oraz w sprawach okre-
�lonych przepisami prawa.

2. Zebranie opiniuje w czê�ci dotycz¹cej so³ectwa, w ra-
mach przepisów ustawowych, przedstawione do konsultacji
przez Radê Miejsk¹ projekty uchwa³ w sprawach:

    1/ planu zagospodarowania przestrzennego,
    2/ przepisów prawa miejscowego.
3. Zebranie mo¿e upowa¿niæ So³tysa do przedstawienia

organom Gminy, w okresie miêdzy Zebraniami, opinii i wnio-
sków w sprawach z zakresu dzia³ania so³ectwa.

§ 7. 1. Zebranie jest zwo³ywane przez So³tysa z w³asnej
inicjatywy w miarê istniej¹cych  potrzeb, nie rzadziej jednak ni¿
raz w  roku.

2. So³tys zobowi¹zany jest zwo³aæ Zebranie na pisemny
wniosek:

  1/ Rady So³eckiej,
   2/ co najmniej 1/5 mieszkañców so³ectwa uprawnionych

do udzia³u w Zebraniu,
   3/ Burmistrza .
Zwo³ane w tym trybie Zebranie winno siê odbyæ w terminie

14 dni, chyba, ¿e  wnioskodawca  proponuje pó�niejszy termin.
3. W przypadku nie zwo³ania przez So³tysa Zebrania w

terminach okre�lonych w ust.1 i 2, Zebranie zwo³uje Burmistrz .
4. Ustalenia ust. 1 do 3 nie dotycz¹ Zebrañ, na których ma

byæ dokonany wybór    So³tysa i cz³onków Rady So³eckiej ; Zebra-
nia te zwo³uje Burmistrz, okre�laj¹c termin ich odbycia oraz wy-
znaczaj¹c osobê, która przewodniczyæ bêdzie temu Zebraniu.

§ 8. 1. Zebranie jest wa¿ne, je¿eli o terminie jego odbycia
oraz proponowanym porz¹dku obrad  zostali powiadomieni -
z 7 dniowym wyprzedzeniem - mieszkañcy so³ectwa    poprzez
obwieszczenie na  tablicy og³oszeñ lub w inny zwyczajowo przy-
jêty w so³ectwie sposób oraz je¿eli uczestniczy w nim co naj-
mniej 1/5  mieszkañców  uprawnionych do udzia³u w Zebraniu.

2. O ile w wyznaczonym terminie nie uzyskano niezbêdne-
go quorum, Zebranie mo¿e    siê odbyæ w II terminie - wyznaczo-
nym w tym samym dniu po up³ywie 1/2 godziny , bez wzglêdu na
liczbê obecnych mieszkañców na Zebraniu.
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§ 9.1.  Zebranie otwiera i prowadzi So³tys lub wyznaczony
przez niego cz³onek Rady    So³eckiej. Zebranie  mo¿e wyznaczyæ
inn¹ osobê do prowadzenia Zebrania.

2.  Uprawnieni do udzia³u w Zebraniu potwierdzaj¹ swoj¹
obecno�æ na wy³o¿onej  i�cie obecno�ci.

3.  Porz¹dek obrad, po przedstawieniu jego projektu przez
prowadz¹cego Zebranie ustala Zebranie.

4.  Obrady Zebrania s¹ protoko³owane przez osobê, któr¹
Zebranie do tego wyznaczy³o. Protokó³ podpisuje przewodni-
cz¹cy Zebrania oraz protokolant .

§ 10. 1. Uchwa³y Zebrania zapadaj¹ zwyk³¹ wiêkszo�ci¹
g³osów.

2. Uchwa³y Zebrania podpisuje przewodnicz¹cy Zebrania.

3. Uchwa³y Zebrania So³tys przekazuje Burmistrzowi.

4. Burmistrz sprawy wynikaj¹ce z uchwa³ za³atwia we w³a-
snym zakresie lub  przekazuje do rozpatrzenia Radzie Miejskiej.

5. O sposobie za³atwienia spraw, organy Gminy , o których
mowa w ust. 3 informuj¹ So³tysa.

V. SO£TYS I RADA SO£ECKA

§ 11. 1. So³tys:
  1/ zwo³uje Zebrania, za wyj¹tkiem Zebrañ, o których mowa

w  § 7 ust. 4.
   2/ zaprasza na Zebranie osoby, których udzia³ w nim jest

wskazany,
  3/ przygotowuje projekty uchwa³ na Zebranie,
  4/ zapoznaje Zebranie z inicjatywami mieszkañców w roz-

wi¹zywaniu problemów so³ectwa,
  5/ organizuje wykonanie uchwa³ Zebrania oraz informuje

Zebranie o sposobie ich wykonania,
 6/ sk³ada raz w roku na Zebraniu sprawozdanie ze swej

dzia³alno�ci,
 7/ wspó³pracuje z Rad¹ Miejsk¹ i Burmistrzem oraz re-

prezentuje wobec nich mieszkañców so³ectwa,
 8/ uczestniczy w sesjach Rady Miejskiej, bez prawa do

g³osowania,
 9/ zarz¹dza przekazanym so³ectwu mieniem komunalnym

w zakresie zwyk³ego  zarz¹du w rozumieniu Kodeksu cywilnego,
10/ reprezentuje so³ectwo na zewn¹trz, w tym tak¿e w za-

kresie wynikaj¹cym ze zdolno�ci s¹dowej so³ectwa.

2. Przy wykonywaniu swoich obowi¹zków So³tys wspó³-
pracuje i wspó³dzia³a z Rad¹ So³eck¹.

3. Pe³nienie funkcji So³tysa ma charakter spo³eczny.

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

2. Wyboru Przewodnicz¹cego Rady So³eckiej dokonuj¹
spo�ród siebie cz³onkowie Rady na swym pierwszym posie-
dzeniu.

3. Do obowi¹zków Rady So³eckiej nale¿y wspomaganie
dzia³alno�ci So³tysa.

4. Rada So³ecka posiada uprawnienia opiniodawcze i
doradcze.

5. Rada So³ecka w szczególno�ci:
    1/ wspó³dzia³a z So³tysem w prowadzeniu i za³atwianiu

spraw so³ectwa,
    2/ podejmuje inicjatywy dotycz¹ce przeznaczenia �rod-

ków finansowych na rozwój gospodarczy so³ectwa,
    3/ inicjuje dzia³ania spo³ecznie u¿yteczne dla so³ectwa i

jego mieszkañców,
    4/ wspó³dzia³a z w³a�ciwymi organizacjami spo³eczny-

mi w celu wspólnej realizacji  zadañ.

6. Przewodnicz¹cy Rady So³eckiej przedk³ada roczne spra-
wozdanie z dzia³alno�ci  Rady na Zebraniu Wiejskim.

VI. TRYB WYBORU I ODWO£YWANIA SO£TYSA ORAZ
WYBORU CZ£ONKÓW  RADY    SO£ECKIEJ

§ 13. 1. Wyboru So³tysa i cz³onków Rady So³eckiej doko-
nuje siê spo�ród nieograniczonej liczby kandydatów, posiada-
j¹cych czynne prawo wyborcze, stale zamieszka³ych na terenie
so³ectwa oraz nie karanymi za przestêpstwa przeciwko mieniu.

2. Zg³oszenia kandydatów - oddzielnie na So³tysa i cz³on-
ków Rady So³eckiej - dokonuj¹ uczestnicy Zebrania.

3. Zg³oszeni kandydaci musz¹ wyraziæ zgodê na kandydo-
wanie.

§ 14. 1. Osoby uprawnione do g³osowania g³osuj¹ przy
u¿yciu kart do g³osowania opatrzonych pieczêci¹ " Urz¹d Gminy
i Miasta w Ozimku ".

2. Na karcie do g³osowania umieszcza siê nazwiska kan-
dydatów w porz¹dku alfabetycznym.

3. Za g³os wa¿ny uznaje siê ten, na którym pozostawiono
nie skre�lonych najwy¿ej tyle kandydatur, ile podlega wyborowi.

4. Dopisanie na karcie do g³osowania nazwiska kandy-
data, który nie zosta³ uprzednio  zg³oszony powoduje niewa¿-
no�æ g³osu.

5. Za wybranych uznaje siê tych kandydatów, na których
oddano najwiêksz¹ liczbê wa¿nie oddanych g³osów  na wybie-
ran¹ funkcjê.

§ 15. 1. Wybory przeprowadza komisja skrutacyjna w sk³a-
dzie 3 osób, wybrana spo�ród osób uprawnionych do udzia³u w
Zebraniu. Cz³onkowie komisji wybieraj¹ spo�ród  siebie prze-
wodnicz¹cego, Cz³onkiem komisji nie mo¿e byæ osoba kandy-
duj¹ca na So³tysa lub cz³onka Rady So³eckiej.

2. Do zadañ komisji nale¿y:
- sporz¹dzenie kart do g³osowania,
- przeprowadzenie g³osowania,
- ustalenie wyników g³osowania,
- sporz¹dzenie protoko³ów o wynikach wyborów,
- og³oszenie wyników wyborów.

3. Komisja z wykonanych czynno�ci sporz¹dza protokó³,
który podpisuj¹  przewodnicz¹cy i cz³onkowie komisji.
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§ 16. 1. Zebranie mo¿e na wniosek 1/5 uprawnionych do
udzia³u w Zebraniu  odwo³aæ  przed up³ywem kadencji So³tysa,
je¿eli utraci³ zaufanie mieszkañców.

2.  Rozstrzygniêcie nadzorcze Wojewody Opolskiego
Nr PN.III-MK-0911-1/91/03 z dnia 5 czerwca 2003r.

3.  Rozstrzygniêcie nadzorcze Wojewody Opolskiego
Nr PN.III-MK-0911-1/91/03 z dnia 5 czerwca 2003r.

4. Zebranie przed rozpoczêciem procedury odwo³ania zo-
bowi¹zane jest wys³uchaæ wyja�nieñ So³tysa w sprawie stawia-
nych mu zarzutów.

5. Przy odwo³aniu obowi¹zuje tryb przewidziany do wyboru
So³tysa.

6. W przypadku odwo³ania So³tysa z przyczyn, o których
mowa w ust.3, Zebranie na okres do koñca kadencji wybiera
nowego So³tysa w trybie okre�lonym w § 13 do   15 niniejszego
Statutu. Wyboru dokonuje siê na nastêpnym Zebraniu, które
zwo³uje Burmistrz.

7. Postanowienia ust. 6 stosuje siê odpowiednio w przy-
padku ust¹pienia So³tysa z zajmowanej funkcji lub jego �mierci.

VII. GOSPODARKA MIENIEM I FINANSAMI SO£ECTWA

§ 17. 1. So³ectwo zarz¹dza mieniem gminnym przekaza-
nym mu do korzystania przez   Radê Miejsk¹.

2. W zakresie zwyk³ego zarz¹du mieniem bêd¹cym w jego
posiadaniu so³ectwo:

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

2/ za³atwia bie¿¹ce sprawy zwi¹zane z korzystaniem z mie-
nia,

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

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

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

6/ mo¿e wystêpowaæ w postêpowaniu cywilnym jako po-
wód, pozwany, wnioskodawca, uczestnik postêpowania egze-
kucyjnego oraz wykonywaæ uprawnienia i zadania, o których
mowa w § 3 pkt 6.

3. W sprawach okre�lonych w ust. 1 i 2 so³ectwo repre-
zentuje So³tys.

4. So³ectwo obowi¹zane jest w swojej dzia³alno�ci stoso-
waæ przepisy ustawy  o zamówieniach publicznych.

§ 18. 1. So³tys po otrzymaniu  od Burmistrza informacji do
projektu planu finansowego  w terminie do dnia  22 grudnia
przedk³ada plan finansowo- rzeczowy so³ectwa na nastêpny rok.

    Po otrzymaniu informacji o ostatecznych kwotach do-
chodów i wydatków - dotycz¹cych so³ectwa - wynikaj¹cych z
uchwa³y bud¿etowej so³ectwo zobowi¹zane jest dostosowaæ
plan finansowo - rzeczowy do tych kwot.  Ostateczny plan finan-
sowo - rzeczowy wymaga zatwierdzenia przez Zebranie Wiej-
skie.

2. �rodki finansowe dla so³ectwa przewidziane w bud¿e-
cie Gminy na dany rok,  przychody z mienia pozostaj¹cego w
zarz¹dzie so³ectwa, dotacje celowe, dobrowolne wp³aty osób
fizycznych i prawnych oraz inne uzyskane �rodki so³ectwo prze-
znacza na cele okre�lone w planie finansowo - rzeczowym.

3. Obs³ugê finansowo - ksiêgow¹, w tym dochodów i wy-
datków so³ectwa prowadzi Referat Finansowo - Ksiêgowy Urzê-
du Gminy i Miasta.

4. Bie¿¹cy nadzór nad czynno�ciami w ust. 1 - sprawuje
Burmistrz za  po�rednictwem Skarbnika Gminy.

VIII. NADZÓR NAD DZIA£ALNO�CI¥ SO£ECTWA

§ 19. 1. Nadzór nad dzia³alno�ci¹ so³ectwa sprawuje Rada
Miejska i Burmistrz.

2. Rada Miejska nadzoruje dzia³alno�æ so³ectwa za po-
moc¹ w³asnych komisji, przy czym przynajmniej raz na dwa lata
dokonuje kontroli gospodarki finansowej so³ectwa.

3. Burmistrz ma prawo wgl¹du do dokumentów, wstêpu
do pomieszczeñ i budynków nale¿¹cych do so³ectwa oraz ¿¹da-
nia od So³tysa niezbêdnych informacji i danych dotycz¹cych funk-
cjonowania so³ectwa.

4. Burmistrz jest obowi¹zany czuwaæ, aby mienie so³ec-
twa nie by³o nara¿one na  szkody i uszczuplenia oraz aby �rodki
finansowe so³ectwa wydatkowane by³y  zgodnie z obowi¹zuj¹-
cymi przepisami.

5. So³tys obowi¹zany jest przed³o¿yæ Burmistrzowi spra-
wozdanie - w zakresie przez  niego ustalonym -  z gospodarki
finansowej za rok ubieg³y w terminie do koñca  marca roku na-
stêpnego.

IX. POSTANOWIENIA KOÑCOWE

§ 20. W sprawach nie uregulowanych w niniejszym Statu-
cie zastosowanie maj¹ przepisy:

1/ ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorz¹dzie gminnym
/ Dz. U. z 2001 r. Nr 142 poz. 1592 z pó�n. zm./,

2/ ustawy z dnia 26 listopada 1998 r. o finansach publicz-
nych / Dz. U. Nr 155 poz.1014 z pó�n. zm./,

3/ Statutu  Gminy Ozimek.
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    Za³¹cznik nr 3
do uchwa³y Nr VI/ 54 / 03

                                         z dnia 28 kwietnia 2003 r.

S T A T U T

I. POSTANOWIENIA OGÓLNE

§ 1. 1.  So³ectwo CHOBIE , zwane dalej " so³ectwem ", jest
jednostk¹ pomocnicz¹ Gminy Ozimek, zwan¹ dalej " Gmin¹ ",
powo³an¹ do realizacji jej zadañ wynikaj¹cych z przepisów pra-
wa a w szczególno�ci  w zakresie zaspokajania potrzeb wspól-
noty samorz¹dowej mieszkañców.

2.  So³ectwo nie posiada osobowo�ci prawnej.

3.  So³ectwo jest wspólnot¹ samorz¹dow¹ osób maj¹-
cych miejsce zamieszkania na terenie so³ectwa.

§ 2. So³ectwo obejmuje obszar 286 ha, a jego granice
okre�lone zosta³y na planie Gminy stanowi¹cym za³¹cznik do
niniejszego Statutu.

II. ZAKRES DZIA£ANIA I ZADANIA SO£ECTWA

§ 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 wspólnych
prac na rzecz miejsca  zamieszkania, zw³aszcza w zakresie utrzy-
mania czysto�ci, spokoju i porz¹dku   publicznego,

3/ utrzymanie, konserwacja, remont obiektów i urz¹dzeñ
komunalnych bêd¹cych  w u¿ytkowaniu so³ectwa,

4/ decydowanie w sprawach mienia komunalnego prze-
kazanego so³ectwu do korzystania uchwa³ami Rady Miejskiej,
korzystanie z tego mienia w zakresie zwyk³ego zarz¹du w rozu-
mieniu Kodeksu cywilnego oraz pobieranie dochodów z tego
mienia,

5/ prowadzenie gospodarki finansowej w ramach bud¿e-
tu Gminy,

6/ wykonywanie uprawnieñ oraz zadañ wynikaj¹cych z
posiadanej przez so³ectwo zdolno�ci s¹dowej w sprawach na-
le¿¹cych do jego w³a�ciwo�ci z mocy ustaw,  Statutu Gminy oraz
niniejszego Statutu.

§ 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 konsultacji projektów uchwa³ w spra-
wach o podstawowym znaczeniu dla so³ectwa,

4/ wystêpowanie do Burmistrza b¹d� Rady Miejskiej o roz-
patrzenie  spraw, których za³atwienie wykracza poza mo¿liwo�ci
so³ectwa,

5/ udzia³ w postêpowaniu administracyjnym na zasadach
okre�lonych dla organizacji spo³ecznych przez Kodeks postê-
powania administracyjnego.

III. ORGANY SO£ECTWA

§ 5. 1. Organem uchwa³odawczym w so³ectwie jest Ze-
branie Wiejskie, zwane dalej  " Zebraniem ".

    Prawo do udzia³u w Zebraniu maj¹ wszyscy mieszkañcy
zamieszkali na terenie so³ectwa, posiadaj¹cy czynne prawo wy-
borcze.

2. Organem wykonawczym w so³ectwie jest So³tys.
3. Dzia³alno�æ So³tysa wspomaga Rada So³ecka.
4. Funkcji So³tysa nie mo¿na ³¹czyæ z cz³onkostwem w

Radzie So³eckiej.
5. Kadencja organów so³ectwa trwa 4 lata.
6. Po up³ywie kadencji So³tys i Rada So³ecka dzia³aj¹ do

dnia wyboru nowego So³tysa i Rady So³eckiej.

IV. KOMPETENCJE, ZASADY I TRYB ZWO£YWANIA ZE-
BRANIA ORAZ WARUNKI  WA¯NO�CI PODEJMOWANYCH
UCHWA£

§ 6. 1. Zebranie :
    1/ wybiera i odwo³uje So³tysa oraz Radê So³eck¹ lub

poszczególnych jej cz³onków,
    2/ uchwala roczny plan rzeczowo - finansowy so³ectwa,
    3/ rozpatruje sprawozdanie z pracy So³tysa,
    4/ podejmuje uchwa³y, maj¹ce charakter opinii, w spra-

wach:
        - tworzenia, ³¹czenia, podzia³u i zniesienia so³ectwa,
        - maj¹tkowych przekraczaj¹cych zakres zwyk³ego za-

rz¹du; dotyczy to   w szczególno�ci spraw zbycia, obci¹¿enia oraz
wydzier¿awienia i wynajmu mienia gminnego, przekazanego
so³ectwu do korzystania,

- innych a istotnych dla so³ectwa oraz w sprawach okre-
�lonych przepisami prawa .

2. Zebranie opiniuje w czê�ci dotycz¹cej so³ectwa, w ra-
mach przepisów ustawowych, przedstawione do konsultacji
przez Radê Miejsk¹ projekty uchwa³ w sprawach:

    1/ planu zagospodarowania przestrzennego,
    2/ przepisów prawa miejscowego.
3. Zebranie mo¿e upowa¿niæ So³tysa do przedstawienia

organom Gminy, w okresie miêdzy Zebraniami, opinii i wnio-
sków w sprawach z zakresu dzia³ania so³ectwa.

§ 7. 1. Zebranie jest zwo³ywane przez So³tysa z w³asnej
inicjatywy w miarê istniej¹cych potrzeb, nie rzadziej jednak ni¿
raz w  roku.

2. So³tys zobowi¹zany jest zwo³aæ Zebranie na pisemny
wniosek:

1/ Rady So³eckiej,
2/ co najmniej 1/5 mieszkañców so³ectwa uprawnionych

do udzia³u w Zebraniu,
3/ Burmistrza .
Zwo³ane w tym trybie Zebranie winno siê odbyæ w terminie

14 dni, chyba, ¿e wnioskodawca  proponuje pó�niejszy termin.

3. W przypadku nie zwo³ania przez So³tysa Zebrania w ter-
minach okre�lonych w ust. 1 i 2, Zebranie zwo³uje Burmistrz .

4. Ustalenia ust. 1 do 3 nie dotycz¹ Zebrañ, na których ma
byæ dokonany wybór  So³tysa i cz³onków Rady So³eckiej ; Zebra-
nia te zwo³uje Burmistrz, okre�laj¹c termin ich odbycia oraz wy-
znaczaj¹c osobê, która przewodniczyæ  bêdzie temu Zebraniu.

§ 8. 1. Zebranie jest wa¿ne, je¿eli o terminie jego odbycia
oraz proponowanym porz¹dku obrad  zostali powiadomieni - z
7 dniowym wyprzedzeniem - mieszkañcy so³ectwa poprzez ob-
wieszczenie na  tablicy og³oszeñ lub w inny zwyczajowo przyjêty
w so³ectwie sposób oraz je¿eli uczestniczy w nim co najmniej 1/5
mieszkañców uprawnionych do udzia³u w Zebraniu.
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2. O ile w wyznaczonym terminie nie uzyskano niezbêdne-
go quorum, Zebranie mo¿e siê odbyæ w II terminie - wyznaczo-
nym w tym samym dniu po up³ywie 1/2 godziny, bez wzglêdu na
liczbê obecnych mieszkañców na Zebraniu.

§ 9. 1.  Zebranie otwiera i prowadzi So³tys lub wyznaczony
przez niego cz³onek Rady So³eckiej. Zebranie  mo¿e wyznaczyæ
inn¹ osobê do prowadzenia Zebrania.

2.  Uprawnieni do udzia³u w Zebraniu potwierdzaj¹ swoj¹
obecno�æ na wy³o¿onej li�cie obecno�ci.

3.  Porz¹dek obrad, po przedstawieniu jego projektu przez
prowadz¹cego Zebranie ustala Zebranie.

4.  Obrady Zebrania s¹ protoko³owane przez osobê, któr¹
Zebranie do tego  wyznaczy³o. Protokó³ podpisuje przewodni-
cz¹cy Zebrania oraz protokolant .

§ 10. 1. Uchwa³y Zebrania zapadaj¹ zwyk³¹ wiêkszo�ci¹
g³osów.

2. Uchwa³y Zebrania podpisuje przewodnicz¹cy Zebrania.

3. Uchwa³y Zebrania So³tys przekazuje Burmistrzowi.

4. Burmistrz sprawy wynikaj¹ce z uchwa³ za³atwia we w³a-
snym zakresie lub  przekazuje do rozpatrzenia Radzie Miejskiej.

5. O sposobie za³atwienia spraw, organy Gminy , o których
mowa w ust. 3 informuj¹ So³tysa.

V. SO£TYS I RADA SO£ECKA

§ 11. 1. So³tys:
  1/ zwo³uje Zebrania, za wyj¹tkiem Zebrañ, o których mowa

w  § 7 ust. 4.
   2/ zaprasza na Zebranie osoby, których udzia³ w nim jest

wskazany,
   3/ przygotowuje projekty uchwa³ na Zebranie,
  4/ zapoznaje Zebranie z inicjatywami mieszkañców w

rozwi¹zywaniu problemów  so³ectwa,
    5/ organizuje wykonanie uchwa³ Zebrania oraz informu-

je Zebranie o sposobie  ich wykonania,
    6/ sk³ada raz w roku na Zebraniu sprawozdanie ze swej

dzia³alno�ci,
    7/ wspó³pracuje z Rad¹ Miejsk¹ i Burmistrzem oraz re-

prezentuje wobec nich mieszkañców so³ectwa,
    8/ uczestniczy w sesjach Rady Miejskiej, bez prawa do

g³osowania,
    9/ zarz¹dza przekazanym so³ectwu mieniem komunal-

nym w zakresie zwyk³ego  zarz¹du w rozumieniu Kodeksu cywil-
nego,

   10/ reprezentuje so³ectwo na zewn¹trz, w tym tak¿e w
zakresie wynikaj¹cym ze zdolno�ci s¹dowej so³ectwa.

2. Przy wykonywaniu swoich obowi¹zków So³tys wspó³-
pracuje i wspó³dzia³a z Rad¹ So³eck¹.

3. Pe³nienie funkcji So³tysa ma charakter spo³eczny.

§ 12. 1. Rada So³ecka sk³ada siê z 5 osób.

2. Wyboru Przewodnicz¹cego Rady So³eckiej dokonuj¹
spo�ród siebie cz³onkowie Rady na swym pierwszym posie-
dzeniu.

3. Do obowi¹zków Rady So³eckiej nale¿y wspomaganie
dzia³alno�ci So³tysa.

4. Rada So³ecka posiada uprawnienia opiniodawcze i
doradcze.

5. Rada So³ecka w szczególno�ci:
    1/ wspó³dzia³a z So³tysem w prowadzeniu i za³atwianiu

spraw so³ectwa,
    2/ podejmuje inicjatywy dotycz¹ce przeznaczenia �rod-

ków finansowych na rozwój gospodarczy so³ectwa,
    3/ inicjuje dzia³ania spo³ecznie u¿yteczne dla so³ectwa i

jego mieszkañców,
    4/ wspó³dzia³a z w³a�ciwymi organizacjami spo³eczny-

mi w celu wspólnej realizacji zadañ.

6. Przewodnicz¹cy Rady So³eckiej przedk³ada roczne spra-
wozdanie z dzia³alno�ci  Rady na Zebraniu Wiejskim.

VI. TRYB WYBORU I ODWO£YWANIA SO£TYSA ORAZ
WYBORU CZ£ONKÓW  RADY  SO£ECKIEJ

§ 13. 1. Wyboru So³tysa i cz³onków Rady So³eckiej doko-
nuje siê spo�ród nieograniczonej  liczby kandydatów, posiada-
j¹cych czynne prawo wyborcze, stale zamieszka³ych  na terenie
so³ectwa oraz nie karanymi za przestêpstwa przeciwko mieniu.

2. Zg³oszenia kandydatów - oddzielnie na So³tysa i cz³on-
ków Rady So³eckiej -  dokonuj¹ uczestnicy Zebrania.

3. Zg³oszeni kandydaci musz¹ wyraziæ zgodê na kandydo-
wanie.

§ 14. 1. Osoby uprawnione do g³osowania g³osuj¹ przy
u¿yciu kart do g³osowania  opatrzonych pieczêci¹ " Urz¹d Gminy
i Miasta w Ozimku ".

2. Na karcie do g³osowania umieszcza siê nazwiska kan-
dydatów w porz¹dku  alfabetycznym.

3. Za g³os wa¿ny uznaje siê ten, na którym pozostawiono
nie skre�lonych najwy¿ej tyle  kandydatur, ile podlega wyborowi.

4. Dopisanie na karcie do g³osowania nazwiska kandy-
data, który nie zosta³ uprzednio zg³oszony powoduje niewa¿-
no�æ g³osu.

5. Za wybranych uznaje siê tych kandydatów, na których
oddano najwiêksz¹ liczbê  wa¿nie oddanych g³osów  na wybie-
ran¹ funkcjê.

§ 15. 1. Wybory przeprowadza komisja skrutacyjna w sk³a-
dzie 3 osób, wybrana spo�ród  osób uprawnionych do udzia³u w
Zebraniu. Cz³onkowie komisji wybieraj¹ spo�ród siebie prze-
wodnicz¹cego, Cz³onkiem komisji nie mo¿e byæ osoba kandy-
duj¹ca na  So³tysa lub cz³onka Rady So³eckiej.

2. Do zadañ komisji nale¿y:
- sporz¹dzenie kart do g³osowania,
- przeprowadzenie g³osowania,
- ustalenie wyników g³osowania,
- sporz¹dzenie protoko³ów o wynikach wyborów,
- og³oszenie wyników wyborów.

3. Komisja z wykonanych czynno�ci sporz¹dza protokó³,
który podpisuj¹  przewodnicz¹cy i cz³onkowie komisji.
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§ 16. 1. Zebranie mo¿e na wniosek 1/5 uprawnionych do
udzia³u w Zebraniu  odwo³aæ  przed up³ywem kadencji So³tysa,
je¿eli utraci³ zaufanie mieszkañców.

2. Rozstrzygniêcie nadzorcze Wojewody Opolskiego
Nr PN.III-MK-0911-1/91/03 z dnia 5 czerwca 2003r.

3. Rozstrzygniêcie nadzorcze Wojewody Opolskiego
Nr PN.III-MK-0911-1/91/03 z dnia 5 czerwca 2003r.

4. Zebranie przed rozpoczêciem procedury odwo³ania zo-
bowi¹zane jest wys³uchaæ wyja�nieñ So³tysa w sprawie stawia-
nych mu zarzutów.

5. Przy odwo³aniu obowi¹zuje tryb przewidziany do wyboru
So³tysa.

6. W przypadku odwo³ania So³tysa z przyczyn, o których
mowa w ust.3, Zebranie na okres do koñca kadencji wybiera
nowego So³tysa w trybie okre�lonym w § 13 do   15 niniejszego
Statutu. Wyboru dokonuje siê na nastêpnym Zebraniu, które
zwo³uje Burmistrz.

7. Postanowienia ust. 6 stosuje siê odpowiednio w przy-
padku ust¹pienia So³tysa  z zajmowanej funkcji lub jego �mierci.

VII. GOSPODARKA MIENIEM I FINANSAMI SO£ECTWA

§ 17. 1. So³ectwo zarz¹dza mieniem gminnym przekaza-
nym mu do korzystania przez Radê Miejsk¹.

2. W zakresie zwyk³ego zarz¹du mieniem bêd¹cym w jego
posiadaniu so³ectwo:

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

  2/ za³atwia bie¿¹ce sprawy zwi¹zane z korzystaniem z
mienia,

  3/ korzysta z mienia zgodnie z przeznaczeniem,

  4/ mo¿e prowadziæ dzia³alno�æ gospodarcz¹ z wykorzy-
stywaniem mienia, którym zarz¹dza, w zakresie nie wykraczaj¹-
cym poza zadania o charakterze u¿yteczno�ci publicznej - po
uzgodnieniu z Burmistrzem,

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

6/ mo¿e wystêpowaæ w postêpowaniu cywilnym jako po-
wód, pozwany,    wnioskodawca, uczestnik postêpowania egze-
kucyjnego oraz wykonywaæ  uprawnienia i zadania, o których
mowa w § 3 pkt 6.

3. W sprawach okre�lonych w ust. 1 i 2 so³ectwo repre-
zentuje So³tys.

4. So³ectwo obowi¹zane jest w swojej dzia³alno�ci stoso-
waæ przepisy ustawy  o zamówieniach publicznych.

§ 18. 1. So³tys po otrzymaniu  od Burmistrza informacji do
projektu planu finansowego  w terminie do dnia  22 grudnia
przedk³ada plan finansowo- rzeczowy so³ectwa na nastêpny rok.

    Po otrzymaniu informacji o ostatecznych kwotach do-
chodów i wydatków - dotycz¹cych so³ectwa - wynikaj¹cych z
uchwa³y bud¿etowej so³ectwo zobowi¹zane jest dostosowaæ
plan finansowo - rzeczowy do tych kwot.   Ostateczny plan finan-
sowo - rzeczowy wymaga zatwierdzenia przez Zebranie Wiej-
skie.

2. �rodki finansowe dla so³ectwa przewidziane w bud¿e-
cie gminy na dany rok, przychody z mienia pozostaj¹cego w
zarz¹dzie so³ectwa, dotacje celowe, dobrowolne wp³aty osób
fizycznych i prawnych oraz inne uzyskane �rodki so³ectwo prze-
znacza na cele okre�lone w planie finansowo - rzeczowym.

3. Obs³ugê finansowo - ksiêgow¹, w tym dochodów i wy-
datków so³ectwa prowadzi Referat Finansowo - Ksiêgowy Urzê-
du Gminy i Miasta.

4. Bie¿¹cy nadzór nad czynno�ciami w ust. 1 - sprawuje
Burmistrz za po�rednictwem Skarbnika Gminy.

VIII. NADZÓR NAD DZIA£ALNO�CI¥ SO£ECTWA

§ 19. 1. Nadzór nad dzia³alno�ci¹ so³ectwa sprawuje Rada
Miejska i Burmistrz.

2. Rada Miejska nadzoruje dzia³alno�æ so³ectwa za po-
moc¹ w³asnych komisji,   przy czym przynajmniej raz na dwa lata
dokonuje kontroli gospodarki  finansowej so³ectwa.

3. Burmistrz ma prawo wgl¹du do dokumentów, wstêpu
do pomieszczeñ i budynków   nale¿¹cych do so³ectwa oraz ¿¹da-
nia od So³tysa niezbêdnych informacji  i danych dotycz¹cych
funkcjonowania so³ectwa.

4. Burmistrz jest obowi¹zany czuwaæ, aby mienie so³ec-
twa nie by³o nara¿one na    szkody i uszczuplenia oraz aby �rodki
finansowe so³ectwa wydatkowane by³y   zgodnie z obowi¹zuj¹-
cymi przepisami.

5. So³tys obowi¹zany jest przed³o¿yæ Burmistrzowi spra-
wozdanie - w zakresie przez niego ustalonym -  z gospodarki
finansowej za rok ubieg³y w terminie do koñcamarca roku na-
stêpnego.

IX. POSTANOWIENIA KOÑCOWE

§ 20. W sprawach nie uregulowanych w niniejszym Statu-
cie zastosowanie maj¹ przepisy:

1/ ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorz¹dzie gminnym
/ Dz. U. z 2001 r. Nr 142 poz. 1592 z pó�n. zm./,

2/ ustawy z dnia 26 listopada 1998 r. o finansach publicz-
nych / Dz. U. Nr 155 poz. 1014 z pó�n. zm./,

3/ Statutu  Gminy Ozimek.
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                                                                    Za³¹cznik nr 4
do uchwa³y Nr VI/ 54 / 03

                                                    z dnia 28 kwietnia 2003 r.

S T A T U T

I. POSTANOWIENIA OGÓLNE

§ 1. 1.  So³ectwo DYLAKI , zwane dalej " so³ectwem ", jest
jednostk¹    pomocnicz¹ Gminy Ozimek, zwan¹ dalej " Gmin¹ ",
powo³an¹ do  realizacji jej zadañ wynikaj¹cych z przepisów pra-
wa a w szczególno�ci   w zakresie zaspokajania potrzeb wspól-
noty samorz¹dowej mieszkañców.

2.  So³ectwo nie posiada osobowo�ci prawnej.

3.  So³ectwo jest wspólnot¹ samorz¹dow¹ osób maj¹-
cych miejsce zamieszkania na terenie so³ectwa.

§ 2. So³ectwo obejmuje obszar 942 ha, a jego granice
okre�lone zosta³y na planie Gminy stanowi¹cym za³¹cznik do
niniejszego Statutu.

II. ZAKRES DZIA£ANIA I ZADANIA SO£ECTWA

§ 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 wspólnych
prac na rzecz miejsca  zamieszkania, zw³aszcza w zakresie utrzy-
mania czysto�ci, spokoju i porz¹dku  publicznego,

3/ utrzymanie, konserwacja, remont obiektów i urz¹dzeñ
komunalnych bêd¹cych  w u¿ytkowaniu so³ectwa,

4/ decydowanie w sprawach mienia komunalnego prze-
kazanego so³ectwu do  korzystania uchwa³ami Rady Miejskiej,
korzystanie z tego mienia w zakresie zwyk³ego zarz¹du w rozu-
mieniu Kodeksu cywilnego oraz pobieranie dochodów z tego
mienia,

5/ prowadzenie gospodarki finansowej w ramach bud¿e-
tu Gminy,

6/ wykonywanie uprawnieñ oraz zadañ wynikaj¹cych z
posiadanej przez so³ectwo zdolno�ci s¹dowej w sprawach na-
le¿¹cych do jego w³a�ciwo�ci z mocy ustaw, Statutu Gminy oraz
niniejszego Statutu.

§ 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    konsultacji projektów uchwa³ w spra-
wach o podstawowym znaczeniu dla so³ectwa,

4/ wystêpowanie do Burmistrza b¹d� Rady Miejskiej o roz-
patrzenie    spraw, których za³atwienie wykracza poza mo¿liwo-
�ci so³ectwa,

5/ udzia³ w postêpowaniu administracyjnym na zasadach
okre�lonych dla organizacji spo³ecznych przez kodeks postêpo-
wania administracyjnego.

III. ORGANY SO£ECTWA

§ 5. 1. Organem uchwa³odawczym w so³ectwie jest Ze-
branie Wiejskie, zwane dalej    " Zebraniem ".

    Prawo do udzia³u w Zebraniu maj¹ wszyscy mieszkañ-
cy zamieszkali na terenie    so³ectwa, posiadaj¹cy czynne prawo
wyborcze.

2. Organem wykonawczym w so³ectwie jest So³tys.

3. Dzia³alno�æ So³tysa wspomaga Rada So³ecka.

4. Funkcji So³tysa nie mo¿na ³¹czyæ z cz³onkostwem w
Radzie So³eckiej.

5. Kadencja organów so³ectwa trwa 4 lata.

6. Po up³ywie kadencji So³tys i Rada So³ecka dzia³aj¹ do
dnia wyboru nowego  So³tysa i Rady So³eckiej.

IV. KOMPETENCJE, ZASADY I TRYB ZWO£YWANIA ZE-
BRANIA ORAZ WARUNKI   WA¯NO�CI PODEJMOWANYCH
UCHWA£

§ 6. 1. Zebranie :
  1/ wybiera i odwo³uje So³tysa oraz Radê So³eck¹ lub po-

szczególnych jej cz³onków,
  2/ uchwala roczny plan rzeczowo - finansowy so³ectwa,
  3/ rozpatruje sprawozdanie z pracy So³tysa,
  4/ podejmuje uchwa³y, maj¹ce charakter opinii, w spra-

wach:
      - tworzenia, ³¹czenia, podzia³u i zniesienia so³ectwa,
     - maj¹tkowych przekraczaj¹cych zakres zwyk³ego za-

rz¹du; dotyczy to  w szczególno�ci spraw zbycia, obci¹¿enia oraz
wydzier¿awienia i wynajmu mienia gminnego, przekazanego
so³ectwu do korzystania,

    - innych a istotnych dla so³ectwa oraz w sprawach
okre�lonych przepisami prawa

2. Zebranie opiniuje w czê�ci dotycz¹cej so³ectwa, w ra-
mach przepisów ustawowych, przedstawione do konsultacji
przez Radê Miejsk¹ projekty uchwa³ w sprawach:

    1/ planu zagospodarowania przestrzennego,
    2/ przepisów prawa miejscowego.

3. Zebranie mo¿e upowa¿niæ So³tysa do przedstawienia
organom Gminy, w okresie miêdzy Zebraniami, opinii i wnio-
sków w sprawach z zakresu dzia³ania so³ectwa.

§ 7. 1. Zebranie jest zwo³ywane przez So³tysa z w³asnej
inicjatywy w miarê istniej¹cych potrzeb, nie rzadziej jednak ni¿
raz w  roku.

2. So³tys zobowi¹zany jest zwo³aæ Zebranie na pisemny
wniosek:

1/ Rady So³eckiej,
2/ co najmniej 1/5 mieszkañców so³ectwa uprawnionych

do udzia³u w Zebraniu,
3/ Burmistrza .
    Zwo³ane w tym trybie Zebranie winno siê odbyæ w termi-

nie 14 dni, chyba, ¿e wnioskodawca  proponuje pó�niejszy ter-
min.

3. W przypadku nie zwo³ania przez So³tysa Zebrania w
terminach okre�lonych w ust.1 i 2, Zebranie zwo³uje Burmistrz .

4. Ustalenia ust. 1 do 3 nie dotycz¹ Zebrañ, na których ma
byæ dokonany wybór So³tysa i cz³onków Rady So³eckiej ; Zebra-
nia te zwo³uje Burmistrz,  okre�laj¹c termin ich odbycia oraz
wyznaczaj¹c osobê, która przewodniczyæ bêdzie temu Zebraniu.
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§ 8. 1. Zebranie jest wa¿ne, je¿eli o terminie jego odbycia
oraz proponowanym porz¹dku obrad  zostali powiadomieni -
z 7 dniowym wyprzedzeniem - mieszkañcy so³ectwa poprzez
obwieszczenie na  tablicy og³oszeñ lub w inny zwyczajowo przy-
jêty w so³ectwie sposób oraz je¿eli uczestniczy w nim co najmniej
1/5  mieszkañców uprawnionych do udzia³u w Zebraniu.

2. O ile w wyznaczonym terminie nie uzyskano niezbêdne-
go quorum, Zebranie mo¿e siê odbyæ w II terminie - wyznaczo-
nym w tym samym dniu po up³ywie 1/2 godziny bez wzglêdu na
liczbê obecnych mieszkañców na Zebraniu.

§ 9. 1.  Zebranie otwiera i prowadzi So³tys lub wyznaczony
przez niego cz³onek Rady  So³eckiej. Zebranie  mo¿e wyznaczyæ
inn¹ osobê do prowadzenia Zebrania.

2.  Uprawnieni do udzia³u w Zebraniu potwierdzaj¹ swoj¹
obecno�æ na wy³o¿onej  li�cie obecno�ci.

3.  Porz¹dek obrad, po przedstawieniu jego projektu przez
prowadz¹cego Zebranie  ustala Zebranie.

3. Obrady Zebrania s¹ protoko³owane przez osobê, któr¹
Zebranie do tego  wyznaczy³o. Protokó³ podpisuje przewodni-
cz¹cy Zebrania oraz protokolant .

§ 10. 1. Uchwa³y Zebrania zapadaj¹ zwyk³¹ wiêkszo�ci¹
g³osów.

2. Uchwa³y Zebrania podpisuje przewodnicz¹cy Zebrania.

3. Uchwa³y Zebrania So³tys przekazuje Burmistrzowi.

4. Burmistrz sprawy wynikaj¹ce z uchwa³ za³atwia we w³a-
snym zakresie lub  przekazuje do rozpatrzenia Radzie Miejskiej.

5. O sposobie za³atwienia spraw, organy Gminy , o których
mowa w ust. 3 informuj¹ So³tysa.

V. SO£TYS I RADA SO£ECKA

§ 11. 1. So³tys:
 1/ zwo³uje Zebrania, za wyj¹tkiem Zebrañ, o których mowa

w  § 7 ust. 4.
  2/ zaprasza na Zebranie osoby, których udzia³ w nim jest

wskazany,
  3/ przygotowuje projekty uchwa³ na Zebranie,
  4/ zapoznaje Zebranie z inicjatywami mieszkañców w roz-

wi¹zywaniu problemów so³ectwa,
   5/ organizuje wykonanie uchwa³ Zebrania oraz informu-

je Zebranie o sposobie  ich wykonania,
    6/ sk³ada raz w roku na Zebraniu sprawozdanie ze swej

dzia³alno�ci,
    7/ wspó³pracuje z Rad¹ Miejsk¹ i Burmistrzem oraz re-

prezentuje wobec nich mieszkañców so³ectwa,
    8/ uczestniczy w sesjach Rady Miejskiej, bez prawa do

g³osowania,
    9/ zarz¹dza przekazanym so³ectwu mieniem komunal-

nym w zakresie zwyk³ego zarz¹du w rozumieniu Kodeksu cywil-
nego,

   10/ reprezentuje so³ectwo na zewn¹trz, w tym tak¿e w
zakresie wynikaj¹cym ze zdolno�ci s¹dowej so³ectwa.

2. Przy wykonywaniu swoich obowi¹zków So³tys wspó³-
pracuje i wspó³dzia³a z Rad¹ So³eck¹.

3. Pe³nienie funkcji So³tysa ma charakter spo³eczny.

§ 12. 1. Rada So³ecka sk³ada siê z 7 osób.

2. Wyboru Przewodnicz¹cego Rady So³eckiej dokonuj¹
spo�ród siebie cz³onkowie Rady na swym pierwszym posie-
dzeniu.

3. Do obowi¹zków Rady So³eckiej nale¿y wspomaganie
dzia³alno�ci So³tysa.

4. Rada So³ecka posiada uprawnienia opiniodawcze i
doradcze.

5. Rada So³ecka w szczególno�ci:
    1/ wspó³dzia³a z So³tysem w prowadzeniu i za³atwianiu

spraw so³ectwa,
    2/ podejmuje inicjatywy dotycz¹ce przeznaczenia �rod-

ków finansowych na rozwój  gospodarczy so³ectwa,
    3/ inicjuje dzia³ania spo³ecznie u¿yteczne dla so³ectwa i

jego mieszkañców,
    4/ wspó³dzia³a z w³a�ciwymi organizacjami spo³eczny-

mi w celu wspólnej realizacji zadañ.

6. Przewodnicz¹cy Rady So³eckiej przedk³ada roczne spra-
wozdanie z dzia³alno�ci Rady na Zebraniu Wiejskim.

VI. TRYB WYBORU I ODWO£YWANIA SO£TYSA ORAZ
WYBORU CZ£ONKÓW  RADY   SO£ECKIEJ

§ 13. 1. Wyboru So³tysa i cz³onków Rady So³eckiej doko-
nuje siê spo�ród nieograniczonej liczby kandydatów, posiada-
j¹cych czynne prawo wyborcze, stale zamieszka³ych  na terenie
so³ectwa oraz nie karanymi za przestêpstwa przeciwko mieniu.

2. Zg³oszenia kandydatów - oddzielnie na So³tysa i cz³on-
ków Rady So³eckiej - dokonuj¹ uczestnicy Zebrania.

3. Zg³oszeni kandydaci musz¹ wyraziæ zgodê na kandydo-
wanie.

§ 14. 1. Osoby uprawnione do g³osowania g³osuj¹ przy
u¿yciu kart do g³osowania  opatrzonych pieczêci¹ " Urz¹d Gminy
i Miasta w Ozimku ".

2. Na karcie do g³osowania umieszcza siê nazwiska kan-
dydatów w porz¹dku  alfabetycznym.

3. Za g³os wa¿ny uznaje siê ten, na którym pozostawiono
nie skre�lonych najwy¿ej tyle kandydatur, ile podlega wyborowi.

4. Dopisanie na karcie do g³osowania nazwiska kandy-
data, który nie zosta³ uprzednio zg³oszony powoduje niewa¿-
no�æ g³osu.

5. Za wybranych uznaje siê tych kandydatów, na których
oddano najwiêksz¹ liczbê wa¿nie oddanych g³osów  na wybie-
ran¹ funkcjê.

§ 15. 1. Wybory przeprowadza komisja skrutacyjna w sk³a-
dzie 3 osób, wybrana spo�ród  osób uprawnionych do udzia³u w
Zebraniu. Cz³onkowie komisji wybieraj¹ spo�ród  siebie prze-
wodnicz¹cego, Cz³onkiem komisji nie mo¿e byæ osoba kandy-
duj¹ca na So³tysa lub cz³onka Rady So³eckiej.
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2. Do zadañ komisji nale¿y:
- sporz¹dzenie kart do g³osowania,
- przeprowadzenie g³osowania,
- ustalenie wyników g³osowania,
- sporz¹dzenie protoko³ów o wynikach wyborów,
- og³oszenie wyników wyborów.

3. Komisja z wykonanych czynno�ci sporz¹dza protokó³,
który podpisuj¹ przewodnicz¹cy i cz³onkowie komisji.

§ 16. 1. Zebranie mo¿e na wniosek 1/5 uprawnionych do
udzia³u w Zebraniu  odwo³aæ  przed up³ywem kadencji So³tysa,
je¿eli utraci³ zaufanie mieszkañców.

2.  Rozstrzygniêcie nadzorcze Wojewody Opolskiego
Nr PN.III-MK-0911-1/91/03 z dnia 5 czerwca 2003r.

3.  Rozstrzygniêcie nadzorcze Wojewody Opolskiego
Nr PN.III-MK-0911-1/91/03 z dnia 5 czerwca 2003r.

4. Zebranie przed rozpoczêciem procedury odwo³ania zo-
bowi¹zane jest wys³uchaæ wyja�nieñ So³tysa w sprawie stawia-
nych mu zarzutów.

5. Przy odwo³aniu obowi¹zuje tryb przewidziany do wyboru
So³tysa.

6. W przypadku odwo³ania So³tysa z przyczyn, o których
mowa w ust.3, Zebranie na  okres do koñca kadencji wybiera
nowego So³tysa w trybie okre�lonym w § 13 do   15 niniejszego
Statutu. Wyboru dokonuje siê na nastêpnym Zebraniu, które
zwo³uje  Burmistrz.

7. Postanowienia ust. 6 stosuje siê odpowiednio w przy-
padku ust¹pienia So³tysa  z zajmowanej funkcji lub jego �mierci.

VII. GOSPODARKA MIENIEM I FINANSAMI SO£ECTWA

§ 17. 1. So³ectwo zarz¹dza mieniem gminnym przekaza-
nym mu do korzystania przez  Radê Miejsk¹.

2. W zakresie zwyk³ego zarz¹du mieniem bêd¹cym w jego
posiadaniu so³ectwo:

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

    2/ za³atwia bie¿¹ce sprawy zwi¹zane z korzystaniem z
mienia,

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

stywaniem mienia, którym zarz¹dza, w zakresie nie wykraczaj¹-
cym poza zadania o charakterze u¿yteczno�ci publicznej - po
uzgodnieniu z Burmistrzem,

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

    6/ mo¿e wystêpowaæ w postêpowaniu cywilnym jako
powód, pozwany,  wnioskodawca, uczestnik postêpowania eg-
zekucyjnego oraz wykonywaæ  uprawnienia i zadania, o których
mowa w § 3 pkt 6.

3. W sprawach okre�lonych w ust. 1 i 2 so³ectwo repre-
zentuje So³tys.

4. So³ectwo obowi¹zane jest w swojej dzia³alno�ci stoso-
waæ przepisy ustawy  o zamówieniach publicznych.

§ 18. 1. So³tys po otrzymaniu  od Burmistrza informacji do
projektu planu finansowego  w terminie do dnia  22 grudnia
przedk³ada plan finansowo- rzeczowy so³ectwa na  nastêpny
rok.

    Po otrzymaniu informacji o ostatecznych kwotach do-
chodów i wydatków - dotycz¹cych so³ectwa - wynikaj¹cych z
uchwa³y bud¿etowej so³ectwo zobowi¹zane jest dostosowaæ
plan finansowo - rzeczowy do tych kwot.  Ostateczny plan finan-
sowo - rzeczowy wymaga zatwierdzenia przez Zebranie Wiej-
skie.

2. �rodki finansowe dla so³ectwa przewidziane w bud¿e-
cie gminy na dany rok, przychody z mienia pozostaj¹cego w
zarz¹dzie so³ectwa, dotacje celowe,  dobrowolne wp³aty osób
fizycznych i prawnych oraz inne uzyskane �rodki so³ectwo prze-
znacza na cele okre�lone w planie finansowo - rzeczowym.

3. Obs³ugê finansowo - ksiêgow¹, w tym dochodów i wy-
datków so³ectwa prowadzi  Referat Finansowo - Ksiêgowy Urzê-
du Gminy i Miasta.

4. Bie¿¹cy nadzór nad czynno�ciami w ust. 1 - sprawuje
Burmistrz za  po�rednictwem Skarbnika Gminy.

VIII. NADZÓR NAD DZIA£ALNO�CI¥ SO£ECTWA

§ 19. 1. Nadzór nad dzia³alno�ci¹ so³ectwa sprawuje Rada
Miejska i Burmistrz.

2. Rada Miejska nadzoruje dzia³alno�æ so³ectwa za po-
moc¹ w³asnych komisji,  przy czym przynajmniej raz na dwa lata
dokonuje kontroli gospodarki  finansowej so³ectwa.

3. Burmistrz ma prawo wgl¹du do dokumentów, wstêpu
do pomieszczeñ i budynków  nale¿¹cych do so³ectwa oraz ¿¹da-
nia od So³tysa niezbêdnych informacji  i danych dotycz¹cych
funkcjonowania so³ectwa.

4. Burmistrz jest obowi¹zany czuwaæ, aby mienie so³ec-
twa nie by³o nara¿one na  szkody i uszczuplenia oraz aby �rodki
finansowe so³ectwa wydatkowane by³y  zgodnie z obowi¹zuj¹-
cymi przepisami.

5. So³tys obowi¹zany jest przed³o¿yæ Burmistrzowi spra-
wozdanie - w zakresie przez  niego ustalonym -  z gospodarki
finansowej za rok ubieg³y w terminie do koñca  marca roku na-
stêpnego.

IX. POSTANOWIENIA KOÑCOWE

§ 20. W sprawach nie uregulowanych w niniejszym Statu-
cie zastosowanie maj¹ przepisy:

1/ ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorz¹dzie gminnym
/ Dz. U. z 2001 r. Nr 142   poz. 1592 z pó�n. zm./,

2/ ustawy z dnia 26 listopada 1998 r. o finansach publicz-
nych / Dz. U. Nr 155 poz. 1014 z pó�n. zm./,

3/ Statutu  Gminy Ozimek.
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                                                                           Za³¹cznik nr 5
do uchwa³y Nr VI/ 54 / 03

                                                        z dnia 28 kwietnia 2003 r.

  S T A T U T

I. POSTANOWIENIA OGÓLNE

§ 1. 1.  So³ectwo GRODZIEC , zwane dalej " so³ectwem ",
jest jednostk¹  pomocnicz¹ Gminy Ozimek, zwan¹ dalej " Gmi-
n¹ ", powo³an¹ do realizacji jej zadañ wynikaj¹cych z przepisów
prawa a w szczególno�ci w zakresie zaspokajania potrzeb
wspólnoty samorz¹dowej mieszkañców.

2.  So³ectwo nie posiada osobowo�ci prawnej.

3.  So³ectwo jest wspólnot¹ samorz¹dow¹ osób maj¹-
cych miejsce zamieszkania na  terenie so³ectwa.

§ 2. So³ectwo obejmuje obszar 2031 ha, a jego granice
okre�lone zosta³y na planie Gminy stanowi¹cym za³¹cznik do
niniejszego Statutu.

II. ZAKRES DZIA£ANIA I ZADANIA SO£ECTWA

§ 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 wspólnych
prac na rzecz miejsca  zamieszkania, zw³aszcza w zakresie utrzy-
mania czysto�ci, spokoju i porz¹dku  publicznego,

3/ utrzymanie, konserwacja, remont obiektów i urz¹dzeñ
komunalnych bêd¹cych w u¿ytkowaniu so³ectwa,

4/ decydowanie w sprawach mienia komunalnego prze-
kazanego so³ectwu do  korzystania uchwa³ami Rady Miejskiej,
korzystanie z tego mienia w zakresie zwyk³ego zarz¹du w rozu-
mieniu kodeksu cywilnego oraz pobieranie dochodów  z tego
mienia,

5/ prowadzenie gospodarki finansowej w ramach bud¿e-
tu Gminy,

6/ wykonywanie uprawnieñ oraz zadañ wynikaj¹cych z
posiadanej przez so³ectwo  zdolno�ci s¹dowej w sprawach
nale¿¹cych do jego w³a�ciwo�ci z mocy ustaw,  Statutu Gminy
oraz niniejszego Statutu.

§ 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  konsultacji projektów uchwa³ w spra-
wach o podstawowym znaczeniu dla so³ectwa,

4/ wystêpowanie do Burmistrza b¹d� Rady Miejskiej o roz-
patrzenie  spraw, których za³atwienie wykracza poza mo¿liwo�ci
so³ectwa,

5/ udzia³ w postêpowaniu administracyjnym na zasadach
okre�lonych dla organizacji  spo³ecznych przez Kodeks postê-
powania administracyjnego.

III. ORGANY SO£ECTWA

§ 5. 1. Organem uchwa³odawczym w so³ectwie jest Ze-
branie Wiejskie, zwane dalej  " Zebraniem ".

    Prawo do udzia³u w Zebraniu maj¹ wszyscy mieszkañ-
cy zamieszkali na terenie so³ectwa, posiadaj¹cy czynne prawo
wyborcze.

2. Organem wykonawczym w so³ectwie jest So³tys.

3. Dzia³alno�æ So³tysa wspomaga Rada So³ecka.

4. Funkcji So³tysa nie mo¿na ³¹czyæ z cz³onkostwem w
Radzie So³eckiej.

5. Kadencja organów so³ectwa trwa 4 lata.

6. Po up³ywie kadencji So³tys i Rada So³ecka dzia³aj¹ do
dnia wyboru nowego So³tysa i Rady So³eckiej.

IV. KOMPETENCJE, ZASADY I TRYB ZWO£YWANIA ZE-
BRANIA ORAZ WARUNKI  WA¯NO�CI PODEJMOWANYCH
UCHWA£

§ 6. 1. Zebranie :
    1/ wybiera i odwo³uje So³tysa oraz Radê So³eck¹ lub

poszczególnych jej cz³onków,
    2/ uchwala roczny plan rzeczowo - finansowy so³ectwa,
    3/ rozpatruje sprawozdanie z pracy So³tysa,
    4/ podejmuje uchwa³y, maj¹ce charakter opinii, w spra-

wach:
        - tworzenia, ³¹czenia, podzia³u i zniesienia so³ectwa,
        - maj¹tkowych przekraczaj¹cych zakres zwyk³ego za-

rz¹du; dotyczy to  w szczególno�ci spraw zbycia, obci¹¿enia oraz
wydzier¿awienia i wynajmu mienia gminnego, przekazanego
so³ectwu do korzystania,

       - innych a istotnych dla so³ectwa oraz w sprawach
okre�lonych przepisami prawa

2. Zebranie opiniuje w czê�ci dotycz¹cej so³ectwa, w ra-
mach przepisów ustawowych, przedstawione do konsultacji
przez Radê Miejsk¹ projekty uchwa³ w sprawach:

    1/ planu zagospodarowania przestrzennego,
    2/ przepisów prawa miejscowego.

3. Zebranie mo¿e upowa¿niæ So³tysa do przedstawienia
organom Gminy, w okresie miêdzy Zebraniami, opinii i wnio-
sków w sprawach z zakresu dzia³ania so³ectwa.

§ 7. 1. Zebranie jest zwo³ywane przez So³tysa z w³asnej
inicjatywy w miarê istniej¹cych  potrzeb, nie rzadziej jednak ni¿
raz w  roku.

2. So³tys zobowi¹zany jest zwo³aæ Zebranie na pisemny
wniosek:

1/ Rady So³eckiej,

2/ co najmniej 1/5 mieszkañców so³ectwa uprawnionych
do udzia³u w Zebraniu,

3/ Burmistrza .

Zwo³ane w tym trybie Zebranie winno siê odbyæ w termi-
nie 14 dni, chyba, ¿e wnioskodawca  proponuje pó�niejszy ter-
min.

3. W przypadku nie zwo³ania przez So³tysa Zebrania w
terminach okre�lonych w ust. 1 i 2, Zebranie zwo³uje Burmistrz .
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4. Ustalenia ust. 1 do 3 nie dotycz¹ Zebrañ, na których ma
byæ dokonany wybór  So³tysa i cz³onków Rady So³eckiej ; Zebra-
nia te zwo³uje Burmistrz, okre�laj¹c termin ich odbycia oraz wy-
znaczaj¹c osobê, która przewodniczyæ bêdzie temu Zebraniu.

§ 8. 1. Zebranie jest wa¿ne, je¿eli o terminie jego odbycia
oraz proponowanym porz¹dku obrad  zostali powiadomieni -
z 7 dniowym wyprzedzeniem - mieszkañcy so³ectwa  poprzez
obwieszczenie na  tablicy og³oszeñ lub w inny zwyczajowo przyjêty
w so³ectwie sposób oraz je¿eli uczestniczy w nim co najmniej
1/5  mieszkañców uprawnionych do udzia³u w Zebraniu.

2. O ile w wyznaczonym terminie nie uzyskano niezbêdne-
go quorum, Zebranie mo¿e siê odbyæ w II terminie - wyznaczo-
nym w tym samym dniu po up³ywie 1/2 godziny, bez wzglêdu na
liczbê obecnych mieszkañców na Zebraniu.

§ 9. 1.  Zebranie otwiera i prowadzi So³tys lub wyznaczony
przez niego cz³onek Rady So³eckiej. Zebranie  mo¿e wyznaczyæ
inn¹ osobê do prowadzenia Zebrania.

2.  Uprawnieni do udzia³u w Zebraniu potwierdzaj¹ swoj¹
obecno�æ na wy³o¿onej li�cie obecno�ci.

3.  Porz¹dek obrad, po przedstawieniu jego projektu przez
prowadz¹cego Zebranie ustala Zebranie.

4. Obrady Zebrania s¹ protoko³owane przez osobê, któr¹
Zebranie do tego wyznaczy³o. Protokó³ podpisuje przewodni-
cz¹cy Zebrania oraz protokolant .

§ 10. 1. Uchwa³y Zebrania zapadaj¹ zwyk³¹ wiêkszo�ci¹
g³osów.

2. Uchwa³y Zebrania podpisuje przewodnicz¹cy Zebrania.

3. Uchwa³y Zebrania So³tys przekazuje Burmistrzowi.

4. Burmistrz sprawy wynikaj¹ce z uchwa³ za³atwia we w³a-
snym zakresie lub  przekazuje do rozpatrzenia Radzie Miejskiej.

5. O sposobie za³atwienia spraw, organy Gminy , o których
mowa w ust. 3 informuj¹ So³tysa.

V. SO£TYS I RADA SO£ECKA

§ 11. 1. So³tys:
  1/ zwo³uje Zebrania, za wyj¹tkiem Zebrañ, o których mowa

w  § 7 ust. 4.
   2/ zaprasza na Zebranie osoby, których udzia³ w nim jest

wskazany,
   3/ przygotowuje projekty uchwa³ na Zebranie,
  4/ zapoznaje Zebranie z inicjatywami mieszkañców w

rozwi¹zywaniu problemów so³ectwa,
   5/ organizuje wykonanie uchwa³ Zebrania oraz informu-

je Zebranie o sposobie ich wykonania,
   6/ sk³ada raz w roku na Zebraniu sprawozdanie ze swej

dzia³alno�ci,
  7/ wspó³pracuje z Rad¹ Miejsk¹ i Burmistrzem oraz re-

prezentuje wobec nich mieszkañców so³ectwa,
  8/ uczestniczy w sesjach Rady Miejskiej, bez prawa do

g³osowania,
  9/ zarz¹dza przekazanym so³ectwu mieniem komunalnym w

zakresie zwyk³ego zarz¹du w rozumieniu Kodeksu cywilnego,
 10/ reprezentuje so³ectwo na zewn¹trz, w tym tak¿e w za-

kresie wynikaj¹cym ze zdolno�ci s¹dowej so³ectwa.

2. Przy wykonywaniu swoich obowi¹zków So³tys wspó³-
pracuje i wspó³dzia³a z Rad¹ So³eck¹.

3. Pe³nienie funkcji So³tysa ma charakter spo³eczny.

§ 12. 1. Rada So³ecka sk³ada siê z 7 osób.

2. Wyboru Przewodnicz¹cego Rady So³eckiej dokonuj¹ spo-
�ród siebie cz³onkowie  Rady na swym pierwszym posiedzeniu.

3. Do obowi¹zków Rady So³eckiej nale¿y wspomaganie
dzia³alno�ci So³tysa.

4. Rada So³ecka posiada uprawnienia opiniodawcze i
doradcze.

5. Rada So³ecka w szczególno�ci:
    1/ wspó³dzia³a z So³tysem w prowadzeniu i za³atwianiu

spraw so³ectwa,
    2/ podejmuje inicjatywy dotycz¹ce przeznaczenia �rod-

ków finansowych na rozwój gospodarczy so³ectwa,
    3/ inicjuje dzia³ania spo³ecznie u¿yteczne dla so³ectwa i

jego mieszkañców,
    4/ wspó³dzia³a z w³a�ciwymi organizacjami spo³eczny-

mi w celu wspólnej realizacji zadañ.

6. Przewodnicz¹cy Rady So³eckiej przedk³ada roczne spra-
wozdanie z dzia³alno�ci Rady na Zebraniu Wiejskim.

VI. TRYB WYBORU I ODWO£YWANIA SO£TYSA ORAZ
WYBORU CZ£ONKÓW  RADY   SO£ECKIEJ

§ 13. 1. Wyboru So³tysa i cz³onków Rady So³eckiej doko-
nuje siê spo�ród nieograniczonej liczby kandydatów, posiada-
j¹cych czynne prawo wyborcze, stale zamieszka³ych na terenie
so³ectwa oraz nie karanymi za przestêpstwa przeciwko mieniu.

2. Zg³oszenia kandydatów - oddzielnie na So³tysa i cz³on-
ków Rady So³eckiej - dokonuj¹ uczestnicy Zebrania.

3. Zg³oszeni kandydaci musz¹ wyraziæ zgodê na kandy-
dowanie.

§ 14. 1. Osoby uprawnione do g³osowania g³osuj¹ przy
u¿yciu kart do g³osowania opatrzonych pieczêci¹ " Urz¹d Gminy
i Miasta w Ozimku ".

2. Na karcie do g³osowania umieszcza siê nazwiska kan-
dydatów w porz¹dku alfabetycznym.

3. Za g³os wa¿ny uznaje siê ten, na którym pozostawiono
nie skre�lonych najwy¿ej tyle kandydatur, ile podlega wyborowi.

4. Dopisanie na karcie do g³osowania nazwiska kandy-
data, który nie zosta³ uprzednio zg³oszony powoduje niewa¿-
no�æ g³osu.

5. Za wybranych uznaje siê tych kandydatów, na których
oddano najwiêksz¹ liczbê wa¿nie oddanych g³osów  na wybie-
ran¹ funkcjê.

§ 15. 1. Wybory przeprowadza komisja skrutacyjna w sk³a-
dzie 3 osób, wybrana spo�ród osób uprawnionych do udzia³u w
Zebraniu. Cz³onkowie komisji wybieraj¹ spo�ród siebie prze-
wodnicz¹cego, Cz³onkiem komisji nie mo¿e byæ osoba kandy-
duj¹ca na So³tysa lub cz³onka Rady So³eckiej.
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2. Do zadañ komisji nale¿y:
- sporz¹dzenie kart do g³osowania,
- przeprowadzenie g³osowania,
- ustalenie wyników g³osowania,
- sporz¹dzenie protoko³ów o wynikach wyborów,
- og³oszenie wyników wyborów.

3. Komisja z wykonanych czynno�ci sporz¹dza protokó³,
który podpisuj¹  przewodnicz¹cy i cz³onkowie komisji.

§ 16. 1. Zebranie mo¿e na wniosek 1/5 uprawnionych do
udzia³u w Zebraniu odwo³aæ przed up³ywem kadencji So³tysa,
je¿eli utraci³ zaufanie mieszkañców.

2.  Rozstrzygniêcie nadzorcze Wojewody Opolskiego
Nr PN.III-MK-0911-1/91/03 z dnia 5 czerwca 2003r.

3. Rozstrzygniêcie nadzorcze Wojewody Opolskiego
Nr PN.III-MK-0911-1/91/03 z dnia 5 czerwca 2003r.

4. Zebranie przed rozpoczêciem procedury odwo³ania zo-
bowi¹zane jest wys³uchaæ wyja�nieñ So³tysa w sprawie stawia-
nych mu zarzutów.

5. Przy odwo³aniu obowi¹zuje tryb przewidziany do wyboru
So³tysa.

6. W przypadku odwo³ania So³tysa z przyczyn, o których
mowa w ust.3, Zebranie na okres do koñca kadencji wybiera
nowego So³tysa w trybie okre�lonym w § 13 do 15 niniejszego
Statutu. Wyboru dokonuje siê na nastêpnym Zebraniu, które
zwo³uje  Burmistrz.

7. Postanowienia ust. 6 stosuje siê odpowiednio w przy-
padku ust¹pienia So³tysa  z zajmowanej funkcji lub jego �mierci.

VII. GOSPODARKA MIENIEM I FINANSAMI SO£ECTWA

§ 17. 1. So³ectwo zarz¹dza mieniem gminnym przekaza-
nym mu do korzystania przez Radê Miejsk¹.

2. W zakresie zwyk³ego zarz¹du mieniem bêd¹cym w jego
posiadaniu so³ectwo:

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

    2/ za³atwia bie¿¹ce sprawy zwi¹zane z korzystaniem z
mienia,

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

stywaniem mienia, którym zarz¹dza, w zakresie nie wykraczaj¹-
cym poza zadania o charakterze u¿yteczno�ci publicznej - po
uzgodnieniu z Burmistrzem,

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

    6/ mo¿e wystêpowaæ w postêpowaniu cywilnym jako
powód, pozwany, wnioskodawca, uczestnik postêpowania eg-
zekucyjnego oraz wykonywaæ uprawnienia i zadania, o których
mowa w § 3 pkt 6.

3. W sprawach okre�lonych w ust. 1 i 2 so³ectwo repre-
zentuje So³tys.

4. So³ectwo obowi¹zane jest w swojej dzia³alno�ci stoso-
waæ przepisy ustawy  o zamówieniach publicznych.

§ 18. 1. So³tys po otrzymaniu  od Burmistrza informacji do
projektu planu finansowego w terminie do dnia  22 grudnia
przedk³ada plan finansowo- rzeczowy so³ectwa na  nastêpny
rok.  Po otrzymaniu informacji o ostatecznych kwotach docho-
dów i wydatków - dotycz¹cych so³ectwa - wynikaj¹cych z uchwa³y
bud¿etowej so³ectwo zobowi¹zane jest dostosowaæ plan finan-
sowo - rzeczowy do tych kwot.

   Ostateczny plan finansowo - rzeczowy wymaga zatwier-
dzenia przez Zebranie Wiejskie.

2. �rodki finansowe dla so³ectwa przewidziane w bud¿e-
cie gminy na dany rok, przychody z mienia pozostaj¹cego w
zarz¹dzie so³ectwa, dotacje celowe, dobrowolne wp³aty osób
fizycznych i prawnych oraz inne uzyskane �rodki so³ectwo prze-
znacza na cele okre�lone w planie finansowo - rzeczowym.

3. Obs³ugê finansowo - ksiêgow¹, w tym dochodów i wy-
datków so³ectwa prowadzi Referat Finansowo - Ksiêgowy Urzê-
du Gminy i Miasta.

4. Bie¿¹cy nadzór nad czynno�ciami w ust. 1 - sprawuje
Burmistrz za po�rednictwem Skarbnika Gminy.

VIII. NADZÓR NAD DZIA£ALNO�CI¥ SO£ECTWA

§ 19. 1. Nadzór nad dzia³alno�ci¹ so³ectwa sprawuje Rada
Miejska i Burmistrz.

2. Rada Miejska nadzoruje dzia³alno�æ so³ectwa za po-
moc¹ w³asnych komisji, przy czym przynajmniej raz na dwa lata
dokonuje kontroli gospodarki finansowej so³ectwa.

3. Burmistrz ma prawo wgl¹du do dokumentów, wstêpu
do pomieszczeñ i budynków nale¿¹cych do so³ectwa oraz ¿¹da-
nia od So³tysa niezbêdnych informacji i danych dotycz¹cych funk-
cjonowania so³ectwa.

4. Burmistrz jest obowi¹zany czuwaæ, aby mienie so³ec-
twa nie by³o nara¿one na szkody i uszczuplenia oraz aby �rodki
finansowe so³ectwa wydatkowane by³y zgodnie z obowi¹zuj¹cy-
mi przepisami.

5. So³tys obowi¹zany jest przed³o¿yæ Burmistrzowi spra-
wozdanie - w zakresie przez niego ustalonym -  z gospodarki
finansowej za rok ubieg³y w terminie do koñca marca roku na-
stêpnego.

IX. POSTANOWIENIA KOÑCOWE

§ 20. W sprawach nie uregulowanych w niniejszym Statu-
cie zastosowanie maj¹ przepisy:

1/ ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorz¹dzie gminnym
/ Dz. U. z 2001 r. Nr 142 poz. 1592 z pó�n. zm./,

2/ ustawy z dnia 26 listopada 1998 r. o finansach publicz-
nych / Dz. U. Nr 155 poz.1014 z pó�n. zm./,

3/ Statutu  Gminy Ozimek.
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                                                                       Za³¹cznik nr 6
do uchwa³y  Nr VI/ 54 / 03

                                                 z dnia 28 kwietnia 2003 r.

S T A T U T

I. POSTANOWIENIA OGÓLNE

§ 1. 1.  So³ectwo KRASIEJÓW , zwane dalej " so³ectwem ",
jest jednostk¹ pomocnicz¹ Gminy Ozimek, zwan¹ dalej " Gmin¹ ",
powo³an¹ do realizacji jej zadañ wynikaj¹cych z przepisów pra-
wa a w szczególno�ci  w zakresie zaspokajania potrzeb wspól-
noty samorz¹dowej mieszkañców.

2.  So³ectwo nie posiada osobowo�ci prawnej.

3.  So³ectwo jest wspólnot¹ samorz¹dow¹ osób maj¹-
cych miejsce zamieszkania na terenie so³ectwa.

§ 2. So³ectwo obejmuje obszar 1871 ha, a jego granice
okre�lone zosta³y na planie Gminy stanowi¹cym za³¹cznik do
niniejszego Statutu.

II. ZAKRES DZIA£ANIA I ZADANIA SO£ECTWA

§ 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, konserwacja, remont obiektów i urz¹dzeñ
komunalnych bêd¹cych w u¿ytkowaniu so³ectwa,

4/ decydowanie w sprawach mienia komunalnego prze-
kazanego so³ectwu do korzystania uchwa³ami Rady Miejskiej,
korzystanie z tego mienia w zakresie zwyk³ego zarz¹du w rozumieniu
Kodeksu cywilnego oraz pobieranie dochodów z tego mienia,

5/ prowadzenie gospodarki finansowej w ramach bud¿e-
tu Gminy,

6/ wykonywanie uprawnieñ oraz zadañ wynikaj¹cych z
posiadanej przez so³ectwo zdolno�ci s¹dowej w sprawach na-
le¿¹cych do jego w³a�ciwo�ci z mocy ustaw, Statutu Gminy oraz
niniejszego Statutu.

§ 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 konsultacji projektów uchwa³ w spra-
wach o podstawowym znaczeniu dla so³ectwa,

4/ wystêpowanie do Burmistrza b¹d� Rady Miejskiej o roz-
patrzenie spraw, których za³atwienie wykracza poza mo¿liwo�ci
so³ectwa,

5/ udzia³ w postêpowaniu administracyjnym na zasadach
okre�lonych dla organizacji spo³ecznych przez Kodeks postê-
powania administracyjnego.

III. ORGANY SO£ECTWA

§ 5.1. Organem uchwa³odawczym w so³ectwie jest Zebra-
nie Wiejskie, zwane dalej  " Zebraniem ".

    Prawo do udzia³u w Zebraniu maj¹ wszyscy mieszkañcy
zamieszkali na terenie so³ectwa, posiadaj¹cy czynne prawo wy-
borcze.

2. Organem wykonawczym w so³ectwie jest So³tys.

3. Dzia³alno�æ So³tysa wspomaga Rada So³ecka.

4. Funkcji So³tysa nie mo¿na ³¹czyæ z cz³onkostwem w
Radzie So³eckiej.

5. Kadencja organów so³ectwa trwa 4 lata.

6. Po up³ywie kadencji So³tys i Rada So³ecka dzia³aj¹ do
dnia wyboru nowego So³tysa i Rady So³eckiej.

IV. KOMPETENCJE, ZASADY I TRYB ZWO£YWANIA ZE-
BRANIA ORAZ WARUNKI  WA¯NO�CI PODEJMOWANYCH
UCHWA£

§ 6. 1. Zebranie :
    1/ wybiera i odwo³uje So³tysa oraz Radê So³eck¹ lub

poszczególnych jej cz³onków,
    2/ uchwala roczny plan rzeczowo - finansowy so³ectwa,
    3/ rozpatruje sprawozdanie z pracy So³tysa,
    4/ podejmuje uchwa³y, maj¹ce charakter opinii, w spra-

wach:
 - tworzenia, ³¹czenia, podzia³u i zniesienia so³ectwa,
  - maj¹tkowych przekraczaj¹cych zakres zwyk³ego zarz¹-

du; dotyczy to   w szczególno�ci spraw zbycia, obci¹¿enia oraz
wydzier¿awienia i wynajmu mienia gminnego, przekazanego
so³ectwu do korzystania,

- innych a istotnych dla so³ectwa oraz w sprawach okre-
�lonych przepisami prawa

2. Zebranie opiniuje w czê�ci dotycz¹cej so³ectwa, w ra-
mach przepisów ustawowych,  przedstawione do konsultacji
przez Radê Miejsk¹ projekty uchwa³ w sprawach:

    1/ planu zagospodarowania przestrzennego,
    2/ przepisów prawa miejscowego.

3. Zebranie mo¿e upowa¿niæ So³tysa do przedstawienia
organom Gminy, w okresie miêdzy Zebraniami, opinii i wnio-
sków w sprawach z zakresu dzia³ania so³ectwa.

§ 7. 1. Zebranie jest zwo³ywane przez So³tysa z w³asnej
inicjatywy w miarê istniej¹cych potrzeb, nie rzadziej jednak ni¿
raz w  roku.

2. So³tys zobowi¹zany jest zwo³aæ Zebranie na pisemny
wniosek:

 1/ Rady So³eckiej,
 2/ co najmniej 1/5 mieszkañców so³ectwa uprawnionych

do udzia³u w Zebraniu,
3/ Burmistrza .
    Zwo³ane w tym trybie Zebranie winno siê odbyæ w termi-

nie 14 dni, chyba, ¿e wnioskodawca  proponuje pó�niejszy ter-
min.

3. W przypadku nie zwo³ania przez So³tysa Zebrania w ter-
minach okre�lonych w ust. 1 i 2, Zebranie zwo³uje Burmistrz .

4. Ustalenia ust. 1 do 3 nie dotycz¹ Zebrañ, na których ma
byæ dokonany wybór So³tysa i cz³onków Rady So³eckiej ; Zebra-
nia te zwo³uje Burmistrz,  okre�laj¹c termin ich odbycia oraz
wyznaczaj¹c osobê, która przewodniczyæ bêdzie temu Zebraniu.



Dziennik Urzêdowy
Województwa Opolskiego Nr 51  Poz. 1042- 4760 -

§ 8. 1. Zebranie jest wa¿ne, je¿eli o terminie jego odbycia
oraz proponowanym porz¹dku obrad  zostali powiadomieni -
z 7 dniowym wyprzedzeniem - mieszkañcy so³ectwa poprzez
obwieszczenie na  tablicy og³oszeñ lub w inny zwyczajowo przy-
jêty  w so³ectwie sposób oraz je¿eli uczestniczy w nim co najmniej
1/5  mieszkañców uprawnionych do udzia³u w Zebraniu.

2. O ile w wyznaczonym terminie nie uzyskano niezbêdne-
go quorum, Zebranie mo¿e siê odbyæ w II terminie - wyznaczo-
nym w tym samym dniu po up³ywie 1/2 godziny bez wzglêdu na
liczbê obecnych mieszkañców na Zebraniu.

§ 9. 1.  Zebranie otwiera i prowadzi So³tys lub wyznaczony
przez niego cz³onek Rady So³eckiej. Zebranie  mo¿e wyznaczyæ
inn¹ osobê do prowadzenia Zebrania.

2.  Uprawnieni do udzia³u w Zebraniu potwierdzaj¹ swoj¹
obecno�æ na wy³o¿onej li�cie obecno�ci.

3.  Porz¹dek obrad, po przedstawieniu jego projektu przez
prowadz¹cego Zebranie ustala Zebranie.

4.  Obrady Zebrania s¹ protoko³owane przez osobê, któr¹
Zebranie do tego wyznaczy³o. Protokó³ podpisuje przewodni-
cz¹cy Zebrania oraz protokolant .

§ 10. 1. Uchwa³y Zebrania zapadaj¹ zwyk³¹ wiêkszo�ci¹
g³osów.

2. Uchwa³y Zebrania podpisuje przewodnicz¹cy Zebrania.

3. Uchwa³y Zebrania So³tys przekazuje Burmistrzowi.

4. Burmistrz sprawy wynikaj¹ce z uchwa³ za³atwia we w³a-
snym zakresie lub  przekazuje do rozpatrzenia Radzie Miejskiej.

5. O sposobie za³atwienia spraw, organy Gminy , o których
mowa w ust. 3 informuj¹ So³tysa.

V. SO£TYS I RADA SO£ECKA

§ 11. 1. So³tys:
   1/ zwo³uje Zebrania, za wyj¹tkiem Zebrañ, o których

mowa w  § 7 ust. 4.
   2/ zaprasza na Zebranie osoby, których udzia³ w nim jest

wskazany,
   3/ przygotowuje projekty uchwa³ na Zebranie,
  4/ zapoznaje Zebranie z inicjatywami mieszkañców w

rozwi¹zywaniu problemów so³ectwa,
    5/ organizuje wykonanie uchwa³ Zebrania oraz informu-

je Zebranie o sposobie ich wykonania,
    6/ sk³ada raz w roku na Zebraniu sprawozdanie ze swej

dzia³alno�ci,
    7/ wspó³pracuje z Rad¹ Miejsk¹ i Burmistrzem oraz re-

prezentuje wobec nich mieszkañców so³ectwa,
    8/ uczestniczy w sesjach Rady Miejskiej, bez prawa do

g³osowania,
    9/ zarz¹dza przekazanym so³ectwu mieniem komunal-

nym w zakresie zwyk³ego zarz¹du w rozumieniu Kodeksu cywil-
nego,

   10/ reprezentuje so³ectwo na zewn¹trz, w tym tak¿e w
zakresie wynikaj¹cym ze zdolno�ci s¹dowej so³ectwa.

2. Przy wykonywaniu swoich obowi¹zków So³tys wspó³-
pracuje i wspó³dzia³a z Rad¹ So³eck¹.

3. Pe³nienie funkcji So³tysa ma charakter spo³eczny.

§ 12. 1. Rada So³ecka sk³ada siê z 9 osób.

2. Wyboru Przewodnicz¹cego Rady So³eckiej dokonuj¹
spo�ród siebie cz³onkowie Rady na swym pierwszym posiedze-
niu.

3. Do obowi¹zków Rady So³eckiej nale¿y wspomaganie
dzia³alno�ci So³tysa.

4. Rada So³ecka posiada uprawnienia opiniodawcze i
doradcze.

5. Rada So³ecka w szczególno�ci:
    1/ wspó³dzia³a z So³tysem w prowadzeniu i za³atwianiu

spraw so³ectwa,
    2/ podejmuje inicjatywy dotycz¹ce przeznaczenia �rod-

ków finansowych na rozwój gospodarczy so³ectwa,
    3/ inicjuje dzia³ania spo³ecznie u¿yteczne dla so³ectwa i

jego mieszkañców,
    4/ wspó³dzia³a z w³a�ciwymi organizacjami spo³eczny-

mi w celu wspólnej realizacji zadañ.

6. Przewodnicz¹cy Rady So³eckiej przedk³ada roczne spra-
wozdanie z dzia³alno�ci Rady na Zebraniu Wiejskim.

VI. TRYB WYBORU I ODWO£YWANIA SO£TYSA ORAZ
WYBORU CZ£ONKÓW  RADY   SO£ECKIEJ

§ 13. 1. Wyboru So³tysa i cz³onków Rady So³eckiej doko-
nuje siê spo�ród nieograniczonej liczby kandydatów, posiada-
j¹cych czynne prawo wyborcze, stale zamieszka³ych na terenie
so³ectwa oraz nie karanymi za przestêpstwa przeciwko mieniu.

2. Zg³oszenia kandydatów - oddzielnie na So³tysa i cz³on-
ków Rady So³eckiej - dokonuj¹ uczestnicy Zebrania.

3. Zg³oszeni kandydaci musz¹ wyraziæ zgodê na kandydo-
wanie.

§ 14. 1. Osoby uprawnione do g³osowania g³osuj¹ przy
u¿yciu kart do g³osowania opatrzonych pieczêci¹ " Urz¹d Gminy
i Miasta w Ozimku ".

2. Na karcie do g³osowania umieszcza siê nazwiska kan-
dydatów w porz¹dku alfabetycznym.

3. Za g³os wa¿ny uznaje siê ten, na którym pozostawiono
nie skre�lonych najwy¿ej tyle kandydatur, ile podlega wyborowi.

4. Dopisanie na karcie do g³osowania nazwiska kandyda-
ta, który nie zosta³ uprzednio zg³oszony powoduje niewa¿no�æ
g³osu.

5. Za wybranych uznaje siê tych kandydatów, na których
oddano najwiêksz¹ liczbê  wa¿nie oddanych g³osów  na wybie-
ran¹ funkcjê.

§ 15. 1. Wybory przeprowadza komisja skrutacyjna w sk³a-
dzie 3 osób, wybrana spo�ród osób uprawnionych do udzia³u w
Zebraniu. Cz³onkowie komisji wybieraj¹ spo�ród siebie prze-
wodnicz¹cego, Cz³onkiem komisji nie mo¿e byæ osoba kandy-
duj¹ca na So³tysa lub cz³onka Rady So³eckiej.
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2. Do zadañ komisji nale¿y:
- sporz¹dzenie kart do g³osowania,
- przeprowadzenie g³osowania,
- ustalenie wyników g³osowania,
- sporz¹dzenie protoko³ów o wynikach wyborów,
- og³oszenie wyników wyborów.

3. Komisja z wykonanych czynno�ci sporz¹dza protokó³,
który podpisuj¹ przewodnicz¹cy i cz³onkowie komisji.

§ 16. 1. Zebranie mo¿e na wniosek 1/5 uprawnionych do
udzia³u w Zebraniu  odwo³aæ  przed up³ywem kadencji So³tysa,
je¿eli utraci³ zaufanie mieszkañców.

2.  Rozstrzygniêcie nadzorcze Wojewody Opolskiego
Nr PN.III-MK-0911-1/91/03 z dnia 5 czerwca 2003r.

3. Rozstrzygniêcie nadzorcze Wojewody Opolskiego Nr
PN.III-MK-0911-1/91/03 z dnia 5 czerwca 2003r.

4. Zebranie przed rozpoczêciem procedury odwo³ania zo-
bowi¹zane jest wys³uchaæ wyja�nieñ So³tysa w sprawie stawia-
nych mu zarzutów.

5. Przy odwo³aniu obowi¹zuje tryb przewidziany do wyboru
So³tysa.

6. W przypadku odwo³ania So³tysa z przyczyn, o których
mowa w ust.3, Zebranie na okres do koñca kadencji wybiera
nowego So³tysa w trybie okre�lonym w § 13 do 15 niniejszego
Statutu. Wyboru dokonuje siê na nastêpnym Zebraniu, które
zwo³uje  Burmistrz.

7. Postanowienia ust. 6 stosuje siê odpowiednio w przy-
padku ust¹pienia So³tysa  z zajmowanej funkcji lub jego �mierci.

VII. GOSPODARKA MIENIEM I FINANSAMI SO£ECTWA

§ 17. 1. So³ectwo zarz¹dza mieniem gminnym przekaza-
nym mu do korzystania przez Radê Miejsk¹.

2. W zakresie zwyk³ego zarz¹du mieniem bêd¹cym w jego
posiadaniu so³ectwo:

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

2/ za³atwia bie¿¹ce sprawy zwi¹zane z korzystaniem z mie-
nia,

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

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

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

6/ mo¿e wystêpowaæ w postêpowaniu cywilnym jako po-
wód, pozwany, wnioskodawca, uczestnik postêpowania egze-
kucyjnego oraz wykonywaæ uprawnienia i zadania, o których
mowa w § 3 pkt 6.

3. W sprawach okre�lonych w ust. 1 i 2 so³ectwo repre-
zentuje So³tys.

4. So³ectwo obowi¹zane jest w swojej dzia³alno�ci stoso-
waæ przepisy ustawyo zamówieniach publicznych.

§ 18. 1. So³tys po otrzymaniu  od Burmistrza informacji do
projektu planu finansowego w terminie do dnia  22 grudnia
przedk³ada plan finansowo- rzeczowy so³ectwa na  nastêpny
rok.

    Po otrzymaniu informacji o ostatecznych kwotach do-
chodów i wydatków - dotycz¹cych so³ectwa - wynikaj¹cych z
uchwa³y bud¿etowej so³ectwo zobowi¹zane jest dostosowaæ
plan finansowo - rzeczowy do tych kwot.   Ostateczny plan finan-
sowo - rzeczowy wymaga zatwierdzenia przez Zebranie  Wiej-
skie.

2. �rodki finansowe dla so³ectwa przewidziane w bud¿e-
cie gminy na dany rok,  przychody z mienia pozostaj¹cego w
zarz¹dzie so³ectwa, dotacje celowe, dobrowolne wp³aty osób
fizycznych i prawnych oraz inne uzyskane �rodki so³ectwo prze-
znacza na cele okre�lone w planie finansowo - rzeczowym.

3. Obs³ugê finansowo - ksiêgow¹, w tym dochodów i wy-
datków so³ectwa prowadzi Referat Finansowo - Ksiêgowy Urzê-
du Gminy i Miasta.

4. Bie¿¹cy nadzór nad czynno�ciami w ust. 1 - sprawuje
Burmistrz za po�rednictwem Skarbnika Gminy.

VIII. NADZÓR NAD DZIA£ALNO�CI¥ SO£ECTWA

§ 19. 1. Nadzór nad dzia³alno�ci¹ so³ectwa sprawuje Rada
Miejska i Burmistrz.

2. Rada Miejska nadzoruje dzia³alno�æ so³ectwa za po-
moc¹ w³asnych komisji, przy czym przynajmniej raz na dwa lata
dokonuje kontroli gospodarki  finansowej so³ectwa.

3. Burmistrz ma prawo wgl¹du do dokumentów, wstêpu
do pomieszczeñ i budynków nale¿¹cych do so³ectwa oraz ¿¹da-
nia od So³tysa niezbêdnych informacji i danych dotycz¹cych funk-
cjonowania so³ectwa.

4. Burmistrz jest obowi¹zany czuwaæ, aby mienie so³ec-
twa nie by³o nara¿one na    szkody i uszczuplenia oraz aby �rodki
finansowe so³ectwa wydatkowane by³y    zgodnie z obowi¹zuj¹-
cymi przepisami.

5. So³tys obowi¹zany jest przed³o¿yæ Burmistrzowi spra-
wozdanie - w zakresie przez niego ustalonym -  z gospodarki
finansowej za rok ubieg³y w terminie do koñca marca roku na-
stêpnego.

IX. POSTANOWIENIA KOÑCOWE

§ 20. W sprawach nie uregulowanych w niniejszym Statu-
cie zastosowanie maj¹ przepisy:

1/ ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorz¹dzie gminnym
/ Dz. U. z 2001 r. Nr 142  poz. 1592 z pó�. zm./,

2/ ustawy z dnia 26 listopada 1998 r. o finansach publicz-
nych / Dz. U. Nr 155 poz.1014 z pó¿. zm./,

3/ Statutu  Gminy Ozimek.
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                                                                Za³¹cznik nr 7
do uchwa³y Nr VI/ 54 / 03

                                                  z dnia 28 kwietnia 2003 r.

 S T A T U T

I. POSTANOWIENIA OGÓLNE

§ 1. 1.  So³ectwo KRZY¯OWA  DOLINA , zwane dalej "
so³ectwem ", jest jednostk¹  pomocnicz¹ Gminy Ozimek, zwan¹
dalej " Gmin¹ ", powo³an¹ do realizacji jej zadañ wynikaj¹cych z
przepisów prawa a w szczególno�ci   w zakresie zaspokajania
potrzeb wspólnoty samorz¹dowej mieszkañców.

2.  So³ectwo nie posiada osobowo�ci prawnej.

3.  So³ectwo jest wspólnot¹ samorz¹dow¹ osób maj¹-
cych miejsce zamieszkania na terenie so³ectwa.

§ 2. So³ectwo obejmuje obszar 937 ha, a jego granice
okre�lone zosta³y na planie Gminy,  stanowi¹cym za³¹cznik do
niniejszego Statutu.

II. ZAKRES DZIA£ANIA I ZADANIA SO£ECTWA

§ 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, konserwacja, remont obiektów i urz¹dzeñ
komunalnych bêd¹cych  w u¿ytkowaniu so³ectwa,

4/ decydowanie w sprawach mienia komunalnego prze-
kazanego so³ectwu do  korzystania uchwa³ami Rady Miejskiej,
korzystanie z tego mienia w zakresie zwyk³ego zarz¹du w rozu-
mieniu Kodeksu cywilnego oraz pobieranie dochodów   z tego
mienia,

5/ prowadzenie gospodarki finansowej w ramach bud¿e-
tu Gminy,

6/ wykonywanie uprawnieñ oraz zadañ wynikaj¹cych z
posiadanej przez so³ectwo  zdolno�ci s¹dowej w sprawach
nale¿¹cych do jego w³a�ciwo�ci z mocy ustaw,  Statutu Gminy
oraz niniejszego Statutu.

§ 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 konsultacji projektów uchwa³ w spra-
wach o podstawowym znaczeniu dla so³ectwa,

4/ wystêpowanie do Burmistrza b¹d� Rady Miejskiej o roz-
patrzenie spraw, których za³atwienie wykracza poza mo¿liwo�ci
so³ectwa,

5/ udzia³ w postêpowaniu administracyjnym na zasadach
okre�lonych dla organizacji spo³ecznych przez kodeks postêpo-
wania administracyjnego.

III. ORGANY SO£ECTWA

§ 5. 1. Organem uchwa³odawczym w so³ectwie jest Ze-
branie Wiejskie, zwane dalej  " Zebraniem ".

    Prawo do udzia³u w Zebraniu maj¹ wszyscy mieszkañ-
cy zamieszkali na terenie so³ectwa, posiadaj¹cy czynne prawo
wyborcze.

2. Organem wykonawczym w so³ectwie jest So³tys.

3. Dzia³alno�æ So³tysa wspomaga Rada So³ecka.

4. Funkcji So³tysa nie mo¿na ³¹czyæ z cz³onkostwem w
Radzie So³eckiej.

5. Kadencja organów so³ectwa trwa 4 lata.

6. Po up³ywie kadencji So³tys i Rada So³ecka dzia³aj¹ do
dnia wyboru nowego  So³tysa i Rady So³eckiej.

IV. KOMPETENCJE, ZASADY I TRYB ZWO£YWANIA ZE-
BRANIA ORAZ WARUNKI  WA¯NO�CI PODEJMOWANYCH
UCHWA£

§ 6. 1. Zebranie :
    1/ wybiera i odwo³uje So³tysa oraz Radê So³eck¹ lub

poszczególnych jej cz³onków,
    2/ uchwala roczny plan rzeczowo - finansowy so³ectwa,
    3/ rozpatruje sprawozdanie z pracy So³tysa,
    4/ podejmuje uchwa³y, maj¹ce charakter opinii, w spra-

wach:
        - tworzenia, ³¹czenia, podzia³u i zniesienia so³ectwa,
        - maj¹tkowych przekraczaj¹cych zakres zwyk³ego za-

rz¹du; dotyczy to   w szczególno�ci spraw zbycia, obci¹¿enia
oraz wydzier¿awienia i wynajmu   mienia gminnego, przekaza-
nego so³ectwu do korzystania,

- innych a istotnych dla so³ectwa oraz w sprawach okre-
�lonych przepisami prawa

2. Zebranie opiniuje w czê�ci dotycz¹cej so³ectwa, w ra-
mach przepisów ustawowych, przedstawione do konsultacji
przez Radê Miejsk¹ projekty uchwa³ w sprawach:

    1/ planu zagospodarowania przestrzennego,
    2/ przepisów prawa miejscowego.

3. Zebranie mo¿e upowa¿niæ So³tysa do przedstawienia
organom Gminy, w okresie miêdzy Zebraniami, opinii i wnio-
sków w sprawach z zakresu dzia³ania so³ectwa.

§ 7. 1. Zebranie jest zwo³ywane przez So³tysa z w³asnej
inicjatywy w miarê istniej¹cych  potrzeb, nie rzadziej jednak ni¿
raz w  roku.

2. So³tys zobowi¹zany jest zwo³aæ Zebranie na pisemny
wniosek:

 1/ Rady So³eckiej,
  2/ co najmniej 1/5 mieszkañców so³ectwa uprawnionych

do udzia³u w Zebraniu,
3/ Burmistrza .
    Zwo³ane w tym trybie Zebranie winno siê odbyæ w termi-

nie 14 dni, chyba, ¿e  wnioskodawca  proponuje pó�niejszy ter-
min.

3. W przypadku nie zwo³ania przez So³tysa Zebrania w
terminach okre�lonych w ust.  1 i 2, Zebranie zwo³uje Burmistrz .

4. Ustalenia ust. 1 do 3 nie dotycz¹ Zebrañ, na których ma
byæ dokonany wybór  So³tysa i cz³onków Rady So³eckiej ; Zebra-
nia te zwo³uje Burmistrz, okre�laj¹c termin ich odbycia oraz wy-
znaczaj¹c osobê, która przewodniczyæ bêdzie temu Zebraniu.
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§ 8. 1. Zebranie jest wa¿ne, je¿eli o terminie jego odbycia
oraz proponowanym porz¹dku obrad  zostali powiadomieni -
z 7 dniowym wyprzedzeniem - mieszkañcy so³ectwa  poprzez
obwieszczenie na  tablicy og³oszeñ lub w inny zwyczajowo przy-
jêty  w so³ectwie sposób oraz je¿eli uczestniczy w nim co naj-
mniej 1/5  mieszkañców uprawnionych do udzia³u w Zebraniu.

2. O ile w wyznaczonym terminie nie uzyskano niezbêdne-
go quorum, Zebranie mo¿e siê odbyæ w II terminie - wyznaczo-
nym w tym samym dniu po up³ywie 1/2 godziny  bez wzglêdu na
liczbê obecnych mieszkañców na Zebraniu.

§ 9. 1.  Zebranie otwiera i prowadzi So³tys lub wyznaczony
przez niego cz³onek Rady  So³eckiej. Zebranie  mo¿e wyznaczyæ
inn¹ osobê do prowadzenia Zebrania.

2.  Uprawnieni do udzia³u w Zebraniu potwierdzaj¹ swoj¹
obecno�æ na wy³o¿onej li�cie obecno�ci.

3.  Porz¹dek obrad, po przedstawieniu jego projektu przez
prowadz¹cego Zebranie ustala Zebranie.

4. Obrady Zebrania s¹ protoko³owane przez osobê, któr¹
Zebranie do tego wyznaczy³o. Protokó³ podpisuje przewodni-
cz¹cy Zebrania oraz protokolant .

§ 10. 1. Uchwa³y Zebrania zapadaj¹ zwyk³¹ wiêkszo�ci¹
g³osów.

2. Uchwa³y Zebrania podpisuje przewodnicz¹cy Zebrania.

3. Uchwa³y Zebrania So³tys przekazuje Burmistrzowi.

4. Burmistrz sprawy wynikaj¹ce z uchwa³ za³atwia we w³a-
snym zakresie lub przekazuje do rozpatrzenia Radzie Miejskiej.

5. O sposobie za³atwienia spraw, organy Gminy , o których
mowa w ust. 3 informuj¹ So³tysa.

V. SO£TYS I RADA SO£ECKA

§ 11. 1. So³tys:
    1/ zwo³uje Zebrania, za wyj¹tkiem Zebrañ, o których

mowa w  § 7 ust. 4.
    2/ zaprasza na Zebranie osoby, których udzia³ w nim

jest wskazany,
    3/ przygotowuje projekty uchwa³ na Zebranie,
    4/ zapoznaje Zebranie z inicjatywami mieszkañców w

rozwi¹zywaniu problemów  so³ectwa,
    5/ organizuje wykonanie uchwa³ Zebrania oraz informu-

je Zebranie o sposobie ich wykonania,
    6/ sk³ada raz w roku na Zebraniu sprawozdanie ze swej

dzia³alno�ci,
    7/ wspó³pracuje z Rad¹ Miejsk¹ i Burmistrzem oraz re-

prezentuje wobec nich  mieszkañców so³ectwa,
    8/ uczestniczy w sesjach Rady Miejskiej, bez prawa do

g³osowania,
    9/ zarz¹dza przekazanym so³ectwu mieniem komunal-

nym w zakresie zwyk³ego  zarz¹du w rozumieniu Kodeksu cywil-
nego,

   10/ reprezentuje so³ectwo na zewn¹trz, w tym tak¿e w
zakresie wynikaj¹cym ze  zdolno�ci s¹dowej so³ectwa.

2. Przy wykonywaniu swoich obowi¹zków So³tys wspó³-
pracuje i wspó³dzia³a z Rad¹ So³eck¹.

3. Pe³nienie funkcji So³tysa ma charakter spo³eczny.

§ 12. 1. Rada So³ecka sk³ada siê z 5 osób.

2. Wyboru Przewodnicz¹cego Rady So³eckiej dokonuj¹
spo�ród siebie cz³onkowie Rady na swym pierwszym posie-
dzeniu.

3. Do obowi¹zków Rady So³eckiej nale¿y wspomaganie
dzia³alno�ci So³tysa.

4. Rada So³ecka posiada uprawnienia opiniodawcze i
doradcze.

5. Rada So³ecka w szczególno�ci:
    1/ wspó³dzia³a z So³tysem w prowadzeniu i za³atwianiu

spraw so³ectwa,
    2/ podejmuje inicjatywy dotycz¹ce przeznaczenia �rod-

ków finansowych na rozwój  gospodarczy so³ectwa,
    3/ inicjuje dzia³ania spo³ecznie u¿yteczne dla so³ectwa i

jego mieszkañców,
    4/ wspó³dzia³a z w³a�ciwymi organizacjami spo³eczny-

mi w celu wspólnej realizacji zadañ.

6. Przewodnicz¹cy Rady So³eckiej przedk³ada roczne spra-
wozdanie z dzia³alno�ci  Rady na Zebraniu Wiejskim.

VI. TRYB WYBORU I ODWO£YWANIA SO£TYSA ORAZ
WYBORU CZ£ONKÓW  RADY   SO£ECKIEJ

§ 13. 1. Wyboru So³tysa i cz³onków Rady So³eckiej doko-
nuje siê spo�ród nieograniczonej liczby kandydatów, posiada-
j¹cych czynne prawo wyborcze, stale zamieszka³ych  na terenie
so³ectwa oraz nie karanymi za przestêpstwa przeciwko mieniu.

2. Zg³oszenia kandydatów - oddzielnie na So³tysa i cz³on-
ków Rady So³eckiej -  dokonuj¹ uczestnicy Zebrania.

3. Zg³oszeni kandydaci musz¹ wyraziæ zgodê na kandydo-
wanie.

§ 14. 1. Osoby uprawnione do g³osowania g³osuj¹ przy
u¿yciu kart do g³osowania opatrzonych pieczêci¹ " Urz¹d Gminy
i Miasta w Ozimku ".

2. Na karcie do g³osowania umieszcza siê nazwiska kan-
dydatów w porz¹dku alfabetycznym.

3. Za g³os wa¿ny uznaje siê ten, na którym pozostawiono
nie skre�lonych najwy¿ej tyle kandydatur, ile podlega wyborowi.

4. Dopisanie na karcie do g³osowania nazwiska kandy-
data, który nie zosta³ uprzednio zg³oszony powoduje niewa¿-
no�æ g³osu.

6. Za wybranych uznaje siê tych kandydatów, na których
oddano najwiêksz¹ liczbê wa¿nie oddanych g³osów  na wybie-
ran¹ funkcjê.

§ 15. 1. Wybory przeprowadza komisja skrutacyjna w sk³a-
dzie 3 osób, wybrana spo�ród osób uprawnionych do udzia³u w
Zebraniu. Cz³onkowie komisji wybieraj¹ spo�ród  siebie prze-
wodnicz¹cego, Cz³onkiem komisji nie mo¿e byæ osoba kandy-
duj¹ca na  So³tysa lub cz³onka Rady So³eckiej.
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2. Do zadañ komisji nale¿y:
- sporz¹dzenie kart do g³osowania,
- przeprowadzenie g³osowania,
- ustalenie wyników g³osowania,
- sporz¹dzenie protoko³ów o wynikach wyborów,
- og³oszenie wyników wyborów.

3. Komisja z wykonanych czynno�ci sporz¹dza protokó³,
który podpisuj¹  przewodnicz¹cy i cz³onkowie komisji.

§ 16. 1. Zebranie mo¿e na wniosek 1/5 uprawnionych do
udzia³u w Zebraniu  odwo³aæ przed up³ywem kadencji So³tysa,
je¿eli utraci³ zaufanie mieszkañców.

2.  Rozstrzygniêcie nadzorcze Wojewody Opolskiego
Nr PN.III-MK-0911-1/91/03 z dnia 5 czerwca 2003r.

3.  Rozstrzygniêcie nadzorcze Wojewody Opolskiego
Nr PN.III-MK-0911-1/91/03 z dnia 5 czerwca 2003r.

4. Zebranie przed rozpoczêciem procedury odwo³ania zo-
bowi¹zane jest wys³uchaæ wyja�nieñ So³tysa w sprawie stawia-
nych mu zarzutów.

5. Przy odwo³aniu obowi¹zuje tryb przewidziany do wyboru
So³tysa.

6. W przypadku odwo³ania So³tysa z przyczyn, o których
mowa w ust.3, Zebranie na okres do koñca kadencji wybiera
nowego So³tysa w trybie okre�lonym w § 13 do   15 niniejszego
Statutu. Wyboru dokonuje siê na nastêpnym Zebraniu, które
zwo³uje Burmistrz.

7. Postanowienia ust. 6 stosuje siê odpowiednio w przy-
padku ust¹pienia So³tysa  z zajmowanej funkcji lub jego �mierci.

VII. GOSPODARKA MIENIEM I FINANSAMI SO£ECTWA

§ 17. 1. So³ectwo zarz¹dza mieniem gminnym przekaza-
nym mu do korzystania przez  Radê Miejsk¹.

2. W zakresie zwyk³ego zarz¹du mieniem bêd¹cym w jego
posiadaniu so³ectwo:

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

    2/ za³atwia bie¿¹ce sprawy zwi¹zane z korzystaniem z
mienia,

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

stywaniem mienia, którym zarz¹dza, w zakresie nie wykraczaj¹-
cym poza zadania o charakterze u¿yteczno�ci publicznej - po
uzgodnieniu z Burmistrzem,

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

 6/ mo¿e wystêpowaæ w postêpowaniu cywilnym jako po-
wód, pozwany, wnioskodawca, uczestnik postêpowania egze-
kucyjnego oraz wykonywaæ uprawnienia i zadania, o których
mowa w § 3 pkt 6.

3. W sprawach okre�lonych w ust. 1 i 2 so³ectwo repre-
zentuje So³tys.

4. So³ectwo obowi¹zane jest w swojej dzia³alno�ci stoso-
waæ przepisy ustawy o zamówieniach publicznych.

§ 18. 1. So³tys po otrzymaniu  od Burmistrza informacji do
projektu planu finansowego w terminie do dnia  22 grudnia
przedk³ada plan finansowo- rzeczowy so³ectwa na nastêpny rok.

    Po otrzymaniu informacji o ostatecznych kwotach do-
chodów i wydatków - dotycz¹cych so³ectwa - wynikaj¹cych z
uchwa³y bud¿etowej so³ectwo  zobowi¹zane jest dostosowaæ
plan finansowo - rzeczowy do tych kwot.  Ostateczny plan finansowo
- rzeczowy wymaga zatwierdzenia przez Zebranie  Wiejskie.

2. �rodki finansowe dla so³ectwa przewidziane w bud¿e-
cie gminy na dany rok, przychody z mienia pozostaj¹cego w
zarz¹dzie so³ectwa, dotacje celowe,  dobrowolne wp³aty osób
fizycznych i prawnych oraz inne uzyskane �rodki so³ectwo prze-
znacza na cele okre�lone w planie finansowo - rzeczowym.

3. Obs³ugê finansowo - ksiêgow¹, w tym dochodów i wy-
datków so³ectwa prowadzi  Referat Finansowo - Ksiêgowy Urzê-
du Gminy i Miasta.

4. Bie¿¹cy nadzór nad czynno�ciami w ust. 1 - sprawuje
Burmistrz za po�rednictwem Skarbnika Gminy.

VIII. NADZÓR NAD DZIA£ALNO�CI¥ SO£ECTWA

§ 19. 1. Nadzór nad dzia³alno�ci¹ so³ectwa sprawuje Rada
Miejska i Burmistrz.

2. Rada Miejska nadzoruje dzia³alno�æ so³ectwa za po-
moc¹ w³asnych komisji, przy czym przynajmniej raz na dwa lata
dokonuje kontroli gospodarki  finansowej so³ectwa.

3. Burmistrz ma prawo wgl¹du do dokumentów, wstêpu
do pomieszczeñ i budynków  nale¿¹cych do so³ectwa oraz ¿¹da-
nia od So³tysa niezbêdnych informacji  i danych dotycz¹cych
funkcjonowania so³ectwa.

4. Burmistrz jest obowi¹zany czuwaæ, aby mienie so³ec-
twa nie by³o nara¿one na  szkody i uszczuplenia oraz aby �rodki
finansowe so³ectwa wydatkowane by³y  zgodnie z obowi¹zuj¹-
cymi przepisami.

5. So³tys obowi¹zany jest przed³o¿yæ Burmistrzowi spra-
wozdanie - w zakresie przez niego ustalonym -  z gospodarki
finansowej za rok ubieg³y w terminie do koñca marca roku na-
stêpnego.

IX. POSTANOWIENIA KOÑCOWE

§ 20. W sprawach nie uregulowanych w niniejszym Statu-
cie zastosowanie maj¹ przepisy:

1/ ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorz¹dzie gminnym
/ Dz. U. z 2001 r. Nr 142 poz. 1592 z pó�n. zm./,

2/ ustawy z dnia 26 listopada 1998 r. o finansach publicz-
nych / Dz. U. Nr 155 poz.1014 z pó�n. zm./,

3/ Statutu  Gminy Ozimek.
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                                                                         Za³¹cznik nr 8
do uchwa³y Nr VI/ 54 / 03

                                                        z dnia 28 kwietnia 2003 r.

S T A T U T

I. POSTANOWIENIA OGÓLNE

§ 1. 1.  So³ectwo MNICHUS , zwane dalej " so³ectwem ",
jest jednostk¹  pomocnicz¹ Gminy Ozimek, zwan¹ dalej " Gmi-
n¹ ", powo³an¹ do  realizacji jej zadañ wynikaj¹cych z przepisów
prawa a w szczególno�ci  w zakresie zaspokajania potrzeb
wspólnoty samorz¹dowej mieszkañców.

2.  So³ectwo nie posiada osobowo�ci prawnej.

3.  So³ectwo jest wspólnot¹ samorz¹dow¹ osób maj¹-
cych miejsce zamieszkania na terenie so³ectwa.

§ 2. So³ectwo obejmuje obszar 459 ha, a jego granice
okre�lone zosta³y na  planie Gminy stanowi¹cym za³¹cznik do
niniejszego Statutu.

II. ZAKRES DZIA£ANIA I ZADANIA SO£ECTWA

§ 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, konserwacja, remont obiektów i urz¹dzeñ
komunalnych bêd¹cych w u¿ytkowaniu so³ectwa,

4/ decydowanie w sprawach mienia komunalnego prze-
kazanego so³ectwu do korzystania uchwa³ami Rady Miejskiej,
korzystanie z tego mienia w zakresie zwyk³ego zarz¹du w rozu-
mieniu Kodeksu cywilnego oraz pobieranie dochodów  z tego
mienia,

5/ prowadzenie gospodarki finansowej w ramach bud¿e-
tu Gminy,

6/ wykonywanie uprawnieñ oraz zadañ wynikaj¹cych z
posiadanej przez so³ectwo zdolno�ci s¹dowej w sprawach na-
le¿¹cych do jego w³a�ciwo�ci z mocy ustaw, Statutu Gminy oraz
niniejszego Statutu.

§ 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  konsultacji projektów uchwa³ w spra-
wach o podstawowym znaczeniu dla so³ectwa,

4/ wystêpowanie do Burmistrza b¹d� Rady Miejskiej o roz-
patrzenie  spraw, których za³atwienie wykracza poza mo¿liwo�ci
so³ectwa,

5/ udzia³ w postêpowaniu administracyjnym na zasadach
okre�lonych dla organizacji  spo³ecznych przez Kodeks postê-
powania administracyjnego.

III. ORGANY SO£ECTWA

§ 5. 1. Organem uchwa³odawczym w so³ectwie jest Ze-
branie Wiejskie, zwane dalej    " Zebraniem ".

    Prawo do udzia³u w Zebraniu maj¹ wszyscy mieszkañ-
cy zamieszkali na terenie  so³ectwa, posiadaj¹cy czynne prawo
wyborcze.

2. Organem wykonawczym w so³ectwie jest So³tys.

3. Dzia³alno�æ So³tysa wspomaga Rada So³ecka.

4. Funkcji So³tysa nie mo¿na ³¹czyæ z cz³onkostwem w
Radzie So³eckiej.

5. Kadencja organów so³ectwa trwa 4 lata.

6. Po up³ywie kadencji So³tys i Rada So³ecka dzia³aj¹ do
dnia wyboru nowego  So³tysa i Rady So³eckiej.

IV. KOMPETENCJE, ZASADY I TRYB ZWO£YWANIA ZE-
BRANIA ORAZ WARUNKI  WA¯NO�CI PODEJMOWANYCH
UCHWA£

§ 6. 1. Zebranie :
    1/ wybiera i odwo³uje So³tysa oraz Radê So³eck¹ lub

poszczególnych jej cz³onków,
    2/ uchwala roczny plan rzeczowo - finansowy so³ectwa,
    3/ rozpatruje sprawozdanie z pracy So³tysa,
    4/ podejmuje uchwa³y, maj¹ce charakter opinii, w spra-

wach:
        - tworzenia, ³¹czenia, podzia³u i zniesienia so³ectwa,
        - maj¹tkowych przekraczaj¹cych zakres zwyk³ego za-

rz¹du; dotyczy to  w szczególno�ci spraw zbycia, obci¹¿enia oraz
wydzier¿awienia i wynajmu  mienia gminnego, przekazanego
so³ectwu do korzystania,

       - innych a istotnych dla so³ectwa oraz w sprawach
okre�lonych przepisami prawa

2. Zebranie opiniuje w czê�ci dotycz¹cej so³ectwa, w ra-
mach przepisów ustawowych, przedstawione do konsultacji
przez Radê Miejsk¹ projekty uchwa³ w sprawach:

    1/ planu zagospodarowania przestrzennego,
    2/ przepisów prawa miejscowego.

3. Zebranie mo¿e upowa¿niæ So³tysa do przedstawienia
organom Gminy, w okresie miêdzy Zebraniami, opinii i wnio-
sków w sprawach z zakresu dzia³ania so³ectwa.

§ 7.1. Zebranie jest zwo³ywane przez So³tysa z w³asnej
inicjatywy w miarê istniej¹cych   potrzeb, nie rzadziej jednak ni¿
raz w  roku.

2. So³tys zobowi¹zany jest zwo³aæ Zebranie na pisemny
wniosek:

 1/ Rady So³eckiej,
 2/ co najmniej 1/5 mieszkañców so³ectwa uprawnionych

do udzia³u w Zebraniu,
3/ Burmistrza .
    Zwo³ane w tym trybie Zebranie winno siê odbyæ w termi-

nie 14 dni, chyba, ¿e wnioskodawca  proponuje pó�niejszy ter-
min.

3. W przypadku nie zwo³ania przez So³tysa Zebrania w termi-
nach okre�lonych w ust.  1 i 2, Zebranie zwo³uje Burmistrz .

4. Ustalenia ust. 1 do 3 nie dotycz¹ Zebrañ, na których ma
byæ dokonany wybór  So³tysa i cz³onków Rady So³eckiej ; Zebrania te
zwo³uje Burmistrz,  okre�laj¹c termin ich odbycia oraz wyznaczaj¹c
osobê, która przewodniczyæ  bêdzie temu Zebraniu.
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§ 8.1. Zebranie jest wa¿ne, je¿eli o terminie jego odbycia
oraz proponowanym porz¹dku obrad  zostali powiadomieni -
z  7 dniowym wyprzedzeniem - mieszkañcy so³ectwa poprzez
obwieszczenie na  tablicy og³oszeñ lub w inny zwyczajowo przy-
jêty  w so³ectwie sposób oraz je¿eli uczestniczy w nim co najmniej
1/5  mieszkañców uprawnionych do udzia³u w Zebraniu.

2. O ile w wyznaczonym terminie nie uzyskano niezbêdne-
go quorum, Zebranie mo¿e siê odbyæ w II terminie - wyznaczo-
nym w tym samym dniu po up³ywie 1/2 godziny bez wzglêdu na
liczbê obecnych mieszkañców na Zebraniu.

§ 9. 1.  Zebranie otwiera i prowadzi So³tys lub wyznaczony
przez niego cz³onek Rady  So³eckiej. Zebranie  mo¿e wyznaczyæ
inn¹ osobê do prowadzenia Zebrania.

2.  Uprawnieni do udzia³u w Zebraniu potwierdzaj¹ swoj¹
obecno�æ na wy³o¿onej li�cie obecno�ci.

3.  Porz¹dek obrad, po przedstawieniu jego projektu przez
prowadz¹cego Zebranie ustala Zebranie.

4.  Obrady Zebrania s¹ protoko³owane przez osobê, któr¹
Zebranie do tego wyznaczy³o. Protokó³ podpisuje przewodni-
cz¹cy Zebrania oraz protokolant .

§ 10. 1. Uchwa³y Zebrania zapadaj¹ zwyk³¹ wiêkszo�ci¹
g³osów.

2. Uchwa³y Zebrania podpisuje przewodnicz¹cy Zebrania.

3. Uchwa³y Zebrania So³tys przekazuje Burmistrzowi.

4. Burmistrz sprawy wynikaj¹ce z uchwa³ za³atwia we w³a-
snym zakresie lub   przekazuje do rozpatrzenia Radzie Miejskiej.

5. O sposobie za³atwienia spraw, organy Gminy , o których
mowa w ust. 3 informuj¹  So³tysa.

V. SO£TYS I RADA SO£ECKA

§ 11. 1. So³tys:
  1/ zwo³uje Zebrania, za wyj¹tkiem Zebrañ, o których mowa

w  § 7 ust. 4.
   2/ zaprasza na Zebranie osoby, których udzia³ w nim jest

wskazany,
    3/ przygotowuje projekty uchwa³ na Zebranie,
   4/ zapoznaje Zebranie z inicjatywami mieszkañców w

rozwi¹zywaniu problemów so³ectwa,
    5/ organizuje wykonanie uchwa³ Zebrania oraz informu-

je Zebranie o sposobie  ich wykonania,
    6/ sk³ada raz w roku na Zebraniu sprawozdanie ze swej

dzia³alno�ci,
    7/ wspó³pracuje z Rad¹ Miejsk¹ i Burmistrzem oraz re-

prezentuje wobec nich mieszkañców so³ectwa,
    8/ uczestniczy w sesjach Rady Miejskiej, bez prawa do

g³osowania,
    9/ zarz¹dza przekazanym so³ectwu mieniem komunal-

nym w zakresie zwyk³ego zarz¹du w rozumieniu Kodeksu cywil-
nego,

   10/ reprezentuje so³ectwo na zewn¹trz, w tym tak¿e w
zakresie wynikaj¹cym ze zdolno�ci s¹dowej so³ectwa.

2. Przy wykonywaniu swoich obowi¹zków So³tys wspó³-
pracuje i wspó³dzia³a z Rad¹ So³eck¹.

3. Pe³nienie funkcji So³tysa ma charakter spo³eczny.

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

2. Wyboru Przewodnicz¹cego Rady So³eckiej dokonuj¹
spo�ród siebie cz³onkowie Rady na swym pierwszym posie-
dzeniu.

3. Do obowi¹zków Rady So³eckiej nale¿y wspomaganie
dzia³alno�ci So³tysa.

4. Rada So³ecka posiada uprawnienia opiniodawcze i
doradcze.

5. Rada So³ecka w szczególno�ci:
    1/ wspó³dzia³a z So³tysem w prowadzeniu i za³atwianiu

spraw so³ectwa,
    2/ podejmuje inicjatywy dotycz¹ce przeznaczenia �rod-

ków finansowych na rozwój   gospodarczy so³ectwa,
    3/ inicjuje dzia³ania spo³ecznie u¿yteczne dla so³ectwa i

jego mieszkañców,
    4/ wspó³dzia³a z w³a�ciwymi organizacjami spo³eczny-

mi w celu wspólnej realizacji   zadañ.

6. Przewodnicz¹cy Rady So³eckiej przedk³ada roczne spra-
wozdanie z dzia³alno�ci Rady na Zebraniu Wiejskim.

VI. TRYB WYBORU I ODWO£YWANIA SO£TYSA ORAZ
WYBORU CZ£ONKÓW  RADY   SO£ECKIEJ

§ 13. 1. Wyboru So³tysa i cz³onków Rady So³eckiej doko-
nuje siê spo�ród nieograniczonej liczby kandydatów, posiada-
j¹cych czynne prawo wyborcze, stale zamieszka³ych na terenie
so³ectwa oraz nie karanymi za przestêpstwa przeciwko mieniu.

2. Zg³oszenia kandydatów - oddzielnie na So³tysa i cz³on-
ków Rady So³eckiej - dokonuj¹ uczestnicy Zebrania.

3. Zg³oszeni kandydaci musz¹ wyraziæ zgodê na kandydo-
wanie.

§ 14. 1. Osoby uprawnione do g³osowania g³osuj¹ przy
u¿yciu kart do g³osowania opatrzonych pieczêci¹ " Urz¹d Gminy
i Miasta w Ozimku ".

2. Na karcie do g³osowania umieszcza siê nazwiska kan-
dydatów w porz¹dku alfabetycznym.

3. Za g³os wa¿ny uznaje siê ten, na którym pozostawiono
nie skre�lonych najwy¿ej tyle kandydatur, ile podlega wyborowi.

4. Dopisanie na karcie do g³osowania nazwiska kandy-
data, który nie zosta³ uprzednio  zg³oszony powoduje niewa¿-
no�æ g³osu.

5. Za wybranych uznaje siê tych kandydatów, na których
oddano najwiêksz¹ liczbê  wa¿nie oddanych g³osów  na wybie-
ran¹ funkcjê.

§ 15. 1. Wybory przeprowadza komisja skrutacyjna w sk³a-
dzie 3 osób, wybrana spo�ród  osób uprawnionych do udzia³u w
Zebraniu. Cz³onkowie komisji wybieraj¹ spo�ród  siebie prze-
wodnicz¹cego, Cz³onkiem komisji nie mo¿e byæ osoba kandy-
duj¹ca na  So³tysa lub cz³onka Rady So³eckiej.
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2. Do zadañ komisji nale¿y:
- sporz¹dzenie kart do g³osowania,
- przeprowadzenie g³osowania,
- ustalenie wyników g³osowania,
- sporz¹dzenie protoko³ów o wynikach wyborów,
- og³oszenie wyników wyborów.

3. Komisja z wykonanych czynno�ci sporz¹dza protokó³,
który podpisuj¹ przewodnicz¹cy i cz³onkowie komisji.

§ 16.1. Zebranie mo¿e na wniosek 1/5 uprawnionych do
udzia³u w Zebraniu  odwo³aæ przed up³ywem kadencji So³tysa,
je¿eli utraci³ zaufanie mieszkañców.

2.  Rozstrzygniêcie nadzorcze Wojewody Opolskiego
Nr PN.III-MK-0911-1/91/03 z dnia 5 czerwca 2003r.

3.  Rozstrzygniêcie nadzorcze Wojewody Opolskiego
Nr PN.III-MK-0911-1/91/03 z dnia 5 czerwca 2003r.

4. Zebranie przed rozpoczêciem procedury odwo³ania zo-
bowi¹zane jest wys³uchaæ wyja�nieñ So³tysa w sprawie stawia-
nych mu zarzutów.

5. Przy odwo³aniu obowi¹zuje tryb przewidziany do wyboru
So³tysa.

6. W przypadku odwo³ania So³tysa z przyczyn, o których
mowa w ust.3, Zebranie na okres do koñca kadencji wybiera
nowego So³tysa w trybie okre�lonym w § 13 do 15 niniejszego
Statutu. Wyboru dokonuje siê na nastêpnym Zebraniu, które
zwo³uje Burmistrz.

7. Postanowienia ust. 6 stosuje siê odpowiednio w przy-
padku ust¹pienia So³tysa  z zajmowanej funkcji lub jego �mierci.

VII. GOSPODARKA MIENIEM I FINANSAMI SO£ECTWA

§ 17. 1. So³ectwo zarz¹dza mieniem gminnym przekaza-
nym mu do korzystania przez Radê Miejsk¹.

2. W zakresie zwyk³ego zarz¹du mieniem bêd¹cym w jego
posiadaniu so³ectwo:

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

    2/ za³atwia bie¿¹ce sprawy zwi¹zane z korzystaniem z
mienia,

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

stywaniem mienia, którym zarz¹dza, w zakresie nie wykraczaj¹-
cym poza zadania o charakterze u¿yteczno�ci publicznej - po
uzgodnieniu z Burmistrzem,

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

    6/ mo¿e wystêpowaæ w postêpowaniu cywilnym jako
powód, pozwany, wnioskodawca, uczestnik postêpowania eg-
zekucyjnego oraz wykonywaæ uprawnienia i zadania, o których
mowa w § 3 pkt 6.

3. W sprawach okre�lonych w ust. 1 i 2 so³ectwo repre-
zentuje So³tys.

4. So³ectwo obowi¹zane jest w swojej dzia³alno�ci stoso-
waæ przepisy ustawy o zamówieniach publicznych.

§ 18. 1. So³tys po otrzymaniu  od Burmistrza informacji do
projektu planu finansowego w terminie do dnia 22 grudnia, przed-
k³ada plan finansowo- rzeczowy so³ectwa na  nastêpny rok.

    Po otrzymaniu informacji o ostatecznych kwotach do-
chodów i wydatków - dotycz¹cych so³ectwa - wynikaj¹cych z
uchwa³y bud¿etowej so³ectwo zobowi¹zane jest dostosowaæ
plan finansowo - rzeczowy do tych kwot.  Ostateczny plan finan-
sowo - rzeczowy wymaga zatwierdzenia przez Zebranie  Wiej-
skie.

2. �rodki finansowe dla so³ectwa przewidziane w bud¿e-
cie gminy na dany rok,  przychody z mienia pozostaj¹cego w
zarz¹dzie so³ectwa, dotacje celowe,  dobrowolne wp³aty osób
fizycznych i prawnych oraz inne uzyskane �rodki  so³ectwo prze-
znacza na cele okre�lone w planie finansowo - rzeczowym.

3. Obs³ugê finansowo - ksiêgow¹, w tym dochodów i wy-
datków so³ectwa prowadzi Referat Finansowo - Ksiêgowy Urzê-
du Gminy i Miasta.

4. Bie¿¹cy nadzór nad czynno�ciami w ust. 1 - sprawuje
Burmistrz za po�rednictwem Skarbnika Gminy.

VIII. NADZÓR NAD DZIA£ALNO�CI¥ SO£ECTWA

§ 19. 1. Nadzór nad dzia³alno�ci¹ so³ectwa sprawuje Rada
Miejska i Burmistrz.

2. Rada Miejska nadzoruje dzia³alno�æ so³ectwa za po-
moc¹ w³asnych komisji, przy czym przynajmniej raz na dwa lata
dokonuje kontroli gospodarki finansowej so³ectwa.

3. Burmistrz ma prawo wgl¹du do dokumentów, wstêpu
do pomieszczeñ i budynków nale¿¹cych do so³ectwa oraz ¿¹da-
nia od So³tysa niezbêdnych informacji i danych dotycz¹cych funk-
cjonowania so³ectwa.

4. Burmistrz jest obowi¹zany czuwaæ, aby mienie so³ec-
twa nie by³o nara¿one na szkody i uszczuplenia oraz aby �rodki
finansowe so³ectwa wydatkowane by³y zgodnie z obowi¹zuj¹cy-
mi przepisami.

5. So³tys obowi¹zany jest przed³o¿yæ Burmistrzowi spra-
wozdanie - w zakresie przez niego ustalonym -  z gospodarki
finansowej za rok ubieg³y w terminie do koñca marca roku na-
stêpnego.

IX. POSTANOWIENIA KOÑCOWE

§ 20. W sprawach nie uregulowanych w niniejszym Statu-
cie zastosowanie maj¹ przepisy:

1/ ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorz¹dzie gminnym
/ Dz. U. z 2001 r. Nr 142     poz. 1592 z pó�n. zm./,

2/ ustawy z dnia 26 listopada 1998 r. o finansach publicz-
nych / Dz. U. Nr 155 poz.    1014 z pó�n. zm./,

3/ Statutu  Gminy Ozimek.
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                                                                      Za³¹cznik nr 9
do uchwa³y Nr VI/ 54 / 03

                                                       z dnia 28 kwietnia 2003 r.

S T A T U T

I. POSTANOWIENIA OGÓLNE

§ 1. 1.  So³ectwo PUSTKÓW , zwane dalej " so³ectwem ",
jest jednostk¹  pomocnicz¹ Gminy Ozimek, zwan¹ dalej " Gmi-
n¹ ", powo³an¹ do  realizacji jej zadañ wynikaj¹cych z przepisów
prawa a w szczególno�ci  w zakresie zaspokajania potrzeb
wspólnoty samorz¹dowej mieszkañców.

2.  So³ectwo nie posiada osobowo�ci prawnej.

3. So³ectwo jest wspólnot¹ samorz¹dow¹ osób maj¹cych
miejsce zamieszkania na terenie so³ectwa.

§ 2.  So³ectwo obejmuje obszar 770 ha, a jego granice
okre�lone zosta³y na planie Gminy, stanowi¹cym za³¹cznik do
niniejszego Statutu.

II. ZAKRES DZIA£ANIA I ZADANIA SO£ECTWA

§ 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, konserwacja, remont obiektów i urz¹dzeñ
komunalnych bêd¹cych  w u¿ytkowaniu so³ectwa,

4/ decydowanie w sprawach mienia komunalnego prze-
kazanego so³ectwu do  korzystania uchwa³ami Rady Miejskiej,
korzystanie z tego mienia w zakresie zwyk³ego zarz¹du w rozu-
mieniu Kodeksu cywilnego oraz pobieranie dochodów z tego
mienia,

5/ prowadzenie gospodarki finansowej w ramach bud¿e-
tu Gminy,

6/ wykonywanie uprawnieñ oraz zadañ wynikaj¹cych z
posiadanej przez so³ectwo zdolno�ci s¹dowej w sprawach na-
le¿¹cych do jego w³a�ciwo�ci z mocy ustaw, Statutu Gminy oraz
niniejszego Statutu.

§ 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  konsultacji projektów uchwa³ w spra-
wach o podstawowym znaczeniu dla so³ectwa,

4/ wystêpowanie do Burmistrza b¹d� Rady Miejskiej o roz-
patrzenie spraw, których za³atwienie wykracza poza mo¿liwo�ci
so³ectwa,

5/ udzia³ w postêpowaniu administracyjnym na zasadach
okre�lonych dla organizacji spo³ecznych przez kodeks postêpo-
wania administracyjnego.

III. ORGANY SO£ECTWA

§ 5. 1. Organem uchwa³odawczym w so³ectwie jest Ze-
branie Wiejskie, zwane dalej  " Zebraniem ".

    Prawo do udzia³u w Zebraniu maj¹ wszyscy mieszkañ-
cy zamieszkali na terenie so³ectwa, posiadaj¹cy czynne prawo
wyborcze.

2. Organem wykonawczym w so³ectwie jest So³tys.

3. Dzia³alno�æ So³tysa wspomaga Rada So³ecka.

4. Funkcji So³tysa nie mo¿na ³¹czyæ z cz³onkostwem w
Radzie So³eckiej.

5. Kadencja organów so³ectwa trwa 4 lata.

6. Po up³ywie kadencji So³tys i Rada So³ecka dzia³aj¹ do
dnia wyboru nowego So³tysa i Rady So³eckiej.

IV. KOMPETENCJE, ZASADY I TRYB ZWO£YWANIA ZE-
BRANIA ORAZ WARUNKI   WA¯NO�CI PODEJMOWANYCH
UCHWA£

§ 6. 1. Zebranie :
    1/ wybiera i odwo³uje So³tysa oraz Radê So³eck¹ lub

poszczególnych jej cz³onków,
    2/ uchwala roczny plan rzeczowo - finansowy so³ectwa,
    3/ rozpatruje sprawozdanie z pracy So³tysa,
    4/ podejmuje uchwa³y, maj¹ce charakter opinii, w spra-

wach:
        - tworzenia, ³¹czenia, podzia³u i zniesienia so³ectwa,
        - maj¹tkowych przekraczaj¹cych zakres zwyk³ego za-

rz¹du; dotyczy to  w szczególno�ci spraw zbycia, obci¹¿enia oraz
wydzier¿awienia i wynajmu mienia gminnego, przekazanego
so³ectwu do korzystania,

        - innych a istotnych dla so³ectwa oraz w sprawach
okre�lonych przepisami prawa

2. Zebranie opiniuje w czê�ci dotycz¹cej so³ectwa, w ra-
mach przepisów ustawowych,  przedstawione do konsultacji
przez Radê Miejsk¹ projekty uchwa³ w sprawach:

    1/ planu zagospodarowania przestrzennego,
    2/ przepisów prawa miejscowego.

3. Zebranie mo¿e upowa¿niæ So³tysa do przedstawienia
organom Gminy, w okresie  miêdzy Zebraniami, opinii i wnio-
sków w sprawach z zakresu dzia³ania so³ectwa.

§ 7. 1. Zebranie jest zwo³ywane przez So³tysa z w³asnej
inicjatywy w miarê istniej¹cych  potrzeb, nie rzadziej jednak ni¿
raz w  roku.

2. So³tys zobowi¹zany jest zwo³aæ Zebranie na pisemny
wniosek:

 1/ Rady So³eckiej,
 2/ co najmniej 1/5 mieszkañców so³ectwa uprawnionych

do udzia³u w Zebraniu,
3/ Burmistrza .
    Zwo³ane w tym trybie Zebranie winno siê odbyæ w termi-

nie 14 dni, chyba, ¿e wnioskodawca  proponuje pó�niejszy ter-
min.

3. W przypadku nie zwo³ania przez So³tysa Zebrania w termi-
nach okre�lonych w ust. 1 i 2, Zebranie zwo³uje Burmistrz .

4. Ustalenia ust. 1 do 3 nie dotycz¹ Zebrañ, na których ma
byæ dokonany wybór  So³tysa i cz³onków Rady So³eckiej ; Zebra-
nia te zwo³uje Burmistrz,  okre�laj¹c termin ich odbycia oraz
wyznaczaj¹c osobê, która przewodniczyæ bêdzie temu Zebraniu.
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§ 8. 1. Zebranie jest wa¿ne, je¿eli o terminie jego odbycia
oraz proponowanym porz¹dku obrad  zostali powiadomieni -
z  7 dniowym wyprzedzeniem - mieszkañcy so³ectwa poprzez
obwieszczenie na  tablicy og³oszeñ lub w inny zwyczajowo przy-
jêty  w so³ectwie sposób oraz je¿eli uczestniczy w nim co najmniej
1/5  mieszkañców uprawnionych do udzia³u w Zebraniu.

2. O ile w wyznaczonym terminie nie uzyskano niezbêdne-
go quorum, Zebranie mo¿e siê odbyæ w II terminie - wyznaczo-
nym w tym samym dniu po up³ywie 1/2 godziny bez wzglêdu na
liczbê obecnych mieszkañców na Zebraniu.

§ 9. 1.  Zebranie otwiera i prowadzi So³tys lub wyznaczony
przez niego cz³onek Rady  So³eckiej. Zebranie  mo¿e wyznaczyæ
inn¹ osobê do prowadzenia Zebrania.

2.  Uprawnieni do udzia³u w Zebraniu potwierdzaj¹ swoj¹
obecno�æ na wy³o¿onej  li�cie obecno�ci.

3.  Porz¹dek obrad, po przedstawieniu jego projektu przez
prowadz¹cego Zebranie ustala Zebranie.

4. Obrady Zebrania s¹ protoko³owane przez osobê, któr¹
Zebranie do tego wyznaczy³o. Protokó³ podpisuje przewodni-
cz¹cy Zebrania oraz protokolant .

§ 10. 1. Uchwa³y Zebrania zapadaj¹ zwyk³¹ wiêkszo�ci¹
g³osów.

2. Uchwa³y Zebrania podpisuje przewodnicz¹cy Zebrania.

3. Uchwa³y Zebrania So³tys przekazuje Burmistrzowi.

4. Burmistrz sprawy wynikaj¹ce z uchwa³ za³atwia we w³a-
snym zakresie lub  przekazuje do rozpatrzenia Radzie Miejskiej.

5. O sposobie za³atwienia spraw, organy Gminy , o których
mowa w ust. 3 informuj¹  So³tysa.

V. SO£TYS I RADA SO£ECKA

§ 11. 1. So³tys:
  1/ zwo³uje Zebrania, za wyj¹tkiem Zebrañ, o których mowa

w  § 7 ust. 4.
  2/ zaprasza na Zebranie osoby, których udzia³ w nim jest

wskazany,
  3/ przygotowuje projekty uchwa³ na Zebranie,
  4/ zapoznaje Zebranie z inicjatywami mieszkañców w roz-

wi¹zywaniu problemów  so³ectwa,
    5/ organizuje wykonanie uchwa³ Zebrania oraz informu-

je Zebranie o sposobie  ich wykonania,
    6/ sk³ada raz w roku na Zebraniu sprawozdanie ze swej

dzia³alno�ci,
    7/ wspó³pracuje z Rad¹ Miejsk¹ i Burmistrzem oraz re-

prezentuje wobec nich mieszkañców so³ectwa,
    8/ uczestniczy w sesjach Rady Miejskiej, bez prawa do

g³osowania,
    9/ zarz¹dza przekazanym so³ectwu mieniem komunal-

nym w zakresie zwyk³ego zarz¹du w rozumieniu Kodeksu cywil-
nego,

 10/ reprezentuje so³ectwo na zewn¹trz, w tym tak¿e w za-
kresie wynikaj¹cym ze zdolno�ci s¹dowej so³ectwa.

2. Przy wykonywaniu swoich obowi¹zków So³tys wspó³-
pracuje i wspó³dzia³a z Rad¹ So³eck¹.

3. Pe³nienie funkcji So³tysa ma charakter spo³eczny.

§ 12. 1. Rada So³ecka sk³ada siê z 7 osób.

2. Wyboru Przewodnicz¹cego Rady So³eckiej dokonuj¹
spo�ród siebie cz³onkowie Rady na swym pierwszym posie-
dzeniu.

3. Do obowi¹zków Rady So³eckiej nale¿y wspomaganie
dzia³alno�ci So³tysa.

4. Rada So³ecka posiada uprawnienia opiniodawcze i
doradcze.

5. Rada So³ecka w szczególno�ci:
 1/ wspó³dzia³a z So³tysem w prowadzeniu i za³atwianiu

spraw so³ectwa,
 2/ podejmuje inicjatywy dotycz¹ce przeznaczenia �rod-

ków finansowych na rozwój  gospodarczy so³ectwa,
 3/ inicjuje dzia³ania spo³ecznie u¿yteczne dla so³ectwa i

jego mieszkañców,
  4/ wspó³dzia³a z w³a�ciwymi organizacjami spo³ecznymi

w celu wspólnej realizacji zadañ.

6. Przewodnicz¹cy Rady So³eckiej przedk³ada roczne spra-
wozdanie z dzia³alno�ci Rady na Zebraniu Wiejskim.

VI. TRYB WYBORU I ODWO£YWANIA SO£TYSA ORAZ
WYBORU CZ£ONKÓW  RADY  SO£ECKIEJ

§ 13. 1. Wyboru So³tysa i cz³onków Rady So³eckiej doko-
nuje siê spo�ród nieograniczonej liczby kandydatów, posiada-
j¹cych czynne prawo wyborcze, stale zamieszka³ych na terenie
so³ectwa oraz nie karanymi za przestêpstwa przeciwko mieniu.

2. Zg³oszenia kandydatów - oddzielnie na So³tysa i cz³on-
ków Rady So³eckiej - dokonuj¹ uczestnicy Zebrania.

3. Zg³oszeni kandydaci musz¹ wyraziæ zgodê na kandydo-
wanie.

§ 14. 1. Osoby uprawnione do g³osowania g³osuj¹ przy
u¿yciu kart do g³osowania opatrzonych pieczêci¹ " Urz¹d Gminy
i Miasta w Ozimku ".

2. Na karcie do g³osowania umieszcza siê nazwiska kan-
dydatów w porz¹dku alfabetycznym.

3. Za g³os wa¿ny uznaje siê ten, na którym pozostawiono
nie skre�lonych najwy¿ej tyle kandydatur, ile podlega wyborowi.

4. Dopisanie na karcie do g³osowania nazwiska kandy-
data, który nie zosta³ uprzednio zg³oszony powoduje niewa¿-
no�æ g³osu.

5. Za wybranych uznaje siê tych kandydatów, na których
oddano najwiêksz¹ liczbê   wa¿nie oddanych g³osów  na wybie-
ran¹ funkcjê.

§ 15. 1. Wybory przeprowadza komisja skrutacyjna w sk³a-
dzie 3 osób, wybrana spo�ród  osób uprawnionych do udzia³u w
Zebraniu. Cz³onkowie komisji wybieraj¹ spo�ród siebie prze-
wodnicz¹cego, Cz³onkiem komisji nie mo¿e byæ osoba kandy-
duj¹ca na  So³tysa lub cz³onka Rady So³eckiej.
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2. Do zadañ komisji nale¿y:
- sporz¹dzenie kart do g³osowania,
- przeprowadzenie g³osowania,
- ustalenie wyników g³osowania,
- sporz¹dzenie protoko³ów o wynikach wyborów,
- og³oszenie wyników wyborów.

3. Komisja z wykonanych czynno�ci sporz¹dza protokó³,
który podpisuj¹  przewodnicz¹cy i cz³onkowie komisji.

§ 16. 1. Zebranie mo¿e na wniosek 1/5 uprawnionych do
udzia³u w Zebraniu  odwo³aæ  przed up³ywem kadencji So³tysa,
je¿eli utraci³ zaufanie mieszkañców.

2. Rozstrzygniêcie nadzorcze Wojewody Opolskiego
Nr PN.III-MK-0911-1/91/03 z dnia 5 czerwca 2003r.

3. Rozstrzygniêcie nadzorcze Wojewody Opolskiego
Nr PN.III-MK-0911-1/91/03 z dnia 5 czerwca 2003r.

4. Zebranie przed rozpoczêciem procedury odwo³ania zo-
bowi¹zane jest wys³uchaæ wyja�nieñ So³tysa w sprawie stawia-
nych mu zarzutów.

5. Przy odwo³aniu obowi¹zuje tryb przewidziany do wyboru
So³tysa.

6. W przypadku odwo³ania So³tysa z przyczyn, o których
mowa w ust.3, Zebranie na okres do koñca kadencji wybiera
nowego So³tysa w trybie okre�lonym w § 13 do 15 niniejszego
Statutu. Wyboru dokonuje siê na nastêpnym Zebraniu, które
zwo³uje Burmistrz.

7. Postanowienia ust. 6 stosuje siê odpowiednio w przy-
padku ust¹pienia So³tysa z zajmowanej funkcji lub jego �mierci.

VII. GOSPODARKA MIENIEM I FINANSAMI SO£ECTWA

§ 17. 1. So³ectwo zarz¹dza mieniem gminnym przekaza-
nym mu do korzystania przez Radê Miejsk¹.

2. W zakresie zwyk³ego zarz¹du mieniem bêd¹cym w jego
posiadaniu so³ectwo:

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

 2/ za³atwia bie¿¹ce sprawy zwi¹zane z korzystaniem z
mienia,

3/ korzysta z mienia zgodnie z przeznaczeniem,

4/ mo¿e prowadziæ dzia³alno�æ gospodarcz¹ z wykorzysty-
waniem mienia, którym zarz¹dza, w zakresie nie wykraczaj¹cym
poza zadania o charakterze u¿yteczno�ci publicznej - po uzgod-
nieniu z Burmistrzem,

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

6/ mo¿e wystêpowaæ w postêpowaniu cywilnym jako po-
wód, pozwany, wnioskodawca, uczestnik postêpowania egze-
kucyjnego oraz wykonywaæ uprawnienia i zadania, o których
mowa w § 3 pkt 6.

3. W sprawach okre�lonych w ust. 1 i 2 so³ectwo repre-
zentuje So³tys.

4. So³ectwo obowi¹zane jest w swojej dzia³alno�ci stoso-
waæ przepisy ustawy  o zamówieniach publicznych.

§ 18. 1. So³tys po otrzymaniu  od Burmistrza informacji do
projektu planu finansowego w terminie do dnia 22 grudnia, przed-
k³ada plan finansowo- rzeczowy so³ectwa na nastêpny rok.

    Po otrzymaniu informacji o ostatecznych kwotach do-
chodów i wydatków - dotycz¹cych so³ectwa - wynikaj¹cych z
uchwa³y bud¿etowej so³ectwo zobowi¹zane jest dostosowaæ
plan finansowo - rzeczowy do tych kwot.   Ostateczny plan finan-
sowo - rzeczowy wymaga zatwierdzenia przez Zebranie Wiej-
skie.

2. �rodki finansowe dla so³ectwa przewidziane w bud¿e-
cie gminy na dany rok, przychody z mienia pozostaj¹cego w
zarz¹dzie so³ectwa, dotacje celowe,  dobrowolne wp³aty osób
fizycznych i prawnych oraz inne uzyskane �rodki  so³ectwo prze-
znacza na cele okre�lone w planie finansowo - rzeczowym.

3. Obs³ugê finansowo - ksiêgow¹, w tym dochodów i wy-
datków so³ectwa prowadzi Referat Finansowo - Ksiêgowy Urzê-
du Gminy i Miasta.

4. Bie¿¹cy nadzór nad czynno�ciami w ust. 1 - sprawuje
Burmistrz za po�rednictwem Skarbnika Gminy.

VIII. NADZÓR NAD DZIA£ALNO�CI¥ SO£ECTWA

§ 19. 1. Nadzór nad dzia³alno�ci¹ so³ectwa sprawuje Rada
Miejska i Burmistrz.

2. Rada Miejska nadzoruje dzia³alno�æ so³ectwa za po-
moc¹ w³asnych komisji, przy czym przynajmniej raz na dwa lata
dokonuje kontroli gospodarki

3. Burmistrz ma prawo wgl¹du do dokumentów, wstêpu
do pomieszczeñ i budynków  nale¿¹cych do so³ectwa oraz ¿¹da-
nia od So³tysa niezbêdnych informacji i danych dotycz¹cych funk-
cjonowania so³ectwa.

4. Burmistrz jest obowi¹zany czuwaæ, aby mienie so³ec-
twa nie by³o nara¿one na szkody i uszczuplenia oraz aby �rodki
finansowe so³ectwa wydatkowane by³y zgodnie z obowi¹zuj¹cy-
mi przepisami.

5. So³tys obowi¹zany jest przed³o¿yæ Burmistrzowi spra-
wozdanie - w zakresie przez niego ustalonym -  z gospodarki
finansowej za rok ubieg³y w terminie do koñca marca roku na-
stêpnego.

IX. POSTANOWIENIA KOÑCOWE

§ 20. W sprawach nie uregulowanych w niniejszym Statu-
cie zastosowanie maj¹ przepisy:

1/ ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorz¹dzie gminnym
/ Dz. U. z 2001 r. Nr 142 poz. 1592 z pó�n. zm./,

2/ ustawy z dnia 26 listopada 1998 r. o finansach publicz-
nych / Dz. U. Nr 155 poz.1014 z pó�n. zm./,

3/ Statutu  Gminy Ozimek.
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                                                          Za³¹cznik nr 10
do uchwa³y Nr VI/ 54 / 03

                                                        z dnia 28 kwietnia 2003 r.

 S T A T U T

I. POSTANOWIENIA OGÓLNE

§ 1. 1.  So³ectwo SZCZEDRZYK , zwane dalej " so³ectwem ",
jest jednostk¹  pomocnicz¹ Gminy Ozimek, zwan¹ dalej " Gmi-
n¹ ", powo³an¹ do realizacji jej zadañ wynikaj¹cych z przepisów
prawa a w szczególno�ci w zakresie zaspokajania potrzeb
wspólnoty samorz¹dowej mieszkañców.

2.  So³ectwo nie posiada osobowo�ci prawnej.

3.  So³ectwo jest wspólnot¹ samorz¹dow¹ osób maj¹-
cych miejsce zamieszkania na terenie so³ectwa.

§ 2. So³ectwo obejmuje obszar 1202 ha, a jego granice
okre�lone zosta³y na planie Gminy stanowi¹cym za³¹cznik do
niniejszego Statutu.

II. ZAKRES DZIA£ANIA I ZADANIA SO£ECTWA

§ 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 wspólnych
prac na rzecz miejsca  zamieszkania, zw³aszcza w zakresie utrzy-
mania czysto�ci, spokoju i porz¹dku  publicznego,

3/ utrzymanie, konserwacja, remont obiektów i urz¹dzeñ
komunalnych bêd¹cych w u¿ytkowaniu so³ectwa,

4/ decydowanie w sprawach mienia komunalnego prze-
kazanego so³ectwu do korzystania uchwa³ami Rady Miejskiej,
korzystanie z tego mienia w zakresie zwyk³ego zarz¹du w rozu-
mieniu Kodeksu cywilnego oraz pobieranie dochodów z tego
mienia,

5/ prowadzenie gospodarki finansowej w ramach bud¿e-
tu Gminy,

6/ wykonywanie uprawnieñ oraz zadañ wynikaj¹cych z
posiadanej przez so³ectwo zdolno�ci s¹dowej w sprawach na-
le¿¹cych do jego w³a�ciwo�ci z mocy ustaw, Statutu Gminy oraz
niniejszego Statutu.

§ 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  konsultacji projektów uchwa³ w spra-
wach o podstawowym znaczeniu dla so³ectwa,

4/ wystêpowanie do Burmistrza b¹d� Rady Miejskiej o roz-
patrzenie  spraw, których za³atwienie wykracza poza mo¿liwo�ci
so³ectwa,

5/ udzia³ w postêpowaniu administracyjnym na zasadach
okre�lonych dla organizacji spo³ecznych przez Kodeks postê-
powania administracyjnego.

III. ORGANY SO£ECTWA

§ 5. 1. Organem uchwa³odawczym w so³ectwie jest Ze-
branie Wiejskie, zwane dalej " Zebraniem ".

    Prawo do udzia³u w Zebraniu maj¹ wszyscy mieszkañ-
cy zamieszkali na terenie so³ectwa, posiadaj¹cy czynne prawo
wyborcze.

2. Organem wykonawczym w so³ectwie jest So³tys.

3. Dzia³alno�æ So³tysa wspomaga Rada So³ecka.

4. Funkcji So³tysa nie mo¿na ³¹czyæ z cz³onkostwem w
Radzie So³eckiej.

5. Kadencja organów so³ectwa trwa 4 lata.

6. Po up³ywie kadencji So³tys i Rada So³ecka dzia³aj¹ do
dnia wyboru nowego So³tysa i Rady So³eckiej.

IV. KOMPETENCJE, ZASADY I TRYB ZWO£YWANIA ZE-
BRANIA ORAZ WARUNKI  WA¯NO�CI PODEJMOWANYCH
UCHWA£

§ 6. 1. Zebranie :
    1/ wybiera i odwo³uje So³tysa oraz Radê So³eck¹ lub

poszczególnych jej cz³onków,
    2/ uchwala roczny plan rzeczowo - finansowy so³ectwa,
    3/ rozpatruje sprawozdanie z pracy So³tysa,
    4/ podejmuje uchwa³y, maj¹ce charakter opinii, w spra-

wach:
        - tworzenia, ³¹czenia, podzia³u i zniesienia so³ectwa,
        - maj¹tkowych przekraczaj¹cych zakres zwyk³ego za-

rz¹du; dotyczy to  w szczególno�ci spraw zbycia, obci¹¿enia oraz
wydzier¿awienia i wynajmu   mienia gminnego, przekazanego
so³ectwu do korzystania,

       - innych a istotnych dla so³ectwa oraz w sprawach
okre�lonych przepisami prawa

2. Zebranie opiniuje w czê�ci dotycz¹cej so³ectwa, w ra-
mach przepisów ustawowych,  przedstawione do konsultacji
przez Radê Miejsk¹ projekty uchwa³ w sprawach:

    1/ planu zagospodarowania przestrzennego,
    2/ przepisów prawa miejscowego.

3. Zebranie mo¿e upowa¿niæ So³tysa do przedstawienia
organom Gminy, w okresie miêdzy Zebraniami, opinii i wnio-
sków w sprawach z zakresu dzia³ania so³ectwa.

§ 7. 1. Zebranie jest zwo³ywane przez So³tysa z w³asnej
inicjatywy w miarê istniej¹cych  potrzeb, nie rzadziej jednak ni¿
raz w  roku.

2. So³tys zobowi¹zany jest zwo³aæ Zebranie na pisemny
wniosek:

 1/ Rady So³eckiej,
 2/ co najmniej 1/5 mieszkañców so³ectwa uprawnionych

do udzia³u w Zebraniu,
3/ Burmistrza .
    Zwo³ane w tym trybie Zebranie winno siê odbyæ w termi-

nie 14 dni, chyba, ¿e wnioskodawca  proponuje pó�niejszy ter-
min.

3. W przypadku nie zwo³ania przez So³tysa Zebrania w termi-
nach okre�lonych w ust. 1 i 2, Zebranie zwo³uje Burmistrz .

4. Ustalenia ust. 1 do 3 nie dotycz¹ Zebrañ, na których ma
byæ dokonany wybór  So³tysa i cz³onków Rady So³eckiej ; Zebra-
nia te zwo³uje Burmistrz,  okre�laj¹c termin ich odbycia oraz
wyznaczaj¹c osobê, która przewodniczyæ bêdzie temu Zebraniu.
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§ 8. 1. Zebranie jest wa¿ne, je¿eli o terminie jego odbycia
oraz proponowanym porz¹dku obrad  zostali powiadomieni -
z 7 dniowym wyprzedzeniem - mieszkañcy so³ectwa  poprzez
obwieszczenie na  tablicy og³oszeñ lub w inny zwyczajowo przy-
jêty w so³ectwie sposób oraz je¿eli uczestniczy w nim co naj-
mniej 1/5  mieszkañców uprawnionych do udzia³u w Zebraniu.

2. O ile w wyznaczonym terminie nie uzyskano niezbêdne-
go quorum, Zebranie mo¿e siê odbyæ w II terminie - wyznaczo-
nym w tym samym dniu po up³ywie 1/2 godziny bez wzglêdu na
liczbê obecnych mieszkañców na Zebraniu.

§ 9. 1.  Zebranie otwiera i prowadzi So³tys lub wyznaczony
przez niego cz³onek Rady  So³eckiej. Zebranie  mo¿e wyznaczyæ
inn¹ osobê do prowadzenia Zebrania.

2.  Uprawnieni do udzia³u w Zebraniu potwierdzaj¹ swoj¹
obecno�æ na wy³o¿onej  li�cie obecno�ci.

3.  Porz¹dek obrad, po przedstawieniu jego projektu przez
prowadz¹cego Zebranie ustala Zebranie.

4.  Obrady Zebrania s¹ protoko³owane przez osobê, któr¹
Zebranie do tego wyznaczy³o. Protokó³ podpisuje przewodni-
cz¹cy Zebrania oraz protokolant .

§ 10. 1. Uchwa³y Zebrania zapadaj¹ zwyk³¹ wiêkszo�ci¹
g³osów.

2. Uchwa³y Zebrania podpisuje przewodnicz¹cy Zebrania.

3. Uchwa³y Zebrania So³tys przekazuje Burmistrzowi.

4. Burmistrz sprawy wynikaj¹ce z uchwa³ za³atwia we w³a-
snym zakresie lub przekazuje do rozpatrzenia Radzie Miejskiej.

5. O sposobie za³atwienia spraw, organy Gminy , o których
mowa w ust. 3 informuj¹  So³tysa.

V. SO£TYS I RADA SO£ECKA

§ 11. 1. So³tys:
    1/ zwo³uje Zebrania, za wyj¹tkiem Zebrañ, o których

mowa w  § 7 ust. 4.
    2/ zaprasza na Zebranie osoby, których udzia³ w nim

jest wskazany,
     3/ przygotowuje projekty uchwa³ na Zebranie,
    4/ zapoznaje Zebranie z inicjatywami mieszkañców w

rozwi¹zywaniu problemów so³ectwa,
    5/ organizuje wykonanie uchwa³ Zebrania oraz informu-

je Zebranie o sposobie ich wykonania,
    6/ sk³ada raz w roku na Zebraniu sprawozdanie ze swej

dzia³alno�ci,
    7/ wspó³pracuje z Rad¹ Miejsk¹ i Burmistrzem oraz re-

prezentuje wobec nich mieszkañców so³ectwa,
    8/ uczestniczy w sesjach Rady Miejskiej, bez prawa do

g³osowania,
    9/ zarz¹dza przekazanym so³ectwu mieniem komunal-

nym w zakresie zwyk³ego zarz¹du w rozumieniu Kodeksu cywil-
nego,

 10/ reprezentuje so³ectwo na zewn¹trz, w tym tak¿e w za-
kresie wynikaj¹cym ze zdolno�ci s¹dowej so³ectwa.

2. Przy wykonywaniu swoich obowi¹zków So³tys wspó³-
pracuje i wspó³dzia³a z Rad¹ So³eck¹.

3. Pe³nienie funkcji So³tysa ma charakter spo³eczny.

§ 12. 1. Rada So³ecka sk³ada siê z 9 osób.

2. Wyboru Przewodnicz¹cego Rady So³eckiej dokonuj¹
spo�ród siebie cz³onkowie Rady na swym pierwszym posie-
dzeniu.

3. Do obowi¹zków Rady So³eckiej nale¿y wspomaganie
dzia³alno�ci So³tysa.

4. Rada So³ecka posiada uprawnienia opiniodawcze i
doradcze.

5. Rada So³ecka w szczególno�ci:
    1/ wspó³dzia³a z So³tysem w prowadzeniu i za³atwianiu

spraw so³ectwa,
    2/ podejmuje inicjatywy dotycz¹ce przeznaczenia �rod-

ków finansowych na rozwój    gospodarczy so³ectwa,
    3/ inicjuje dzia³ania spo³ecznie u¿yteczne dla so³ectwa i

jego mieszkañców,
    4/ wspó³dzia³a z w³a�ciwymi organizacjami spo³eczny-

mi w celu wspólnej realizacji zadañ.

6. Przewodnicz¹cy Rady So³eckiej przedk³ada roczne spra-
wozdanie z dzia³alno�ci Rady na Zebraniu Wiejskim.

VI. TRYB WYBORU I ODWO£YWANIA SO£TYSA ORAZ
WYBORU CZ£ONKÓW  RADY   SO£ECKIEJ

§ 13. 1. Wyboru So³tysa i cz³onków Rady So³eckiej doko-
nuje siê spo�ród nieograniczonej liczby kandydatów, posiada-
j¹cych czynne prawo wyborcze, stale zamieszka³ych  na terenie
so³ectwa oraz nie karanymi za przestêpstwa przeciwko mieniu.

2. Zg³oszenia kandydatów - oddzielnie na So³tysa i cz³on-
ków Rady So³eckiej - dokonuj¹ uczestnicy Zebrania.

3. Zg³oszeni kandydaci musz¹ wyraziæ zgodê na kandydo-
wanie.

§ 14. 1. Osoby uprawnione do g³osowania g³osuj¹ przy
u¿yciu kart do g³osowania opatrzonych pieczêci¹ " Urz¹d Gminy
i Miasta w Ozimku ".

2. Na karcie do g³osowania umieszcza siê nazwiska kan-
dydatów w porz¹dku  alfabetycznym.

3. Za g³os wa¿ny uznaje siê ten, na którym pozostawiono
nie skre�lonych najwy¿ej tyle kandydatur, ile podlega wyborowi.

4. Dopisanie na karcie do g³osowania nazwiska kandy-
data, który nie zosta³ uprzednio zg³oszony powoduje niewa¿-
no�æ g³osu.

5. Za wybranych uznaje siê tych kandydatów, na których
oddano najwiêksz¹ liczbê wa¿nie oddanych g³osów  na wybie-
ran¹ funkcjê.

§ 15. 1. Wybory przeprowadza komisja skrutacyjna w sk³a-
dzie 3 osób, wybrana spo�ród osób uprawnionych do udzia³u w
Zebraniu. Cz³onkowie komisji wybieraj¹ spo�ród  siebie prze-
wodnicz¹cego, Cz³onkiem komisji nie mo¿e byæ osoba kandy-
duj¹ca na So³tysa lub cz³onka Rady So³eckiej.
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2. Do zadañ komisji nale¿y:
- sporz¹dzenie kart do g³osowania,
- przeprowadzenie g³osowania,
- ustalenie wyników g³osowania,
- sporz¹dzenie protoko³ów o wynikach wyborów,
- og³oszenie wyników wyborów.

3. Komisja z wykonanych czynno�ci sporz¹dza protokó³,
który podpisuj¹ przewodnicz¹cy i cz³onkowie komisji.

§ 16. 1. Zebranie mo¿e na wniosek 1/5 uprawnionych do
udzia³u w Zebraniu  odwo³aæ przed up³ywem kadencji So³tysa,
je¿eli utraci³ zaufanie mieszkañców.

2.  Rozstrzygniêcie nadzorcze Wojewody Opolskiego
Nr PN.III-MK-0911-1/91/03 z dnia 5 czerwca 2003r.

3.  Rozstrzygniêcie nadzorcze Wojewody Opolskiego
Nr PN.III-MK-0911-1/91/03 z dnia 5 czerwca 2003r.

4. Zebranie przed rozpoczêciem procedury odwo³ania zo-
bowi¹zane jest wys³uchaæ wyja�nieñ So³tysa w sprawie stawia-
nych mu zarzutów.

5. Przy odwo³aniu obowi¹zuje tryb przewidziany do wyboru
So³tysa.

6. W przypadku odwo³ania So³tysa z przyczyn, o których
mowa w ust.3, Zebranie na okres do koñca kadencji wybiera
nowego So³tysa w trybie okre�lonym w § 13 do 15 niniejszego
Statutu. Wyboru dokonuje siê na nastêpnym Zebraniu, które
zwo³uje Burmistrz.

7. Postanowienia ust. 6 stosuje siê odpowiednio w przy-
padku ust¹pienia So³tysa  z zajmowanej funkcji lub jego �mierci.

VII. GOSPODARKA MIENIEM I FINANSAMI SO£ECTWA

§ 17. 1. So³ectwo zarz¹dza mieniem gminnym przekaza-
nym mu do korzystania przez Radê Miejsk¹.

2. W zakresie zwyk³ego zarz¹du mieniem bêd¹cym w jego
posiadaniu so³ectwo:

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

    2/ za³atwia bie¿¹ce sprawy zwi¹zane z korzystaniem z
mienia,

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

stywaniem mienia, którym zarz¹dza, w zakresie nie wykraczaj¹-
cym poza zadania o charakterze u¿yteczno�ci publicznej - po
uzgodnieniu z Burmistrzem,

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

    6/ mo¿e wystêpowaæ w postêpowaniu cywilnym jako
powód, pozwany,  wnioskodawca, uczestnik postêpowania eg-
zekucyjnego oraz wykonywaæ  uprawnienia i zadania, o których
mowa w § 3 pkt 6.

3. W sprawach okre�lonych w ust. 1 i 2 so³ectwo repre-
zentuje So³tys.

4. So³ectwo obowi¹zane jest w swojej dzia³alno�ci stoso-
waæ przepisy ustawy  o zamówieniach publicznych.

§ 18. 1. So³tys po otrzymaniu  od Burmistrza informacji do
projektu planu finansowego  w terminie do dnia  22 grudnia
przedk³ada plan finansowo- rzeczowy so³ectwa na nastêpny rok.
Po otrzymaniu informacji o ostatecznych kwotach dochodów i
wydatków - dotycz¹cych so³ectwa - wynikaj¹cych z uchwa³y bu-
d¿etowej so³ectwo  zobowi¹zane jest dostosowaæ plan finanso-
wo - rzeczowy do tych kwot. Ostateczny plan finansowo - rzeczo-
wy wymaga zatwierdzenia przez Zebranie Wiejskie.

2. �rodki finansowe dla so³ectwa przewidziane w bud¿e-
cie gminy na dany rok, przychody z mienia pozostaj¹cego w
zarz¹dzie so³ectwa, dotacje celowe,  dobrowolne wp³aty osób
fizycznych i prawnych oraz inne uzyskane �rodki so³ectwo prze-
znacza na cele okre�lone w planie finansowo - rzeczowym.

3. Obs³ugê finansowo - ksiêgow¹, w tym dochodów i wy-
datków so³ectwa prowadzi Referat Finansowo - Ksiêgowy Urzê-
du Gminy i Miasta.

4. Bie¿¹cy nadzór nad czynno�ciami w ust. 1 - sprawuje
Burmistrz za po�rednictwem Skarbnika Gminy.

VIII. NADZÓR NAD DZIA£ALNO�CI¥ SO£ECTWA

§ 19. 1. Nadzór nad dzia³alno�ci¹ so³ectwa sprawuje Rada
Miejska i Burmistrz.

2. Rada Miejska nadzoruje dzia³alno�æ so³ectwa za po-
moc¹ w³asnych komisji,  przy czym przynajmniej raz na dwa lata
dokonuje kontroli gospodarki  finansowej so³ectwa.

3. Burmistrz ma prawo wgl¹du do dokumentów, wstêpu
do pomieszczeñ i budynków nale¿¹cych do so³ectwa oraz ¿¹da-
nia od So³tysa niezbêdnych informacji i danych dotycz¹cych funk-
cjonowania so³ectwa.

4. Burmistrz jest obowi¹zany czuwaæ, aby mienie so³ec-
twa nie by³o nara¿one na  szkody i uszczuplenia oraz aby �rodki
finansowe so³ectwa wydatkowane by³y zgodnie z obowi¹zuj¹cy-
mi przepisami.

5. So³tys obowi¹zany jest przed³o¿yæ Burmistrzowi spra-
wozdanie - w zakresie przez niego ustalonym -  z gospodarki
finansowej za rok ubieg³y w terminie do koñca  marca roku na-
stêpnego.

IX. POSTANOWIENIA KOÑCOWE

§ 20. W sprawach nie uregulowanych w niniejszym Statu-
cie zastosowanie maj¹ przepisy:

1/ ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorz¹dzie gminnym
/ Dz. U. z 2001 r. Nr 142 poz. 1592 z pó�n. zm./,

2/ ustawy z dnia 26 listopada 1998 r. o finansach publicz-
nych / Dz. U. Nr 155 poz.1014 z pó¿. zm./,

3/ Statutu  Gminy Ozimek.
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                                                                 Za³¹cznik nr 11
 do uchwa³y Nr VI/ 54 / 03

                                                        z dnia 28 kwietnia 2003 r.

 S T A T U T

I. POSTANOWIENIA OGÓLNE

§ 1. 1.  So³ectwo SCHODNIA STARA , zwane dalej " so³ec-
twem ", jest  jednostk¹   pomocnicz¹ Gminy Ozimek, zwan¹
dalej " Gmin¹ ", powo³an¹ do realizacji jej zadañ wynikaj¹cych z
przepisów prawa a w szczególno�ci w zakresie zaspokajania
potrzeb wspólnoty samorz¹dowej mieszkañców.

2.  So³ectwo nie posiada osobowo�ci prawnej.

3.  So³ectwo jest wspólnot¹ samorz¹dow¹ osób maj¹-
cych miejsce zamieszkania na terenie so³ectwa.

§ 2. So³ectwo obejmuje obszar 863 ha, a jego granice
okre�lone zosta³y na planie Gminy stanowi¹cym za³¹cznik do
niniejszego Statutu.

II. ZAKRES DZIA£ANIA I ZADANIA SO£ECTWA

§ 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, konserwacja, remont obiektów i urz¹dzeñ
komunalnych bêd¹cych w u¿ytkowaniu so³ectwa,

4/ decydowanie w sprawach mienia komunalnego prze-
kazanego so³ectwu do  korzystania uchwa³ami Rady Miejskiej,
korzystanie z tego mienia w zakresie zwyk³ego zarz¹du w rozu-
mieniu Kodeksu cywilnego oraz pobieranie dochodów z tego
mienia,

5/ prowadzenie gospodarki finansowej w ramach bud¿e-
tu Gminy,

6/ wykonywanie uprawnieñ oraz zadañ wynikaj¹cych z
posiadanej przez so³ectwo zdolno�ci s¹dowej w sprawach na-
le¿¹cych do jego w³a�ciwo�ci z mocy ustaw, Statutu Gminy oraz
niniejszego Statutu.

§ 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 konsultacji projektów uchwa³ w spra-
wach o podstawowym znaczeniu dla so³ectwa,

4/ wystêpowanie do Burmistrza b¹d� Rady Miejskiej o roz-
patrzenie  spraw, których za³atwienie wykracza poza mo¿liwo�ci
so³ectwa,

5/ udzia³ w postêpowaniu administracyjnym na zasadach
okre�lonych dla organizacji  spo³ecznych przez Kodeks postê-
powania administracyjnego.

II. ORGANY SO£ECTWA

§ 5. 1. Organem uchwa³odawczym w so³ectwie jest Ze-
branie Wiejskie, zwane dalej  " Zebraniem ".

    Prawo do udzia³u w Zebraniu maj¹ wszyscy mieszkañ-
cy zamieszkali na terenie so³ectwa, posiadaj¹cy czynne prawo
wyborcze.

2. Organem wykonawczym w so³ectwie jest So³tys.

3. Dzia³alno�æ So³tysa wspomaga Rada So³ecka.

4. Funkcji So³tysa nie mo¿na ³¹czyæ z cz³onkostwem w
Radzie So³eckiej.

5. Kadencja organów so³ectwa trwa 4 lata.

6. Po up³ywie kadencji So³tys i Rada So³ecka dzia³aj¹ do
dnia wyboru nowego  So³tysa i Rady So³eckiej.

IV. KOMPETENCJE, ZASADY I TRYB ZWO£YWANIA ZE-
BRANIA ORAZ WARUNKI  WA¯NO�CI PODEJMOWANYCH
UCHWA£

§ 6. 1. Zebranie :
   1/ wybiera i odwo³uje So³tysa oraz Radê So³eck¹ lub

poszczególnych jej cz³onków,
    2/ uchwala roczny plan rzeczowo - finansowy so³ectwa,
    3/ rozpatruje sprawozdanie z pracy So³tysa,
     4/ podejmuje uchwa³y, maj¹ce charakter opinii, w spra-

wach:
        - tworzenia, ³¹czenia, podzia³u i zniesienia so³ectwa,
        - maj¹tkowych przekraczaj¹cych zakres zwyk³ego za-

rz¹du; dotyczy to  w szczególno�ci spraw zbycia, obci¹¿enia oraz
wydzier¿awienia i wynajmu mienia gminnego, przekazanego
so³ectwu do korzystania,

       - innych a istotnych dla so³ectwa oraz w sprawach
okre�lonych przepisami prawa

2. Zebranie opiniuje w czê�ci dotycz¹cej so³ectwa, w ra-
mach przepisów ustawowych,  przedstawione do konsultacji
przez Radê Miejsk¹ projekty uchwa³ w sprawach:

    1/ planu zagospodarowania przestrzennego,
    2/ przepisów prawa miejscowego.

3. Zebranie mo¿e upowa¿niæ So³tysa do przedstawienia
organom Gminy, w okresie miêdzy Zebraniami, opinii i wnio-
sków w sprawach z zakresu dzia³ania so³ectwa.

§ 7. 1. Zebranie jest zwo³ywane przez So³tysa z w³asnej
inicjatywy w miarê istniej¹cych  potrzeb, nie rzadziej jednak ni¿
raz w  roku.

2. So³tys zobowi¹zany jest zwo³aæ Zebranie na pisemny
wniosek:

 1/ Rady So³eckiej,
 2/ co najmniej 1/5 mieszkañców so³ectwa uprawnionych

do udzia³u w Zebraniu,
3/ Burmistrza .
    Zwo³ane w tym trybie Zebranie winno siê odbyæ w termi-

nie 14 dni, chyba, ¿e  wnioskodawca  proponuje pó�niejszy ter-
min.

3. W przypadku nie zwo³ania przez So³tysa Zebrania w
terminach okre�lonych w ust. 1 i 2, Zebranie zwo³uje Burmistrz

4. Ustalenia ust. 1 do 3 nie dotycz¹ Zebrañ, na których ma
byæ dokonany wybór  So³tysa i cz³onków Rady So³eckiej ; Zebra-
nia te zwo³uje Burmistrz,   okre�laj¹c termin ich odbycia oraz wy-
znaczaj¹c osobê, która przewodniczyæ  bêdzie temu Zebraniu.
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§ 8. 1. Zebranie jest wa¿ne, je¿eli o terminie jego odbycia
oraz proponowanym porz¹dku obrad  zostali powiadomieni -
z    7 dniowym wyprzedzeniem - mieszkañcy so³ectwa poprzez
obwieszczenie na  tablicy og³oszeñ lub w inny zwyczajowo przy-
jêty  w so³ectwie sposób oraz je¿eli uczestniczy w nim co najmniej
1/5  mieszkañców  uprawnionych do udzia³u w Zebraniu.

2. O ile w wyznaczonym terminie nie uzyskano niezbêdne-
go quorum, Zebranie mo¿e siê odbyæ w II terminie - wyznaczo-
nym w tym samym dniu po up³ywie 1/2 godziny, bez wzglêdu na
liczbê obecnych mieszkañców na Zebraniu.

§ 9. 1.  Zebranie otwiera i prowadzi So³tys lub wyznaczony
przez niego cz³onek Rady  So³eckiej. Zebranie  mo¿e wyznaczyæ
inn¹ osobê do prowadzenia Zebrania.

2.  Uprawnieni do udzia³u w Zebraniu potwierdzaj¹ swoj¹
obecno�æ na wy³o¿onej  li�cie obecno�ci.

3.  Porz¹dek obrad, po przedstawieniu jego projektu przez
prowadz¹cego Zebranie ustala Zebranie.

4.  Obrady Zebrania s¹ protoko³owane przez osobê, któr¹
Zebranie do tego wyznaczy³o. Protokó³ podpisuje przewodni-
cz¹cy Zebrania oraz protokolant .

§ 10. 1. Uchwa³y Zebrania zapadaj¹ zwyk³¹ wiêkszo�ci¹
g³osów.

2. Uchwa³y Zebrania podpisuje przewodnicz¹cy Zebrania.

3. Uchwa³y Zebrania So³tys przekazuje Burmistrzowi.

4. Burmistrz sprawy wynikaj¹ce z uchwa³ za³atwia we w³a-
snym zakresie lub przekazuje do rozpatrzenia Radzie Miejskiej.

5. O sposobie za³atwienia spraw, organy Gminy , o których
mowa w ust. 3 informuj¹ So³tysa.

V. SO£TYS I RADA SO£ECKA

§ 11. 1. So³tys:
  1/ zwo³uje Zebrania, za wyj¹tkiem Zebrañ, o których mowa

w  § 7 ust. 4.
   2/ zaprasza na Zebranie osoby, których udzia³ w nim jest

wskazany,
  3/ przygotowuje projekty uchwa³ na Zebranie,
  4/ zapoznaje Zebranie z inicjatywami mieszkañców w roz-

wi¹zywaniu problemów so³ectwa,
   5/ organizuje wykonanie uchwa³ Zebrania oraz informu-

je Zebranie o sposobie  ich wykonania,
    6/ sk³ada raz w roku na Zebraniu sprawozdanie ze swej

dzia³alno�ci,
    7/ wspó³pracuje z Rad¹ Miejsk¹ i Burmistrzem oraz re-

prezentuje wobec nich mieszkañców so³ectwa,
    8/ uczestniczy w sesjach Rady Miejskiej, bez prawa do

g³osowania,
    9/ zarz¹dza przekazanym so³ectwu mieniem komunal-

nym w zakresie zwyk³ego zarz¹du w rozumieniu Kodeksu cywil-
nego,

   10/ reprezentuje so³ectwo na zewn¹trz, w tym tak¿e w
zakresie wynikaj¹cym ze zdolno�ci s¹dowej so³ectwa.

2. Przy wykonywaniu swoich obowi¹zków So³tys wspó³-
pracuje i wspó³dzia³a z Rad¹ So³eck¹.

3. Pe³nienie funkcji So³tysa ma charakter spo³eczny.

§ 12. 1. Rada So³ecka sk³ada siê z 5 osób.

2. Wyboru Przewodnicz¹cego Rady So³eckiej dokonuj¹
spo�ród siebie cz³onkowie  Rady na swym pierwszym posie-
dzeniu.

3. Do obowi¹zków Rady So³eckiej nale¿y wspomaganie
dzia³alno�ci So³tysa.

4. Rada So³ecka posiada uprawnienia opiniodawcze i
doradcze.

5. Rada So³ecka w szczególno�ci:
    1/ wspó³dzia³a z So³tysem w prowadzeniu i za³atwianiu

spraw so³ectwa,
    2/ podejmuje inicjatywy dotycz¹ce przeznaczenia �rod-

ków finansowych na rozwój  gospodarczy so³ectwa,
    3/ inicjuje dzia³ania spo³ecznie u¿yteczne dla so³ectwa i

jego mieszkañców,
    4/ wspó³dzia³a z w³a�ciwymi organizacjami spo³eczny-

mi w celu wspólnej realizacji zadañ.

6. Przewodnicz¹cy Rady So³eckiej przedk³ada roczne spra-
wozdanie z dzia³alno�ci Rady na Zebraniu Wiejskim.

VI. TRYB WYBORU I ODWO£YWANIA SO£TYSA ORAZ
WYBORU CZ£ONKÓW  RADY  SO£ECKIEJ

§ 13. 1. Wyboru So³tysa i cz³onków Rady So³eckiej doko-
nuje siê spo�ród nieograniczonej liczby kandydatów, posiada-
j¹cych czynne prawo wyborcze, stale zamieszka³ych  na terenie
so³ectwa oraz nie karanymi za przestêpstwa przeciwko mieniu.

2. Zg³oszenia kandydatów - oddzielnie na So³tysa i cz³on-
ków Rady So³eckiej - dokonuj¹ uczestnicy Zebrania.

3. Zg³oszeni kandydaci musz¹ wyraziæ zgodê na kandydo-
wanie.

§ 14. 1. Osoby uprawnione do g³osowania g³osuj¹ przy
u¿yciu kart do g³osowania opatrzonych pieczêci¹ " Urz¹d Gminy
i Miasta w Ozimku ".

2. Na karcie do g³osowania umieszcza siê nazwiska kan-
dydatów w porz¹dku alfabetycznym.

3. Za g³os wa¿ny uznaje siê ten, na którym pozostawiono
nie skre�lonych najwy¿ej tyle kandydatur, ile podlega wyborowi.

4. Dopisanie na karcie do g³osowania nazwiska kandy-
data, który nie zosta³ uprzednio zg³oszony powoduje niewa¿-
no�æ g³osu.

5. Za wybranych uznaje siê tych kandydatów, na których
oddano najwiêksz¹ liczbê wa¿nie oddanych g³osów  na wybie-
ran¹ funkcjê.

§ 15. 1. Wybory przeprowadza komisja skrutacyjna w sk³a-
dzie 3 osób, wybrana spo�ród osób uprawnionych do udzia³u w
Zebraniu. Cz³onkowie komisji wybieraj¹ spo�ród siebie prze-
wodnicz¹cego, Cz³onkiem komisji nie mo¿e byæ osoba kandy-
duj¹ca na  So³tysa lub cz³onka Rady So³eckiej.
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2. Do zadañ komisji nale¿y:
- sporz¹dzenie kart do g³osowania,
- przeprowadzenie g³osowania,
- ustalenie wyników g³osowania,
- sporz¹dzenie protoko³ów o wynikach wyborów,
- og³oszenie wyników wyborów.

3. Komisja z wykonanych czynno�ci sporz¹dza protokó³,
który podpisuj¹ przewodnicz¹cy i cz³onkowie komisji.

§ 16. 1. Zebranie mo¿e na wniosek 1/5 uprawnionych do
udzia³u w Zebraniu  odwo³aæ przed up³ywem kadencji So³tysa,
je¿eli utraci³ zaufanie mieszkañców.

2. Rozstrzygniêcie nadzorcze Wojewody Opolskiego
Nr PN.III-MK-0911-1/91/03 z dnia 5 czerwca 2003r.

3. Rozstrzygniêcie nadzorcze Wojewody Opolskiego
Nr PN.III-MK-0911-1/91/03 z dnia 5 czerwca 2003r.

4. Zebranie przed rozpoczêciem procedury odwo³ania zo-
bowi¹zane jest wys³uchaæ wyja�nieñ So³tysa w sprawie stawia-
nych mu zarzutów.

5. Przy odwo³aniu obowi¹zuje tryb przewidziany do wyboru
So³tysa.

6. W przypadku odwo³ania So³tysa z przyczyn, o których
mowa w ust.3, Zebranie na okres do koñca kadencji wybiera
nowego So³tysa w trybie okre�lonym w § 13 do 15 niniejszego
Statutu. Wyboru dokonuje siê na nastêpnym Zebraniu, które
zwo³uje Burmistrz.

7. Postanowienia ust. 6 stosuje siê odpowiednio w przy-
padku ust¹pienia So³tysa  z zajmowanej funkcji lub jego �mierci.

VII. GOSPODARKA MIENIEM I FINANSAMI SO£ECTWA

§ 17. 1. So³ectwo zarz¹dza mieniem gminnym przekaza-
nym mu do korzystania przez Radê Miejsk¹.

2. W zakresie zwyk³ego zarz¹du mieniem bêd¹cym w jego
posiadaniu so³ectwo:

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

    2/ za³atwia bie¿¹ce sprawy zwi¹zane z korzystaniem z
mienia,

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

stywaniem mienia, którym zarz¹dza, w zakresie nie wykraczaj¹-
cym poza zadania o charakterze u¿yteczno�ci publicznej - po
uzgodnieniu z Burmistrzem,

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

   6/ mo¿e wystêpowaæ w postêpowaniu cywilnym jako
powód, pozwany, wnioskodawca, uczestnik postêpowania eg-
zekucyjnego oraz wykonywaæ uprawnienia i zadania, o których
mowa w § 3 pkt 6.

3. W sprawach okre�lonych w ust. 1 i 2 so³ectwo repre-
zentuje So³tys.

4. So³ectwo obowi¹zane jest w swojej dzia³alno�ci stoso-
waæ przepisy ustawy o zamówieniach publicznych.

§ 18. 1. So³tys po otrzymaniu  od Burmistrza informacji do
projektu planu finansowego w terminie do dnia  22 grudnia
przedk³ada plan finansowo- rzeczowy so³ectwa na  nastêpny
rok.

    Po otrzymaniu informacji o ostatecznych kwotach do-
chodów i wydatków - dotycz¹cych so³ectwa - wynikaj¹cych z
uchwa³y bud¿etowej so³ectwo  zobowi¹zane jest dostosowaæ
plan finansowo - rzeczowy do tych kwot.

   Ostateczny plan finansowo - rzeczowy wymaga zatwier-
dzenia przez Zebranie Wiejskie.

2. �rodki finansowe dla so³ectwa przewidziane w bud¿e-
cie gminy na dany rok, przychody z mienia pozostaj¹cego w
zarz¹dzie so³ectwa, dotacje celowe,  dobrowolne wp³aty osób
fizycznych i prawnych oraz inne uzyskane �rodki so³ectwo prze-
znacza na cele okre�lone w planie finansowo - rzeczowym.

3. Obs³ugê finansowo - ksiêgow¹, w tym dochodów i wy-
datków so³ectwa prowadzi Referat Finansowo - Ksiêgowy Urzê-
du Gminy i Miasta.

4. Bie¿¹cy nadzór nad czynno�ciami w ust. 1 - sprawuje
Burmistrz za po�rednictwem Skarbnika Gminy.

VIII. NADZÓR NAD DZIA£ALNO�CI¥ SO£ECTWA

§ 19. 1. Nadzór nad dzia³alno�ci¹ so³ectwa sprawuje Rada
Miejska i Burmistrz.

2. Rada Miejska nadzoruje dzia³alno�æ so³ectwa za po-
moc¹ w³asnych komisji, przy czym przynajmniej raz na dwa lata
dokonuje kontroli gospodarki finansowej so³ectwa.

3. Burmistrz ma prawo wgl¹du do dokumentów, wstêpu
do pomieszczeñ i budynków nale¿¹cych do so³ectwa oraz ¿¹da-
nia od So³tysa niezbêdnych informacji i danych dotycz¹cych funk-
cjonowania so³ectwa.

4. Burmistrz jest obowi¹zany czuwaæ, aby mienie so³ec-
twa nie by³o nara¿one na szkody i uszczuplenia oraz aby �rodki
finansowe so³ectwa wydatkowane by³y zgodnie z obowi¹zuj¹cy-
mi przepisami.

5. So³tys obowi¹zany jest przed³o¿yæ Burmistrzowi spra-
wozdanie - w zakresie przez niego ustalonym -  z gospodarki
finansowej za rok ubieg³y w terminie do koñca marca roku na-
stêpnego.

IX. POSTANOWIENIA KOÑCOWE

§ 20. W sprawach nie uregulowanych w niniejszym Statu-
cie, zastosowanie maj¹ przepisy:

1/ ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorz¹dzie gminnym
/ Dz. U. z 2001 r. Nr 142 poz. 1592 z pó�n. zm./,

2/ ustawy z dnia 26 listopada 1998 r. o finansach publicz-
nych / Dz. U. Nr 155 poz.1014 z pó�n. zm./,

3/ Statutu  Gminy Ozimek.
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Na  podstawie art.35 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r.
o samorz¹dzie gminnym    / Dz.U. z 2001  r. Nr 142, poz.1591,
2002 r. Nr 23, poz.220, Nr 113, poz. 984,  Nr 153, poz. 1271,  Nr
214 poz. 1806 / - Rada Miejska w Ozimku  u c h w a l a,  co
nastêpuje :

§ 1. 1.Uchwala siê Statuty Osiedli Nr 1, 2 i 3 w Ozimku, w
brzmieniu okre�lonym w za³¹cznikach   od nr 1 do nr 3 do uchwa³y.

2.Projekty Statutów, o których mowa w ust. 1, zosta³y skon-
sultowane  z  mieszkañcami osiedli na Zebraniach Osiedlo-
wych .

§ 2. Wykonanie uchwa³y powierza siê Radzie Miejskiej i
Burmistrzowi, ka¿demu w zakresie przyznanych kompetencji.

§ 3. Uchwa³a wchodzi w ¿ycie po up³ywie 14 dni po jej
og³oszeniu w Dzienniku Urzêdowym Województwa Opolskiego.

§ 4. Traci moc uchwa³a Nr XXXVIII/ 149 / 96 z dnia
16 lutego 1996 r. w sprawie uchwalenia statutów osiedli.

Przewodnicz¹cy
Rady Miejskiej

Czes³aw Kaczmarek

                                                                            Za³¹cznik nr 1
do uchwa³y  Nr VI / 55 / 03

                                                   z dnia 28 kwietnia 2003 r.

S T A T U T
OSIEDLA Nr 1 w  OZIMKU

I. POSTANOWIENIA OGÓLNE

§ 1. 1. Osiedle nr 1 w Ozimku, zwane dalej " Osiedlem ",
jest jednostk¹ pomocnicz¹ Gminy Ozimek, zwan¹ dalej " Gmin¹ ",
powo³an¹ do realizacji jej zadañ wynikaj¹cych  z przepisów pra-
wa a w szczególno�ci  w zakresie zaspokajania potrzeb wspól-
noty samorz¹dowej mieszkañców.

2.  Osiedle nie posiada osobowo�ci prawnej.

3. Osiedle jest wspólnot¹ samorz¹dow¹ osób maj¹cych
miejsce zamieszkania przy ulicach: Powstañców �l¹skich, Opol-
skiej, XX- lecia, 22 Lipca, Ks. J. Dzier¿ona.

§ 2. Osiedle obejmuje obszar 19 ha, a jego granice okre-
�lone zosta³y na planie Gminy, stanowi¹cym za³¹cznik do niniej-
szego Statutu.

II. ZAKRES DZIA£ANIA I ZADANIA OSIEDLA

§ 3. Do zadañ osiedla nale¿y:
1/ zapewnienie udzia³u mieszkañców w rozpatrywaniu

spraw socjalno- bytowych,  kulturalnych, opieki zdrowotnej, spor-
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w sprawie uchwalenia statutów osiedli.

tu i wypoczynku, budowy dróg, planowania  przestrzennego i
innych 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, konserwacja, remont obiektów i urz¹dzeñ
komunalnych bêd¹cych  w u¿ytkowaniu osiedla,

4/ decydowanie w sprawach mienia komunalnego prze-
kazanego osiedlu do korzystania uchwa³ami Rady Miejskiej,
korzystanie z tego mienia w zakresie zwyk³ego zarz¹du w rozu-
mieniu Kodeksu cywilnego oraz pobieranie dochodów  z tego
mienia,

5/ prowadzenie gospodarki finansowej w ramach bud¿e-
tu Gminy,

6/ wykonywanie uprawnieñ oraz zadañ wynikaj¹cych z
posiadanej przez osiedle zdolno�ci s¹dowej w sprawach nale-
¿¹cych do jego w³a�ciwo�ci z mocy ustaw, Statutu Gminy oraz
niniejszego Statutu.

§ 4.Zadania okre�lone w § 3 osiedle realizuje poprzez:
1/ podejmowanie uchwa³ w sprawach osiedla w ramach

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

osiedla,
3/ wspó³uczestnictwo w organizowaniu i przeprowadza-

niu przez Radê Miejsk¹ konsultacji projektów uchwa³ w spra-
wach o podstawowym znaczeniu dla osiedla,

4/ wystêpowanie do Burmistrza b¹d� Rady Miejskiej o roz-
patrzenie spraw, których za³atwienie wykracza poza mo¿liwo�ci
osiedla,

5/ udzia³ w postêpowaniu administracyjnym na zasadach
okre�lonych dla organizacji spo³ecznych przez Kodeks postê-
powania administracyjnego.

III. ORGANY OSIEDLA

§ 5. 1. Organem uchwa³odawczym w osiedlu jest Zebra-
nie Osiedlowe, zwane dalej  " Zebraniem ".

    Na zebraniu mog¹ byæ obecni wszyscy mieszkañcy za-
mieszkali na terenie osiedla.

  Prawo do udzia³u w Zebraniu maj¹ ci mieszkañcy za-
mieszkali na terenie osiedla, którzy  posiadaj¹ czynne prawo
wyborcze.

2. Organem wykonawczym w osiedlu jest 7 osobowy
Zarz¹d.

3. Zarz¹d spo�ród siebie - w g³osowaniu tajnym - wybiera
przewodnicz¹cego.

    Za wybranego uwa¿a siê tego cz³onka Zarz¹du, który
otrzyma³ najwiêksz¹  liczbê g³osów, nie mniej ni¿ 3.

4. Kadencja Zarz¹du trwa 4 lata.

5. Po up³ywie kadencji Zarz¹d dzia³a do dnia wyboru no-
wego Zarz¹du.

Dziennik Urzêdowy
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IV. KOMPETENCJE, ZASADY I TRYB ZWO£YWANIA ZE-
BRANIA ORAZ WARUNKI   WA¯NO�CI PODEJMOWANYCH
UCHWA£

§ 6. 1. Zebranie :
    1/ wybiera i odwo³uje  cz³onków Zarz¹du,
  2/ uchwala roczny plan rzeczowo - finansowy osiedla,

b¹d� udziela Zarz¹dowi powa¿nienia do jego zatwierdzenia,
    3/ rozpatruje sprawozdanie z pracy Zarz¹du,
    4/ podejmuje uchwa³y, maj¹ce charakter opinii, w spra-

wach:
        - tworzenia, ³¹czenia, podzia³u i zniesienia osiedla,
        - maj¹tkowych przekraczaj¹cych zakres zwyk³ego za-

rz¹du; dotyczy to  w szczególno�ci spraw zbycia, obci¹¿enia oraz
wydzier¿awienia i wynajmu   mienia gminnego, przekazanego
osiedlu do korzystania,

         - innych a istotnych dla osiedla oraz w sprawach okre-
�lonych przepisami prawa .

2. Zebranie opiniuje w czê�ci dotycz¹cej osiedla, w ra-
mach przepisów ustawowych, przedstawione do konsultacji
przez Radê Miejsk¹ projekty uchwa³ w sprawach:

    1/ planu zagospodarowania przestrzennego,
    2/ przepisów prawa miejscowego.

3. Zebranie mo¿e upowa¿niæ Zarz¹d do przedstawienia
organom Gminy, w okresie miêdzy Zebraniami, opinii i wnio-
sków w sprawach z zakresu dzia³ania osiedla.

§ 7. 1. Zebranie jest zwo³ywane przez Zarz¹d z w³asnej
inicjatywy w miarê istniej¹cych  potrzeb, nie rzadziej jednak ni¿
raz w  roku.

2. Zarz¹d zobowi¹zany jest zwo³aæ Zebranie na pisemny
wniosek:

    1/ co najmniej 1/5 mieszkañców osiedla uprawnionych
do udzia³u w Zebraniu,

    2/ Burmistrza .
    Zwo³ane w tym trybie Zebranie winno siê odbyæ w termi-

nie 14 dni, chyba, ¿e wnioskodawca  proponuje pó�niejszy ter-
min.

3. W przypadku nie zwo³ania przez Zarz¹d Zebrania w ter-
minach okre�lonych w  ust. 1 i 2, Zebranie zwo³uje Burmistrz .

4. Ustalenia ust. 1 do 3 nie dotycz¹ Zebrañ, na których ma
byæ dokonany wybór Zarz¹du ; Zebrania te zwo³uje Burmistrz,
okre�laj¹c termin ich odbycia oraz wyznaczaj¹c osobê, która
przewodniczyæ bêdzie temu Zebraniu.

§ 8. 1. Zebranie jest wa¿ne, je¿eli o terminie jego odbycia
oraz proponowanym porz¹dku obrad  zostali powiadomieni -
z 7 dniowym wyprzedzeniem - mieszkañcy osiedla  poprzez ob-
wieszczenie na  tablicy og³oszeñ lub w inny zwyczajowo przyjêty
w osiedlu sposób oraz je¿eli uczestniczy w nim co najmniej
1/5  mieszkañców  uprawnionych do udzia³u w Zebraniu.

2. O ile w wyznaczonym terminie nie uzyskano niezbêdne-
go quorum, Zebranie mo¿e siê odbyæ w II terminie - wyznaczo-
nym w tym samym dniu po up³ywie 1/2 godziny,bez wzglêdu na
liczbê obecnych mieszkañców na Zebraniu.

§ 9. 1.  Zebranie otwiera i prowadzi przewodnicz¹cy lub
wyznaczony przez niego cz³onek Zarz¹du. Zebranie  mo¿e wy-
znaczyæ inn¹ osobê do prowadzenia Zebrania.

2.  Uprawnieni do udzia³u w Zebraniu potwierdzaj¹ swoj¹
obecno�æ na wy³o¿onej li�cie obecno�ci.

3.  Porz¹dek obrad, po przedstawieniu jego projektu przez
prowadz¹cego Zebranie ustala Zebranie.

4.  Obrady Zebrania s¹ protoko³owane przez osobê, któr¹
Zebranie do tego wyznaczy³o. Protokó³ podpisuje przewodni-
cz¹cy Zebrania oraz protokolant.

§ 10. 1. Uchwa³y Zebrania zapadaj¹ zwyk³¹ wiêkszo�ci¹
g³osów.

2. Uchwa³y Zebrania podpisuje przewodnicz¹cy Zebrania.

3. Uchwa³y Zebrania przewodnicz¹cy Zarz¹du przekazuje
Burmistrzowi.

4. Burmistrz sprawy wynikaj¹ce z uchwa³ za³atwia we w³a-
snym zakresie lub  przekazuje do rozpatrzenia Radzie Miejskiej.

5. O sposobie za³atwienia spraw, organy Gminy , o których
mowa w ust. 3 informuj¹ Zarz¹d.

V. ZARZ¥D

§ 11. 1. Zarz¹d:
    1/ zwo³uje Zebrania, za wyj¹tkiem Zebrañ, o których

mowa w  § 7 ust. 4.
    2/ zaprasza na Zebranie osoby, których udzia³ w nim

jest wskazany,
    3/ przygotowuje projekty uchwa³ na Zebranie,
    4/ zapoznaje Zebranie z inicjatywami mieszkañców w

rozwi¹zywaniu problemów osiedla,
    5/ organizuje wykonanie uchwa³ Zebrania oraz informu-

je Zebranie o sposobie ich wykonania,
    6/ sk³ada raz w roku na Zebraniu sprawozdanie ze swej

dzia³alno�ci,
    7/ wspó³pracuje z Rad¹ Miejsk¹ i Burmistrzem oraz re-

prezentuje wobec nich mieszkañców osiedla,
    8/ uczestniczy w sesjach Rady Miejskiej, bez prawa do

g³osowania,
    9/ zarz¹dza przekazanym osiedlu mieniem komunal-

nym w zakresie zwyk³ego zarz¹du w rozumieniu Kodeksu cywil-
nego,

   10/ reprezentuje osiedle na zewn¹trz, w tym tak¿e w za-
kresie wynikaj¹cym ze zdolno�ci s¹dowej osiedla.

2. Pe³nienie funkcji w Zarz¹dzie ma charakter spo³eczny.

VI. TRYB WYBORU I ODWO£ANIA CZ£ONKÓW ZARZ¥DU

§ 12. 1. Wyboru cz³onków Zarz¹du dokonuje siê spo�ród
nieograniczonej liczby kandydatów, posiadaj¹cych czynne pra-
wo wyborcze, stale zamieszka³ych  na terenie osiedla oraz nie
karanymi za przestêpstwa przeciwko mieniu.

2. Zg³oszenia kandydatów dokonuj¹ uczestnicy Zebrania.

3. Zg³oszeni kandydaci musz¹ wyraziæ zgodê na kandydo-
wanie.

§ 13. 1. Osoby uprawnione do g³osowania g³osuj¹ przy
u¿yciu kart do g³osowania opatrzonych pieczêci¹ " Urz¹d Gminy
i Miasta w Ozimku ".
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2. Na karcie do g³osowania umieszcza siê nazwiska kan-
dydatów w porz¹dku alfabetycznym.

3. Za g³os wa¿ny uznaje siê ten, na którym pozostawiono
nie skre�lonych najwy¿ej tyle kandydatur, ile podlega wyborowi.

4. Dopisanie na karcie do g³osowania nazwiska kandy-
data, który nie zosta³ uprzednio zg³oszony powoduje niewa¿-
no�æ g³osu.

5. Za wybranych uznaje siê tych kandydatów, na których -
w kolejno�ci od 1 do 5 - oddano najwiêksz¹ liczbê wa¿nie odda-
nych g³osów .

§ 14. 1. Wybory przeprowadza komisja skrutacyjna w sk³a-
dzie 3 osób, wybrana spo�ród osób uprawnionych do udzia³u w
Zebraniu. Cz³onkowie komisji wybieraj¹ spo�ród siebie prze-
wodnicz¹cego, Cz³onkiem komisji nie mo¿e byæ osoba kandy-
duj¹ca na cz³onka Zarz¹du.

2. Do zadañ komisji nale¿y:
- sporz¹dzenie kart do g³osowania,
- przeprowadzenie g³osowania,
- ustalenie wyników g³osowania,
- sporz¹dzenie protoko³ów o wynikach wyborów,
- og³oszenie wyników wyborów.

3. Komisja z wykonanych czynno�ci sporz¹dza protokó³,
który podpisuj¹ przewodnicz¹cy i cz³onkowie komisji.

§ 15. 1. Zebranie mo¿e na wniosek 1/5 uprawnionych do
udzia³u w Zebraniu  odwo³aæ przed up³ywem kadencji przewod-
nicz¹cego ,poszczególnego cz³onka b¹d� ca³y Zarz¹d , je¿eli utra-
cili zaufanie mieszkañców.

2. - Rozstrzygniêcie nadzorcze Wojewody Opolskiego
Nr PN.III-MK-0911-1/90/03 z dnia 5 czerwca 2003r.

3. - Rozstrzygniêcie nadzorcze Wojewody Opolskiego
Nr PN.III-MK-0911-1/90/03 z dnia 5 czerwca 2003r.

4. Zebranie przed rozpoczêciem procedury odwo³ania zo-
bowi¹zane jest wys³uchaæ wyja�nieñ Zarz¹du w sprawie sta-
wianych mu zarzutów.

5. Przy odwo³aniu obowi¹zuje tryb przewidziany do wyboru
cz³onków Zarz¹du.

6. W przypadku odwo³ania Zarz¹du lub poszczególnych
jego cz³onków z przyczyn, o których mowa w ust.3, Zebranie na
okres do koñca kadencji wybiera nowy Zarz¹d lub poszczegól-
nych cz³onków w trybie okre�lonym w § 12 do 14 niniejszego
Statutu. Wyboru dokonuje siê na nastêpnym Zebraniu, które
zwo³uje Burmistrz.

7. Postanowienia ust. 6 stosuje siê odpowiednio w przy-
padku ust¹pienia Zarz¹du  lub poszczególnych jego cz³onków z
zajmowanej funkcji a tak¿e wskutek �mierci cz³onka Zarz¹du.

VII. GOSPODARKA MIENIEM I FINANSAMI OSIEDLA

§ 16. 1. Osiedle zarz¹dza mieniem gminnym przekaza-
nym mu do korzystania przez Radê Miejsk¹.

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

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

    2/ za³atwia bie¿¹ce sprawy zwi¹zane z korzystaniem z
mienia,

    3/ korzysta z mienia zgodnie z przeznaczeniem,

4/ mo¿e prowadziæ dzia³alno�æ gospodarcz¹ z wykorzysty-
waniem mienia, którym zarz¹dza, w zakresie nie wykraczaj¹cym
poza zadania o charakterze u¿yteczno�ci publicznej - po uzgod-
nieniu z Burmistrzem,

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

 6/ mo¿e wystêpowaæ w postêpowaniu cywilnym jako po-
wód, pozwany, wnioskodawca, uczestnik postêpowania egze-
kucyjnego oraz wykonywaæ uprawnienia i zadania, o których
mowa w § 3 pkt 6.

3. W sprawach okre�lonych w ust. 1 i 2 osiedle reprezen-
tuje Przewodnicz¹cy i jeden cz³onek Zarz¹du.

4. Osiedle obowi¹zane jest w swojej dzia³alno�ci stoso-
waæ przepisy ustawy  o zamówieniach publicznych.

§ 17. 1. Zarz¹d po otrzymaniu  od Burmistrza informacji do
projektu planu finansowego  w terminie do dnia  22 grudnia
przedk³ada plan finansowo- rzeczowy osiedla na  nastêpny rok.
Po otrzymaniu informacji o ostatecznych kwotach dochodów i
wydatków - dotycz¹cych osiedla - wynikaj¹cych z uchwa³y bu-
d¿etowej osiedle   zobowi¹zane jest dostosowaæ plan finanso-
wo - rzeczowy do tych kwot.

    Ostateczny plan finansowo - rzeczowy wymaga zatwier-
dzenia przez Zebranie  Osiedlowe.

2. �rodki finansowe dla osiedla przewidziane w bud¿ecie
Gminy na dany rok, przychody z mienia pozostaj¹cego w zarz¹-
dzie osiedla, dotacje celowe, dobrowolne wp³aty osób fizycz-
nych i prawnych oraz inne uzyskane �rodki  osiedle przeznacza
na cele okre�lone w planie finansowo - rzeczowym.

3. Obs³ugê finansowo - ksiêgow¹, w tym dochodów i wy-
datków osiedla prowadzi  Referat Finansowo - Ksiêgowy Urzê-
du Gminy i Miasta.

4. Bie¿¹cy nadzór nad czynno�ciami w ust. 1 - sprawuje
Burmistrz za  po�rednictwem Skarbnika Gminy.

VIII. NADZÓR NAD DZIA£ALNO�CI¥ OSIEDLA

§ 18. 1. Nadzór nad dzia³alno�ci¹ osiedla sprawuje Rada
Miejska i Burmistrz.

2. Rada Miejska nadzoruje dzia³alno�æ osiedla za pomo-
c¹ w³asnych komisji, przy czym przynajmniej raz na dwa lata
dokonuje kontroli gospodarki finansowej osiedla.

3. Burmistrz ma prawo wgl¹du do dokumentów, wstêpu
do pomieszczeñ i budynków nale¿¹cych do osiedla oraz ¿¹da-
nia od Zarz¹du niezbêdnych informacji i danych dotycz¹cych funk-
cjonowania osiedla.

4. Burmistrz jest obowi¹zany czuwaæ, aby mienie osiedla
nie by³o nara¿one na szkody i uszczuplenia oraz aby �rodki fi-
nansowe osiedla wydatkowane by³y zgodnie z obowi¹zuj¹cymi
przepisami.

5. Zarz¹d obowi¹zany jest przed³o¿yæ Burmistrzowi spra-
wozdanie - w zakresie przez niego ustalonym -  z gospodarki
finansowej za rok ubieg³y w terminie do koñca marca roku na-
stêpnego.

IX. POSTANOWIENIA KOÑCOWE

§ 19. W sprawach nie uregulowanych w niniejszym Statu-
cie zastosowanie maj¹ przepisy:

1/ ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorz¹dzie gminnym
/ Dz. U. z 2001 r. Nr 142 poz. 1592 z pó�n. zm./,

2/ ustawy z dnia 26 listopada 1998 r. o finansach publicz-
nych / Dz. U. Nr 155 poz.1014 z pó�n. zm./,

3/ Statutu  Gminy Ozimek.

Dziennik Urzêdowy
Województwa Opolskiego Nr 51      Poz.1043
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Za³¹cznik nr 2
do uchwa³y Nr VI / 55 / 03

                                                   z dnia 28 kwietnia 2003 r.

S T A T U T
OSIEDLA Nr 2 w  OZIMKU

I. POSTANOWIENIA OGÓLNE

§ 1. 1. Osiedle nr 2 w Ozimku, zwane dalej " Osiedlem ",
jest jednostk¹ pomocnicz¹ Gminy Ozimek, zwan¹ dalej " Gmin¹ ",
powo³an¹ do realizacji jej zadañ wynikaj¹cych z przepisów pra-
wa a w szczególno�ci  w zakresie zaspokajania potrzeb wspól-
noty samorz¹dowej mieszkañców.

2.  Osiedle nie posiada osobowo�ci prawnej.

3.  Osiedle jest wspólnot¹ samorz¹dow¹ osób maj¹cych
miejsce zamieszkania przy ulicach: Cmentarnej, Czêstochow-
skiej, D³uskiego, Kopernika, Korczaka, Krótkiej, Krzywej, Kwia-
towej, Le�nej, 1 Maja, 8 Marca, Mickiewicza, Sikorskiego, S³o-
wackiego, Sportowej, Szpitalnej, Wyzwolenia i przy Placu Wol-
no�ci.

§ 2. Osiedle obejmuje obszar 106 ha, a jego granice okre-
�lone zosta³y na planie Gminy stanowi¹cym za³¹cznik do niniej-
szego Statutu.

II. ZAKRES DZIA£ANIA I ZADANIA OSIEDLA

§ 3.Do zadañ osiedla 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, konserwacja, remont obiektów i urz¹dzeñ
komunalnych bêd¹cych w u¿ytkowaniu osiedla,

4/ decydowanie w sprawach mienia komunalnego prze-
kazanego osiedlu do korzystania uchwa³ami Rady Miejskiej,
korzystanie z tego mienia w zakresie zwyk³ego zarz¹du w rozu-
mieniu Kodeksu cywilnego oraz pobieranie dochodów z tego
mienia,

5/ prowadzenie gospodarki finansowej w ramach bud¿e-
tu Gminy,

6/ wykonywanie uprawnieñ oraz zadañ wynikaj¹cych z
posiadanej przez osiedle zdolno�ci s¹dowej w sprawach nale-
¿¹cych do jego w³a�ciwo�ci z mocy ustaw, Statutu Gminy oraz
niniejszego Statutu.

§ 4. Zadania okre�lone w § 3 osiedle realizuje poprzez:
1/ podejmowanie uchwa³ w sprawach osiedla w ramach

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

osiedla,
3/ wspó³uczestnictwo w organizowaniu i przeprowadza-

niu przez Radê Miejsk¹ konsultacji projektów uchwa³ w spra-
wach o podstawowym znaczeniu dla osiedla,

4/ wystêpowanie do Burmistrza b¹d� Rady Miejskiej o roz-
patrzenie  spraw, których za³atwienie wykracza poza mo¿liwo�ci
osiedla,

5/ udzia³ w postêpowaniu administracyjnym na zasadach
okre�lonych dla organizacji  spo³ecznych przez Kodeks postê-
powania administracyjnego.

III. ORGANY OSIEDLA

§ 5.1. Organem uchwa³odawczym w osiedlu jest Zebra-
nie Osiedlowe, zwane dalej  " Zebraniem ".

    Na zebraniu mog¹ byæ obecni wszyscy mieszkañcy za-
mieszkali na terenie osiedla.

   Prawo do udzia³u w Zebraniu maj¹ ci mieszkañcy za-
mieszkali na terenie osiedla, którzy  posiadaj¹ czynne prawo
wyborcze.

2. Organem wykonawczym w osiedlu jest 7 osobowy Zarz¹d.

3. Zarz¹d spo�ród siebie - w g³osowaniu tajnym - wybiera
przewodnicz¹cego.  Za wybranego uwa¿a siê tego cz³onka Za-
rz¹du, który otrzyma³ najwiêksz¹  liczbê g³osów, nie mniej ni¿ 3.

4. Kadencja Zarz¹du trwa 4 lata.

5. Po up³ywie kadencji Zarz¹d dzia³a do dnia wyboru no-
wego Zarz¹du.

IV. KOMPETENCJE, ZASADY I TRYB ZWO£YWANIA ZE-
BRANIA ORAZ WARUNKI  WA¯NO�CI PODEJMOWANYCH
UCHWA£

§ 6. 1. Zebranie :
 1/ wybiera i odwo³uje  cz³onków Zarz¹du,
 2/ uchwala roczny plan rzeczowo - finansowy osiedla, b¹d�

udziela Zarz¹dowi upowa¿nienia do jego zatwierdzenia,
 3/ rozpatruje sprawozdanie z pracy Zarz¹du,
 4/ podejmuje uchwa³y, maj¹ce charakter opinii, w spra-

wach:
      - tworzenia, ³¹czenia, podzia³u i zniesienia osiedla,
     - maj¹tkowych przekraczaj¹cych zakres zwyk³ego za-

rz¹du; dotyczy to  w szczególno�ci spraw zbycia, obci¹¿enia oraz
wydzier¿awienia i wynajmu mienia gminnego, przekazanego
osiedlu do korzystania,

        - innych a istotnych dla osiedla oraz w sprawach okre-
�lonych przepisami prawa.

2. Zebranie opiniuje w czê�ci dotycz¹cej osiedla, w ra-
mach przepisów ustawowych, przedstawione do konsultacji
przez Radê Miejsk¹ projekty uchwa³ w sprawach:

    1/ planu zagospodarowania przestrzennego,
    2/ przepisów prawa miejscowego.

3. Zebranie mo¿e upowa¿niæ Zarz¹d do przedstawienia
organom Gminy, w okresie miêdzy Zebraniami, opinii i wnio-
sków w sprawach z zakresu dzia³ania osiedla.

§ 7. 1. Zebranie jest zwo³ywane przez Zarz¹d z w³asnej
inicjatywy w miarê istniej¹cych potrzeb, nie rzadziej jednak ni¿
raz w  roku.

2. Zarz¹d zobowi¹zany jest zwo³aæ Zebranie na pisemny
wniosek:

    1/ co najmniej 1/5 mieszkañców osiedla uprawnionych
do udzia³u w Zebraniu,

    2/ Burmistrza .
    Zwo³ane w tym trybie Zebranie winno siê odbyæ w termi-

nie 14 dni, chyba, ¿e wnioskodawca  proponuje pó�niejszy ter-
min.

3. W przypadku nie zwo³ania przez Zarz¹d Zebrania w ter-
minach okre�lonych w   ust. 1 i 2, Zebranie zwo³uje Burmistrz .
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4. Ustalenia ust. 1 do 3 nie dotycz¹ Zebrañ, na których ma
byæ dokonany wybór  Zarz¹du ; Zebrania te zwo³uje Burmistrz,
okre�laj¹c termin ich odbycia oraz wyznaczaj¹c osobê, która
przewodniczyæ bêdzie temu Zebraniu.

§ 8.1. Zebranie jest wa¿ne, je¿eli o terminie jego odbycia
oraz proponowanym porz¹dku obrad  zostali powiadomieni -
z  7 dniowym wyprzedzeniem - mieszkañcy osiedla poprzez ob-
wieszczenie na  tablicy og³oszeñ lub w inny zwyczajowo przyjêty
w osiedlu sposób oraz je¿eli uczestniczy w nim co najmniej
1/5  mieszkañców uprawnionych do udzia³u w Zebraniu.

2.O ile w wyznaczonym terminie nie uzyskano niezbêdne-
go quorum, Zebranie mo¿e siê odbyæ w II terminie - wyznaczo-
nym w tym samym dniu po up³ywie 1/2 godziny, bez wzglêdu na
liczbê obecnych mieszkañców na Zebraniu.

§ 9. 1.  Zebranie otwiera i prowadzi przewodnicz¹cy lub
wyznaczony przez niego cz³onek Zarz¹du. Zebranie  mo¿e wy-
znaczyæ inn¹ osobê do prowadzenia Zebrania.

2.  Uprawnieni do udzia³u w Zebraniu potwierdzaj¹ swoj¹
obecno�æ na wy³o¿onej li�cie obecno�ci.

3.  Porz¹dek obrad, po przedstawieniu jego projektu przez
prowadz¹cego Zebranie ustala Zebranie.

4.  Obrady Zebrania s¹ protoko³owane przez osobê, któr¹
Zebranie do tego wyznaczy³o. Protokó³ podpisuje przewodni-
cz¹cy Zebrania oraz protokolant.

§ 10. 1. Uchwa³y Zebrania zapadaj¹ zwyk³¹ wiêkszo�ci¹
g³osów.

2. Uchwa³y Zebrania podpisuje przewodnicz¹cy Zebrania.

3. Uchwa³y Zebrania przewodnicz¹cy Zarz¹du przekazuje
Burmistrzowi.

4. Burmistrz sprawy wynikaj¹ce z uchwa³ za³atwia we w³a-
snym zakresie lub  przekazuje do rozpatrzenia Radzie Miejskiej.

5. O sposobie za³atwienia spraw, organy Gminy , o których
mowa w ust. 3 informuj¹ Zarz¹d.

V. ZARZ¥D

§ 11.1. Zarz¹d:

 1/ zwo³uje Zebrania, za wyj¹tkiem Zebrañ, o których mowa
w  § 7 ust. 4.

 2/ zaprasza na Zebranie osoby, których udzia³ w nim jest
wskazany,

 3/ przygotowuje projekty uchwa³ na Zebranie,

4/ zapoznaje Zebranie z inicjatywami mieszkañców w roz-
wi¹zywaniu problemów osiedla,

5/ organizuje wykonanie uchwa³ Zebrania oraz informuje
Zebranie o sposobie ich wykonania,

 6/ sk³ada raz w roku na Zebraniu sprawozdanie ze swej
dzia³alno�ci,

 7/ wspó³pracuje z Rad¹ Miejsk¹ i Burmistrzem oraz re-
prezentuje wobec nich mieszkañców osiedla,

 8/ uczestniczy w sesjach Rady Miejskiej, bez prawa do
g³osowania,

 9/ zarz¹dza przekazanym osiedlu mieniem komunalnym
w zakresie zwyk³ego zarz¹du w rozumieniu Kodeksu cywilnego,

10/ reprezentuje osiedle na zewn¹trz, w tym tak¿e w zakre-
sie wynikaj¹cym ze  zdolno�ci s¹dowej osiedla.

2. Pe³nienie funkcji w Zarz¹dzie ma charakter spo³eczny.

VI. TRYB WYBORU I ODWO£ANIA CZ£ONKÓW ZARZ¥DU

§ 12. 1. Wyboru cz³onków Zarz¹du dokonuje siê spo�ród
nieograniczonej liczby kandydatów, posiadaj¹cych czynne pra-
wo wyborcze, stale zamieszka³ych na terenie osiedla oraz nie
karanymi za przestêpstwa przeciwko mieniu.

2. Zg³oszenia kandydatów dokonuj¹ uczestnicy Zebrania.

3. Zg³oszeni kandydaci musz¹ wyraziæ zgodê na kandydo-
wanie.

§ 13. 1. Osoby uprawnione do g³osowania g³osuj¹ przy
u¿yciu kart do g³osowania opatrzonych pieczêci¹ " Urz¹d Gminy
i Miasta w Ozimku ".

2. Na karcie do g³osowania umieszcza siê nazwiska kan-
dydatów w porz¹dku alfabetycznym.

3. Za g³os wa¿ny uznaje siê ten, na którym pozostawiono
nie skre�lonych najwy¿ej tyle kandydatur, ile podlega wyborowi.

4. Dopisanie na karcie do g³osowania nazwiska kandy-
data, który nie zosta³ uprzednio zg³oszony powoduje niewa¿-
no�æ g³osu.

5. Za wybranych uznaje siê tych kandydatów, na których -
w kolejno�ci od 1 do 5 -oddano najwiêksz¹ liczbê   wa¿nie od-
danych g³osów .

§ 14. 1. Wybory przeprowadza komisja skrutacyjna w sk³a-
dzie 3 osób, wybrana spo�ród  osób uprawnionych do udzia³u w
Zebraniu. Cz³onkowie komisji wybieraj¹ spo�ród  siebie prze-
wodnicz¹cego, Cz³onkiem komisji nie mo¿e byæ osoba kandy-
duj¹ca na cz³onka Zarz¹du.

2. Do zadañ komisji nale¿y:
- sporz¹dzenie kart do g³osowania,
- przeprowadzenie g³osowania,
- ustalenie wyników g³osowania,
- sporz¹dzenie protoko³ów o wynikach wyborów,
- og³oszenie wyników wyborów.

3. Komisja z wykonanych czynno�ci sporz¹dza protokó³,
który podpisuj¹ przewodnicz¹cy i cz³onkowie komisji.

§ 15. 1. Zebranie mo¿e na wniosek 1/5 uprawnionych do
udzia³u w Zebraniu  odwo³aæ  przed up³ywem kadencji przewod-
nicz¹cego ,poszczególnego cz³onka b¹d� ca³y Zarz¹d , je¿eli utra-
cili zaufanie mieszkañców.
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4. Zebranie przed rozpoczêciem procedury odwo³ania zo-
bowi¹zane jest wys³uchaæ wyja�nieñ Zarz¹du w sprawie sta-
wianych mu zarzutów.

5. Przy odwo³aniu obowi¹zuje tryb przewidziany do wyboru
cz³onków Zarz¹du.

6. W przypadku odwo³ania Zarz¹du lub poszczególnych
jego cz³onków z przyczyn,  o których mowa w ust.3, Zebranie na
okres do koñca kadencji wybiera nowy  Zarz¹d lub poszczegól-
nych cz³onków w trybie okre�lonym w § 12 do 14 niniejszego
Statutu. Wyboru dokonuje siê na nastêpnym Zebraniu, które
zwo³uje Burmistrz.

7. Postanowienia ust. 6 stosuje siê odpowiednio w przy-
padku ust¹pienia Zarz¹du  lub poszczególnych jego cz³onków z
zajmowanej funkcji a tak¿e wskutek �mierci cz³onka Zarz¹du.

VII. GOSPODARKA MIENIEM I FINANSAMI OSIEDLA

§ 16. 1. Osiedle zarz¹dza mieniem gminnym przekaza-
nym mu do korzystania przez Radê Miejsk¹.

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

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

 2/ za³atwia bie¿¹ce sprawy zwi¹zane z korzystaniem z
mienia,

 3/ korzysta z mienia zgodnie z przeznaczeniem,

4/ mo¿e prowadziæ dzia³alno�æ gospodarcz¹ z wykorzysty-
waniem mienia, którym   zarz¹dza, w zakresie nie wykraczaj¹-
cym poza zadania o charakterze u¿yteczno�ci publicznej - po
uzgodnieniu z Burmistrzem,

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

 6/ mo¿e wystêpowaæ w postêpowaniu cywilnym jako po-
wód, pozwany, wnioskodawca, uczestnik postêpowania egze-
kucyjnego oraz wykonywaæ uprawnienia i zadania, o których
mowa w § 3 pkt 6.

3. W sprawach okre�lonych w ust. 1 i 2 osiedle reprezen-
tuje Przewodnicz¹cy i jeden cz³onek Zarz¹du.

4. Osiedle obowi¹zane jest w swojej dzia³alno�ci stoso-
waæ przepisy ustawy  o zamówieniach publicznych.

§ 17. 1. Zarz¹d po otrzymaniu  od Burmistrza informacji do
projektu planu finansowego w terminie do dnia 22 grudnia przed-
k³ada plan finansowo- rzeczowy osiedla na nastêpny rok. Po
otrzymaniu informacji o ostatecznych kwotach dochodów i wy-
datków - dotycz¹cych osiedla - wynikaj¹cych z uchwa³y bud¿eto-
wej osiedle    zobowi¹zane jest dostosowaæ plan finansowo -
rzeczowy do tych kwot.

    Ostateczny plan finansowo - rzeczowy wymaga zatwier-
dzenia przez Zebranie Osiedlowe.

2. �rodki finansowe dla osiedla przewidziane w bud¿ecie
Gminy na dany rok,  przychody z mienia pozostaj¹cego w zarz¹-
dzie osiedla, dotacje celowe,  dobrowolne wp³aty osób fizycz-
nych i prawnych oraz inne uzyskane �rodki osiedle przeznacza
na cele okre�lone w planie finansowo - rzeczowym.

3. Obs³ugê finansowo - ksiêgow¹, w tym dochodów i wy-
datków osiedla prowadzi Referat Finansowo - Ksiêgowy Urzê-
du Gminy i Miasta.

4. Bie¿¹cy nadzór nad czynno�ciami w ust. 1 - sprawuje
Burmistrz za po�rednictwem Skarbnika Gminy.

VIII. NADZÓR NAD DZIA£ALNO�CI¥ OSIEDLA

§ 18.1. Nadzór nad dzia³alno�ci¹ osiedla sprawuje Rada
Miejska i Burmistrz.

2. Rada Miejska nadzoruje dzia³alno�æ osiedla za pomo-
c¹ w³asnych komisji, przy czym przynajmniej raz na dwa lata
dokonuje kontroli gospodarki finansowej osiedla.

3. Burmistrz ma prawo wgl¹du do dokumentów, wstêpu
do pomieszczeñ i budynków nale¿¹cych do osiedla oraz ¿¹da-
nia od Zarz¹du niezbêdnych informacji i danych dotycz¹cych funk-
cjonowania osiedla.

4. Burmistrz jest obowi¹zany czuwaæ, aby mienie osiedla
nie by³o nara¿one na  szkody i uszczuplenia oraz aby �rodki
finansowe osiedla wydatkowane by³y  zgodnie z obowi¹zuj¹cy-
mi przepisami.

3. Zarz¹d obowi¹zany jest przed³o¿yæ Burmistrzowi spra-
wozdanie - w zakresie przez  niego ustalonym -  z gospodarki
finansowej za rok ubieg³y w terminie do koñca marca roku na-
stêpnego.

 IX. POSTANOWIENIA KOÑCOWE

§ 19. W sprawach nie uregulowanych w niniejszym Statu-
cie, zastosowanie maj¹ przepisy:

1/ ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorz¹dzie gminnym
/ Dz. U. z 2001 r. Nr 142  poz. 1592 z pó�. zm./,

2/ ustawy z dnia 26 listopada 1998 r. o finansach publicz-
nych / Dz. U. Nr 155 poz. 1014 z pó¿. zm./,

3/ Statutu  Gminy Ozimek.
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                                                                           Za³¹cznik nr 3
do uchwa³y Nr VI / 55 / 03

                                             z dnia 28 kwietnia 2003 r.

S T A T U T
OSIEDLA Nr 3 w  OZIMKU

I. POSTANOWIENIA OGÓLNE

§ 1.1. Osiedle nr 3 w Ozimku, zwane dalej " Osiedlem ",
jest jednostk¹ pomocnicz¹ Gminy Ozimek, zwan¹ dalej " Gmin¹ ",
powo³an¹ do realizacji jej zadañ wynikaj¹cych z przepisów pra-
wa a w szczególno�ci  w zakresie zaspokajania potrzeb wspól-
noty samorz¹dowej mieszkañców.

2.  Osiedle nie posiada osobowo�ci prawnej.

3. Osiedle jest wspólnot¹ samorz¹dow¹ osób maj¹cych
miejsce zamieszkania przy ulicach: Brzeziny, Daniecka, Dwor-
cowa, Graniczna, Jelenia, Kolejowa, £¹kowa, Ogrodowa, Opol-
ska, Piotra Kuczki, Polna, Przemys³owa, Robotnicza, Skrajna,
Waryñskiego, Wawrzynka, Zielona .

§ 2.  Osiedle obejmuje obszar 281 ha, a jego granice
okre�lone zosta³y na planie Gminy, stanowi¹cym za³¹cznik do
niniejszego Statutu.

II. ZAKRES DZIA£ANIA I ZADANIA OSIEDLA

§ 3. Do zadañ osiedla 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 wspólnych
prac na rzecz miejsca  zamieszkania, zw³aszcza w zakresie utrzy-
mania czysto�ci, spokoju i porz¹dku  publicznego,

3/ utrzymanie, konserwacja, remont obiektów i urz¹dzeñ
komunalnych bêd¹cych  w u¿ytkowaniu osiedla,

4/ decydowanie w sprawach mienia komunalnego prze-
kazanego osiedlu do  korzystania uchwa³ami Rady Miejskiej,
korzystanie z tego mienia w zakresie zwyk³ego zarz¹du w rozu-
mieniu Kodeksu cywilnego oraz pobieranie dochodów  z tego
mienia,

5/ prowadzenie gospodarki finansowej w ramach bud¿e-
tu Gminy,

6/ wykonywanie uprawnieñ oraz zadañ wynikaj¹cych z
posiadanej przez osiedle zdolno�ci s¹dowej w sprawach nale-
¿¹cych do jego w³a�ciwo�ci z mocy ustaw, Statutu Gminy oraz
niniejszego Statutu.

§ 4. Zadania okre�lone w § 3 osiedle realizuje poprzez:
1/ podejmowanie uchwa³ w sprawach osiedla w ramach

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

osiedla,
3/ wspó³uczestnictwo w organizowaniu i przeprowadza-

niu przez Radê Miejsk¹  konsultacji projektów uchwa³ w spra-
wach o podstawowym znaczeniu dla osiedla,

4/ wystêpowanie do Burmistrza b¹d� Rady Miejskiej o roz-
patrzenie  spraw, których za³atwienie wykracza poza mo¿liwo�ci
osiedla,

5/ udzia³ w postêpowaniu administracyjnym na zasadach
okre�lonych dla organizacji  spo³ecznych przez Kodeks postê-
powania administracyjnego.

III. ORGANY OSIEDLA

§ 5. 1. Organem uchwa³odawczym w osiedlu jest Zebra-
nie Osiedlowe, zwane dalej    " Zebraniem ".

    Na zebraniu mog¹ byæ obecni wszyscy mieszkañcy za-
mieszkali na terenie osiedla.

Prawo do udzia³u w Zebraniu maj¹ ci mieszkañcy zamieszkali
na terenie osiedla, którzy  posiadaj¹ czynne prawo wyborcze.

2. Organem wykonawczym w osiedlu jest 7 osobowy Zarz¹d.

3. Zarz¹d spo�ród siebie - w g³osowaniu tajnym - wybiera
przewodnicz¹cego.

  Za wybranego uwa¿a siê tego cz³onka Zarz¹du, który otrzy-
ma³ najwiêksz¹ liczbê g³osów, nie mniej ni¿ 3.

4. Kadencja Zarz¹du trwa 4 lata.

5. Po up³ywie kadencji Zarz¹d dzia³a do dnia wyboru no-
wego Zarz¹du.

IV. KOMPETENCJE, ZASADY I TRYB ZWO£YWANIA ZE-
BRANIA ORAZ WARUNKI  WA¯NO�CI PODEJMOWANYCH
UCHWA£

§ 6. 1. Zebranie :
    1/ wybiera i odwo³uje  cz³onków Zarz¹du,
   2/ uchwala roczny plan rzeczowo - finansowy osiedla,

b¹d� udziela Zarz¹dowi upowa¿nienia do jego zatwierdzenia,
    3/ rozpatruje sprawozdanie z pracy Zarz¹du,
    4/ podejmuje uchwa³y, maj¹ce charakter opinii, w spra-

wach:
       - tworzenia, ³¹czenia, podzia³u i zniesienia osiedla,
      - maj¹tkowych przekraczaj¹cych zakres zwyk³ego za-

rz¹du; dotyczy to  w szczególno�ci spraw zbycia, obci¹¿enia oraz
wydzier¿awienia i wynajmu mienia gminnego, przekazanego
osiedlu do korzystania,

        - innych a istotnych dla osiedla oraz w sprawach okre-
�lonych przepisami prawa.

2. Zebranie opiniuje w czê�ci dotycz¹cej osiedla, w ra-
mach przepisów ustawowych, przedstawione do konsultacji
przez Radê Miejsk¹ projekty uchwa³ w sprawach:

   1/ planu zagospodarowania przestrzennego,

  2/ przepisów prawa miejscowego.

3. Zebranie mo¿e upowa¿niæ Zarz¹d do przedstawienia
organom Gminy, w okresie miêdzy Zebraniami, opinii i wnio-
sków w sprawach z zakresu dzia³ania osiedla.

§ 7. 1. Zebranie jest zwo³ywane przez Zarz¹d z w³asnej
inicjatywy w miarê istniej¹cych  potrzeb, nie rzadziej jednak ni¿
raz w  roku.

2. Zarz¹d zobowi¹zany jest zwo³aæ Zebranie na pisemny
wniosek:

1/ co najmniej 1/5 mieszkañców osiedla uprawnionych
do udzia³u w Zebraniu,

2/ Burmistrza .

Zwo³ane w tym trybie Zebranie winno siê odbyæ w termi-
nie 14 dni, chyba, ¿e wnioskodawca  proponuje pó�niejszy ter-
min.
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3. W przypadku nie zwo³ania przez Zarz¹d Zebrania w ter-
minach okre�lonych w   ust. 1 i 2, Zebranie zwo³uje Burmistrz .

4. Ustalenia ust. 1 do 3 nie dotycz¹ Zebrañ, na których ma
byæ dokonany wybór  Zarz¹du ; Zebrania te zwo³uje Burmistrz,
okre�laj¹c termin ich odbycia oraz  wyznaczaj¹c osobê, która
przewodniczyæ bêdzie temu Zebraniu.

§ 8. 1. Zebranie jest wa¿ne, je¿eli o terminie jego odbycia
oraz proponowanym porz¹dku obrad  zostali powiadomieni -
z 7 dniowym wyprzedzeniem - mieszkañcy osiedla  poprzez ob-
wieszczenie na  tablicy og³oszeñ lub w inny zwyczajowo przyjêty
w osiedlu sposób oraz je¿eli uczestniczy w nim co najmniej
1/5  mieszkañców   uprawnionych do udzia³u w Zebraniu.

2. O ile w wyznaczonym terminie nie uzyskano niezbêdne-
go quorum, Zebranie mo¿e siê odbyæ w II terminie - wyznaczo-
nym w tym samym dniu po up³ywie 1/2 godziny, bez wzglêdu na
liczbê obecnych mieszkañców na Zebraniu.

§ 9. 1.  Zebranie otwiera i prowadzi przewodnicz¹cy lub
wyznaczony przez niego cz³onek Zarz¹du. Zebranie  mo¿e wy-
znaczyæ inn¹ osobê do prowadzenia Zebrania.

2.  Uprawnieni do udzia³u w Zebraniu potwierdzaj¹ swoj¹
obecno�æ na wy³o¿onej li�cie obecno�ci.

3.  Porz¹dek obrad, po przedstawieniu jego projektu przez
prowadz¹cego Zebranie  ustala Zebranie.

4. Obrady Zebrania s¹ protoko³owane przez osobê, któr¹
Zebranie do tego  wyznaczy³o. Protokó³ podpisuje przewodni-
cz¹cy Zebrania oraz protokolant.

§ 10. 1. Uchwa³y Zebrania zapadaj¹ zwyk³¹ wiêkszo�ci¹
g³osów.

2. Uchwa³y Zebrania podpisuje przewodnicz¹cy Zebrania.

3. Uchwa³y Zebrania przewodnicz¹cy Zarz¹du przekazuje
Burmistrzowi.

4. Burmistrz sprawy wynikaj¹ce z uchwa³ za³atwia we w³a-
snym zakresie lub   przekazuje do rozpatrzenia Radzie Miejskiej.

5. O sposobie za³atwienia spraw, organy Gminy , o których
mowa w ust. 3 informuj¹ Zarz¹d.

V. ZARZ¥D

§ 11. 1. Zarz¹d:

 1/ zwo³uje Zebrania, za wyj¹tkiem Zebrañ, o których mowa
w  § 7 ust. 4.

 2/ zaprasza na Zebranie osoby, których udzia³ w nim jest
wskazany,

3/ przygotowuje projekty uchwa³ na Zebranie,

4/ zapoznaje Zebranie z inicjatywami mieszkañców w roz-
wi¹zywaniu problemów  osiedla,

5/ organizuje wykonanie uchwa³ Zebrania oraz informuje
Zebranie o sposobie  ich wykonania,

6/ sk³ada raz w roku na Zebraniu sprawozdanie ze swej
dzia³alno�ci,

7/ wspó³pracuje z Rad¹ Miejsk¹ i Burmistrzem oraz repre-
zentuje wobec nich mieszkañców osiedla,

8/ uczestniczy w sesjach Rady Miejskiej, bez prawa do
g³osowania,

9/ zarz¹dza przekazanym osiedlu mieniem komunalnym
w zakresie zwyk³ego zarz¹du w rozumieniu Kodeksu cywilnego,

10/ reprezentuje osiedle na zewn¹trz, w tym tak¿e w zakre-
sie wynikaj¹cym ze zdolno�ci s¹dowej osiedla.

2. Pe³nienie funkcji w Zarz¹dzie ma charakter spo³eczny.

VI. TRYB WYBORU I ODWO£ANIA CZ£ONKÓW ZARZ¥DU

§ 12. 1. Wyboru cz³onków Zarz¹du dokonuje siê spo�ród
nieograniczonej liczby  kandydatów, posiadaj¹cych czynne pra-
wo wyborcze, stale zamieszka³ych na terenie osiedla oraz nie
karanymi za przestêpstwa przeciwko mieniu.

2. Zg³oszenia kandydatów dokonuj¹ uczestnicy Zebrania.

3. Zg³oszeni kandydaci musz¹ wyraziæ zgodê na kandydo-
wanie.

§ 13. 1. Osoby uprawnione do g³osowania g³osuj¹ przy
u¿yciu kart do g³osowania opatrzonych pieczêci¹ " Urz¹d Gminy
i Miasta w Ozimku ".

2. Na karcie do g³osowania umieszcza siê nazwiska kan-
dydatów w porz¹dku alfabetycznym.

3. Za g³os wa¿ny uznaje siê ten, na którym pozostawiono
nie skre�lonych najwy¿ej tyle kandydatur, ile podlega wyborowi.

4. Dopisanie na karcie do g³osowania nazwiska kandy-
data, który nie zosta³ uprzednio zg³oszony powoduje niewa¿-
no�æ g³osu.

5. Za wybranych uznaje siê tych kandydatów, na których -
w kolejno�ci od 1 do 5 - oddano najwiêksz¹ liczbê   wa¿nie
oddanych g³osów .

§ 14. 1. Wybory przeprowadza komisja skrutacyjna w sk³a-
dzie 3 osób, wybrana spo�ród osób uprawnionych do udzia³u w
Zebraniu. Cz³onkowie komisji wybieraj¹ spo�ród siebie prze-
wodnicz¹cego, Cz³onkiem komisji nie mo¿e byæ osoba kandy-
duj¹ca na cz³onka Zarz¹du.

2. Do zadañ komisji nale¿y:
- sporz¹dzenie kart do g³osowania,
- przeprowadzenie g³osowania,
- ustalenie wyników g³osowania,
- sporz¹dzenie protoko³ów o wynikach wyborów,
- og³oszenie wyników wyborów.

3. Komisja z wykonanych czynno�ci sporz¹dza protokó³,
który podpisuj¹  przewodnicz¹cy i cz³onkowie komisji.

§ 15. 1. Zebranie mo¿e na wniosek 1/5 uprawnionych do
udzia³u w Zebraniu  odwo³aæ  przed up³ywem kadencji przewod-
nicz¹cego ,poszczególnego cz³onka b¹d� ca³y Zarz¹d , je¿eli utra-
cili zaufanie mieszkañców.
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2. - Rozstrzygniêcie nadzorcze Wojewody Opolskiego
Nr PN.III-MK-0911-1/90/03 z dnia 5 czerwca 2003r.

3. - Rozstrzygniêcie nadzorcze Wojewody Opolskiego
Nr PN.III-MK-0911-1/90/03 z dnia 5 czerwca 2003r.

4. Zebranie przed rozpoczêciem procedury odwo³ania zo-
bowi¹zane jest wys³uchaæ wyja�nieñ Zarz¹du w sprawie sta-
wianych mu zarzutów.

5. Przy odwo³aniu obowi¹zuje tryb przewidziany do wyboru
cz³onków Zarz¹du.

6. W przypadku odwo³ania Zarz¹du lub poszczególnych
jego cz³onków z przyczyn,  o których mowa w ust.3, Zebranie na
okres do koñca kadencji wybiera nowy Zarz¹d lub poszczegól-
nych cz³onków w trybie okre�lonym w § 12 do  14 niniejszego
Statutu. Wyboru dokonuje siê na nastêpnym Zebraniu, które
zwo³uje Burmistrz.

7. Postanowienia ust. 6 stosuje siê odpowiednio w przy-
padku ust¹pienia Zarz¹du  lub poszczególnych jego cz³onków z
zajmowanej funkcji a tak¿e wskutek �mierci cz³onka Zarz¹du.

VII. GOSPODARKA MIENIEM I FINANSAMI OSIEDLA

§ 16. 1. Osiedle zarz¹dza mieniem gminnym przekaza-
nym mu do korzystania przez  Radê Miejsk¹.

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

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

 2/ za³atwia bie¿¹ce sprawy zwi¹zane z korzystaniem z
mienia,

3/ korzysta z mienia zgodnie z przeznaczeniem,

 4/ mo¿e prowadziæ dzia³alno�æ gospodarcz¹ z wykorzy-
stywaniem mienia, którym  zarz¹dza, w zakresie nie wykraczaj¹-
cym poza zadania o charakterze u¿yteczno�ci publicznej - po
uzgodnieniu z Burmistrzem,

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

6/ mo¿e wystêpowaæ w postêpowaniu cywilnym jako po-
wód, pozwany,  wnioskodawca, uczestnik postêpowania egze-
kucyjnego oraz wykonywaæ uprawnienia i zadania, o których
mowa w § 3 pkt 6.

3. W sprawach okre�lonych w ust. 1 i 2 osiedle reprezen-
tuje Przewodnicz¹cy  i jeden cz³onek Zarz¹du.

4. Osiedle obowi¹zane jest w swojej dzia³alno�ci stoso-
waæ przepisy ustawy   o zamówieniach publicznych.

§ 17. 1. Zarz¹d po otrzymaniu  od Burmistrza informacji do
projektu planu finansowego nastêpny rok.

    Po otrzymaniu informacji o ostatecznych kwotach do-
chodów i wydatków - dotycz¹cych osiedla - wynikaj¹cych z uchwa-
³y bud¿etowej osiedle zobowi¹zane jest dostosowaæ plan finan-
sowo - rzeczowy do tych kwot.

    Ostateczny plan finansowo - rzeczowy wymaga zatwier-
dzenia przez Zebranie Osiedlowe.

2. �rodki finansowe dla osiedla przewidziane w bud¿ecie
Gminy na dany rok, dobrowolne wp³aty osób fizycznych i praw-
nych oraz inne uzyskane �rodki osiedle przeznacza na cele okre-
�lone w planie finansowo - rzeczowym.

3. Obs³ugê finansowo - ksiêgow¹, w tym dochodów i wy-
datków osiedla prowadzi  Referat Finansowo - Ksiêgowy Urzê-
du Gminy i Miasta.

4. Bie¿¹cy nadzór nad czynno�ciami w ust. 1 - sprawuje
Burmistrz za po�rednictwem Skarbnika Gminy.

VIII. NADZÓR NAD DZIA£ALNO�CI¥ OSIEDLA

§ 18. 1. Nadzór nad dzia³alno�ci¹ osiedla sprawuje Rada
Miejska i Burmistrz.

2. Rada Miejska nadzoruje dzia³alno�æ osiedla za pomo-
c¹ w³asnych komisji, przy czym przynajmniej raz na dwa lata
dokonuje kontroli gospodarki finansowej osiedla.

3. Burmistrz ma prawo wgl¹du do dokumentów, wstêpu
do pomieszczeñ i budynków  nale¿¹cych do osiedla oraz ¿¹da-
nia od Zarz¹du niezbêdnych informacji  i danych dotycz¹cych
funkcjonowania osiedla.

4. Burmistrz jest obowi¹zany czuwaæ, aby mienie osiedla
nie by³o nara¿one na szkody i uszczuplenia oraz aby �rodki fi-
nansowe osiedla wydatkowane by³y  zgodnie z obowi¹zuj¹cymi
przepisami.

5. Zarz¹d obowi¹zany jest przed³o¿yæ Burmistrzowi spra-
wozdanie - w zakresie przez  niego ustalonym -  z gospodarki
finansowej za rok ubieg³y w terminie do koñca marca roku na-
stêpnego.

IX. POSTANOWIENIA KOÑCOWE

§ 19. W sprawach nie uregulowanych w niniejszym Statu-
cie,  zastosowanie maj¹ przepisy:

1/ ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorz¹dzie gminnym
/ Dz. U. z 2001 r. Nr 142  poz. 1592 z pó�n. zm./,

2/ ustawy z dnia 26 listopada 1998 r. o finansach publicz-
nych / Dz. U. Nr 155 poz.1014 z pó�n. zm./,

3/ Statutu  Gminy Ozimek.

Dziennik Urzêdowy
Województwa Opolskiego Nr 51      Poz.1043
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