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Na podstawie art. 35 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r.
o samorz¹dzie gminnym /Dz. U. z 2001 r. Nr 142 poz. 1591; 2002 r.
Nr 23 poz. 220, Nr 62 poz. 558, Nr 113 poz. 984, Nr 214 poz.
1806/- Rada Miejska uchwala, co nastêpuje:

§ 1.  Po przeprowadzeniu konsultacji z mieszkañcami ,
nadaje siê Statuty So³ectwom Gminy Korfantów , w brzmieniu
okre�lonym w za³¹cznikach do niniejszej uchwa³y:

1. Statut So³ectwa Borek - za³¹cznik nr 1
2. Statut So³ectwa Gry¿ów - za³¹cznik nr 2
3. Statut So³ectwa Jegielnica - za³¹cznik nr 3
4. Statut So³ectwa Kuropas - za³¹cznik nr 4
5. Statut So³ectwa Ku�nica Ligocka - za³¹cznik nr 5
6. Statut So³ectwa Myszowice - za³¹cznik nr 6
7. Statut So³ectwa Niesiebêdowice - za³¹cznik nr 7
8. Statut So³ectwa Piechocice - za³¹cznik nr 8
9. Statut So³ectwa Ple�nica - za³¹cznik nr 9
10. Statut So³ectwa Przechód -          za³¹cznik nr 10
11. Statut So³ectwa Przydro¿e Ma³e -          za³¹cznik nr 11
12. Statut So³ectwa Przydro¿e Wielkie -      za³¹cznik nr 12
13. Statut So³ectwa Puszyna -         za³¹cznik nr 13
14. Statut So³ectwa R¹czka -          za³¹cznik nr 14
15. Statut So³ectwa Rynarcice -          za³¹cznik nr 15
16. Statut So³ectwa Rzymkowice -           za³¹cznik nr 16
17. Statut So³ectwa Stara Jamka -          za³¹cznik nr 17
18. Statut So³ectwa �cinawa Ma³a -         za³¹cznik nr 18
19. Statut So³ectwa �cinawa Nyska -          za³¹cznik nr 19
20. Statut So³ectwa Wê¿a -          za³¹cznik nr 20
21. Statut So³ectwa Wielkie £¹ki -           za³¹cznik nr 21
22. Statut So³ectwa W³odary -          za³¹cznik nr 22
23. Statut So³ectwa W³ostowa -         za³¹cznik nr 23.

§ 2. Wykonanie uchwa³y powierza siê Burmistrzowi.

§ 3. Traci moc uchwa³a Nr VII/42/95 Rady Miejskiej w Kor-
fantowie z dnia 28 lutego 1995 r. w sprawie nadania Statutów
So³ectwom Gminy Korfantów.

§ 4. 1. Uchwa³a podlega og³oszeniu w Dzienniku Urzêdo-
wym Województwa Opolskiego.

2. Uchwa³a wchodzi w ¿ycie po up³ywie 14 dni od jej og³o-
szenia.

Przewodnicz¹cy
Jan Oleksów

Za³¹cznik nr 1
do uchwa³y Nr V/38/2003
z dnia 30 kwietnia 2003 r.

Statut So³ectwa

Rozdzia³ I
Nazwa i teren dzia³ania

§ 1. 1. Ogó³ mieszkañców So³ectwa   Borek stanowi Sa-
morz¹d Mieszkañców So³ectwa.

1099

Uchwa³a Nr V/38/2003
Rady Miejskiej w Korfantowie

z dnia 30 kwietnia 2003 r.

w sprawie nadania Statutów So³ectwom Gminy Korfantów.

2. Nazwa Samorz¹du Mieszkañców brzmi: So³ectwo Borek.

§ 2. 1. So³ectwo Borek jest jednostk¹ pomocnicz¹ Gmi-
ny, której mieszkañcy wspólnie z  innymi  So³ectwami tworz¹
wspólnotê samorz¹dow¹ Gminy Korfantów.

2. Samorz¹d mieszkañców So³ectwa Borek dzia³a na pod-
stawie przepisów, w szczególno�ci:

- ustawy z dnia 8 marca 1990 r. samorz¹dzie gminnym,
- Statutu Gminy Korfantów,
- niniejszego Statutu.

§ 3. Teren dzia³ania So³ectwa obejmuje miejscowo�æ
Borek.

Rozdzia³ II
Organizacja i zakres dzia³ania

§ 4. 1. Organami So³ectwa s¹ :
a) Zebranie Wiejskie,
b) So³tys,
c) Rada So³ecka.
2. Kadencja So³tysa i Rady So³eckiej trwa cztery lata i koñ-

czy siê w momencie wyboru nowych organów.
3. Zebranie Wiejskie, celem dokonania wyboru So³tysa i

Rady So³eckiej zwo³uje Burmistrz Korfantowa nie pó�niej ni¿ w
ci¹gu sze�ciu miesiêcy po wyborach do Rady Miejskiej.

§ 5. 1. Zebranie Wiejskie jest organem uchwa³odawczym
w So³ectwie.

2. So³tys jest organem wykonawczym So³ectwa.

§ 6. Do zadañ Samorz¹du Mieszkañców So³ectwa nale¿y
w szczególno�ci:

a) udzia³ w rozpatrywaniu spraw socjalno-bytowych, opie-
ki zdrowotnej, kulturalnych, sportu, wypoczynku i innych zwi¹za-
nych z miejscem zamieszkania,

b) kszta³towanie zasad wspó³¿ycia spo³ecznego,
c) organizowanie wspólnych prac na rzecz So³ectwa.

§ 7. Zadania okre�lone w § 6 Samorz¹d Mieszkañców
So³ectwa realizuje w szczególno�ci poprzez:

a) podejmowanie uchwa³ w sprawach So³ectwa w ramach
przyznanych kompetencji,

b) opiniowanie spraw nale¿¹cych do zakresu dzia³ania
Samorz¹du Mieszkañców So³ectwa,

c) wspó³uczestnictwo w organizowaniu i przeprowadza-
niu przez Radê Miejsk¹ konsultacji spo³ecznej projektów uchwa³
Rady w sprawach o podstawowym znaczeniu dla mieszkañców
So³ectwa,

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

e) wspó³pracê z radnymi z terenu So³ectwa w zakresie
organizacji spotkañ  z wyborcami, dy¿urów oraz kierowania do
nich wniosków dotycz¹cych So³ectwa,
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f) ustalanie zadañ dla So³tysa do realizacji miêdzy Zebra-
niami Wiejskimi.

§ 8. Zebranie Wiejskie opiniuje, w czê�ci dotycz¹cej So-
³ectwa, przedstawione do konsultacji przez Radê Miejsk¹ pro-
jekty uchwa³ w sprawach :

1/planu zagospodarowania przestrzennego,
2/planu bud¿etu na dany rok,
3/innych projektów uchwa³ przed³o¿onych do zaopinio-

wania.

§ 9. Uchwa³y, wnioski i opinie Zebrania Wiejskiego So³tys
przekazuje Burmistrzowi Korfantowa.

§ 10. Do realizacji wspólnych przedsiêwziêæ Samorz¹d
Mieszkañców So³ectwa mo¿e nawi¹zaæ wspó³pracê z innymi
samorz¹dami i w tym celu zawieraæ porozumienia okre�laj¹ce
zakres i sposób wykonania wspólnych zadañ.

Rozdzia³ III
So³tys i Rada So³ecka

§ 11. 1. Mieszkañcy So³ectwa wybieraj¹ ze swego grona
So³tysa i Radê So³eck¹.

2. Wybór So³tysa i Rady So³eckiej odbywa siê na Zebraniu
Wiejskim zwo³anym przez Burmistrza.

3. Funkcje So³tysa i w Radzie So³eckiej sprawowane s¹
spo³ecznie.

§ 12. 1. Do obowi¹zków So³tysa nale¿y w szczególno�ci:
a) zwo³ywanie Zebrañ Wiejskich,
b) zwo³ywanie posiedzeñ Rady So³eckiej,
c) dzia³anie stosownie do wskazañ Zebrania Wiejskiego,

Rady Miejskiej i Burmistrza,
d) wp³ywanie na wykorzystywanie aktywno�ci mieszkañ-

ców So³ectwa s³u¿¹cej poprawie gospodarki i warunków ¿ycia
w So³ectwie,

e) reprezentowanie mieszkañców So³ectwa wobec Rady
Miejskiej,

f) uczestniczenie w naradach i szkoleniach So³tysów zwo-
³ywanych okresowo przez Burmistrza Korfantowa.

2. Na pierwszym Zebraniu Wiejskim w nowym roku kalen-
darzowym  So³tys przek³ada informacjê o swojej dzia³alno�ci za
rok ubieg³y.

3. Informacjê, o której mowa w ust. 2,  So³tys przedk³ada
Radzie Miejskiej w ci¹gu 30 dni po odbytym Zebraniu w celu
poddania dzia³alno�ci So³ectwa ocenie.

§ 13. So³tys bierze udzia³ w sesjach Rady Miejskiej.

§ 14.1. Rada So³ecka sk³ada siê z 5 osób. W sk³ad Rady
So³eckiej wchodzi So³tys jako jej Przewodnicz¹cy.

2. Posiedzenia Rady So³eckiej odbywaj¹ siê nie rzadziej
ni¿ raz na kwarta³.

3. Rada So³ecka wspomaga dzia³alno�æ So³tysa, w szcze-
gólno�ci w sprawach:

a) opracowania i przek³adania Zebraniu Wiejskiemu pro-
jektów uchwa³ w sprawach bêd¹cych przedmiotem rozpatrywa-
nia przez Zebranie,

b) opracowania i przek³adania Zebraniu Wiejskiemu pro-
jektów programu pracy samorz¹du,

c) wystêpowania wobec Zebrania Wiejskiego z inicjaty-
wami dotycz¹cymi udzia³u mieszkañców w rozwi¹zywaniu pro-
blemów so³ectwa i realizacji zadañ samorz¹du,

d) organizowania wykonania uchwa³ Zebrania Wiejskie-
go oraz kontroli ich realizacji,

e) decydowania w sprawach udzia³u samorz¹du miesz-
kañców wsi w realizacji inicjatyw spo³ecznych,

f) wspó³dzia³ania z innymi organizacjami spo³ecznymi dzia-
³aj¹cymi w danym so³ectwie,

g) opracowania informacji ze swej dzia³alno�ci na Zebra-
nia Wiejskie.

Rozdzia³ IV
Zasady i tryb zwo³ywania Zebrania Wiejskiego oraz wa-

runki wa¿no�ci podejmowanych uchwa³

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

§ 16. Zebranie Wiejskie,  za wyj¹tkiem Zebrania, o którym
mowa w § 4 ust. 3 niniejszego Statutu ,zwo³uje So³tys:

a) z w³asnej inicjatywy,
b) na wniosek pisemny co najmniej 1/5 uprawnionych do

udzia³u w Zebraniu mieszkañców,
c) na wniosek Rady Miejskiej lub Burmistrza.

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

2. Termin i miejsce Zebrania Wiejskiego podaje So³tys do
wiadomo�ci publicznej w sposób zwyczajowo przyjêty poprzez
zamieszczenie pisemnego og³oszenia na wiejskiej tablicy og³o-
szeñ, co najmniej na 7 dni przed terminem Zebrania.

§ 18. 1. Zebranie Wiejskie jest wa¿ne, gdy mieszkañcy
So³ectwa zostali o nim powiadomieni zgodnie z wymogami ni-
niejszego Statutu i bierze w nim udzia³ co najmniej 1/5 sta³ych
mieszkañców So³ectwa uprawnionych do g³osowania.

2. Zwo³uj¹cy Zebranie mo¿e zarz¹dziæ odbycie nastêpne-
go Zebrania Wiejskiego po up³ywie 30 minut od pierwszego
terminu Zebrania, w tym samym dniu, bez wzglêdu na liczbê
osób uczestnicz¹cych w Zebraniu.

3. Zebraniu przewodniczy So³tys lub inna osoba wybrana
przez uczestników Zebrania w g³osowaniu jawnym.

4. Porz¹dek obrad ustala Zebranie Wiejskie na podsta-
wie projektu przed³o¿onego przez prowadz¹cego Zebranie.

5. Obowi¹zkiem So³tysa jest zapewnienie referentów
spraw rozpatrywanych przez Zebranie.

§ 19. 1. Uchwa³y i wnioski Zebrania Wiejskiego, za wyj¹t-
kiem uchwa³, o których mowa w § 25 ust. 3 i 4,  s¹ prawomocne,
gdy zapadaj¹ zwyk³¹ wiêkszo�ci¹ g³osów, tzn. liczba g³osów "za"
musi byæ wiêksza od g³osów "przeciwko".

2. G³osowanie odbywa siê w sposób jawny, za wyj¹tkiem
uchwa³ o których mowa  w § 23 ust 2 i 25 ust 3 i 4 niniejszego
Statutu.

3. Obrady Zebrania s¹ protoko³owane.
4. Protokó³ i uchwa³y Zebrania podpisuj¹ So³tys i osoba

prowadz¹ca Zebranie.
5. Orygina³ protoko³u wraz z list¹ obecno�ci w³asnorêcz-

nie podpisan¹ przez g³osuj¹cych  i bior¹cych udzia³ w Zebraniu,
podjête wnioski i opinie So³tys przekazuje w ci¹gu 7 dni Burmi-
strzowi Korfantowa.

Rozdzia³ V
Tryb wyboru i odwo³ania So³tysa i Rady So³eckiej

§ 20. 1. Zebranie Wiejskie, na którym ma byæ dokonany
wybór So³tysa i Rady So³eckiej, zwo³uje Burmistrz. W tym celu
Burmistrz okre�la termin, miejsce i godzinê Zebrania.
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2. Postanowienie o zwo³aniu Zebrania Wiejskiego podaje
siê do wiadomo�ci publicznej, co najmniej na 7 dni przed wyzna-
czon¹ dat¹ Zebrania.

§ 21. 1. Dla dokonania wa¿nego wyboru So³tysa i Rady
So³eckiej na Zebraniu Wiejskim wymagana jest obecno�æ co
najmniej 1/5 sta³ych mieszkañców uprawnionych do g³osowa-
nia.

2. O ile w wyznaczonym terminie na Zebraniu wyborczym
nie uzyska siê obecno�ci 1/5 sta³ych mieszkañców So³ectwa,
wybory przeprowadza siê w tym samym dniu po up³ywie 30 minut
od pierwotnego terminu Zebrania bez wzglêdu na liczbê uczest-
ników Zebrania.

§ 22. 1. Wybory So³tysa i Rady So³eckiej przeprowadza Ko-
misja Skrutacyjna wybrana spo�ród mieszkañców So³ectwa w
g³osowaniu jawnym.

2. Cz³onkiem Komisji Skrutacyjnej nie mo¿e byæ osoba
kandyduj¹ca na So³tysa lub cz³onka Rady So³eckiej.

§ 23. 1. Wybory odbywaj¹ siê przy nieograniczonej liczbie
kandydatów zg³oszonych bezpo�rednio na Zebraniu. Kandydaci
winni wyraziæ zgodê na kandydowanie.

2. Wyboru So³tysa i Rady So³eckiej dokonuje siê w trybie
okre�lonym w art. 36 ust. 2 ustawy o samorz¹dzie gminnym.

3. Za wybranych uwa¿a siê tych kandydatów, którzy uzyskali
najwiêksz¹ liczbê g³osów.

§ 24. 1. So³tys i cz³onkowie Rady So³eckiej s¹ bezpo�red-
nio odpowiedzialni przed Zebraniem Wiejskim i mog¹ byæ przez
Zebranie odwo³ani przed up³ywem kadencji, je¿eli nie wykonuj¹
swoich obowi¹zków, naruszaj¹ postanowienia niniejszego Sta-
tutu i uchwa³ Zebrania Wiejskiego.

2. Odwo³anie z zajmowanych funkcji winno byæ podjête po
wys³uchaniu zainteresowanych.

§ 25. 1.  Zebranie Wiejskie mo¿e odwo³aæ So³tysa i Radê
So³eck¹ przed up³ywem kadencji, je¿eli utracili zaufanie miesz-
kañców So³ectwa.

2. Odwo³anie So³tysa i Rady So³eckiej nastêpuje na wnio-
sek co najmniej 1/5 sta³ych mieszkañców So³ectwa posiadaj¹-
cych prawa wyborcze.

3. Uchwa³a w sprawie odwo³ania So³tysa i Rady So³eckiej
zapada zwyk³¹ wiêkszo�ci¹ g³osów w obecno�ci co najmniej
po³owy sta³ych mieszkañców So³ectwa w g³osowaniu tajnym.

4. Procedurê okre�lon¹ w niniejszym paragrafie stosuje
siê do odwo³ania Rady So³eckiej.

§ 26. Wybory uzupe³niaj¹ce przeprowadza siê na zasadach
zawartych w § 23 niniejszego Statutu.

§ 27. Zmian w Statucie So³ectwa dokonuje siê w trybie
okre�lonym dla jego uchwalenia:

a) na wniosek Zebrania Wiejskiego,
b) z inicjatywy Rady Miejskiej po przeprowadzonej konsul-

tacji na Zebraniu Wiejskim.

§ 28. 1. Statut niniejszy zosta³ przyjêty uchwa³¹ Nr V/38/2003
Rady Miejskiej w Korfantowie z dnia 30 kwietnia 2003 r. w spra-
wie nadania Statutów So³ectwom Gminy Korfantów.

2. Niniejszy Statut wchodzi w ¿ycie po up³ywie 14 dni od
daty og³oszenia w Dzienniku Urzêdowym Województwa Opol-
skiego.

Za³¹cznik nr 2
do uchwa³y Nr V/38/2003
z dnia 30 kwietnia 2003r .

Statut So³ectwa

Rozdzia³ I
 Nazwa i teren dzia³ania

§ 1. 1.Ogó³ mieszkañców So³ectwa Gry¿ów stanowi Sa-
morz¹d Mieszkañców So³ectwa.

2.Nazwa Samorz¹du Mieszkañców brzmi: So³ectwo Gry¿ów.

§ 2. 1.So³ectwo Gry¿ów jest jednostk¹ pomocnicz¹
Gminy, której mieszkañcy wspólnie z  innymi  So³ectwami tworz¹
wspólnotê samorz¹dow¹ Gminy Korfantów.

2.Samorz¹d mieszkañców So³ectwa Gry¿ów dzia³a na
podstawie przepisów, w szczególno�ci:

- ustawy z dnia 8 marca 1990 r. samorz¹dzie gminnym,
- Statutu Gminy Korfantów,
- niniejszego Statutu.

§ 3. Teren dzia³ania So³ectwa obejmuje miejscowo�æ
Gry¿ów.

Rozdzia³ II
Organizacja i zakres dzia³ania

§ 4. 1. Organami So³ectwa s¹ :
a) Zebranie Wiejskie,
b) So³tys,
c) Rada So³ecka.
2. Kadencja So³tysa i Rady So³eckiej trwa cztery lata i

koñczy siê w momencie wyboru nowych organów.
3. Zebranie Wiejskie, celem dokonania wyboru So³tysa i

Rady So³eckiej zwo³uje Burmistrz Korfantowa nie pó�niej ni¿ w
ci¹gu sze�ciu miesiêcy po wyborach do Rady Miejskiej.

§ 5. 1. Zebranie Wiejskie jest organem uchwa³odaw-
czym w So³ectwie.

2. So³tys jest organem wykonawczym So³ectwa.

§ 6. Do zadañ Samorz¹du Mieszkañców So³ectwa nale¿y
w szczególno�ci:

a) udzia³ w rozpatrywaniu spraw socjalno-bytowych, opieki
zdrowotnej, kulturalnych, sportu, wypoczynku i innych zwi¹za-
nych z miejscem zamieszkania,

b) kszta³towanie zasad wspó³¿ycia spo³ecznego,
c) organizowanie wspólnych prac na rzecz So³ectwa.

§ 7. Zadania okre�lone w § 6 Samorz¹d Mieszkañców
So³ectwa realizuje w szczególno�ci poprzez:

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

b) opiniowanie spraw nale¿¹cych do zakresu dzia³ania
Samorz¹du Mieszkañców So³ectwa,

c) wspó³uczestnictwo w organizowaniu i przeprowadza-
niu przez Radê Miejsk¹ konsultacji spo³ecznej projektów
uchwa³ Rady w sprawach o podstawowym znaczeniu dla miesz-
kañców So³ectwa,

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

e) wspó³pracê z radnymi z terenu So³ectwa w zakresie
organizacji spotkañ  z wyborcami, dy¿urów oraz kierowania do
nich wniosków dotycz¹cych So³ectwa,
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f) ustalanie zadañ dla So³tysa do realizacji miêdzy Zebra-
niami Wiejskimi.

§ 8. Zebranie Wiejskie opiniuje, w czê�ci dotycz¹cej So-
³ectwa, przedstawione do konsultacji przez Radê Miejsk¹ pro-
jekty uchwa³ w sprawach :

1/planu zagospodarowania przestrzennego,
2/planu bud¿etu na dany rok,
3/innych projektów uchwa³ przed³o¿onych do zaopiniowania.

§ 9. Uchwa³y, wnioski i opinie Zebrania Wiejskiego So³tys
przekazuje Burmistrzowi Korfantowa.

§ 10. Do realizacji wspólnych przedsiêwziêæ Samorz¹d
Mieszkañców So³ectwa mo¿e nawi¹zaæ wspó³pracê z innymi sa-
morz¹dami i w tym celu zawieraæ porozumienia okre�laj¹ce za-
kres i sposób wykonania wspólnych zadañ.

Rozdzia³ III
So³tys i Rada So³ecka

§ 11. 1. Mieszkañcy So³ectwa wybieraj¹ ze swego grona
So³tysa i Radê So³eck¹.

2. Wybór So³tysa i Rady So³eckiej odbywa siê na Zebraniu
Wiejskim zwo³anym przez Burmistrza.

3. Funkcje So³tysa i w Radzie So³eckiej sprawowane s¹
spo³ecznie.

§ 12. 1. Do obowi¹zków So³tysa nale¿y w szczególno�ci:
a) zwo³ywanie Zebrañ Wiejskich,
b) zwo³ywanie posiedzeñ Rady So³eckiej,
c) dzia³anie stosownie do wskazañ Zebrania Wiejskiego,

Rady Miejskiej i Burmistrza,
d) wp³ywanie na wykorzystywanie aktywno�ci mieszkañ-

ców So³ectwa s³u¿¹cej poprawie gospodarki i warunków ¿ycia w
So³ectwie,

e) reprezentowanie mieszkañców So³ectwa wobec Rady
Miejskiej,

f) uczestniczenie w naradach i szkoleniach So³tysów zwo-
³ywanych okresowo przez Burmistrza Korfantowa.

2. Na pierwszym Zebraniu Wiejskim w nowym roku kalen-
darzowym  So³tys przek³ada informacjê o swojej dzia³alno�ci za
rok ubieg³y.

3. Informacjê, o której mowa w ust. 2,  So³tys przedk³ada
Radzie Miejskiej w ci¹gu 30 dni po odbytym Zebraniu w celu
poddania dzia³alno�ci So³ectwa ocenie.

§ 13. So³tys bierze udzia³ w sesjach Rady Miejskiej.

§ 14.1. Rada So³ecka sk³ada siê z 7 osób. W sk³ad Rady
So³eckiej wchodzi So³tys jako jej Przewodnicz¹cy.

2. Posiedzenia Rady So³eckiej odbywaj¹ siê nie rzadziej
ni¿ raz na kwarta³.

3. Rada So³ecka wspomaga dzia³alno�æ So³tysa, w szcze-
gólno�ci w sprawach:

a) opracowania i przek³adania Zebraniu Wiejskiemu pro-
jektów uchwa³ w sprawach bêd¹cych przedmiotem rozpatrywa-
nia przez Zebranie,

b) opracowania i przek³adania Zebraniu Wiejskiemu pro-
jektów programu pracy samorz¹du,

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

d) organizowania wykonania uchwa³ Zebrania Wiejskiego
oraz kontroli ich realizacji,

e) decydowania w sprawach udzia³u samorz¹du miesz-
kañców wsi w realizacji inicjatyw spo³ecznych,

f) wspó³dzia³ania z innymi organizacjami spo³ecznymi dzia-
³aj¹cymi w danym so³ectwie,

g) opracowania informacji ze swej dzia³alno�ci na Zebra-
nia Wiejskie.

Rozdzia³ IV
Zasady i tryb zwo³ywania Zebrania Wiejskiego oraz wa-

runki wa¿no�ci podejmowanych uchwa³

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

§ 16. Zebranie Wiejskie,  za wyj¹tkiem Zebrania, o którym
mowa w § 4 ust. 3 niniejszego Statutu ,zwo³uje So³tys:

a) z w³asnej inicjatywy,
b) na wniosek pisemny co najmniej 1/5 uprawnionych do

udzia³u w Zebraniu mieszkañców,
c) na wniosek Rady Miejskiej lub Burmistrza.

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

2. Termin i miejsce Zebrania Wiejskiego podaje So³tys
do wiadomo�ci publicznej w sposób zwyczajowo przyjêty po-
przez zamieszczenie pisemnego og³oszenia na wiejskiej tabli-
cy og³oszeñ, co najmniej na 7 dni przed terminem Zebrania.

§ 18. 1. Zebranie Wiejskie jest wa¿ne, gdy mieszkañcy
So³ectwa zostali o nim powiadomieni zgodnie z wymogami ni-
niejszego Statutu i bierze w nim udzia³ co najmniej 1/5 sta³ych
mieszkañców So³ectwa uprawnionych do g³osowania.

2. Zwo³uj¹cy Zebranie mo¿e zarz¹dziæ odbycie nastêpne-
go Zebrania Wiejskiego po up³ywie 30 minut od pierwszego
terminu Zebrania, w tym samym dniu, bez wzglêdu na liczbê
osób uczestnicz¹cych w Zebraniu.

3. Zebraniu przewodniczy So³tys lub inna osoba wybrana
przez uczestników Zebrania w g³osowaniu jawnym.

4. Porz¹dek obrad ustala Zebranie Wiejskie na podsta-
wie projektu przed³o¿onego przez prowadz¹cego Zebranie.

5. Obowi¹zkiem So³tysa jest zapewnienie referentów
spraw rozpatrywanych przez Zebranie.

§ 19. 1. Uchwa³y i wnioski Zebrania Wiejskiego, za wyj¹t-
kiem uchwa³, o których mowa w § 25 ust. 3 i 4,  s¹ prawomocne,
gdy zapadaj¹ zwyk³¹ wiêkszo�ci¹ g³osów, tzn. liczba g³osów
"za" musi byæ wiêksza od g³osów "przeciwko".

2. G³osowanie odbywa siê w sposób jawny, za wyj¹tkiem
uchwa³ o których mowa  w § 23 ust 2 i 25 ust 3 i 4 niniejszego Statutu.

3. Obrady Zebrania s¹ protoko³owane.
4. Protokó³ i uchwa³y Zebrania podpisuj¹ So³tys i osoba

prowadz¹ca Zebranie.
5. Orygina³ protoko³u wraz z list¹ obecno�ci w³asnorêcz-

nie podpisan¹ przez g³osuj¹cych  i bior¹cych udzia³ w Zebraniu,
podjête wnioski i opinie So³tys przekazuje w ci¹gu 7 dni Burmi-
strzowi Korfantowa.

Rozdzia³ V
Tryb wyboru i odwo³ania So³tysa i Rady So³eckiej

§ 20. 1. Zebranie Wiejskie, na którym ma byæ dokonany
wybór So³tysa i Rady So³eckiej, zwo³uje Burmistrz. W tym celu
Burmistrz okre�la termin, miejsce i godzinê Zebrania.

2. Postanowienie o zwo³aniu Zebrania Wiejskiego poda-
je siê do wiadomo�ci publicznej, co najmniej na 7 dni przed
wyznaczon¹ dat¹ Zebrania.
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§ 21. 1. Dla dokonania wa¿nego wyboru So³tysa i Rady
So³eckiej na Zebraniu Wiejskim wymagana jest obecno�æ co naj-
mniej 1/5 sta³ych mieszkañców uprawnionych do g³osowania.

2. O ile w wyznaczonym terminie na Zebraniu wyborczym
nie uzyska siê obecno�ci 1/5 sta³ych mieszkañców So³ectwa,
wybory przeprowadza siê w tym samym dniu po up³ywie 30 minut
od pierwotnego terminu Zebrania bez wzglêdu na liczbê uczest-
ników Zebrania.

§ 22. 1. Wybory So³tysa i Rady So³eckiej przeprowadza Ko-
misja Skrutacyjna wybrana spo�ród mieszkañców So³ectwa w
g³osowaniu jawnym.

2. Cz³onkiem Komisji Skrutacyjnej nie mo¿e byæ osoba kan-
dyduj¹ca na So³tysa lub cz³onka Rady So³eckiej.

§ 23. 1. Wybory odbywaj¹ siê przy nieograniczonej liczbie
kandydatów zg³oszonych bezpo�rednio na Zebraniu. Kandydaci
winni wyraziæ zgodê na kandydowanie.

2. Wyboru So³tysa i Rady So³eckiej dokonuje siê w trybie
okre�lonym w art. 36 ust. 2 ustawy o samorz¹dzie gminnym.

3. Za wybranych uwa¿a siê tych kandydatów, którzy uzyskali
najwiêksz¹ liczbê g³osów.

§ 24. 1. So³tys i cz³onkowie Rady So³eckiej s¹ bezpo�red-
nio odpowiedzialni przed Zebraniem Wiejskim i mog¹ byæ przez
Zebranie odwo³ani przed up³ywem kadencji, je¿eli nie wykonuj¹
swoich obowi¹zków, naruszaj¹ postanowienia niniejszego Sta-
tutu i uchwa³ Zebrania Wiejskiego.

2. Odwo³anie z zajmowanych funkcji winno byæ podjête po
wys³uchaniu zainteresowanych.

§ 25. 1.  Zebranie Wiejskie mo¿e odwo³aæ So³tysa i Radê
So³eck¹ przed up³ywem kadencji, je¿eli utracili zaufanie miesz-
kañców So³ectwa.

2. Odwo³anie So³tysa i Rady So³eckiej nastêpuje na wnio-
sek co najmniej 1/5 sta³ych mieszkañców So³ectwa posiadaj¹-
cych prawa wyborcze.

3. Uchwa³a w sprawie odwo³ania So³tysa i Rady So³eckiej
zapada zwyk³¹ wiêkszo�ci¹ g³osów w obecno�ci co najmniej
po³owy sta³ych mieszkañców So³ectwa w g³osowaniu tajnym.

4. Procedurê okre�lon¹ w niniejszym paragrafie stosuje
siê do odwo³ania Rady So³eckiej.

§ 26. Wybory uzupe³niaj¹ce przeprowadza siê na zasadach
zawartych w § 23 niniejszego Statutu.

§ 27. Zmian w Statucie So³ectwa dokonuje siê w trybie okre-
�lonym dla jego uchwalenia:

a) na wniosek Zebrania Wiejskiego,
b) z inicjatywy Rady Miejskiej po przeprowadzonej konsul-

tacji na Zebraniu Wiejskim.

§ 28. 1. Statut niniejszy zosta³ przyjêty uchwa³¹ Nr V/38/2003
Rady Miejskiej w Korfantowie z dnia 30 kwietnia 2003 r. w spra-
wie nadania Statutów So³ectwom Gminy Korfantów.

2. Niniejszy Statut wchodzi w ¿ycie po up³ywie 14 dni od daty
og³oszenia w Dzienniku Urzêdowym Województwa Opolskiego.

Za³¹cznik nr 3
do uchwa³y Nr V/38/2003
z dnia 30 kwietnia 2003r .

Statut So³ectwa

Rozdzia³ I
Nazwa i teren dzia³ania

§ 1. 1.Ogó³ mieszkañców So³ectwa Jegielnica stanowi
Samorz¹d Mieszkañców So³ectwa.

2.Nazwa Samorz¹du Mieszkañców brzmi: So³ectwo  Je-
gielnica.

§ 2. 1.So³ectwo Jegielnica jest jednostk¹ pomocnicz¹
Gminy, której mieszkañcy wspólnie z  innymi  So³ectwami two-
rz¹ wspólnotê samorz¹dow¹ Gminy Korfantów.

2.Samorz¹d mieszkañców So³ectwa Jegielnica dzia³a
na podstawie przepisów, w szczególno�ci:

- ustawy z dnia 8 marca 1990 r. samorz¹dzie gminnym,
- Statutu Gminy Korfantów,
- niniejszego Statutu.

§ 3. Teren dzia³ania So³ectwa obejmuje miejscowo�æ
Jegielnica.

Rozdzia³ II
Organizacja i zakres dzia³ania

§ 4. 1. Organami So³ectwa s¹ :
a) Zebranie Wiejskie,
b) So³tys,
c) Rada So³ecka.
2. Kadencja So³tysa i Rady So³eckiej trwa cztery lata i

koñczy siê w momencie wyboru nowych organów.
3. Zebranie Wiejskie, celem dokonania wyboru So³tysa i

Rady So³eckiej zwo³uje Burmistrz Korfantowa nie pó�niej ni¿ w
ci¹gu sze�ciu miesiêcy po wyborach do Rady Miejskiej.

§ 5. 1. Zebranie Wiejskie jest organem uchwa³odaw-
czym w So³ectwie.

2. So³tys jest organem wykonawczym So³ectwa.

§ 6. Do zadañ Samorz¹du Mieszkañców So³ectwa nale-
¿y w szczególno�ci:

a) udzia³ w rozpatrywaniu spraw socjalno-bytowych, opie-
ki zdrowotnej, kulturalnych, sportu, wypoczynku i innych zwi¹-
zanych z miejscem zamieszkania,

b) kszta³towanie zasad wspó³¿ycia spo³ecznego,
c) organizowanie wspólnych prac na rzecz So³ectwa.

§ 7. Zadania okre�lone w § 6 Samorz¹d Mieszkañców
So³ectwa realizuje w szczególno�ci poprzez:

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

b) opiniowanie spraw nale¿¹cych do zakresu dzia³ania
Samorz¹du Mieszkañców So³ectwa,

c) wspó³uczestnictwo w organizowaniu i przeprowadza-
niu przez Radê Miejsk¹ konsultacji spo³ecznej projektów
uchwa³ Rady w sprawach o podstawowym znaczeniu dla miesz-
kañców So³ectwa,

d) wystêpowanie z wnioskami do Rady Miejskiej o roz-
patrzenie spraw, których za³atwienie wykracza poza mo¿liwo-
�ci mieszkañców So³ectwa,
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e) wspó³pracê z radnymi z terenu So³ectwa w zakresie
organizacji spotkañ  z wyborcami, dy¿urów oraz kierowania do
nich wniosków dotycz¹cych So³ectwa,

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

§ 8. Zebranie Wiejskie opiniuje, w czê�ci dotycz¹cej So-
³ectwa, przedstawione do konsultacji przez Radê Miejsk¹ pro-
jekty uchwa³ w sprawach :

1/planu zagospodarowania przestrzennego,
2/planu bud¿etu na dany rok,
3/innych projektów uchwa³ przed³o¿onych do zaopiniowania.

§ 9. Uchwa³y, wnioski i opinie Zebrania Wiejskiego So³tys
przekazuje Burmistrzowi Korfantowa.

§ 10. Do realizacji wspólnych przedsiêwziêæ Samorz¹d
Mieszkañców So³ectwa mo¿e nawi¹zaæ wspó³pracê z innymi
samorz¹dami i w tym celu zawieraæ porozumienia okre�laj¹ce
zakres i sposób wykonania wspólnych zadañ.

Rozdzia³ III
So³tys i Rada So³ecka

§ 11. 1. Mieszkañcy So³ectwa wybieraj¹ ze swego grona
So³tysa i Radê So³eck¹.

2. Wybór So³tysa i Rady So³eckiej odbywa siê na Zebraniu
Wiejskim zwo³anym przez Burmistrza.

3. Funkcje So³tysa i w Radzie So³eckiej sprawowane s¹
spo³ecznie.

§ 12. 1. Do obowi¹zków So³tysa nale¿y w szczególno�ci:
a) zwo³ywanie Zebrañ Wiejskich,
b) zwo³ywanie posiedzeñ Rady So³eckiej,
c) dzia³anie stosownie do wskazañ Zebrania Wiejskiego,

Rady Miejskiej i Burmistrza,
d) wp³ywanie na wykorzystywanie aktywno�ci mieszkañ-

ców So³ectwa s³u¿¹cej poprawie gospodarki i warunków ¿ycia
w So³ectwie,

e) reprezentowanie mieszkañców So³ectwa wobec Rady
Miejskiej,

f) uczestniczenie w naradach i szkoleniach So³tysów zwo-
³ywanych okresowo przez Burmistrza Korfantowa.

2. Na pierwszym Zebraniu Wiejskim w nowym roku kalen-
darzowym  So³tys przek³ada informacjê o swojej dzia³alno�ci za
rok ubieg³y.

3. Informacjê, o której mowa w ust. 2,  So³tys przedk³ada
Radzie Miejskiej w ci¹gu 30 dni po odbytym Zebraniu w celu
poddania dzia³alno�ci So³ectwa ocenie.

§ 13. So³tys bierze udzia³ w sesjach Rady Miejskiej.

§ 14.1. Rada So³ecka sk³ada siê z 4 osób. W sk³ad Rady
So³eckiej wchodzi So³tys jako jej Przewodnicz¹cy.

2. Posiedzenia Rady So³eckiej odbywaj¹ siê nie rzadziej
ni¿ raz na kwarta³.

3. Rada So³ecka wspomaga dzia³alno�æ So³tysa, w szcze-
gólno�ci w sprawach:

a) opracowania i przek³adania Zebraniu Wiejskiemu pro-
jektów uchwa³ w sprawach bêd¹cych przedmiotem rozpatrywa-
nia przez Zebranie,

b) opracowania i przek³adania Zebraniu Wiejskiemu pro-
jektów programu pracy samorz¹du,

c) wystêpowania wobec Zebrania Wiejskiego z inicjaty-
wami dotycz¹cymi udzia³u mieszkañców w rozwi¹zywaniu pro-
blemów so³ectwa i realizacji zadañ samorz¹du,

d) organizowania wykonania uchwa³ Zebrania Wiejskie-
go oraz kontroli ich realizacji,

e) decydowania w sprawach udzia³u samorz¹du miesz-
kañców wsi w realizacji inicjatyw spo³ecznych,

f) wspó³dzia³ania z innymi organizacjami spo³ecznymi dzia-
³aj¹cymi w danym so³ectwie,

g) opracowania informacji ze swej dzia³alno�ci na Zebra-
nia Wiejskie.

Rozdzia³ IV
Zasady i tryb zwo³ywania Zebrania Wiejskiego oraz wa-

runki wa¿no�ci podejmowanych uchwa³

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

§ 16. Zebranie Wiejskie,  za wyj¹tkiem Zebrania, o którym
mowa w § 4 ust. 3 niniejszego Statutu ,zwo³uje So³tys:

a) z w³asnej inicjatywy,
b) na wniosek pisemny co najmniej 1/5 uprawnionych do

udzia³u w Zebraniu mieszkañców,
c) na wniosek Rady Miejskiej lub Burmistrza.

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

2. Termin i miejsce Zebrania Wiejskiego podaje So³tys do
wiadomo�ci publicznej w sposób zwyczajowo przyjêty poprzez
zamieszczenie pisemnego og³oszenia na wiejskiej tablicy og³o-
szeñ, co najmniej na 7 dni przed terminem Zebrania.

§ 18. 1. Zebranie Wiejskie jest wa¿ne, gdy mieszkañcy
So³ectwa zostali o nim powiadomieni zgodnie z wymogami ni-
niejszego Statutu i bierze w nim udzia³ co najmniej 1/5 sta³ych
mieszkañców So³ectwa uprawnionych do g³osowania.

2. Zwo³uj¹cy Zebranie mo¿e zarz¹dziæ odbycie nastêpne-
go Zebrania Wiejskiego po up³ywie 30 minut od pierwszego
terminu Zebrania, w tym samym dniu, bez wzglêdu na liczbê
osób uczestnicz¹cych w Zebraniu.

3. Zebraniu przewodniczy So³tys lub inna osoba wybrana
przez uczestników Zebrania w g³osowaniu jawnym.

4. Porz¹dek obrad ustala Zebranie Wiejskie na podsta-
wie projektu przed³o¿onego przez prowadz¹cego Zebranie.

5. Obowi¹zkiem So³tysa jest zapewnienie referentów
spraw rozpatrywanych przez Zebranie.

§ 19. 1. Uchwa³y i wnioski Zebrania Wiejskiego, za wyj¹t-
kiem uchwa³, o których mowa w § 25 ust. 3 i 4,  s¹ prawomocne,
gdy zapadaj¹ zwyk³¹ wiêkszo�ci¹ g³osów, tzn. liczba g³osów "za"
musi byæ wiêksza od g³osów "przeciwko".

2. G³osowanie odbywa siê w sposób jawny, za wyj¹tkiem
uchwa³ o których mowa  w § 23 ust 2 i 25 ust 3 i 4 niniejszego
Statutu.

3. Obrady Zebrania s¹ protoko³owane.
4. Protokó³ i uchwa³y Zebrania podpisuj¹ So³tys i osoba

prowadz¹ca Zebranie.
5. Orygina³ protoko³u wraz z list¹ obecno�ci w³asnorêcz-

nie podpisan¹ przez g³osuj¹cych  i bior¹cych udzia³ w Zebraniu,
podjête wnioski i opinie So³tys przekazuje w ci¹gu 7 dni Burmi-
strzowi Korfantowa.

Rozdzia³ V
Tryb wyboru i odwo³ania So³tysa i Rady So³eckiej

§ 20. 1. Zebranie Wiejskie, na którym ma byæ dokonany
wybór So³tysa i Rady So³eckiej, zwo³uje Burmistrz. W tym celu
Burmistrz okre�la termin, miejsce i godzinê Zebrania.
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2. Postanowienie o zwo³aniu Zebrania Wiejskiego poda-
je siê do wiadomo�ci publicznej, co najmniej na 7 dni przed
wyznaczon¹ dat¹ Zebrania.

§ 21. 1. Dla dokonania wa¿nego wyboru So³tysa i Rady
So³eckiej na Zebraniu Wiejskim wymagana jest obecno�æ co naj-
mniej 1/5 sta³ych mieszkañców uprawnionych do g³osowania.

2. O ile w wyznaczonym terminie na Zebraniu wyborczym
nie uzyska siê obecno�ci 1/5 sta³ych mieszkañców So³ectwa,
wybory przeprowadza siê w tym samym dniu po up³ywie 30 mi-
nut od pierwotnego terminu Zebrania bez wzglêdu na liczbê
uczestników Zebrania.

§ 22. 1. Wybory So³tysa i Rady So³eckiej przeprowadza
Komisja Skrutacyjna wybrana spo�ród mieszkañców So³ectwa
w g³osowaniu jawnym.

2. Cz³onkiem Komisji Skrutacyjnej nie mo¿e byæ osoba
kandyduj¹ca na So³tysa lub cz³onka Rady So³eckiej.

§ 23. 1. Wybory odbywaj¹ siê przy nieograniczonej liczbie
kandydatów zg³oszonych bezpo�rednio na Zebraniu. Kandyda-
ci winni wyraziæ zgodê na kandydowanie.

2. Wyboru So³tysa i Rady So³eckiej dokonuje siê w trybie
okre�lonym w art. 36 ust. 2 ustawy o samorz¹dzie gminnym.

3. Za wybranych uwa¿a siê tych kandydatów, którzy uzy-
skali najwiêksz¹ liczbê g³osów.

§ 24. 1. So³tys i cz³onkowie Rady So³eckiej s¹ bezpo�red-
nio odpowiedzialni przed Zebraniem Wiejskim i mog¹ byæ przez
Zebranie odwo³ani przed up³ywem kadencji, je¿eli nie wykonuj¹
swoich obowi¹zków, naruszaj¹ postanowienia niniejszego Sta-
tutu i uchwa³ Zebrania Wiejskiego.

2. Odwo³anie z zajmowanych funkcji winno byæ podjête po
wys³uchaniu zainteresowanych.

§ 25. 1.  Zebranie Wiejskie mo¿e odwo³aæ So³tysa i Radê
So³eck¹ przed up³ywem kadencji, je¿eli utracili zaufanie miesz-
kañców So³ectwa.

2. Odwo³anie So³tysa i Rady So³eckiej nastêpuje na wnio-
sek co najmniej 1/5 sta³ych mieszkañców So³ectwa posiadaj¹-
cych prawa wyborcze.

3. Uchwa³a w sprawie odwo³ania So³tysa i Rady So³eckiej
zapada zwyk³¹ wiêkszo�ci¹ g³osów w obecno�ci co najmniej
po³owy sta³ych mieszkañców So³ectwa w g³osowaniu tajnym.

4. Procedurê okre�lon¹ w niniejszym paragrafie stosuje
siê do odwo³ania Rady So³eckiej.

§ 26. Wybory uzupe³niaj¹ce przeprowadza siê na zasa-
dach zawartych w § 23 niniejszego Statutu.

§ 27. Zmian w Statucie So³ectwa dokonuje siê w trybie
okre�lonym dla jego uchwalenia:

a) na wniosek Zebrania Wiejskiego,
b) z inicjatywy Rady Miejskiej po przeprowadzonej konsul-

tacji na Zebraniu Wiejskim.

§ 28. 1. Statut niniejszy zosta³ przyjêty uchwa³¹ Nr V/38/2003
Rady Miejskiej w Korfantowie z dnia 30 kwietnia 2003 r. w spra-
wie nadania Statutów So³ectwom Gminy Korfantów.

2. Niniejszy Statut wchodzi w ¿ycie po up³ywie 14 dni od
daty og³oszenia w Dzienniku Urzêdowym Województwa Opol-
skiego.

Za³¹cznik nr 4
do uchwa³y Nr V/38/2003
z dnia 30 kwietnia 2003r .

Statut So³ectwa

Rozdzia³ I
Nazwa i teren dzia³ania

§ 1. 1.Ogó³ mieszkañców So³ectwa  Kuropas,  stanowi
Samorz¹d Mieszkañców So³ectwa.

2.Nazwa Samorz¹du Mieszkañców brzmi: So³ectwo Ku-
ropas.

§ 2. 1.So³ectwo Kuropas jest jednostk¹ pomocnicz¹
Gminy, której mieszkañcy wspólnie z  innymi  So³ectwami tworz¹
wspólnotê samorz¹dow¹ Gminy Korfantów.

2.Samorz¹d mieszkañców So³ectwa Kuropas dzia³a na
podstawie przepisów, w szczególno�ci:

- ustawy z dnia 8 marca 1990 r. samorz¹dzie gminnym,
- Statutu Gminy Korfantów,
- niniejszego Statutu.

§ 3. Teren dzia³ania So³ectwa obejmuje miejscowo�æ
Kuropas.

Rozdzia³ II
Organizacja i zakres dzia³ania

§ 4. 1. Organami So³ectwa s¹ :
a) Zebranie Wiejskie,
b) So³tys,
c) Rada So³ecka.
2. Kadencja So³tysa i Rady So³eckiej trwa cztery lata i koñ-

czy siê w momencie wyboru nowych organów.
3. Zebranie Wiejskie, celem dokonania wyboru So³tysa i

Rady So³eckiej zwo³uje Burmistrz Korfantowa nie pó�niej ni¿ w
ci¹gu sze�ciu miesiêcy po wyborach do Rady Miejskiej.

§ 5. 1. Zebranie Wiejskie jest organem uchwa³odawczym
w So³ectwie.

2. So³tys jest organem wykonawczym So³ectwa.

§ 6. Do zadañ Samorz¹du Mieszkañców So³ectwa nale¿y
w szczególno�ci:

a) udzia³ w rozpatrywaniu spraw socjalno-bytowych, opie-
ki zdrowotnej, kulturalnych, sportu, wypoczynku i innych zwi¹za-
nych z miejscem zamieszkania,

b) kszta³towanie zasad wspó³¿ycia spo³ecznego,
c) organizowanie wspólnych prac na rzecz So³ectwa.

§ 7. Zadania okre�lone w § 6 Samorz¹d Mieszkañców
So³ectwa realizuje w szczególno�ci poprzez:

a) podejmowanie uchwa³ w sprawach So³ectwa w ramach
przyznanych kompetencji,

b) opiniowanie spraw nale¿¹cych do zakresu dzia³ania
Samorz¹du Mieszkañców So³ectwa,

c) wspó³uczestnictwo w organizowaniu i przeprowadza-
niu przez Radê Miejsk¹ konsultacji spo³ecznej projektów uchwa³
Rady w sprawach o podstawowym znaczeniu dla mieszkañców
So³ectwa,

d) wystêpowanie z wnioskami do Rady Miejskiej o rozpa-
trzenie spraw, których za³atwienie wykracza poza mo¿liwo�ci
mieszkañców So³ectwa,
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e) wspó³pracê z radnymi z terenu So³ectwa w zakresie
organizacji spotkañ  z wyborcami, dy¿urów oraz kierowania do
nich wniosków dotycz¹cych So³ectwa,

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

§ 8. Zebranie Wiejskie opiniuje, w czê�ci dotycz¹cej So-
³ectwa, przedstawione do konsultacji przez Radê Miejsk¹ pro-
jekty uchwa³ w sprawach :

1/planu zagospodarowania przestrzennego,
2/planu bud¿etu na dany rok,
3/innych projektów uchwa³ przed³o¿onych do zaopiniowania.

§ 9. Uchwa³y, wnioski i opinie Zebrania Wiejskiego So³tys
przekazuje Burmistrzowi Korfantowa.

§ 10. Do realizacji wspólnych przedsiêwziêæ Samorz¹d
Mieszkañców So³ectwa mo¿e nawi¹zaæ wspó³pracê z innymi
samorz¹dami i w tym celu zawieraæ porozumienia okre�laj¹ce
zakres i sposób wykonania wspólnych zadañ.

Rozdzia³ III
So³tys i Rada So³ecka

§ 11. 1. Mieszkañcy So³ectwa wybieraj¹ ze swego grona
So³tysa i Radê So³eck¹.

2. Wybór So³tysa i Rady So³eckiej odbywa siê na Zebraniu
Wiejskim zwo³anym przez Burmistrza.

3. Funkcje So³tysa i w Radzie So³eckiej sprawowane s¹
spo³ecznie.

§ 12. 1. Do obowi¹zków So³tysa nale¿y w szczególno�ci:
a) zwo³ywanie Zebrañ Wiejskich,
b) zwo³ywanie posiedzeñ Rady So³eckiej,
c) dzia³anie stosownie do wskazañ Zebrania Wiejskiego,

Rady Miejskiej i Burmistrza,
d) wp³ywanie na wykorzystywanie aktywno�ci mieszkañ-

ców So³ectwa s³u¿¹cej poprawie gospodarki i warunków ¿ycia
w So³ectwie,

e) reprezentowanie mieszkañców So³ectwa wobec Rady
Miejskiej,

f) uczestniczenie w naradach i szkoleniach So³tysów zwo-
³ywanych okresowo przez Burmistrza Korfantowa.

2. Na pierwszym Zebraniu Wiejskim w nowym roku kalen-
darzowym  So³tys przek³ada informacjê o swojej dzia³alno�ci za
rok ubieg³y.

3. Informacjê, o której mowa w ust. 2,  So³tys przedk³ada
Radzie Miejskiej w ci¹gu 30 dni po odbytym Zebraniu w celu
poddania dzia³alno�ci So³ectwa ocenie.

§ 13. So³tys bierze udzia³ w sesjach Rady Miejskiej.

§ 14.1. Rada So³ecka sk³ada siê z 4 osób. W sk³ad Rady
So³eckiej wchodzi So³tys jako jej Przewodnicz¹cy.

2. Posiedzenia Rady So³eckiej odbywaj¹ siê nie rzadziej
ni¿ raz na kwarta³.

3. Rada So³ecka wspomaga dzia³alno�æ So³tysa, w szcze-
gólno�ci w sprawach:

a) opracowania i przek³adania Zebraniu Wiejskiemu pro-
jektów uchwa³ w sprawach bêd¹cych przedmiotem rozpatrywa-
nia przez Zebranie,

b) opracowania i przek³adania Zebraniu Wiejskiemu pro-
jektów programu pracy samorz¹du,

c) wystêpowania wobec Zebrania Wiejskiego z inicjaty-
wami dotycz¹cymi udzia³u mieszkañców w rozwi¹zywaniu pro-
blemów so³ectwa i realizacji zadañ samorz¹du,

d) organizowania wykonania uchwa³ Zebrania Wiejskie-
go oraz kontroli ich realizacji,

e) decydowania w sprawach udzia³u samorz¹du miesz-
kañców wsi w realizacji inicjatyw spo³ecznych,

f) wspó³dzia³ania z innymi organizacjami spo³ecznymi dzia-
³aj¹cymi w danym so³ectwie,

g) opracowania informacji ze swej dzia³alno�ci na Zebra-
nia Wiejskie.

Rozdzia³ IV
Zasady i tryb zwo³ywania Zebrania Wiejskiego oraz wa-

runki wa¿no�ci podejmowanych uchwa³

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

§ 16. Zebranie Wiejskie,  za wyj¹tkiem Zebrania, o którym
mowa w § 4 ust. 3 niniejszego Statutu ,zwo³uje So³tys:

a) z w³asnej inicjatywy,
b) na wniosek pisemny co najmniej 1/5 uprawnionych do

udzia³u w Zebraniu mieszkañców,
c) na wniosek Rady Miejskiej lub Burmistrza.

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

2. Termin i miejsce Zebrania Wiejskiego podaje So³tys do
wiadomo�ci publicznej w sposób zwyczajowo przyjêty poprzez
zamieszczenie pisemnego og³oszenia na wiejskiej tablicy og³o-
szeñ, co najmniej na 7 dni przed terminem Zebrania.

§ 18. 1. Zebranie Wiejskie jest wa¿ne, gdy mieszkañcy
So³ectwa zostali o nim powiadomieni zgodnie z wymogami ni-
niejszego Statutu i bierze w nim udzia³ co najmniej 1/5 sta³ych
mieszkañców So³ectwa uprawnionych do g³osowania.

2. Zwo³uj¹cy Zebranie mo¿e zarz¹dziæ odbycie nastêpne-
go Zebrania Wiejskiego po up³ywie 30 minut od pierwszego
terminu Zebrania, w tym samym dniu, bez wzglêdu na liczbê
osób uczestnicz¹cych w Zebraniu.

3. Zebraniu przewodniczy So³tys lub inna osoba wybrana
przez uczestników Zebrania w g³osowaniu jawnym.

4. Porz¹dek obrad ustala Zebranie Wiejskie na podsta-
wie projektu przed³o¿onego przez prowadz¹cego Zebranie.

5. Obowi¹zkiem So³tysa jest zapewnienie referentów
spraw rozpatrywanych przez Zebranie.

§ 19. 1. Uchwa³y i wnioski Zebrania Wiejskiego, za wyj¹t-
kiem uchwa³, o których mowa w § 25 ust. 3 i 4,  s¹ prawomocne,
gdy zapadaj¹ zwyk³¹ wiêkszo�ci¹ g³osów, tzn. liczba g³osów "za"
musi byæ wiêksza od g³osów "przeciwko".

2. G³osowanie odbywa siê w sposób jawny, za wyj¹tkiem
uchwa³ o których mowa  w § 23 ust 2 i 25 ust 3 i 4 niniejszego
Statutu.

3. Obrady Zebrania s¹ protoko³owane.
4. Protokó³ i uchwa³y Zebrania podpisuj¹ So³tys i osoba

prowadz¹ca Zebranie.
5. Orygina³ protoko³u wraz z list¹ obecno�ci w³asnorêcz-

nie podpisan¹ przez g³osuj¹cych  i bior¹cych udzia³ w Zebraniu,
podjête wnioski i opinie So³tys przekazuje w ci¹gu 7 dni Burmi-
strzowi Korfantowa.

Rozdzia³ V
Tryb wyboru i odwo³ania So³tysa i Rady So³eckiej

§ 20. 1. Zebranie Wiejskie, na którym ma byæ dokonany
wybór So³tysa i Rady So³eckiej, zwo³uje Burmistrz. W tym celu
Burmistrz okre�la termin, miejsce i godzinê Zebrania.
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2. Postanowienie o zwo³aniu Zebrania Wiejskiego podaje
siê do wiadomo�ci publicznej, co najmniej na 7 dni przed wyzna-
czon¹ dat¹ Zebrania.

§ 21. 1. Dla dokonania wa¿nego wyboru So³tysa i Rady
So³eckiej na Zebraniu Wiejskim wymagana jest obecno�æ co naj-
mniej 1/5 sta³ych mieszkañców uprawnionych do g³osowania.

2. O ile w wyznaczonym terminie na Zebraniu wyborczym
nie uzyska siê obecno�ci 1/5 sta³ych mieszkañców So³ectwa,
wybory przeprowadza siê w tym samym dniu po up³ywie 30 minut
od pierwotnego terminu Zebrania, bez wzglêdu na liczbê uczest-
ników Zebrania.

§ 22. 1. Wybory So³tysa i Rady So³eckiej przeprowadza Ko-
misja Skrutacyjna wybrana spo�ród mieszkañców So³ectwa w
g³osowaniu jawnym.

2. Cz³onkiem Komisji Skrutacyjnej nie mo¿e byæ osoba
kandyduj¹ca na So³tysa lub cz³onka Rady So³eckiej.

§ 23. 1. Wybory odbywaj¹ siê przy nieograniczonej liczbie
kandydatów zg³oszonych bezpo�rednio na Zebraniu. Kandydaci
winni wyraziæ zgodê na kandydowanie.

2. Wyboru So³tysa i Rady So³eckiej dokonuje siê w trybie
okre�lonym w art. 36 ust. 2 ustawy o samorz¹dzie gminnym.

3. Za wybranych uwa¿a siê tych kandydatów, którzy uzyskali
najwiêksz¹ liczbê g³osów.

§ 24. 1. So³tys i cz³onkowie Rady So³eckiej s¹ bezpo�red-
nio odpowiedzialni przed Zebraniem Wiejskim i mog¹ byæ przez
Zebranie odwo³ani przed up³ywem kadencji, je¿eli nie wykonuj¹
swoich obowi¹zków, naruszaj¹ postanowienia niniejszego Sta-
tutu i uchwa³ Zebrania Wiejskiego.

2. Odwo³anie z zajmowanych funkcji winno byæ podjête po
wys³uchaniu zainteresowanych.

§ 25. 1.  Zebranie Wiejskie mo¿e odwo³aæ So³tysa i Radê
So³eck¹ przed up³ywem kadencji, je¿eli utracili zaufanie miesz-
kañców So³ectwa.

2. Odwo³anie So³tysa i Rady So³eckiej nastêpuje na wnio-
sek co najmniej 1/5 sta³ych mieszkañców So³ectwa posiadaj¹-
cych prawa wyborcze.

3. Uchwa³a w sprawie odwo³ania So³tysa i Rady So³eckiej
zapada zwyk³¹ wiêkszo�ci¹ g³osów w obecno�ci co najmniej
po³owy sta³ych mieszkañców So³ectwa w g³osowaniu tajnym.

4. Procedurê okre�lon¹ w niniejszym paragrafie stosuje
siê do odwo³ania Rady So³eckiej.

§ 26. Wybory uzupe³niaj¹ce przeprowadza siê na zasadach
zawartych w § 23 niniejszego Statutu.

§ 27. Zmian w Statucie So³ectwa dokonuje siê w trybie
okre�lonym dla jego uchwalenia:

a) na wniosek Zebrania Wiejskiego,
b) z inicjatywy Rady Miejskiej po przeprowadzonej konsul-

tacji na Zebraniu Wiejskim.

§ 28. 1. Statut niniejszy zosta³ przyjêty uchwa³¹ Nr V/38/2003
Rady Miejskiej w Korfantowie z dnia 30 kwietnia 2003 r. w spra-
wie nadania Statutów So³ectwom Gminy Korfantów.

2. Niniejszy Statut wchodzi w ¿ycie po up³ywie 14 dni od
daty og³oszenia w Dzienniku Urzêdowym Województwa Opol-
skiego.

Za³¹cznik nr 5
do uchwa³y Nr V/38/2003
z dnia 30 kwietnia 2003r.

Statut So³ectwa

Rozdzia³ I
Nazwa i teren dzia³ania

§ 1.1.Ogó³ mieszkañców So³ectwa Ku�nica Ligocka, sta-
nowi Samorz¹d Mieszkañców So³ectwa.

2.Nazwa Samorz¹du Mieszkañców brzmi: So³ectwo  Ku�-
nica Ligocka.

§ 2. 1.So³ectwo Ku�nica Ligocka jest jednostk¹ pomoc-
nicz¹ Gminy, której mieszkañcy wspólnie z  innymi  So³ectwami
tworz¹ wspólnotê samorz¹dow¹ Gminy Korfantów.

2.Samorz¹d mieszkañców So³ectwa Ku�nica Ligocka
dzia³a na podstawie przepisów, w szczególno�ci:

- ustawy z dnia 8 marca 1990 r. samorz¹dzie gminnym,
- Statutu Gminy Korfantów,
- niniejszego Statutu.

§ 3. Teren dzia³ania So³ectwa obejmuje miejscowo�æ
Ku�nica Ligocka.

Rozdzia³ II
Organizacja i zakres dzia³ania

§ 4. 1. Organami So³ectwa s¹ :
a) Zebranie Wiejskie,
b) So³tys,
c) Rada So³ecka.
2. Kadencja So³tysa i Rady So³eckiej trwa cztery lata i

koñczy siê w momencie wyboru nowych organów.
3. Zebranie Wiejskie, celem dokonania wyboru So³tysa i

Rady So³eckiej zwo³uje Burmistrz Korfantowa nie pó�niej ni¿ w
ci¹gu sze�ciu miesiêcy po wyborach do Rady Miejskiej.

§ 5. 1. Zebranie Wiejskie jest organem uchwa³odaw-
czym w So³ectwie.

2. So³tys jest organem wykonawczym So³ectwa.

§ 6. Do zadañ Samorz¹du Mieszkañców So³ectwa nale¿y
w szczególno�ci:

a) udzia³ w rozpatrywaniu spraw socjalno-bytowych, opieki
zdrowotnej, kulturalnych, sportu, wypoczynku i innych zwi¹za-
nych z miejscem zamieszkania,

b) kszta³towanie zasad wspó³¿ycia spo³ecznego,
c) organizowanie wspólnych prac na rzecz So³ectwa.

§ 7. Zadania okre�lone w § 6 Samorz¹d Mieszkañców
So³ectwa realizuje w szczególno�ci poprzez:

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

b) opiniowanie spraw nale¿¹cych do zakresu dzia³ania
Samorz¹du Mieszkañców So³ectwa,

c) wspó³uczestnictwo w organizowaniu i przeprowadza-
niu przez Radê Miejsk¹ konsultacji spo³ecznej projektów
uchwa³ Rady w sprawach o podstawowym znaczeniu dla miesz-
kañców So³ectwa,

d) wystêpowanie z wnioskami do Rady Miejskiej o roz-
patrzenie spraw, których za³atwienie wykracza poza mo¿liwo-
�ci mieszkañców So³ectwa,
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e) wspó³pracê z radnymi z terenu So³ectwa w zakresie
organizacji spotkañ  z wyborcami, dy¿urów oraz kierowania do
nich wniosków dotycz¹cych So³ectwa,

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

§ 8. Zebranie Wiejskie opiniuje, w czê�ci dotycz¹cej So-
³ectwa, przedstawione do konsultacji przez Radê Miejsk¹ pro-
jekty uchwa³ w sprawach :

1/planu zagospodarowania przestrzennego,
2/planu bud¿etu na dany rok,
3/innych projektów uchwa³ przed³o¿onych do zaopiniowania.

§ 9. Uchwa³y, wnioski i opinie Zebrania Wiejskiego So³tys
przekazuje Burmistrzowi Korfantowa.

§ 10. Do realizacji wspólnych przedsiêwziêæ Samorz¹d
Mieszkañców So³ectwa mo¿e nawi¹zaæ wspó³pracê z innymi
samorz¹dami i w tym celu zawieraæ porozumienia okre�laj¹ce
zakres i sposób wykonania wspólnych zadañ.

Rozdzia³ III
So³tys i Rada So³ecka

§ 11. 1. Mieszkañcy So³ectwa wybieraj¹ ze swego grona
So³tysa i Radê So³eck¹.

2. Wybór So³tysa i Rady So³eckiej odbywa siê na Zebraniu
Wiejskim zwo³anym przez Burmistrza.

3. Funkcje So³tysa i w Radzie So³eckiej sprawowane s¹
spo³ecznie.

§ 12. 1. Do obowi¹zków So³tysa nale¿y w szczególno�ci:
a) zwo³ywanie Zebrañ Wiejskich,
b) zwo³ywanie posiedzeñ Rady So³eckiej,
c) dzia³anie stosownie do wskazañ Zebrania Wiejskiego,

Rady Miejskiej i Burmistrza,
d) wp³ywanie na wykorzystywanie aktywno�ci mieszkañ-

ców So³ectwa s³u¿¹cej poprawie gospodarki i warunków ¿ycia
w So³ectwie,

e) reprezentowanie mieszkañców So³ectwa wobec Rady
Miejskiej,

f) uczestniczenie w naradach i szkoleniach So³tysów zwo-
³ywanych okresowo przez Burmistrza Korfantowa.

2. Na pierwszym Zebraniu Wiejskim w nowym roku kalen-
darzowym  So³tys przek³ada informacjê o swojej dzia³alno�ci za
rok ubieg³y.

3. Informacjê, o której mowa w ust. 2,  So³tys przedk³ada
Radzie Miejskiej w ci¹gu 30 dni po odbytym Zebraniu w celu
poddania dzia³alno�ci So³ectwa ocenie.

§ 13. So³tys bierze udzia³ w sesjach Rady Miejskiej.

§ 14.1. Rada So³ecka sk³ada siê z 8 osób. W sk³ad Rady
So³eckiej wchodzi So³tys jako jej Przewodnicz¹cy.

2. Posiedzenia Rady So³eckiej odbywaj¹ siê nie rzadziej
ni¿ raz na kwarta³.

3. Rada So³ecka wspomaga dzia³alno�æ So³tysa, w szcze-
gólno�ci w sprawach:

a) opracowania i przek³adania Zebraniu Wiejskiemu pro-
jektów uchwa³ w sprawach bêd¹cych przedmiotem rozpatrywa-
nia przez Zebranie,

b) opracowania i przek³adania Zebraniu Wiejskiemu pro-
jektów programu pracy samorz¹du,

c) wystêpowania wobec Zebrania Wiejskiego z inicjaty-
wami dotycz¹cymi udzia³u mieszkañców w rozwi¹zywaniu pro-
blemów so³ectwa i realizacji zadañ samorz¹du,

d) organizowania wykonania uchwa³ Zebrania Wiejskie-
go oraz kontroli ich realizacji,

e) decydowania w sprawach udzia³u samorz¹du miesz-
kañców wsi w realizacji inicjatyw spo³ecznych,

f) wspó³dzia³ania z innymi organizacjami spo³ecznymi dzia-
³aj¹cymi w danym so³ectwie,

g) opracowania informacji ze swej dzia³alno�ci na Zebra-
nia Wiejskie.

Rozdzia³ IV
Zasady i tryb zwo³ywania Zebrania Wiejskiego oraz wa-

runki wa¿no�ci podejmowanych uchwa³

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

§ 16. Zebranie Wiejskie,  za wyj¹tkiem Zebrania, o którym
mowa w § 4 ust. 3 niniejszego Statutu ,zwo³uje So³tys:

a) z w³asnej inicjatywy,
b) na wniosek pisemny co najmniej 1/5 uprawnionych do

udzia³u w Zebraniu mieszkañców,
c) na wniosek Rady Miejskiej lub Burmistrza.

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

2. Termin i miejsce Zebrania Wiejskiego podaje So³tys do
wiadomo�ci publicznej w sposób zwyczajowo przyjêty poprzez
zamieszczenie pisemnego og³oszenia na wiejskiej tablicy og³o-
szeñ, co najmniej na 7 dni przed terminem Zebrania.

§ 18. 1. Zebranie Wiejskie jest wa¿ne, gdy mieszkañcy
So³ectwa zostali o nim powiadomieni zgodnie z wymogami ni-
niejszego Statutu i bierze w nim udzia³ co najmniej 1/5 sta³ych
mieszkañców So³ectwa uprawnionych do g³osowania.

2. Zwo³uj¹cy Zebranie mo¿e zarz¹dziæ odbycie nastêpne-
go Zebrania Wiejskiego po up³ywie 30 minut od pierwszego
terminu Zebrania, w tym samym dniu, bez wzglêdu na liczbê
osób uczestnicz¹cych w Zebraniu.

3. Zebraniu przewodniczy So³tys lub inna osoba wybrana
przez uczestników Zebrania w g³osowaniu jawnym.

4. Porz¹dek obrad ustala Zebranie Wiejskie na podsta-
wie projektu przed³o¿onego przez prowadz¹cego Zebranie.

5. Obowi¹zkiem So³tysa jest zapewnienie referentów
spraw rozpatrywanych przez Zebranie.

§ 19. 1. Uchwa³y i wnioski Zebrania Wiejskiego, za wyj¹t-
kiem uchwa³, o których mowa w § 25 ust. 3 i 4,  s¹ prawomocne,
gdy zapadaj¹ zwyk³¹ wiêkszo�ci¹ g³osów, tzn. liczba g³osów "za"
musi byæ wiêksza od g³osów "przeciwko".

2. G³osowanie odbywa siê w sposób jawny, za wyj¹tkiem
uchwa³ o których mowa  w § 23 ust 2 i 25 ust 3 i 4 niniejszego
Statutu.

3. Obrady Zebrania s¹ protoko³owane.
4. Protokó³ i uchwa³y Zebrania podpisuj¹ So³tys i osoba

prowadz¹ca Zebranie.
5. Orygina³ protoko³u wraz z list¹ obecno�ci w³asnorêcz-

nie podpisan¹ przez g³osuj¹cych  i bior¹cych udzia³ w Zebraniu,
podjête wnioski i opinie So³tys przekazuje w ci¹gu 7 dni Burmi-
strzowi Korfantowa.

Rozdzia³ V
Tryb wyboru i odwo³ania So³tysa i Rady So³eckiej

§ 20. 1. Zebranie Wiejskie, na którym ma byæ dokonany
wybór So³tysa i Rady So³eckiej, zwo³uje Burmistrz. W tym celu
Burmistrz okre�la termin, miejsce i godzinê Zebrania.
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2. Postanowienie o zwo³aniu Zebrania Wiejskiego poda-
je siê do wiadomo�ci publicznej, co najmniej na 7 dni przed
wyznaczon¹ dat¹ Zebrania.

§ 21. 1. Dla dokonania wa¿nego wyboru So³tysa i Rady
So³eckiej na Zebraniu Wiejskim wymagana jest obecno�æ co naj-
mniej 1/5 sta³ych mieszkañców uprawnionych do g³osowania.

2. O ile w wyznaczonym terminie na Zebraniu wyborczym
nie uzyska siê obecno�ci 1/5 sta³ych mieszkañców So³ectwa,
wybory przeprowadza siê w tym samym dniu po up³ywie 30 mi-
nut od pierwotnego terminu Zebrania bez wzglêdu na liczbê
uczestników Zebrania.

§ 22. 1. Wybory So³tysa i Rady So³eckiej przeprowadza
Komisja Skrutacyjna wybrana spo�ród mieszkañców So³ectwa
w g³osowaniu jawnym.

2. Cz³onkiem Komisji Skrutacyjnej nie mo¿e byæ osoba
kandyduj¹ca na So³tysa lub cz³onka Rady So³eckiej.

§ 23. 1. Wybory odbywaj¹ siê przy nieograniczonej liczbie
kandydatów zg³oszonych bezpo�rednio na Zebraniu. Kandyda-
ci winni wyraziæ zgodê na kandydowanie.

2. Wyboru So³tysa i Rady So³eckiej dokonuje siê w trybie
okre�lonym w art. 36 ust. 2 ustawy o samorz¹dzie gminnym.

3. Za wybranych uwa¿a siê tych kandydatów, którzy uzy-
skali najwiêksz¹ liczbê g³osów.

§ 24. 1. So³tys i cz³onkowie Rady So³eckiej s¹ bezpo�red-
nio odpowiedzialni przed Zebraniem Wiejskim i mog¹ byæ przez
Zebranie odwo³ani przed up³ywem kadencji, je¿eli nie wykonuj¹
swoich obowi¹zków, naruszaj¹ postanowienia niniejszego Sta-
tutu i uchwa³ Zebrania Wiejskiego.

2. Odwo³anie z zajmowanych funkcji winno byæ podjête po
wys³uchaniu zainteresowanych.

§ 25. 1.  Zebranie Wiejskie mo¿e odwo³aæ So³tysa i Radê
So³eck¹ przed up³ywem kadencji, je¿eli utracili zaufanie miesz-
kañców So³ectwa.

2. Odwo³anie So³tysa i Rady So³eckiej nastêpuje na wnio-
sek co najmniej 1/5 sta³ych mieszkañców So³ectwa posiadaj¹-
cych prawa wyborcze.

3. Uchwa³a w sprawie odwo³ania So³tysa i Rady So³eckiej
zapada zwyk³¹ wiêkszo�ci¹ g³osów w obecno�ci co najmniej
po³owy sta³ych mieszkañców So³ectwa w g³osowaniu tajnym.

4. Procedurê okre�lon¹ w niniejszym paragrafie stosuje
siê do odwo³ania Rady So³eckiej.

§ 26. Wybory uzupe³niaj¹ce przeprowadza siê na zasa-
dach zawartych w § 23 niniejszego Statutu.

§ 27. Zmian w Statucie So³ectwa dokonuje siê w trybie
okre�lonym dla jego uchwalenia:

a) na wniosek Zebrania Wiejskiego,
b) z inicjatywy Rady Miejskiej po przeprowadzonej konsul-

tacji na Zebraniu Wiejskim.

§ 28. 1. Statut niniejszy zosta³ przyjêty uchwa³¹ Nr V/38/2003
Rady Miejskiej w Korfantowie z dnia 30 kwietnia 2003 r. w spra-
wie nadania Statutów So³ectwom Gminy Korfantów.

2. Niniejszy Statut wchodzi w ¿ycie po up³ywie 14 dni od
daty og³oszenia w Dzienniku Urzêdowym Województwa Opol-
skiego.

Za³¹cznik nr 6
do uchwa³y Nr V/38/2003
z dnia 30 kwietnia 2003r .

Statut So³ectwa

Rozdzia³ I
Nazwa i teren dzia³ania

§ 1. 1.Ogó³ mieszkañców So³ectwa Myszowice,  stanowi
Samorz¹d Mieszkañców So³ectwa.

2.Nazwa Samorz¹du Mieszkañców brzmi: So³ectwo  My-
szowice.

§ 2. 1.So³ectwo Myszowice jest jednostk¹ pomocnicz¹
Gminy, której mieszkañcy wspólnie z  innymi  So³ectwami two-
rz¹ wspólnotê samorz¹dow¹ Gminy Korfantów.

2.Samorz¹d mieszkañców So³ectwa Myszowice dzia³a
na podstawie przepisów, w szczególno�ci:

- ustawy z dnia 8 marca 1990 r. samorz¹dzie gminnym,
- Statutu Gminy Korfantów,
- niniejszego Statutu.

§ 3. Teren dzia³ania So³ectwa obejmuje miejscowo�æ
Myszowice.

Rozdzia³ II
Organizacja i zakres dzia³ania

§ 4. 1. Organami So³ectwa s¹ :
a) Zebranie Wiejskie,
b) So³tys,
c) Rada So³ecka.
2. Kadencja So³tysa i Rady So³eckiej trwa cztery lata i koñ-

czy siê w momencie wyboru nowych organów.
3. Zebranie Wiejskie, celem dokonania wyboru So³tysa i

Rady So³eckiej zwo³uje Burmistrz Korfantowa nie pó�niej ni¿ w
ci¹gu sze�ciu miesiêcy po wyborach do Rady Miejskiej.

§ 5. 1. Zebranie Wiejskie jest organem uchwa³odawczym
w So³ectwie.

2. So³tys jest organem wykonawczym So³ectwa.

§ 6. Do zadañ Samorz¹du Mieszkañców So³ectwa nale¿y
w szczególno�ci:

a) udzia³ w rozpatrywaniu spraw socjalno-bytowych, opie-
ki zdrowotnej, kulturalnych, sportu, wypoczynku i innych zwi¹za-
nych z miejscem zamieszkania,

b) kszta³towanie zasad wspó³¿ycia spo³ecznego,
c) organizowanie wspólnych prac na rzecz So³ectwa.

§ 7. Zadania okre�lone w § 6 Samorz¹d Mieszkañców
So³ectwa realizuje w szczególno�ci poprzez:

a) podejmowanie uchwa³ w sprawach So³ectwa w ramach
przyznanych kompetencji,

b) opiniowanie spraw nale¿¹cych do zakresu dzia³ania
Samorz¹du Mieszkañców So³ectwa,

c) wspó³uczestnictwo w organizowaniu i przeprowadza-
niu przez Radê Miejsk¹ konsultacji spo³ecznej projektów uchwa³
Rady w sprawach o podstawowym znaczeniu dla mieszkañców
So³ectwa,

d) wystêpowanie z wnioskami do Rady Miejskiej o rozpa-
trzenie spraw, których za³atwienie wykracza poza mo¿liwo�ci
mieszkañców So³ectwa,
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e) wspó³pracê z radnymi z terenu So³ectwa w zakresie
organizacji spotkañ  z wyborcami, dy¿urów oraz kierowania do
nich wniosków dotycz¹cych So³ectwa,

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

§ 8. Zebranie Wiejskie opiniuje, w czê�ci dotycz¹cej So-
³ectwa, przedstawione do konsultacji przez Radê Miejsk¹ pro-
jekty uchwa³ w sprawach :

1/planu zagospodarowania przestrzennego,
2/planu bud¿etu na dany rok,
3/innych projektów uchwa³ przed³o¿onych do zaopiniowania.

§ 9. Uchwa³y, wnioski i opinie Zebrania Wiejskiego So³tys
przekazuje Burmistrzowi Korfantowa.

§ 10. Do realizacji wspólnych przedsiêwziêæ Samorz¹d
Mieszkañców So³ectwa mo¿e nawi¹zaæ wspó³pracê z innymi
samorz¹dami i w tym celu zawieraæ porozumienia okre�laj¹ce
zakres i sposób wykonania wspólnych zadañ.

Rozdzia³ III
So³tys i Rada So³ecka

§ 11. 1. Mieszkañcy So³ectwa wybieraj¹ ze swego grona
So³tysa i Radê So³eck¹.

2. Wybór So³tysa i Rady So³eckiej odbywa siê na Zebraniu
Wiejskim zwo³anym przez Burmistrza.

3. Funkcje So³tysa i w Radzie So³eckiej sprawowane s¹
spo³ecznie.

§ 12. 1. Do obowi¹zków So³tysa nale¿y w szczególno�ci:
a) zwo³ywanie Zebrañ Wiejskich,
b) zwo³ywanie posiedzeñ Rady So³eckiej,
c) dzia³anie stosownie do wskazañ Zebrania Wiejskiego,

Rady Miejskiej i Burmistrza,
d) wp³ywanie na wykorzystywanie aktywno�ci mieszkañ-

ców So³ectwa s³u¿¹cej poprawie gospodarki i warunków ¿ycia
w So³ectwie,

e) reprezentowanie mieszkañców So³ectwa wobec Rady
Miejskiej,

f) uczestniczenie w naradach i szkoleniach So³tysów zwo-
³ywanych okresowo przez Burmistrza Korfantowa.

2. Na pierwszym Zebraniu Wiejskim w nowym roku kalen-
darzowym  So³tys przek³ada informacjê o swojej dzia³alno�ci za
rok ubieg³y.

3. Informacjê, o której mowa w ust. 2,  So³tys przedk³ada
Radzie Miejskiej w ci¹gu 30 dni po odbytym Zebraniu w celu
poddania dzia³alno�ci So³ectwa ocenie.

§ 13. So³tys bierze udzia³ w sesjach Rady Miejskiej.

§ 14.1. Rada So³ecka sk³ada siê z 4 osób. W sk³ad Rady
So³eckiej wchodzi So³tys jako jej Przewodnicz¹cy.

2. Posiedzenia Rady So³eckiej odbywaj¹ siê nie rzadziej
ni¿ raz na kwarta³.

3. Rada So³ecka wspomaga dzia³alno�æ So³tysa, w szcze-
gólno�ci w sprawach:

a) opracowania i przek³adania Zebraniu Wiejskiemu pro-
jektów uchwa³ w sprawach bêd¹cych przedmiotem rozpatrywa-
nia przez Zebranie,

b) opracowania i przek³adania Zebraniu Wiejskiemu pro-
jektów programu pracy samorz¹du,

c) wystêpowania wobec Zebrania Wiejskiego z inicjaty-
wami dotycz¹cymi udzia³u mieszkañców w rozwi¹zywaniu pro-
blemów so³ectwa i realizacji zadañ samorz¹du,

d) organizowania wykonania uchwa³ Zebrania Wiejskie-
go oraz kontroli ich realizacji,

e) decydowania w sprawach udzia³u samorz¹du miesz-
kañców wsi w realizacji inicjatyw spo³ecznych,

f) wspó³dzia³ania z innymi organizacjami spo³ecznymi dzia-
³aj¹cymi w danym so³ectwie,

g) opracowania informacji ze swej dzia³alno�ci na Zebra-
nia Wiejskie.

Rozdzia³ IV
Zasady i tryb zwo³ywania Zebrania Wiejskiego oraz wa-

runki wa¿no�ci podejmowanych uchwa³

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

§ 16. Zebranie Wiejskie,  za wyj¹tkiem Zebrania, o którym
mowa w § 4 ust. 3 niniejszego Statutu ,zwo³uje So³tys:

a) z w³asnej inicjatywy,
b) na wniosek pisemny co najmniej 1/5 uprawnionych do

udzia³u w Zebraniu mieszkañców,
c) na wniosek Rady Miejskiej lub Burmistrza.

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

2. Termin i miejsce Zebrania Wiejskiego podaje So³tys do
wiadomo�ci publicznej w sposób zwyczajowo przyjêty poprzez
zamieszczenie pisemnego og³oszenia na wiejskiej tablicy og³o-
szeñ, co najmniej na 7 dni przed terminem Zebrania.

§ 18. 1. Zebranie Wiejskie jest wa¿ne, gdy mieszkañcy
So³ectwa zostali o nim powiadomieni zgodnie z wymogami ni-
niejszego Statutu i bierze w nim udzia³ co najmniej 1/5 sta³ych
mieszkañców So³ectwa uprawnionych do g³osowania.

2. Zwo³uj¹cy Zebranie mo¿e zarz¹dziæ odbycie nastêpne-
go Zebrania Wiejskiego po up³ywie 30 minut od pierwszego
terminu Zebrania, w tym samym dniu, bez wzglêdu na liczbê
osób uczestnicz¹cych w Zebraniu.

3. Zebraniu przewodniczy So³tys lub inna osoba wybrana
przez uczestników Zebrania w g³osowaniu jawnym.

4. Porz¹dek obrad ustala Zebranie Wiejskie na podsta-
wie projektu przed³o¿onego przez prowadz¹cego Zebranie.

5. Obowi¹zkiem So³tysa jest zapewnienie referentów
spraw rozpatrywanych przez Zebranie.

§ 19. 1. Uchwa³y i wnioski Zebrania Wiejskiego, za wyj¹t-
kiem uchwa³, o których mowa w § 25 ust. 3 i 4,  s¹ prawomocne,
gdy zapadaj¹ zwyk³¹ wiêkszo�ci¹ g³osów, tzn. liczba g³osów "za"
musi byæ wiêksza od g³osów "przeciwko".

2. G³osowanie odbywa siê w sposób jawny, za wyj¹tkiem
uchwa³ o których mowa  w § 23 ust 2 i 25 ust 3 i 4 niniejszego
Statutu.

3. Obrady Zebrania s¹ protoko³owane.
4. Protokó³ i uchwa³y Zebrania podpisuj¹ So³tys i osoba

prowadz¹ca Zebranie.
5. Orygina³ protoko³u wraz z list¹ obecno�ci w³asnorêcz-

nie podpisan¹ przez g³osuj¹cych  i bior¹cych udzia³ w Zebraniu,
podjête wnioski i opinie So³tys przekazuje w ci¹gu 7 dni Burmi-
strzowi Korfantowa.

Rozdzia³ V
Tryb wyboru i odwo³ania So³tysa i Rady So³eckiej

§ 20. 1. Zebranie Wiejskie, na którym ma byæ dokonany
wybór So³tysa i Rady So³eckiej, zwo³uje Burmistrz. W tym celu
Burmistrz okre�la termin, miejsce i godzinê Zebrania.
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2. Postanowienie o zwo³aniu Zebrania Wiejskiego poda-
je siê do wiadomo�ci publicznej, co najmniej na 7 dni przed
wyznaczon¹ dat¹ Zebrania.

§ 21. 1. Dla dokonania wa¿nego wyboru So³tysa i Rady
So³eckiej na Zebraniu Wiejskim wymagana jest obecno�æ co naj-
mniej 1/5 sta³ych mieszkañców uprawnionych do g³osowania.

2. O ile w wyznaczonym terminie na Zebraniu wyborczym
nie uzyska siê obecno�ci 1/5 sta³ych mieszkañców So³ectwa,
wybory przeprowadza siê w tym samym dniu po up³ywie 30 mi-
nut od pierwotnego terminu Zebrania bez wzglêdu na liczbê
uczestników Zebrania.

§ 22. 1. Wybory So³tysa i Rady So³eckiej przeprowadza
Komisja Skrutacyjna wybrana spo�ród mieszkañców So³ectwa
w g³osowaniu jawnym.

2. Cz³onkiem Komisji Skrutacyjnej nie mo¿e byæ osoba
kandyduj¹ca na So³tysa lub cz³onka Rady So³eckiej.

§ 23. 1. Wybory odbywaj¹ siê przy nieograniczonej liczbie
kandydatów zg³oszonych bezpo�rednio na Zebraniu. Kandyda-
ci winni wyraziæ zgodê na kandydowanie.

2. Wyboru So³tysa i Rady So³eckiej dokonuje siê w trybie
okre�lonym w art. 36 ust. 2 ustawy o samorz¹dzie gminnym.

3. Za wybranych uwa¿a siê tych kandydatów, którzy uzy-
skali najwiêksz¹ liczbê g³osów.

§ 24. 1. So³tys i cz³onkowie Rady So³eckiej s¹ bezpo�red-
nio odpowiedzialni przed Zebraniem Wiejskim i mog¹ byæ przez
Zebranie odwo³ani przed up³ywem kadencji, je¿eli nie wykonuj¹
swoich obowi¹zków, naruszaj¹ postanowienia niniejszego Sta-
tutu i uchwa³ Zebrania Wiejskiego.

2. Odwo³anie z zajmowanych funkcji winno byæ podjête po
wys³uchaniu zainteresowanych.

§ 25. 1.  Zebranie Wiejskie mo¿e odwo³aæ So³tysa i Radê
So³eck¹ przed up³ywem kadencji, je¿eli utracili zaufanie miesz-
kañców So³ectwa.

2. Odwo³anie So³tysa i Rady So³eckiej nastêpuje na wnio-
sek co najmniej 1/5 sta³ych mieszkañców So³ectwa posiadaj¹-
cych prawa wyborcze.

3. Uchwa³a w sprawie odwo³ania So³tysa i Rady So³eckiej
zapada zwyk³¹ wiêkszo�ci¹ g³osów w obecno�ci co najmniej
po³owy sta³ych mieszkañców So³ectwa w g³osowaniu tajnym.

4. Procedurê okre�lon¹ w niniejszym paragrafie stosuje
siê do odwo³ania Rady So³eckiej.

§ 26. Wybory uzupe³niaj¹ce przeprowadza siê na zasa-
dach zawartych w § 23 niniejszego Statutu.

§ 27. Zmian w Statucie So³ectwa dokonuje siê w trybie
okre�lonym dla jego uchwalenia:

a) na wniosek Zebrania Wiejskiego,
b) z inicjatywy Rady Miejskiej po przeprowadzonej konsul-

tacji na Zebraniu Wiejskim.

§ 28. 1. Statut niniejszy zosta³ przyjêty uchwa³¹ Nr V/38/2003
Rady Miejskiej w Korfantowie z dnia 30 kwietnia 2003 r. w spra-
wie nadania Statutów So³ectwom Gminy Korfantów.

2. Niniejszy Statut wchodzi w ¿ycie po up³ywie 14 dni od
daty og³oszenia w Dzienniku Urzêdowym Województwa Opol-
skiego.

Za³¹cznik nr 7
do uchwa³y Nr V/38/2003
z dnia 30 kwietnia 2003r .

Statut So³ectwa

Rozdzia³ I
Nazwa i teren dzia³ania

§ 1. 1.Ogó³ mieszkañców So³ectwa Niesiebêdowice  sta-
nowi Samorz¹d Mieszkañców So³ectwa.

2.Nazwa Samorz¹du Mieszkañców brzmi: So³ectwo Nie-
siebêdowice.

§ 2. 1.So³ectwo  Niesiebêdowice  jest jednostk¹ pomoc-
nicz¹ Gminy, której mieszkañcy wspólnie z  innymi  So³ectwami
tworz¹ wspólnotê samorz¹dow¹ Gminy Korfantów.

2.Samorz¹d mieszkañców So³ectwa Niesiebêdowice
dzia³a na podstawie przepisów, w szczególno�ci:

- ustawy z dnia 8 marca 1990 r. samorz¹dzie gminnym,
- Statutu Gminy Korfantów,
- niniejszego Statutu.

§ 3. Teren dzia³ania So³ectwa obejmuje miejscowo�æ
Niesiebêdowice.

Rozdzia³ II
Organizacja i zakres dzia³ania

§ 4. 1. Organami So³ectwa s¹ :
a) Zebranie Wiejskie,
b) So³tys,
c) Rada So³ecka.
2. Kadencja So³tysa i Rady So³eckiej trwa cztery lata i koñ-

czy siê w momencie wyboru nowych organów.
3. Zebranie Wiejskie, celem dokonania wyboru So³tysa i

Rady So³eckiej zwo³uje Burmistrz Korfantowa nie pó�niej ni¿ w
ci¹gu sze�ciu miesiêcy po wyborach do Rady Miejskiej.

§ 5. 1. Zebranie Wiejskie jest organem uchwa³odawczym
w So³ectwie.

2. So³tys jest organem wykonawczym So³ectwa.

§ 6. Do zadañ Samorz¹du Mieszkañców So³ectwa nale¿y
w szczególno�ci:

a) udzia³ w rozpatrywaniu spraw socjalno-bytowych, opie-
ki zdrowotnej, kulturalnych, sportu, wypoczynku i innych zwi¹za-
nych z miejscem zamieszkania,

b) kszta³towanie zasad wspó³¿ycia spo³ecznego,
c) organizowanie wspólnych prac na rzecz So³ectwa.

§ 7. Zadania okre�lone w § 6 Samorz¹d Mieszkañców
So³ectwa realizuje w szczególno�ci poprzez:

a) podejmowanie uchwa³ w sprawach So³ectwa w ramach
przyznanych kompetencji,

b) opiniowanie spraw nale¿¹cych do zakresu dzia³ania
Samorz¹du Mieszkañców So³ectwa,

c) wspó³uczestnictwo w organizowaniu i przeprowadza-
niu przez Radê Miejsk¹ konsultacji spo³ecznej projektów uchwa³
Rady w sprawach o podstawowym znaczeniu dla mieszkañców
So³ectwa,

d) wystêpowanie z wnioskami do Rady Miejskiej o rozpa-
trzenie spraw, których za³atwienie wykracza poza mo¿liwo�ci
mieszkañców So³ectwa,
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e) wspó³pracê z radnymi z terenu So³ectwa w zakresie
organizacji spotkañ  z wyborcami, dy¿urów oraz kierowania do
nich wniosków dotycz¹cych So³ectwa,

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

§ 8. Zebranie Wiejskie opiniuje, w czê�ci dotycz¹cej So-
³ectwa, przedstawione do konsultacji przez Radê Miejsk¹ pro-
jekty uchwa³ w sprawach :

1/planu zagospodarowania przestrzennego,
2/planu bud¿etu na dany rok,
3/innych projektów uchwa³ przed³o¿onych do zaopiniowania.

§ 9. Uchwa³y, wnioski i opinie Zebrania Wiejskiego So³tys
przekazuje Burmistrzowi Korfantowa.

§ 10. Do realizacji wspólnych przedsiêwziêæ Samorz¹d
Mieszkañców So³ectwa mo¿e nawi¹zaæ wspó³pracê z innymi
samorz¹dami i w tym celu zawieraæ porozumienia okre�laj¹ce
zakres i sposób wykonania wspólnych zadañ.

Rozdzia³ III
So³tys i Rada So³ecka

§ 11. 1. Mieszkañcy So³ectwa wybieraj¹ ze swego grona
So³tysa i Radê So³eck¹.

2. Wybór So³tysa i Rady So³eckiej odbywa siê na Zebraniu
Wiejskim zwo³anym przez Burmistrza.

3. Funkcje So³tysa i w Radzie So³eckiej sprawowane s¹
spo³ecznie.

§ 12. 1. Do obowi¹zków So³tysa nale¿y w szczególno�ci:
a) zwo³ywanie Zebrañ Wiejskich,
b) zwo³ywanie posiedzeñ Rady So³eckiej,
c) dzia³anie stosownie do wskazañ Zebrania Wiejskiego,

Rady Miejskiej i Burmistrza,
d) wp³ywanie na wykorzystywanie aktywno�ci mieszkañ-

ców So³ectwa s³u¿¹cej poprawie gospodarki i warunków ¿ycia
w So³ectwie,

e) reprezentowanie mieszkañców So³ectwa wobec Rady
Miejskiej,

f) uczestniczenie w naradach i szkoleniach So³tysów zwo-
³ywanych okresowo przez Burmistrza Korfantowa.

2. Na pierwszym Zebraniu Wiejskim w nowym roku kalen-
darzowym  So³tys przek³ada informacjê o swojej dzia³alno�ci za
rok ubieg³y.

3. Informacjê, o której mowa w ust. 2,  So³tys przedk³ada
Radzie Miejskiej w ci¹gu 30 dni po odbytym Zebraniu w celu
poddania dzia³alno�ci So³ectwa ocenie.

§ 13. So³tys bierze udzia³ w sesjach Rady Miejskiej.

§ 14.1. Rada So³ecka sk³ada siê z 4 osób. W sk³ad Rady
So³eckiej wchodzi So³tys jako jej Przewodnicz¹cy.

2. Posiedzenia Rady So³eckiej odbywaj¹ siê nie rzadziej
ni¿ raz na kwarta³.

3. Rada So³ecka wspomaga dzia³alno�æ So³tysa, w szcze-
gólno�ci w sprawach:

a) opracowania i przek³adania Zebraniu Wiejskiemu pro-
jektów uchwa³ w sprawach bêd¹cych przedmiotem rozpatrywa-
nia przez Zebranie,

b) opracowania i przek³adania Zebraniu Wiejskiemu pro-
jektów programu pracy samorz¹du,

c) wystêpowania wobec Zebrania Wiejskiego z inicjaty-
wami dotycz¹cymi udzia³u mieszkañców w rozwi¹zywaniu pro-
blemów so³ectwa i realizacji zadañ samorz¹du,

d) organizowania wykonania uchwa³ Zebrania Wiejskie-
go oraz kontroli ich realizacji,

e) decydowania w sprawach udzia³u samorz¹du miesz-
kañców wsi w realizacji inicjatyw spo³ecznych,

f) wspó³dzia³ania z innymi organizacjami spo³ecznymi dzia-
³aj¹cymi w danym so³ectwie,

g) opracowania informacji ze swej dzia³alno�ci na Zebra-
nia Wiejskie.

Rozdzia³ IV
Zasady i tryb zwo³ywania Zebrania Wiejskiego oraz wa-

runki wa¿no�ci podejmowanych uchwa³

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

§ 16. Zebranie Wiejskie,  za wyj¹tkiem Zebrania, o którym
mowa w § 4 ust. 3 niniejszego Statutu ,zwo³uje So³tys:

a) z w³asnej inicjatywy,
b) na wniosek pisemny co najmniej 1/5 uprawnionych do

udzia³u w Zebraniu mieszkañców,
c) na wniosek Rady Miejskiej lub Burmistrza.

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

2. Termin i miejsce Zebrania Wiejskiego podaje So³tys do
wiadomo�ci publicznej w sposób zwyczajowo przyjêty poprzez
zamieszczenie pisemnego og³oszenia na wiejskiej tablicy og³o-
szeñ, co najmniej na 7 dni przed terminem Zebrania.

§ 18. 1. Zebranie Wiejskie jest wa¿ne, gdy mieszkañcy
So³ectwa zostali o nim powiadomieni zgodnie z wymogami ni-
niejszego Statutu i bierze w nim udzia³ co najmniej 1/5 sta³ych
mieszkañców So³ectwa uprawnionych do g³osowania.

2. Zwo³uj¹cy Zebranie mo¿e zarz¹dziæ odbycie nastêpne-
go Zebrania Wiejskiego po up³ywie 30 minut od pierwszego
terminu Zebrania, w tym samym dniu, bez wzglêdu na liczbê
osób uczestnicz¹cych w Zebraniu.

3. Zebraniu przewodniczy So³tys lub inna osoba wybrana
przez uczestników Zebrania w g³osowaniu jawnym.

4. Porz¹dek obrad ustala Zebranie Wiejskie na podsta-
wie projektu przed³o¿onego przez prowadz¹cego Zebranie.

5. Obowi¹zkiem So³tysa jest zapewnienie referentów
spraw rozpatrywanych przez Zebranie.

§ 19. 1. Uchwa³y i wnioski Zebrania Wiejskiego, za wyj¹t-
kiem uchwa³, o których mowa w § 25 ust. 3 i 4,  s¹ prawomocne,
gdy zapadaj¹ zwyk³¹ wiêkszo�ci¹ g³osów, tzn. liczba g³osów "za"
musi byæ wiêksza od g³osów "przeciwko".

2. G³osowanie odbywa siê w sposób jawny, za wyj¹tkiem
uchwa³ o których mowa  w § 23 ust 2 i 25 ust 3 i 4 niniejszego
Statutu.

3. Obrady Zebrania s¹ protoko³owane.
4. Protokó³ i uchwa³y Zebrania podpisuj¹ So³tys i osoba

prowadz¹ca Zebranie.
5. Orygina³ protoko³u wraz z list¹ obecno�ci w³asnorêcz-

nie podpisan¹ przez g³osuj¹cych  i bior¹cych udzia³ w Zebraniu,
podjête wnioski i opinie So³tys przekazuje w ci¹gu 7 dni Burmi-
strzowi Korfantowa.

Rozdzia³ V
Tryb wyboru i odwo³ania So³tysa i Rady So³eckiej

§ 20. 1. Zebranie Wiejskie, na którym ma byæ dokonany
wybór So³tysa i Rady So³eckiej, zwo³uje Burmistrz. W tym celu
Burmistrz okre�la termin, miejsce i godzinê Zebrania.
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2. Postanowienie o zwo³aniu Zebrania Wiejskiego poda-
je siê do wiadomo�ci publicznej, co najmniej na 7 dni przed
wyznaczon¹ dat¹ Zebrania.

§ 21. 1. Dla dokonania wa¿nego wyboru So³tysa i Rady
So³eckiej na Zebraniu Wiejskim wymagana jest obecno�æ co naj-
mniej 1/5 sta³ych mieszkañców uprawnionych do g³osowania.

2. O ile w wyznaczonym terminie na Zebraniu wyborczym
nie uzyska siê obecno�ci 1/5 sta³ych mieszkañców So³ectwa,
wybory przeprowadza siê w tym samym dniu po up³ywie 30 mi-
nut od pierwotnego terminu Zebrania bez wzglêdu na liczbê
uczestników Zebrania.

§ 22. 1. Wybory So³tysa i Rady So³eckiej przeprowadza
Komisja Skrutacyjna wybrana spo�ród mieszkañców So³ectwa
w g³osowaniu jawnym.

2. Cz³onkiem Komisji Skrutacyjnej nie mo¿e byæ osoba
kandyduj¹ca na So³tysa lub cz³onka Rady So³eckiej.

§ 23. 1. Wybory odbywaj¹ siê przy nieograniczonej liczbie
kandydatów zg³oszonych bezpo�rednio na Zebraniu. Kandyda-
ci winni wyraziæ zgodê na kandydowanie.

2. Wyboru So³tysa i Rady So³eckiej dokonuje siê w trybie
okre�lonym w art. 36 ust. 2 ustawy o samorz¹dzie gminnym.

3. Za wybranych uwa¿a siê tych kandydatów, którzy uzy-
skali najwiêksz¹ liczbê g³osów.

§ 24. 1. So³tys i cz³onkowie Rady So³eckiej s¹ bezpo�red-
nio odpowiedzialni przed Zebraniem Wiejskim i mog¹ byæ przez
Zebranie odwo³ani przed up³ywem kadencji, je¿eli nie wykonuj¹
swoich obowi¹zków, naruszaj¹ postanowienia niniejszego Sta-
tutu i uchwa³ Zebrania Wiejskiego.

2. Odwo³anie z zajmowanych funkcji winno byæ podjête po
wys³uchaniu zainteresowanych.

§ 25. 1.  Zebranie Wiejskie mo¿e odwo³aæ So³tysa i Radê
So³eck¹ przed up³ywem kadencji, je¿eli utracili zaufanie miesz-
kañców So³ectwa.

2. Odwo³anie So³tysa i Rady So³eckiej nastêpuje na wnio-
sek co najmniej 1/5 sta³ych mieszkañców So³ectwa posiadaj¹-
cych prawa wyborcze.

3. Uchwa³a w sprawie odwo³ania So³tysa i Rady So³eckiej
zapada zwyk³¹ wiêkszo�ci¹ g³osów w obecno�ci co najmniej
po³owy sta³ych mieszkañców So³ectwa w g³osowaniu tajnym.

4. Procedurê okre�lon¹ w niniejszym paragrafie stosuje
siê do odwo³ania Rady So³eckiej.

§ 26. Wybory uzupe³niaj¹ce przeprowadza siê na zasa-
dach zawartych w § 23 niniejszego Statutu.

§ 27. Zmian w Statucie So³ectwa dokonuje siê w trybie
okre�lonym dla jego uchwalenia:

a) na wniosek Zebrania Wiejskiego,
b) z inicjatywy Rady Miejskiej po przeprowadzonej konsul-

tacji na Zebraniu Wiejskim.

§ 28. 1. Statut niniejszy zosta³ przyjêty uchwa³¹ Nr V/38/2003
Rady Miejskiej w Korfantowie z dnia 30 kwietnia 2003 r. w spra-
wie nadania Statutów So³ectwom Gminy Korfantów.

2. Niniejszy Statut wchodzi w ¿ycie po up³ywie 14 dni od
daty og³oszenia w Dzienniku Urzêdowym Województwa Opol-
skiego.

Za³¹cznik nr 8
do uchwa³y Nr V/38/2003
z dnia 30 kwietnia 2003r .

Statut So³ectwa

Rozdzia³ I
Nazwa i teren dzia³ania

§ 1. 1.Ogó³ mieszkañców So³ectwa Piechocice  stanowi
Samorz¹d Mieszkañców So³ectwa.

2.Nazwa Samorz¹du Mieszkañców brzmi: So³ectwo Pie-
chocice.

§ 2. 1.So³ectwo Piechocice jest jednostk¹ pomocnicz¹
Gminy, której mieszkañcy wspólnie z  innymi  So³ectwami two-
rz¹ wspólnotê samorz¹dow¹ Gminy Korfantów.

2.Samorz¹d mieszkañców So³ectwa  Piechocice dzia³a
na podstawie przepisów, w szczególno�ci:

- ustawy z dnia 8 marca 1990 r. samorz¹dzie gminnym,
- Statutu Gminy Korfantów,
- niniejszego Statutu.

§ 3. Teren dzia³ania So³ectwa obejmuje miejscowo�æ
Piechocice.

Rozdzia³ II
Organizacja i zakres dzia³ania

§ 4. 1. Organami So³ectwa s¹ :
a) Zebranie Wiejskie,
b) So³tys,
c) Rada So³ecka.
2. Kadencja So³tysa i Rady So³eckiej trwa cztery lata i koñ-

czy siê w momencie wyboru nowych organów.
3. Zebranie Wiejskie, celem dokonania wyboru So³tysa i

Rady So³eckiej zwo³uje Burmistrz Korfantowa nie pó�niej ni¿ w
ci¹gu sze�ciu miesiêcy po wyborach do Rady Miejskiej.

§ 5. 1. Zebranie Wiejskie jest organem uchwa³odawczym
w So³ectwie.

2. So³tys jest organem wykonawczym So³ectwa.

§ 6. Do zadañ Samorz¹du Mieszkañców So³ectwa nale¿y
w szczególno�ci:

a) udzia³ w rozpatrywaniu spraw socjalno-bytowych, opie-
ki zdrowotnej, kulturalnych, sportu, wypoczynku i innych zwi¹za-
nych z miejscem zamieszkania,

b) kszta³towanie zasad wspó³¿ycia spo³ecznego,
c) organizowanie wspólnych prac na rzecz So³ectwa.

§ 7. Zadania okre�lone w § 6 Samorz¹d Mieszkañców
So³ectwa realizuje w szczególno�ci poprzez:

a) podejmowanie uchwa³ w sprawach So³ectwa w ramach
przyznanych kompetencji,

b) opiniowanie spraw nale¿¹cych do zakresu dzia³ania
Samorz¹du Mieszkañców So³ectwa,

c) wspó³uczestnictwo w organizowaniu i przeprowadza-
niu przez Radê Miejsk¹ konsultacji spo³ecznej projektów uchwa³
Rady w sprawach o podstawowym znaczeniu dla mieszkañców
So³ectwa,

d) wystêpowanie z wnioskami do Rady Miejskiej o rozpa-
trzenie spraw, których za³atwienie wykracza poza mo¿liwo�ci
mieszkañców So³ectwa,
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e) wspó³pracê z radnymi z terenu So³ectwa w zakresie
organizacji spotkañ  z wyborcami, dy¿urów oraz kierowania do
nich wniosków dotycz¹cych So³ectwa,

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

§ 8. Zebranie Wiejskie opiniuje, w czê�ci dotycz¹cej So-
³ectwa, przedstawione do konsultacji przez Radê Miejsk¹ pro-
jekty uchwa³ w sprawach :

1/planu zagospodarowania przestrzennego,
2/planu bud¿etu na dany rok,
3/innych projektów uchwa³ przed³o¿onych do zaopiniowania.

§ 9. Uchwa³y, wnioski i opinie Zebrania Wiejskiego So³tys
przekazuje Burmistrzowi Korfantowa.

§ 10. Do realizacji wspólnych przedsiêwziêæ Samorz¹d
Mieszkañców So³ectwa mo¿e nawi¹zaæ wspó³pracê z innymi
samorz¹dami i w tym celu zawieraæ porozumienia okre�laj¹ce
zakres i sposób wykonania wspólnych zadañ.

Rozdzia³ III
So³tys i Rada So³ecka

§ 11. 1. Mieszkañcy So³ectwa wybieraj¹ ze swego grona
So³tysa i Radê So³eck¹.

2. Wybór So³tysa i Rady So³eckiej odbywa siê na Zebraniu
Wiejskim zwo³anym przez Burmistrza.

3. Funkcje So³tysa i w Radzie So³eckiej sprawowane s¹
spo³ecznie.

§ 12. 1. Do obowi¹zków So³tysa nale¿y w szczególno�ci:
a) zwo³ywanie Zebrañ Wiejskich,
b) zwo³ywanie posiedzeñ Rady So³eckiej,
c) dzia³anie stosownie do wskazañ Zebrania Wiejskiego,

Rady Miejskiej i Burmistrza,
d) wp³ywanie na wykorzystywanie aktywno�ci mieszkañ-

ców So³ectwa s³u¿¹cej poprawie gospodarki i warunków ¿ycia
w So³ectwie,

e) reprezentowanie mieszkañców So³ectwa wobec Rady
Miejskiej,

f) uczestniczenie w naradach i szkoleniach So³tysów zwo-
³ywanych okresowo przez Burmistrza Korfantowa.

2. Na pierwszym Zebraniu Wiejskim w nowym roku kalen-
darzowym  So³tys przek³ada informacjê o swojej dzia³alno�ci za
rok ubieg³y.

3. Informacjê, o której mowa w ust. 2,  So³tys przedk³ada
Radzie Miejskiej w ci¹gu 30 dni po odbytym Zebraniu w celu
poddania dzia³alno�ci So³ectwa ocenie.

§ 13. So³tys bierze udzia³ w sesjach Rady Miejskiej.

§ 14.1. Rada So³ecka sk³ada siê z 4 osób. W sk³ad Rady
So³eckiej wchodzi So³tys jako jej Przewodnicz¹cy.

2. Posiedzenia Rady So³eckiej odbywaj¹ siê nie rzadziej
ni¿ raz na kwarta³.

3. Rada So³ecka wspomaga dzia³alno�æ So³tysa, w szcze-
gólno�ci w sprawach:

a) opracowania i przek³adania Zebraniu Wiejskiemu pro-
jektów uchwa³ w sprawach bêd¹cych przedmiotem rozpatrywa-
nia przez Zebranie,

b) opracowania i przek³adania Zebraniu Wiejskiemu pro-
jektów programu pracy samorz¹du,

c) wystêpowania wobec Zebrania Wiejskiego z inicjaty-
wami dotycz¹cymi udzia³u mieszkañców w rozwi¹zywaniu pro-
blemów so³ectwa i realizacji zadañ samorz¹du,

d) organizowania wykonania uchwa³ Zebrania Wiejskie-
go oraz kontroli ich realizacji,

e) decydowania w sprawach udzia³u samorz¹du miesz-
kañców wsi w realizacji inicjatyw spo³ecznych,

f) wspó³dzia³ania z innymi organizacjami spo³ecznymi dzia-
³aj¹cymi w danym so³ectwie,

g) opracowania informacji ze swej dzia³alno�ci na Zebra-
nia Wiejskie.

Rozdzia³ IV
Zasady i tryb zwo³ywania Zebrania Wiejskiego oraz wa-

runki wa¿no�ci podejmowanych uchwa³

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

§ 16. Zebranie Wiejskie,  za wyj¹tkiem Zebrania, o którym
mowa w § 4 ust. 3 niniejszego Statutu ,zwo³uje So³tys:

a) z w³asnej inicjatywy,
b) na wniosek pisemny co najmniej 1/5 uprawnionych do

udzia³u w Zebraniu mieszkañców,
c) na wniosek Rady Miejskiej lub Burmistrza.

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

2. Termin i miejsce Zebrania Wiejskiego podaje So³tys do
wiadomo�ci publicznej w sposób zwyczajowo przyjêty poprzez
zamieszczenie pisemnego og³oszenia na wiejskiej tablicy og³o-
szeñ, co najmniej na 7 dni przed terminem Zebrania.

§ 18. 1. Zebranie Wiejskie jest wa¿ne, gdy mieszkañcy
So³ectwa zostali o nim powiadomieni zgodnie z wymogami ni-
niejszego Statutu i bierze w nim udzia³ co najmniej 1/5 sta³ych
mieszkañców So³ectwa uprawnionych do g³osowania.

2. Zwo³uj¹cy Zebranie mo¿e zarz¹dziæ odbycie nastêpne-
go Zebrania Wiejskiego po up³ywie 30 minut od pierwszego
terminu Zebrania, w tym samym dniu, bez wzglêdu na liczbê
osób uczestnicz¹cych w Zebraniu.

3. Zebraniu przewodniczy So³tys lub inna osoba wybrana
przez uczestników Zebrania w g³osowaniu jawnym.

4. Porz¹dek obrad ustala Zebranie Wiejskie na podsta-
wie projektu przed³o¿onego przez prowadz¹cego Zebranie.

5. Obowi¹zkiem So³tysa jest zapewnienie referentów
spraw rozpatrywanych przez Zebranie.

§ 19. 1. Uchwa³y i wnioski Zebrania Wiejskiego, za wyj¹t-
kiem uchwa³, o których mowa w § 25 ust. 3 i 4,  s¹ prawomocne,
gdy zapadaj¹ zwyk³¹ wiêkszo�ci¹ g³osów, tzn. liczba g³osów "za"
musi byæ wiêksza od g³osów "przeciwko".

2. G³osowanie odbywa siê w sposób jawny, za wyj¹tkiem
uchwa³ o których mowa  w § 23 ust 2 i 25 ust 3 i 4 niniejszego
Statutu.

3. Obrady Zebrania s¹ protoko³owane.
4. Protokó³ i uchwa³y Zebrania podpisuj¹ So³tys i osoba

prowadz¹ca Zebranie.
5. Orygina³ protoko³u wraz z list¹ obecno�ci w³asnorêcz-

nie podpisan¹ przez g³osuj¹cych  i bior¹cych udzia³ w Zebraniu,
podjête wnioski i opinie So³tys przekazuje w ci¹gu 7 dni Burmi-
strzowi Korfantowa.

Rozdzia³ V
Tryb wyboru i odwo³ania So³tysa i Rady So³eckiej

§ 20. 1. Zebranie Wiejskie, na którym ma byæ dokonany
wybór So³tysa i Rady So³eckiej, zwo³uje Burmistrz. W tym celu
Burmistrz okre�la termin, miejsce i godzinê Zebrania.
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2. Postanowienie o zwo³aniu Zebrania Wiejskiego poda-
je siê do wiadomo�ci publicznej, co najmniej na 7 dni przed
wyznaczon¹ dat¹ Zebrania.

§ 21. 1. Dla dokonania wa¿nego wyboru So³tysa i Rady
So³eckiej na Zebraniu Wiejskim wymagana jest obecno�æ co naj-
mniej 1/5 sta³ych mieszkañców uprawnionych do g³osowania.

2. O ile w wyznaczonym terminie na Zebraniu wyborczym
nie uzyska siê obecno�ci 1/5 sta³ych mieszkañców So³ectwa,
wybory przeprowadza siê w tym samym dniu po up³ywie 30 mi-
nut od pierwotnego terminu Zebrania bez wzglêdu na liczbê
uczestników Zebrania.

§ 22. 1. Wybory So³tysa i Rady So³eckiej przeprowadza
Komisja Skrutacyjna wybrana spo�ród mieszkañców So³ectwa
w g³osowaniu jawnym.

2. Cz³onkiem Komisji Skrutacyjnej nie mo¿e byæ osoba
kandyduj¹ca na So³tysa lub cz³onka Rady So³eckiej.

§ 23. 1. Wybory odbywaj¹ siê przy nieograniczonej liczbie
kandydatów zg³oszonych bezpo�rednio na Zebraniu. Kandyda-
ci winni wyraziæ zgodê na kandydowanie.

2. Wyboru So³tysa i Rady So³eckiej dokonuje siê w trybie
okre�lonym w art. 36 ust. 2 ustawy o samorz¹dzie gminnym.

3. Za wybranych uwa¿a siê tych kandydatów, którzy uzy-
skali najwiêksz¹ liczbê g³osów.

§ 24. 1. So³tys i cz³onkowie Rady So³eckiej s¹ bezpo�red-
nio odpowiedzialni przed Zebraniem Wiejskim i mog¹ byæ przez
Zebranie odwo³ani przed up³ywem kadencji, je¿eli nie wykonuj¹
swoich obowi¹zków, naruszaj¹ postanowienia niniejszego Sta-
tutu i uchwa³ Zebrania Wiejskiego.

2. Odwo³anie z zajmowanych funkcji winno byæ podjête po
wys³uchaniu zainteresowanych.

§ 25. 1.  Zebranie Wiejskie mo¿e odwo³aæ So³tysa i Radê
So³eck¹ przed up³ywem kadencji, je¿eli utracili zaufanie miesz-
kañców So³ectwa.

2. Odwo³anie So³tysa i Rady So³eckiej nastêpuje na wnio-
sek co najmniej 1/5 sta³ych mieszkañców So³ectwa posiadaj¹-
cych prawa wyborcze.

3. Uchwa³a w sprawie odwo³ania So³tysa i Rady So³eckiej
zapada zwyk³¹ wiêkszo�ci¹ g³osów w obecno�ci co najmniej
po³owy sta³ych mieszkañców So³ectwa w g³osowaniu tajnym.

4. Procedurê okre�lon¹ w niniejszym paragrafie stosuje
siê do odwo³ania Rady So³eckiej.

§ 26. Wybory uzupe³niaj¹ce przeprowadza siê na zasa-
dach zawartych w § 23 niniejszego Statutu.

§ 27. Zmian w Statucie So³ectwa dokonuje siê w trybie
okre�lonym dla jego uchwalenia:

a) na wniosek Zebrania Wiejskiego,
b) z inicjatywy Rady Miejskiej po przeprowadzonej konsul-

tacji na Zebraniu Wiejskim.

§ 28. 1. Statut niniejszy zosta³ przyjêty uchwa³¹ Nr V/38/2003
Rady Miejskiej w Korfantowie z dnia 30 kwietnia 2003 r. w spra-
wie nadania Statutów So³ectwom Gminy Korfantów.

2. Niniejszy Statut wchodzi w ¿ycie po up³ywie 14 dni od
daty og³oszenia w Dzienniku Urzêdowym Województwa Opol-
skiego.

Za³¹cznik nr 9
do uchwa³y Nr V/38/2003
z dnia 30 kwietnia 2003r .

Statut So³ectwa

Rozdzia³ I
Nazwa i teren dzia³ania

§ 1. 1.Ogó³ mieszkañców So³ectwa Ple�nica  stanowi
Samorz¹d Mieszkañców So³ectwa.

2.Nazwa Samorz¹du Mieszkañców brzmi: So³ectwo Ple�nica.

§ 2. 1.So³ectwo  Ple�nica jest jednostk¹ pomocnicz¹
Gminy, której mieszkañcy wspólnie z  innymi  So³ectwami tworz¹
wspólnotê samorz¹dow¹ Gminy Korfantów.

2.Samorz¹d mieszkañców So³ectwa Ple�nica dzia³a na
podstawie przepisów, w szczególno�ci:

- ustawy z dnia 8 marca 1990 r. samorz¹dzie gminnym,
- Statutu Gminy Korfantów,
- niniejszego Statutu.

§ 3. Teren dzia³ania So³ectwa obejmuje miejscowo�æ
Ple�nica.

Rozdzia³ II
Organizacja i zakres dzia³ania

§ 4. 1. Organami So³ectwa s¹ :
a) Zebranie Wiejskie,
b) So³tys,
c) Rada So³ecka.
2. Kadencja So³tysa i Rady So³eckiej trwa cztery lata i koñ-

czy siê w momencie wyboru nowych organów.
3. Zebranie Wiejskie, celem dokonania wyboru So³tysa i

Rady So³eckiej zwo³uje Burmistrz Korfantowa nie pó�niej ni¿ w
ci¹gu sze�ciu miesiêcy po wyborach do Rady Miejskiej.

§ 5. 1. Zebranie Wiejskie jest organem uchwa³odawczym
w So³ectwie.

2. So³tys jest organem wykonawczym So³ectwa.

§ 6. Do zadañ Samorz¹du Mieszkañców So³ectwa nale¿y
w szczególno�ci:

a) udzia³ w rozpatrywaniu spraw socjalno-bytowych, opie-
ki zdrowotnej, kulturalnych, sportu, wypoczynku i innych zwi¹za-
nych z miejscem zamieszkania,

b) kszta³towanie zasad wspó³¿ycia spo³ecznego,
c) organizowanie wspólnych prac na rzecz So³ectwa.

§ 7. Zadania okre�lone w § 6 Samorz¹d Mieszkañców
So³ectwa realizuje w szczególno�ci poprzez:

a) podejmowanie uchwa³ w sprawach So³ectwa w ramach
przyznanych kompetencji,

b) opiniowanie spraw nale¿¹cych do zakresu dzia³ania
Samorz¹du Mieszkañców So³ectwa,

c) wspó³uczestnictwo w organizowaniu i przeprowadza-
niu przez Radê Miejsk¹ konsultacji spo³ecznej projektów uchwa³
Rady w sprawach o podstawowym znaczeniu dla mieszkañców
So³ectwa,

d) wystêpowanie z wnioskami do Rady Miejskiej o rozpa-
trzenie spraw, których za³atwienie wykracza poza mo¿liwo�ci
mieszkañców So³ectwa,
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e) wspó³pracê z radnymi z terenu So³ectwa w zakresie
organizacji spotkañ  z wyborcami, dy¿urów oraz kierowania do
nich wniosków dotycz¹cych So³ectwa,

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

§ 8. Zebranie Wiejskie opiniuje, w czê�ci dotycz¹cej So-
³ectwa, przedstawione do konsultacji przez Radê Miejsk¹ pro-
jekty uchwa³ w sprawach :

1/planu zagospodarowania przestrzennego,
2/planu bud¿etu na dany rok,
3/innych projektów uchwa³ przed³o¿onych do zaopiniowania.

§ 9. Uchwa³y, wnioski i opinie Zebrania Wiejskiego So³tys
przekazuje Burmistrzowi Korfantowa.

§ 10. Do realizacji wspólnych przedsiêwziêæ Samorz¹d
Mieszkañców So³ectwa mo¿e nawi¹zaæ wspó³pracê z innymi
samorz¹dami i w tym celu zawieraæ porozumienia okre�laj¹ce
zakres i sposób wykonania wspólnych zadañ.

Rozdzia³ III
So³tys i Rada So³ecka

§ 11. 1. Mieszkañcy So³ectwa wybieraj¹ ze swego grona
So³tysa i Radê So³eck¹.

2. Wybór So³tysa i Rady So³eckiej odbywa siê na Zebraniu
Wiejskim zwo³anym przez Burmistrza.

3. Funkcje So³tysa i w Radzie So³eckiej sprawowane s¹
spo³ecznie.

§ 12. 1. Do obowi¹zków So³tysa nale¿y w szczególno�ci:
a) zwo³ywanie Zebrañ Wiejskich,
b) zwo³ywanie posiedzeñ Rady So³eckiej,
c) dzia³anie stosownie do wskazañ Zebrania Wiejskiego,

Rady Miejskiej i Burmistrza,
d) wp³ywanie na wykorzystywanie aktywno�ci mieszkañ-

ców So³ectwa s³u¿¹cej poprawie gospodarki i warunków ¿ycia
w So³ectwie,

e) reprezentowanie mieszkañców So³ectwa wobec Rady
Miejskiej,

f) uczestniczenie w naradach i szkoleniach So³tysów zwo-
³ywanych okresowo przez Burmistrza Korfantowa.

2. Na pierwszym Zebraniu Wiejskim w nowym roku kalen-
darzowym  So³tys przek³ada informacjê o swojej dzia³alno�ci za
rok ubieg³y.

3. Informacjê, o której mowa w ust. 2,  So³tys przedk³ada
Radzie Miejskiej w ci¹gu 30 dni po odbytym Zebraniu w celu
poddania dzia³alno�ci So³ectwa ocenie.

§ 13. So³tys bierze udzia³ w sesjach Rady Miejskiej.

§ 14.1. Rada So³ecka sk³ada siê z 4 osób. W sk³ad Rady
So³eckiej wchodzi So³tys jako jej Przewodnicz¹cy.

2. Posiedzenia Rady So³eckiej odbywaj¹ siê nie rzadziej
ni¿ raz na kwarta³.

3. Rada So³ecka wspomaga dzia³alno�æ So³tysa, w szcze-
gólno�ci w sprawach:

a) opracowania i przek³adania Zebraniu Wiejskiemu pro-
jektów uchwa³ w sprawach bêd¹cych przedmiotem rozpatrywa-
nia przez Zebranie,

b) opracowania i przek³adania Zebraniu Wiejskiemu pro-
jektów programu pracy samorz¹du,

c) wystêpowania wobec Zebrania Wiejskiego z inicjaty-
wami dotycz¹cymi udzia³u mieszkañców w rozwi¹zywaniu pro-
blemów so³ectwa i realizacji zadañ samorz¹du,

d) organizowania wykonania uchwa³ Zebrania Wiejskie-
go oraz kontroli ich realizacji,

e) decydowania w sprawach udzia³u samorz¹du miesz-
kañców wsi w realizacji inicjatyw spo³ecznych,

f) wspó³dzia³ania z innymi organizacjami spo³ecznymi dzia-
³aj¹cymi w danym so³ectwie,

g) opracowania informacji ze swej dzia³alno�ci na Zebra-
nia Wiejskie.

Rozdzia³ IV
Zasady i tryb zwo³ywania Zebrania Wiejskiego oraz wa-

runki wa¿no�ci podejmowanych uchwa³

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

§ 16. Zebranie Wiejskie,  za wyj¹tkiem Zebrania, o którym
mowa w § 4 ust. 3 niniejszego Statutu ,zwo³uje So³tys:

a) z w³asnej inicjatywy,
b) na wniosek pisemny co najmniej 1/5 uprawnionych do

udzia³u w Zebraniu mieszkañców,
c) na wniosek Rady Miejskiej lub Burmistrza.

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

2. Termin i miejsce Zebrania Wiejskiego podaje So³tys do
wiadomo�ci publicznej w sposób zwyczajowo przyjêty poprzez
zamieszczenie pisemnego og³oszenia na wiejskiej tablicy og³o-
szeñ, co najmniej na 7 dni przed terminem Zebrania.

§ 18. 1. Zebranie Wiejskie jest wa¿ne, gdy mieszkañcy
So³ectwa zostali o nim powiadomieni zgodnie z wymogami ni-
niejszego Statutu i bierze w nim udzia³ co najmniej 1/5 sta³ych
mieszkañców So³ectwa uprawnionych do g³osowania.

2. Zwo³uj¹cy Zebranie mo¿e zarz¹dziæ odbycie nastêpne-
go Zebrania Wiejskiego po up³ywie 30 minut od pierwszego
terminu Zebrania, w tym samym dniu, bez wzglêdu na liczbê
osób uczestnicz¹cych w Zebraniu.

3. Zebraniu przewodniczy So³tys lub inna osoba wybrana
przez uczestników Zebrania w g³osowaniu jawnym.

4. Porz¹dek obrad ustala Zebranie Wiejskie na podsta-
wie projektu przed³o¿onego przez prowadz¹cego Zebranie.

5. Obowi¹zkiem So³tysa jest zapewnienie referentów
spraw rozpatrywanych przez Zebranie.

§ 19. 1. Uchwa³y i wnioski Zebrania Wiejskiego, za wyj¹t-
kiem uchwa³, o których mowa w § 25 ust. 3 i 4,  s¹ prawomocne,
gdy zapadaj¹ zwyk³¹ wiêkszo�ci¹ g³osów, tzn. liczba g³osów "za"
musi byæ wiêksza od g³osów "przeciwko".

2. G³osowanie odbywa siê w sposób jawny, za wyj¹tkiem
uchwa³ o których mowa  w § 23 ust 2 i 25 ust 3 i 4 niniejszego
Statutu.

3. Obrady Zebrania s¹ protoko³owane.
4. Protokó³ i uchwa³y Zebrania podpisuj¹ So³tys i osoba

prowadz¹ca Zebranie.
5. Orygina³ protoko³u wraz z list¹ obecno�ci w³asnorêcz-

nie podpisan¹ przez g³osuj¹cych  i bior¹cych udzia³ w Zebraniu,
podjête wnioski i opinie So³tys przekazuje w ci¹gu 7 dni Burmi-
strzowi Korfantowa.

Rozdzia³ V
Tryb wyboru i odwo³ania So³tysa i Rady So³eckiej

§ 20. 1. Zebranie Wiejskie, na którym ma byæ dokonany
wybór So³tysa i Rady So³eckiej, zwo³uje Burmistrz. W tym celu
Burmistrz okre�la termin, miejsce i godzinê Zebrania.
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2. Postanowienie o zwo³aniu Zebrania Wiejskiego poda-
je siê do wiadomo�ci publicznej, co najmniej na 7 dni przed
wyznaczon¹ dat¹ Zebrania.

§ 21. 1. Dla dokonania wa¿nego wyboru So³tysa i Rady
So³eckiej na Zebraniu Wiejskim wymagana jest obecno�æ co naj-
mniej 1/5 sta³ych mieszkañców uprawnionych do g³osowania.

2. O ile w wyznaczonym terminie na Zebraniu wyborczym
nie uzyska siê obecno�ci 1/5 sta³ych mieszkañców So³ectwa,
wybory przeprowadza siê w tym samym dniu po up³ywie 30 mi-
nut od pierwotnego terminu Zebrania bez wzglêdu na liczbê
uczestników Zebrania.

§ 22. 1. Wybory So³tysa i Rady So³eckiej przeprowadza
Komisja Skrutacyjna wybrana spo�ród mieszkañców So³ectwa
w g³osowaniu jawnym.

2. Cz³onkiem Komisji Skrutacyjnej nie mo¿e byæ osoba
kandyduj¹ca na So³tysa lub cz³onka Rady So³eckiej.

§ 23. 1. Wybory odbywaj¹ siê przy nieograniczonej liczbie
kandydatów zg³oszonych bezpo�rednio na Zebraniu. Kandyda-
ci winni wyraziæ zgodê na kandydowanie.

2. Wyboru So³tysa i Rady So³eckiej dokonuje siê w trybie
okre�lonym w art. 36 ust. 2 ustawy o samorz¹dzie gminnym.

3. Za wybranych uwa¿a siê tych kandydatów, którzy uzy-
skali najwiêksz¹ liczbê g³osów.

§ 24. 1. So³tys i cz³onkowie Rady So³eckiej s¹ bezpo�red-
nio odpowiedzialni przed Zebraniem Wiejskim i mog¹ byæ przez
Zebranie odwo³ani przed up³ywem kadencji, je¿eli nie wykonuj¹
swoich obowi¹zków, naruszaj¹ postanowienia niniejszego Sta-
tutu i uchwa³ Zebrania Wiejskiego.

2. Odwo³anie z zajmowanych funkcji winno byæ podjête po
wys³uchaniu zainteresowanych.

§ 25. 1.  Zebranie Wiejskie mo¿e odwo³aæ So³tysa i Radê
So³eck¹ przed up³ywem kadencji, je¿eli utracili zaufanie miesz-
kañców So³ectwa.

2. Odwo³anie So³tysa i Rady So³eckiej nastêpuje na wnio-
sek co najmniej 1/5 sta³ych mieszkañców So³ectwa posiadaj¹-
cych prawa wyborcze.

3. Uchwa³a w sprawie odwo³ania So³tysa i Rady So³eckiej
zapada zwyk³¹ wiêkszo�ci¹ g³osów w obecno�ci co najmniej
po³owy sta³ych mieszkañców So³ectwa w g³osowaniu tajnym.

4. Procedurê okre�lon¹ w niniejszym paragrafie stosuje
siê do odwo³ania Rady So³eckiej.

§ 26. Wybory uzupe³niaj¹ce przeprowadza siê na zasa-
dach zawartych w § 23 niniejszego Statutu.

§ 27. Zmian w Statucie So³ectwa dokonuje siê w trybie
okre�lonym dla jego uchwalenia:

a) na wniosek Zebrania Wiejskiego,
b) z inicjatywy Rady Miejskiej po przeprowadzonej konsul-

tacji na Zebraniu Wiejskim.

§ 28. 1. Statut niniejszy zosta³ przyjêty uchwa³¹ Nr V/38/2003
Rady Miejskiej w Korfantowie z dnia 30 kwietnia 2003 r. w spra-
wie nadania Statutów So³ectwom Gminy Korfantów.

2. Niniejszy Statut wchodzi w ¿ycie po up³ywie 14 dni od
daty og³oszenia w Dzienniku Urzêdowym Województwa Opol-
skiego.

Za³¹cznik nr 10
do uchwa³y Nr V/38/2003
z dnia 30 kwietnia 2003r .

Statut So³ectwa

Rozdzia³ I
Nazwa i teren dzia³ania

§ 1. 1.Ogó³ mieszkañców So³ectwa Przechód  stanowi
Samorz¹d Mieszkañców So³ectwa.

2.Nazwa Samorz¹du Mieszkañców brzmi: So³ectwo Przechód.

§ 2. 1.So³ectwo  Przechód jest jednostk¹ pomocnicz¹
Gminy, której mieszkañcy wspólnie z  innymi  So³ectwami tworz¹
wspólnotê samorz¹dow¹ Gminy Korfantów.

2.Samorz¹d mieszkañców So³ectwa Przechód dzia³a na
podstawie przepisów, w szczególno�ci:

- ustawy z dnia 8 marca 1990 r. samorz¹dzie gminnym,
- Statutu Gminy Korfantów,
- niniejszego Statutu.

§ 3. Teren dzia³ania So³ectwa obejmuje miejscowo�æ
Przechód.

Rozdzia³ II
Organizacja i zakres dzia³ania

§ 4. 1. Organami So³ectwa s¹ :
a) Zebranie Wiejskie,
b) So³tys,
c) Rada So³ecka.
2. Kadencja So³tysa i Rady So³eckiej trwa cztery lata i koñ-

czy siê w momencie wyboru nowych organów.
3. Zebranie Wiejskie, celem dokonania wyboru So³tysa i

Rady So³eckiej zwo³uje Burmistrz Korfantowa nie pó�niej ni¿ w
ci¹gu sze�ciu miesiêcy po wyborach do Rady Miejskiej.

§ 5. 1. Zebranie Wiejskie jest organem uchwa³odawczym
w So³ectwie.

2. So³tys jest organem wykonawczym So³ectwa.

§ 6. Do zadañ Samorz¹du Mieszkañców So³ectwa nale¿y
w szczególno�ci:

a) udzia³ w rozpatrywaniu spraw socjalno-bytowych, opie-
ki zdrowotnej, kulturalnych, sportu, wypoczynku i innych zwi¹za-
nych z miejscem zamieszkania,

b) kszta³towanie zasad wspó³¿ycia spo³ecznego,
c) organizowanie wspólnych prac na rzecz So³ectwa.

§ 7. Zadania okre�lone w § 6 Samorz¹d Mieszkañców
So³ectwa realizuje w szczególno�ci poprzez:

a) podejmowanie uchwa³ w sprawach So³ectwa w ramach
przyznanych kompetencji,

b) opiniowanie spraw nale¿¹cych do zakresu dzia³ania
Samorz¹du Mieszkañców So³ectwa,

c) wspó³uczestnictwo w organizowaniu i przeprowadza-
niu przez Radê Miejsk¹ konsultacji spo³ecznej projektów uchwa³
Rady w sprawach o podstawowym znaczeniu dla mieszkañców
So³ectwa,

d) wystêpowanie z wnioskami do Rady Miejskiej o rozpa-
trzenie spraw, których za³atwienie wykracza poza mo¿liwo�ci
mieszkañców So³ectwa,
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e) wspó³pracê z radnymi z terenu So³ectwa w zakresie
organizacji spotkañ  z wyborcami, dy¿urów oraz kierowania do
nich wniosków dotycz¹cych So³ectwa,

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

§ 8. Zebranie Wiejskie opiniuje, w czê�ci dotycz¹cej So-
³ectwa, przedstawione do konsultacji przez Radê Miejsk¹ pro-
jekty uchwa³ w sprawach :

1/planu zagospodarowania przestrzennego,
2/planu bud¿etu na dany rok,
3/innych projektów uchwa³ przed³o¿onych do zaopiniowania.

§ 9. Uchwa³y, wnioski i opinie Zebrania Wiejskiego So³tys
przekazuje Burmistrzowi Korfantowa.

§ 10. Do realizacji wspólnych przedsiêwziêæ Samorz¹d
Mieszkañców So³ectwa mo¿e nawi¹zaæ wspó³pracê z innymi
samorz¹dami i w tym celu zawieraæ porozumienia okre�laj¹ce
zakres i sposób wykonania wspólnych zadañ.

Rozdzia³ III
So³tys i Rada So³ecka

§ 11. 1. Mieszkañcy So³ectwa wybieraj¹ ze swego grona
So³tysa i Radê So³eck¹.

2. Wybór So³tysa i Rady So³eckiej odbywa siê na Zebraniu
Wiejskim zwo³anym przez Burmistrza.

3. Funkcje So³tysa i w Radzie So³eckiej sprawowane s¹
spo³ecznie.

§ 12. 1. Do obowi¹zków So³tysa nale¿y w szczególno�ci:
a) zwo³ywanie Zebrañ Wiejskich,
b) zwo³ywanie posiedzeñ Rady So³eckiej,
c) dzia³anie stosownie do wskazañ Zebrania Wiejskiego,

Rady Miejskiej i Burmistrza,
d) wp³ywanie na wykorzystywanie aktywno�ci mieszkañ-

ców So³ectwa s³u¿¹cej poprawie gospodarki i warunków ¿ycia
w So³ectwie,

e) reprezentowanie mieszkañców So³ectwa wobec Rady
Miejskiej,

f) uczestniczenie w naradach i szkoleniach So³tysów zwo-
³ywanych okresowo przez Burmistrza Korfantowa.

2. Na pierwszym Zebraniu Wiejskim w nowym roku ka-
lendarzowym  So³tys przek³ada informacjê o swojej dzia³alno-
�ci za rok ubieg³y.

3. Informacjê, o której mowa w ust. 2,  So³tys przedk³ada
Radzie Miejskiej w ci¹gu 30 dni po odbytym Zebraniu w celu
poddania dzia³alno�ci So³ectwa ocenie.

§ 13. So³tys bierze udzia³ w sesjach Rady Miejskiej.

§ 14.1. Rada So³ecka sk³ada siê z 10 osób. W sk³ad Rady
So³eckiej wchodzi So³tys jako jej Przewodnicz¹cy.

2. Posiedzenia Rady So³eckiej odbywaj¹ siê nie rzadziej
ni¿ raz na kwarta³.

3. Rada So³ecka wspomaga dzia³alno�æ So³tysa, w szcze-
gólno�ci w sprawach:

a) opracowania i przek³adania Zebraniu Wiejskiemu pro-
jektów uchwa³ w sprawach bêd¹cych przedmiotem rozpatrywa-
nia przez Zebranie,

b) opracowania i przek³adania Zebraniu Wiejskiemu pro-
jektów programu pracy samorz¹du,

c) wystêpowania wobec Zebrania Wiejskiego z inicjaty-
wami dotycz¹cymi udzia³u mieszkañców w rozwi¹zywaniu pro-
blemów so³ectwa i realizacji zadañ samorz¹du,

d) organizowania wykonania uchwa³ Zebrania Wiejskie-
go oraz kontroli ich realizacji,

e) decydowania w sprawach udzia³u samorz¹du miesz-
kañców wsi w realizacji inicjatyw spo³ecznych,

f) wspó³dzia³ania z innymi organizacjami spo³ecznymi dzia-
³aj¹cymi w danym so³ectwie,

g) opracowania informacji ze swej dzia³alno�ci na Zebra-
nia Wiejskie.

Rozdzia³ IV
Zasady i tryb zwo³ywania Zebrania Wiejskiego oraz wa-

runki wa¿no�ci podejmowanych uchwa³

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

§ 16. Zebranie Wiejskie,  za wyj¹tkiem Zebrania, o którym
mowa w § 4 ust. 3 niniejszego Statutu ,zwo³uje So³tys:

a) z w³asnej inicjatywy,
b) na wniosek pisemny co najmniej 1/5 uprawnionych do

udzia³u w Zebraniu mieszkañców,
c) na wniosek Rady Miejskiej lub Burmistrza.

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

2. Termin i miejsce Zebrania Wiejskiego podaje So³tys do
wiadomo�ci publicznej w sposób zwyczajowo przyjêty poprzez
zamieszczenie pisemnego og³oszenia na wiejskiej tablicy og³o-
szeñ, co najmniej na 7 dni przed terminem Zebrania.

§ 18. 1. Zebranie Wiejskie jest wa¿ne, gdy mieszkañcy
So³ectwa zostali o nim powiadomieni zgodnie z wymogami ni-
niejszego Statutu i bierze w nim udzia³ co najmniej 1/5 sta³ych
mieszkañców So³ectwa uprawnionych do g³osowania.

2. Zwo³uj¹cy Zebranie mo¿e zarz¹dziæ odbycie nastêpne-
go Zebrania Wiejskiego po up³ywie 30 minut od pierwszego
terminu Zebrania, w tym samym dniu, bez wzglêdu na liczbê
osób uczestnicz¹cych w Zebraniu.

3. Zebraniu przewodniczy So³tys lub inna osoba wybrana
przez uczestników Zebrania w g³osowaniu jawnym.

4. Porz¹dek obrad ustala Zebranie Wiejskie na podsta-
wie projektu przed³o¿onego przez prowadz¹cego Zebranie.

5. Obowi¹zkiem So³tysa jest zapewnienie referentów
spraw rozpatrywanych przez Zebranie.

§ 19. 1. Uchwa³y i wnioski Zebrania Wiejskiego, za wyj¹t-
kiem uchwa³, o których mowa w § 25 ust. 3 i 4,  s¹ prawomocne,
gdy zapadaj¹ zwyk³¹ wiêkszo�ci¹ g³osów, tzn. liczba g³osów "za"
musi byæ wiêksza od g³osów "przeciwko".

2. G³osowanie odbywa siê w sposób jawny, za wyj¹tkiem
uchwa³ o których mowa  w § 23 ust 2 i 25 ust 3 i 4 niniejszego
Statutu.

3. Obrady Zebrania s¹ protoko³owane.
4. Protokó³ i uchwa³y Zebrania podpisuj¹ So³tys i osoba

prowadz¹ca Zebranie.
5. Orygina³ protoko³u wraz z list¹ obecno�ci w³asnorêcz-

nie podpisan¹ przez g³osuj¹cych  i bior¹cych udzia³ w Zebraniu,
podjête wnioski i opinie So³tys przekazuje w ci¹gu 7 dni Burmi-
strzowi Korfantowa.

Rozdzia³ V
Tryb wyboru i odwo³ania So³tysa i Rady So³eckiej

§ 20. 1. Zebranie Wiejskie, na którym ma byæ dokonany
wybór So³tysa i Rady So³eckiej, zwo³uje Burmistrz. W tym celu
Burmistrz okre�la termin, miejsce i godzinê Zebrania.
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2. Postanowienie o zwo³aniu Zebrania Wiejskiego poda-
je siê do wiadomo�ci publicznej, co najmniej na 7 dni przed
wyznaczon¹ dat¹ Zebrania.

§ 21. 1. Dla dokonania wa¿nego wyboru So³tysa i Rady
So³eckiej na Zebraniu Wiejskim wymagana jest obecno�æ co naj-
mniej 1/5 sta³ych mieszkañców uprawnionych do g³osowania.

2. O ile w wyznaczonym terminie na Zebraniu wyborczym
nie uzyska siê obecno�ci 1/5 sta³ych mieszkañców So³ectwa,
wybory przeprowadza siê w tym samym dniu po up³ywie 30 mi-
nut od pierwotnego terminu Zebrania bez wzglêdu na liczbê
uczestników Zebrania.

§ 22. 1. Wybory So³tysa i Rady So³eckiej przeprowadza
Komisja Skrutacyjna wybrana spo�ród mieszkañców So³ectwa
w g³osowaniu jawnym.

2. Cz³onkiem Komisji Skrutacyjnej nie mo¿e byæ osoba
kandyduj¹ca na So³tysa lub cz³onka Rady So³eckiej.

§ 23. 1. Wybory odbywaj¹ siê przy nieograniczonej liczbie
kandydatów zg³oszonych bezpo�rednio na Zebraniu. Kandyda-
ci winni wyraziæ zgodê na kandydowanie.

2. Wyboru So³tysa i Rady So³eckiej dokonuje siê w trybie
okre�lonym w art. 36 ust. 2 ustawy o samorz¹dzie gminnym.

3. Za wybranych uwa¿a siê tych kandydatów, którzy uzy-
skali najwiêksz¹ liczbê g³osów.

§ 24. 1. So³tys i cz³onkowie Rady So³eckiej s¹ bezpo�red-
nio odpowiedzialni przed Zebraniem Wiejskim i mog¹ byæ przez
Zebranie odwo³ani przed up³ywem kadencji, je¿eli nie wykonuj¹
swoich obowi¹zków, naruszaj¹ postanowienia niniejszego Sta-
tutu i uchwa³ Zebrania Wiejskiego.

2. Odwo³anie z zajmowanych funkcji winno byæ podjête po
wys³uchaniu zainteresowanych.

§ 25. 1.  Zebranie Wiejskie mo¿e odwo³aæ So³tysa i Radê
So³eck¹ przed up³ywem kadencji, je¿eli utracili zaufanie miesz-
kañców So³ectwa.

2. Odwo³anie So³tysa i Rady So³eckiej nastêpuje na wnio-
sek co najmniej 1/5 sta³ych mieszkañców So³ectwa posiadaj¹-
cych prawa wyborcze.

3. Uchwa³a w sprawie odwo³ania So³tysa i Rady So³eckiej
zapada zwyk³¹ wiêkszo�ci¹ g³osów w obecno�ci co najmniej
po³owy sta³ych mieszkañców So³ectwa w g³osowaniu tajnym.

4. Procedurê okre�lon¹ w niniejszym paragrafie stosuje
siê do odwo³ania Rady So³eckiej.

§ 26. Wybory uzupe³niaj¹ce przeprowadza siê na zasa-
dach zawartych w § 23 niniejszego Statutu.

§ 27. Zmian w Statucie So³ectwa dokonuje siê w trybie
okre�lonym dla jego uchwalenia:

a) na wniosek Zebrania Wiejskiego,
b) z inicjatywy Rady Miejskiej po przeprowadzonej konsul-

tacji na Zebraniu Wiejskim.

§ 28. 1. Statut niniejszy zosta³ przyjêty uchwa³¹ Nr V/38/2003
Rady Miejskiej w Korfantowie z dnia 30 kwietnia 2003 r. w spra-
wie nadania Statutów So³ectwom Gminy Korfantów.

2. Niniejszy Statut wchodzi w ¿ycie po up³ywie 14 dni od
daty og³oszenia w Dzienniku Urzêdowym Województwa Opol-
skiego.

Za³¹cznik nr 11
do uchwa³y Nr V/38/2003
z dnia 30 kwietnia 2003r .

Statut So³ectwa

Rozdzia³ I
Nazwa i teren dzia³ania

§ 1. 1.Ogó³ mieszkañców So³ectwa Przydro¿e Ma³e  sta-
nowi Samorz¹d Mieszkañców So³ectwa.

2.Nazwa Samorz¹du Mieszkañców brzmi: So³ectwo Przy-
dro¿e Ma³e.

§ 2. 1.So³ectwo  Przydro¿e Ma³e  jest jednostk¹ pomoc-
nicz¹ Gminy, której mieszkañcy wspólnie z  innymi  So³ectwami
tworz¹ wspólnotê samorz¹dow¹ Gminy Korfantów.

2.Samorz¹d mieszkañców So³ectwa Przydro¿e Ma³e dzia-
³a na podstawie przepisów, w szczególno�ci:

- ustawy z dnia 8 marca 1990 r. samorz¹dzie gminnym,
- Statutu Gminy Korfantów,
- niniejszego Statutu.

§ 3. Teren dzia³ania So³ectwa obejmuje miejscowo�æ
Przydro¿e Ma³e.

Rozdzia³ II
Organizacja i zakres dzia³ania

§ 4. 1. Organami So³ectwa s¹ :
a) Zebranie Wiejskie,
b) So³tys,
c) Rada So³ecka.
2. Kadencja So³tysa i Rady So³eckiej trwa cztery lata i koñ-

czy siê w momencie wyboru nowych organów.
3. Zebranie Wiejskie, celem dokonania wyboru So³tysa i

Rady So³eckiej zwo³uje Burmistrz Korfantowa nie pó�niej ni¿ w
ci¹gu sze�ciu miesiêcy po wyborach do Rady Miejskiej.

§ 5. 1. Zebranie Wiejskie jest organem uchwa³odawczym
w So³ectwie.

2. So³tys jest organem wykonawczym So³ectwa.

§ 6. Do zadañ Samorz¹du Mieszkañców So³ectwa nale¿y
w szczególno�ci:

a) udzia³ w rozpatrywaniu spraw socjalno-bytowych, opie-
ki zdrowotnej, kulturalnych, sportu, wypoczynku i innych zwi¹za-
nych z miejscem zamieszkania,

b) kszta³towanie zasad wspó³¿ycia spo³ecznego,
c) organizowanie wspólnych prac na rzecz So³ectwa.

§ 7. Zadania okre�lone w § 6 Samorz¹d Mieszkañców
So³ectwa realizuje w szczególno�ci poprzez:

a) podejmowanie uchwa³ w sprawach So³ectwa w ramach
przyznanych kompetencji,

b) opiniowanie spraw nale¿¹cych do zakresu dzia³ania
Samorz¹du Mieszkañców So³ectwa,

c) wspó³uczestnictwo w organizowaniu i przeprowadza-
niu przez Radê Miejsk¹ konsultacji spo³ecznej projektów uchwa³
Rady w sprawach o podstawowym znaczeniu dla mieszkañców
So³ectwa,

d) wystêpowanie z wnioskami do Rady Miejskiej o rozpa-
trzenie spraw, których za³atwienie wykracza poza mo¿liwo�ci
mieszkañców So³ectwa,
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e) wspó³pracê z radnymi z terenu So³ectwa w zakresie
organizacji spotkañ  z wyborcami, dy¿urów oraz kierowania do
nich wniosków dotycz¹cych So³ectwa,

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

§ 8. Zebranie Wiejskie opiniuje, w czê�ci dotycz¹cej So-
³ectwa, przedstawione do konsultacji przez Radê Miejsk¹ pro-
jekty uchwa³ w sprawach :

1/planu zagospodarowania przestrzennego,
2/planu bud¿etu na dany rok,
3/innych projektów uchwa³ przed³o¿onych do zaopiniowania.

§ 9. Uchwa³y, wnioski i opinie Zebrania Wiejskiego So³tys
przekazuje Burmistrzowi Korfantowa.

§ 10. Do realizacji wspólnych przedsiêwziêæ Samorz¹d
Mieszkañców So³ectwa mo¿e nawi¹zaæ wspó³pracê z innymi
samorz¹dami i w tym celu zawieraæ porozumienia okre�laj¹ce
zakres i sposób wykonania wspólnych zadañ.

Rozdzia³ III
So³tys i Rada So³ecka

§ 11. 1. Mieszkañcy So³ectwa wybieraj¹ ze swego grona
So³tysa i Radê So³eck¹.

2. Wybór So³tysa i Rady So³eckiej odbywa siê na Zebraniu
Wiejskim zwo³anym przez Burmistrza.

3. Funkcje So³tysa i w Radzie So³eckiej sprawowane s¹
spo³ecznie.

§ 12. 1. Do obowi¹zków So³tysa nale¿y w szczególno�ci:
a) zwo³ywanie Zebrañ Wiejskich,
b) zwo³ywanie posiedzeñ Rady So³eckiej,
c) dzia³anie stosownie do wskazañ Zebrania Wiejskiego,

Rady Miejskiej i Burmistrza,
d) wp³ywanie na wykorzystywanie aktywno�ci mieszkañ-

ców So³ectwa s³u¿¹cej poprawie gospodarki i warunków ¿ycia
w So³ectwie,

e) reprezentowanie mieszkañców So³ectwa wobec Rady
Miejskiej,

f) uczestniczenie w naradach i szkoleniach So³tysów zwo-
³ywanych okresowo przez Burmistrza Korfantowa.

2. Na pierwszym Zebraniu Wiejskim w nowym roku kalen-
darzowym  So³tys przek³ada informacjê o swojej dzia³alno�ci za
rok ubieg³y.

3. Informacjê, o której mowa w ust. 2,  So³tys przedk³ada
Radzie Miejskiej w ci¹gu 30 dni po odbytym Zebraniu w celu
poddania dzia³alno�ci So³ectwa ocenie.

§ 13. So³tys bierze udzia³ w sesjach Rady Miejskiej.

§ 14.1. Rada So³ecka sk³ada siê z 4 osób. W sk³ad Rady
So³eckiej wchodzi So³tys jako jej Przewodnicz¹cy.

2. Posiedzenia Rady So³eckiej odbywaj¹ siê nie rzadziej
ni¿ raz na kwarta³.

3. Rada So³ecka wspomaga dzia³alno�æ So³tysa, w szcze-
gólno�ci w sprawach:

a) opracowania i przek³adania Zebraniu Wiejskiemu pro-
jektów uchwa³ w sprawach bêd¹cych przedmiotem rozpatrywa-
nia przez Zebranie,

b) opracowania i przek³adania Zebraniu Wiejskiemu pro-
jektów programu pracy samorz¹du,

c) wystêpowania wobec Zebrania Wiejskiego z inicjaty-
wami dotycz¹cymi udzia³u mieszkañców w rozwi¹zywaniu pro-
blemów so³ectwa i realizacji zadañ samorz¹du,

d) organizowania wykonania uchwa³ Zebrania Wiejskie-
go oraz kontroli ich realizacji,

e) decydowania w sprawach udzia³u samorz¹du miesz-
kañców wsi w realizacji inicjatyw spo³ecznych,

f) wspó³dzia³ania z innymi organizacjami spo³ecznymi dzia-
³aj¹cymi w danym so³ectwie,

g) opracowania informacji ze swej dzia³alno�ci na Zebra-
nia Wiejskie.

Rozdzia³ IV
Zasady i tryb zwo³ywania Zebrania Wiejskiego oraz wa-

runki wa¿no�ci podejmowanych uchwa³

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

§ 16. Zebranie Wiejskie,  za wyj¹tkiem Zebrania, o którym
mowa w § 4 ust. 3 niniejszego Statutu ,zwo³uje So³tys:

a) z w³asnej inicjatywy,
b) na wniosek pisemny co najmniej 1/5 uprawnionych do

udzia³u w Zebraniu mieszkañców,
c) na wniosek Rady Miejskiej lub Burmistrza.

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

2. Termin i miejsce Zebrania Wiejskiego podaje So³tys do
wiadomo�ci publicznej w sposób zwyczajowo przyjêty poprzez
zamieszczenie pisemnego og³oszenia na wiejskiej tablicy og³o-
szeñ, co najmniej na 7 dni przed terminem Zebrania.

§ 18. 1. Zebranie Wiejskie jest wa¿ne, gdy mieszkañcy
So³ectwa zostali o nim powiadomieni zgodnie z wymogami ni-
niejszego Statutu i bierze w nim udzia³ co najmniej 1/5 sta³ych
mieszkañców So³ectwa uprawnionych do g³osowania.

2. Zwo³uj¹cy Zebranie mo¿e zarz¹dziæ odbycie nastêpne-
go Zebrania Wiejskiego po up³ywie 30 minut od pierwszego
terminu Zebrania, w tym samym dniu, bez wzglêdu na liczbê
osób uczestnicz¹cych w Zebraniu.

3. Zebraniu przewodniczy So³tys lub inna osoba wybrana
przez uczestników Zebrania w g³osowaniu jawnym.

4. Porz¹dek obrad ustala Zebranie Wiejskie na podsta-
wie projektu przed³o¿onego przez prowadz¹cego Zebranie.

5. Obowi¹zkiem So³tysa jest zapewnienie referentów
spraw rozpatrywanych przez Zebranie.

§ 19. 1. Uchwa³y i wnioski Zebrania Wiejskiego, za wyj¹t-
kiem uchwa³, o których mowa w § 25 ust. 3 i 4,  s¹ prawomocne,
gdy zapadaj¹ zwyk³¹ wiêkszo�ci¹ g³osów, tzn. liczba g³osów "za"
musi byæ wiêksza od g³osów "przeciwko".

2. G³osowanie odbywa siê w sposób jawny, za wyj¹tkiem
uchwa³ o których mowa  w § 23 ust 2 i 25 ust 3 i 4 niniejszego
Statutu.

3. Obrady Zebrania s¹ protoko³owane.
4. Protokó³ i uchwa³y Zebrania podpisuj¹ So³tys i osoba

prowadz¹ca Zebranie.
5. Orygina³ protoko³u wraz z list¹ obecno�ci w³asnorêcz-

nie podpisan¹ przez g³osuj¹cych  i bior¹cych udzia³ w Zebraniu,
podjête wnioski i opinie So³tys przekazuje w ci¹gu 7 dni Burmi-
strzowi Korfantowa.

Rozdzia³ V
Tryb wyboru i odwo³ania So³tysa i Rady So³eckiej

§ 20. 1. Zebranie Wiejskie, na którym ma byæ dokonany
wybór So³tysa i Rady So³eckiej, zwo³uje Burmistrz. W tym celu
Burmistrz okre�la termin, miejsce i godzinê Zebrania.
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2. Postanowienie o zwo³aniu Zebrania Wiejskiego poda-
je siê do wiadomo�ci publicznej, co najmniej na 7 dni przed
wyznaczon¹ dat¹ Zebrania.

§ 21. 1. Dla dokonania wa¿nego wyboru So³tysa i Rady
So³eckiej na Zebraniu Wiejskim wymagana jest obecno�æ co naj-
mniej 1/5 sta³ych mieszkañców uprawnionych do g³osowania.

2. O ile w wyznaczonym terminie na Zebraniu wyborczym
nie uzyska siê obecno�ci 1/5 sta³ych mieszkañców so³ectwa,
wybory przeprowadza siê w tym samym dniu po up³ywie 30 mi-
nut od pierwotnego terminu Zebrania bez wzglêdu na liczbê
uczestników Zebrania.

§ 22. 1. Wybory So³tysa i Rady So³eckiej przeprowadza
Komisja Skrutacyjna wybrana spo�ród mieszkañców So³ectwa
w g³osowaniu jawnym.

2. Cz³onkiem Komisji Skrutacyjnej nie mo¿e byæ osoba
kandyduj¹ca na So³tysa lub cz³onka Rady So³eckiej.

§ 23. 1. Wybory odbywaj¹ siê przy nieograniczonej liczbie
kandydatów zg³oszonych bezpo�rednio na Zebraniu. Kandyda-
ci winni wyraziæ zgodê na kandydowanie.

2. Wyboru So³tysa i Rady So³eckiej dokonuje siê w trybie
okre�lonym w art. 36 ust. 2 ustawy o samorz¹dzie gminnym.

3. Za wybranych uwa¿a siê tych kandydatów, którzy uzy-
skali najwiêksz¹ liczbê g³osów.

§ 24. 1. So³tys i cz³onkowie Rady So³eckiej s¹ bezpo�red-
nio odpowiedzialni przed Zebraniem Wiejskim i mog¹ byæ przez
zebranie odwo³ani przed up³ywem kadencji, je¿eli nie wykonuj¹
swoich obowi¹zków, naruszaj¹ postanowienia niniejszego Sta-
tutu i uchwa³ Zebrania Wiejskiego.

2. Odwo³anie z zajmowanych funkcji winno byæ podjête po
wys³uchaniu zainteresowanych.

§ 25. 1.  Zebranie Wiejskie mo¿e odwo³aæ So³tysa i Radê
So³eck¹ przed up³ywem kadencji, je¿eli utracili zaufanie miesz-
kañców So³ectwa.

2. Odwo³anie So³tysa i Rady So³eckiej nastêpuje na wnio-
sek co najmniej 1/5 sta³ych mieszkañców So³ectwa posiadaj¹-
cych prawa wyborcze.

3. Uchwa³a w sprawie odwo³ania So³tysa i Rady So³eckiej
zapada zwyk³¹ wiêkszo�ci¹ g³osów w obecno�ci co najmniej
po³owy sta³ych mieszkañców So³ectwa w g³osowaniu tajnym.

4. Procedurê okre�lon¹ w niniejszym paragrafie stosuje
siê do odwo³ania Rady So³eckiej.

§ 26. Wybory uzupe³niaj¹ce przeprowadza siê na zasa-
dach zawartych w § 23 niniejszego Statutu.

§ 27. Zmian w Statucie So³ectwa dokonuje siê w trybie
okre�lonym dla jego uchwalenia:

a) na wniosek Zebrania Wiejskiego,
b) z inicjatywy Rady Miejskiej po przeprowadzonej konsul-

tacji na Zebraniu Wiejskim.

§ 28. 1. Statut niniejszy zosta³ przyjêty uchwa³¹ Nr V/38/
2003 Rady Miejskiej w Korfantowie z dnia 30 kwietnia 2003 r. w
sprawie nadania Statutów So³ectwom Gminy Korfantów.

2. Niniejszy Statut wchodzi w ¿ycie po up³ywie 14 dni od
daty og³oszenia w Dzienniku Urzêdowym Województwa Opol-
skiego.

Za³¹cznik nr 12
do uchwa³y Nr V/38/2003
z dnia 30 kwietnia 2003r .

Statut So³ectwa

Rozdzia³ I
Nazwa i teren dzia³ania

§ 1. 1.Ogó³ mieszkañców So³ectwa Przydro¿e Wielkie
stanowi Samorz¹d Mieszkañców So³ectwa.

2.Nazwa Samorz¹du Mieszkañców brzmi: So³ectwo Przy-
dro¿e Wielkie.

§ 2. 1.So³ectwo  Przydro¿e Wielkie jest jednostk¹ po-
mocnicz¹ Gminy, której mieszkañcy wspólnie z  innymi  So³ec-
twami tworz¹ wspólnotê samorz¹dow¹ Gminy Korfantów.

2.Samorz¹d mieszkañców So³ectwa Przydro¿e Wielkie
dzia³a na podstawie przepisów, w szczególno�ci:

- ustawy z dnia 8 marca 1990 r. samorz¹dzie gminnym,
- Statutu Gminy Korfantów,
- niniejszego Statutu.

§ 3. Teren dzia³ania So³ectwa obejmuje miejscowo�æ
Przydro¿e Wielkie.

Rozdzia³ II
Organizacja i zakres dzia³ania

§ 4. 1. Organami So³ectwa s¹ :
a) Zebranie Wiejskie,
b) So³tys,
c) Rada So³ecka.
2. Kadencja So³tysa i Rady So³eckiej trwa cztery lata i koñ-

czy siê w momencie wyboru nowych organów.
3. Zebranie Wiejskie, celem dokonania wyboru So³tysa i

Rady So³eckiej zwo³uje Burmistrz Korfantowa nie pó�niej ni¿ w
ci¹gu sze�ciu miesiêcy po wyborach do Rady Miejskiej.

§ 5. 1. Zebranie Wiejskie jest organem uchwa³odawczym
w So³ectwie.

2. So³tys jest organem wykonawczym So³ectwa.

§ 6. Do zadañ Samorz¹du Mieszkañców So³ectwa nale¿y
w szczególno�ci:

a) udzia³ w rozpatrywaniu spraw socjalno-bytowych, opie-
ki zdrowotnej, kulturalnych, sportu, wypoczynku i innych zwi¹za-
nych z miejscem zamieszkania,

b) kszta³towanie zasad wspó³¿ycia spo³ecznego,
c) organizowanie wspólnych prac na rzecz So³ectwa.

§ 7. Zadania okre�lone w § 6 Samorz¹d Mieszkañców
So³ectwa realizuje w szczególno�ci poprzez:

a) podejmowanie uchwa³ w sprawach So³ectwa w ramach
przyznanych kompetencji,

b) opiniowanie spraw nale¿¹cych do zakresu dzia³ania
Samorz¹du Mieszkañców So³ectwa,

c) wspó³uczestnictwo w organizowaniu i przeprowadza-
niu przez Radê Miejsk¹ konsultacji spo³ecznej projektów uchwa³
Rady w sprawach o podstawowym znaczeniu dla mieszkañców
So³ectwa,

d) wystêpowanie z wnioskami do Rady Miejskiej o rozpa-
trzenie spraw, których za³atwienie wykracza poza mo¿liwo�ci
mieszkañców So³ectwa,
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e) wspó³pracê z radnymi z terenu So³ectwa w zakresie
organizacji spotkañ  z wyborcami, dy¿urów oraz kierowania do
nich wniosków dotycz¹cych So³ectwa,

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

§ 8. Zebranie Wiejskie opiniuje, w czê�ci dotycz¹cej So-
³ectwa, przedstawione do konsultacji przez Radê Miejsk¹ pro-
jekty uchwa³ w sprawach :

1/planu zagospodarowania przestrzennego,
2/planu bud¿etu na dany rok,
3/innych projektów uchwa³ przed³o¿onych do zaopiniowania.

§ 9. Uchwa³y, wnioski i opinie Zebrania Wiejskiego So³tys
przekazuje Burmistrzowi Korfantowa.

§ 10. Do realizacji wspólnych przedsiêwziêæ Samorz¹d
Mieszkañców So³ectwa mo¿e nawi¹zaæ wspó³pracê z innymi
samorz¹dami i w tym celu zawieraæ porozumienia okre�laj¹ce
zakres i sposób wykonania wspólnych zadañ.

Rozdzia³ III
So³tys i Rada So³ecka

§ 11. 1. Mieszkañcy So³ectwa wybieraj¹ ze swego grona
So³tysa i Radê So³eck¹.

2. Wybór So³tysa i Rady So³eckiej odbywa siê na Zebraniu
Wiejskim zwo³anym przez Burmistrza.

3. Funkcje So³tysa i w Radzie So³eckiej sprawowane s¹
spo³ecznie.

§ 12. 1. Do obowi¹zków So³tysa nale¿y w szczególno�ci:
a) zwo³ywanie Zebrañ Wiejskich,
b) zwo³ywanie posiedzeñ Rady So³eckiej,
c) dzia³anie stosownie do wskazañ Zebrania Wiejskiego,

Rady Miejskiej i Burmistrza,
d) wp³ywanie na wykorzystywanie aktywno�ci mieszkañ-

ców So³ectwa s³u¿¹cej poprawie gospodarki i warunków ¿ycia
w So³ectwie,

e) reprezentowanie mieszkañców So³ectwa wobec Rady
Miejskiej,

f) uczestniczenie w naradach i szkoleniach So³tysów zwo-
³ywanych okresowo przez Burmistrza Korfantowa.

2. Na pierwszym Zebraniu Wiejskim w nowym roku kalen-
darzowym  So³tys przek³ada informacjê o swojej dzia³alno�ci za
rok ubieg³y.

3. Informacjê, o której mowa w ust. 2,  So³tys przedk³ada
Radzie Miejskiej w ci¹gu 30 dni po odbytym Zebraniu w celu
poddania dzia³alno�ci So³ectwa ocenie.

§ 13. So³tys bierze udzia³ w sesjach Rady Miejskiej.

§ 14.1. Rada So³ecka sk³ada siê z 4 osób. W sk³ad Rady
So³eckiej wchodzi So³tys jako jej Przewodnicz¹cy.

2. Posiedzenia Rady So³eckiej odbywaj¹ siê nie rzadziej
ni¿ raz na kwarta³.

3. Rada So³ecka wspomaga dzia³alno�æ So³tysa, w szcze-
gólno�ci w sprawach:

a) opracowania i przek³adania Zebraniu Wiejskiemu pro-
jektów uchwa³ w sprawach bêd¹cych przedmiotem rozpatrywa-
nia przez Zebranie,

b) opracowania i przek³adania Zebraniu Wiejskiemu pro-
jektów programu pracy samorz¹du,

c) wystêpowania wobec Zebrania Wiejskiego z inicjaty-
wami dotycz¹cymi udzia³u mieszkañców w rozwi¹zywaniu pro-
blemów so³ectwa i realizacji zadañ samorz¹du,

d) organizowania wykonania uchwa³ Zebrania Wiejskie-
go oraz kontroli ich realizacji,

e) decydowania w sprawach udzia³u samorz¹du miesz-
kañców wsi w realizacji inicjatyw spo³ecznych,

f) wspó³dzia³ania z innymi organizacjami spo³ecznymi dzia-
³aj¹cymi w danym so³ectwie,

g) opracowania informacji ze swej dzia³alno�ci na Zebra-
nia Wiejskie.

Rozdzia³ IV
Zasady i tryb zwo³ywania Zebrania Wiejskiego oraz wa-

runki wa¿no�ci podejmowanych uchwa³

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

§ 16. Zebranie Wiejskie,  za wyj¹tkiem Zebrania, o którym
mowa w § 4 ust. 3 niniejszego Statutu ,zwo³uje So³tys:

a) z w³asnej inicjatywy,
b) na wniosek pisemny co najmniej 1/5 uprawnionych do

udzia³u w Zebraniu mieszkañców,
c) na wniosek Rady Miejskiej lub Burmistrza.

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

2. Termin i miejsce Zebrania Wiejskiego podaje So³tys do
wiadomo�ci publicznej w sposób zwyczajowo przyjêty poprzez
zamieszczenie pisemnego og³oszenia na wiejskiej tablicy og³o-
szeñ, co najmniej na 7 dni przed terminem Zebrania.

§ 18. 1. Zebranie Wiejskie jest wa¿ne, gdy mieszkañcy
So³ectwa zostali o nim powiadomieni zgodnie z wymogami ni-
niejszego Statutu i bierze w nim udzia³ co najmniej 1/5 sta³ych
mieszkañców So³ectwa uprawnionych do g³osowania.

2. Zwo³uj¹cy Zebranie mo¿e zarz¹dziæ odbycie nastêpne-
go Zebrania Wiejskiego po up³ywie 30 minut od pierwszego
terminu Zebrania, w tym samym dniu, bez wzglêdu na liczbê
osób uczestnicz¹cych w Zebraniu.

3. Zebraniu przewodniczy So³tys lub inna osoba wybrana
przez uczestników Zebrania w g³osowaniu jawnym.

4. Porz¹dek obrad ustala Zebranie Wiejskie na podsta-
wie projektu przed³o¿onego przez prowadz¹cego Zebranie.

5. Obowi¹zkiem So³tysa jest zapewnienie referentów
spraw rozpatrywanych przez Zebranie.

§ 19. 1. Uchwa³y i wnioski Zebrania Wiejskiego, za wyj¹t-
kiem uchwa³, o których mowa w § 25 ust. 3 i 4,  s¹ prawomocne,
gdy zapadaj¹ zwyk³¹ wiêkszo�ci¹ g³osów, tzn. liczba g³osów "za"
musi byæ wiêksza od g³osów "przeciwko".

2. G³osowanie odbywa siê w sposób jawny, za wyj¹tkiem
uchwa³ o których mowa  w § 23 ust 2 i 25 ust 3 i 4 niniejszego
Statutu.

3. Obrady Zebrania s¹ protoko³owane.
4. Protokó³ i uchwa³y Zebrania podpisuj¹ So³tys i osoba

prowadz¹ca Zebranie.
5. Orygina³ protoko³u wraz z list¹ obecno�ci w³asnorêcz-

nie podpisan¹ przez g³osuj¹cych  i bior¹cych udzia³ w Zebraniu,
podjête wnioski i opinie So³tys przekazuje w ci¹gu 7 dni Burmi-
strzowi Korfantowa.

Rozdzia³ V
Tryb wyboru i odwo³ania So³tysa i Rady So³eckiej

§ 20. 1. Zebranie Wiejskie, na którym ma byæ dokonany
wybór So³tysa i Rady So³eckiej, zwo³uje Burmistrz. W tym celu
Burmistrz okre�la termin, miejsce i godzinê Zebrania.
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2. Postanowienie o zwo³aniu Zebrania Wiejskiego poda-
je siê do wiadomo�ci publicznej, co najmniej na 7 dni przed
wyznaczon¹ dat¹ Zebrania.

§ 21. 1. Dla dokonania wa¿nego wyboru So³tysa i Rady
So³eckiej na Zebraniu Wiejskim wymagana jest obecno�æ co naj-
mniej 1/5 sta³ych mieszkañców uprawnionych do g³osowania.

2. O ile w wyznaczonym terminie na Zebraniu wyborczym
nie uzyska siê obecno�ci 1/5 sta³ych mieszkañców So³ectwa,
wybory przeprowadza siê w tym samym dniu po up³ywie 30 mi-
nut od pierwotnego terminu Zebrania bez wzglêdu na liczbê
uczestników Zebrania.

§ 22. 1. Wybory So³tysa i Rady So³eckiej przeprowadza
Komisja Skrutacyjna wybrana spo�ród mieszkañców So³ectwa
w g³osowaniu jawnym.

2. Cz³onkiem Komisji Skrutacyjnej nie mo¿e byæ osoba
kandyduj¹ca na So³tysa lub cz³onka Rady So³eckiej.

§ 23. 1. Wybory odbywaj¹ siê przy nieograniczonej liczbie
kandydatów zg³oszonych bezpo�rednio na Zebraniu. Kandyda-
ci winni wyraziæ zgodê na kandydowanie.

2. Wyboru So³tysa i Rady So³eckiej dokonuje siê w trybie
okre�lonym w art. 36 ust. 2 ustawy o samorz¹dzie gminnym.

3. Za wybranych uwa¿a siê tych kandydatów, którzy uzy-
skali najwiêksz¹ liczbê g³osów.

§ 24. 1. So³tys i cz³onkowie Rady So³eckiej s¹ bezpo�red-
nio odpowiedzialni przed Zebraniem Wiejskim i mog¹ byæ przez
Zebranie odwo³ani przed up³ywem kadencji, je¿eli nie wykonuj¹
swoich obowi¹zków, naruszaj¹ postanowienia niniejszego Sta-
tutu i uchwa³ Zebrania Wiejskiego.

2. Odwo³anie z zajmowanych funkcji winno byæ podjête po
wys³uchaniu zainteresowanych.

§ 25. 1.  Zebranie Wiejskie mo¿e odwo³aæ So³tysa i Radê
So³eck¹ przed up³ywem kadencji, je¿eli utracili zaufanie miesz-
kañców So³ectwa.

2. Odwo³anie So³tysa i Rady So³eckiej nastêpuje na wnio-
sek co najmniej 1/5 sta³ych mieszkañców So³ectwa posiadaj¹-
cych prawa wyborcze.

3. Uchwa³a w sprawie odwo³ania So³tysa i Rady So³eckiej
zapada zwyk³¹ wiêkszo�ci¹ g³osów w obecno�ci co najmniej
po³owy sta³ych mieszkañców So³ectwa w g³osowaniu tajnym.

4. Procedurê okre�lon¹ w niniejszym paragrafie stosuje
siê do odwo³ania Rady So³eckiej.

§ 26. Wybory uzupe³niaj¹ce przeprowadza siê na zasa-
dach zawartych w § 23 niniejszego Statutu.

§ 27. Zmian w Statucie So³ectwa dokonuje siê w trybie
okre�lonym dla jego uchwalenia:

a) na wniosek Zebrania Wiejskiego,
b) z inicjatywy Rady Miejskiej po przeprowadzonej konsul-

tacji na Zebraniu Wiejskim.

§ 28. 1. Statut niniejszy zosta³ przyjêty uchwa³¹ Nr V/38/2003
Rady Miejskiej w Korfantowie z dnia 30 kwietnia 2003 r. w spra-
wie nadania Statutów So³ectwom Gminy Korfantów.

2. Niniejszy Statut wchodzi w ¿ycie po up³ywie 14 dni od
daty og³oszenia w Dzienniku Urzêdowym Województwa Opol-
skiego.

Za³¹cznik nr 13
do uchwa³y Nr V/38/2003
z dnia 30 kwietnia 2003r .

Statut So³ectwa

Rozdzia³ I
Nazwa i teren dzia³ania

§ 1. 1.Ogó³ mieszkañców So³ectwa Puszyna  stanowi
Samorz¹d Mieszkañców So³ectwa.

2.Nazwa Samorz¹du Mieszkañców brzmi: So³ectwo Pu-
szyna.

§ 2. 1. So³ectwo  Puszyna jest jednostk¹ pomocnicz¹
Gminy, której mieszkañcy wspólnie z  innymi  So³ectwami two-
rz¹ wspólnotê samorz¹dow¹ Gminy Korfantów.

2.Samorz¹d mieszkañców So³ectwa Puszyna dzia³a na
podstawie przepisów, w szczególno�ci:

- ustawy z dnia 8 marca 1990 r. samorz¹dzie gminnym,
- Statutu Gminy Korfantów,
- niniejszego Statutu.

§ 3. Teren dzia³ania So³ectwa obejmuje miejscowo�æ
Puszyna.

Rozdzia³ II
Organizacja i zakres dzia³ania

§ 4. 1. Organami So³ectwa s¹ :
a) Zebranie Wiejskie,
b) So³tys,
c) Rada So³ecka.
2. Kadencja So³tysa i Rady So³eckiej trwa cztery lata i koñ-

czy siê w momencie wyboru nowych organów.
3. Zebranie Wiejskie, celem dokonania wyboru So³tysa i

Rady So³eckiej zwo³uje Burmistrz Korfantowa nie pó�niej ni¿ w
ci¹gu sze�ciu miesiêcy po wyborach do Rady Miejskiej.

§ 5. 1. Zebranie Wiejskie jest organem uchwa³odawczym
w So³ectwie.

2. So³tys jest organem wykonawczym So³ectwa.

§ 6. Do zadañ Samorz¹du Mieszkañców So³ectwa nale¿y
w szczególno�ci:

a) udzia³ w rozpatrywaniu spraw socjalno-bytowych, opie-
ki zdrowotnej, kulturalnych, sportu, wypoczynku i innych zwi¹za-
nych z miejscem zamieszkania,

b) kszta³towanie zasad wspó³¿ycia spo³ecznego,
c) organizowanie wspólnych prac na rzecz So³ectwa.

§ 7. Zadania okre�lone w § 6 Samorz¹d Mieszkañców
So³ectwa realizuje w szczególno�ci poprzez:

a) podejmowanie uchwa³ w sprawach So³ectwa w ramach
przyznanych kompetencji,

b) opiniowanie spraw nale¿¹cych do zakresu dzia³ania
Samorz¹du Mieszkañców So³ectwa,

c) wspó³uczestnictwo w organizowaniu i przeprowadza-
niu przez Radê Miejsk¹ konsultacji spo³ecznej projektów uchwa³
Rady w sprawach o podstawowym znaczeniu dla mieszkañców
So³ectwa,

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



Dziennik Urzêdowy
Województwa Opolskiego Nr 56 - 5109 -     Poz.1099

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

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

§ 8. Zebranie Wiejskie opiniuje, w czê�ci dotycz¹cej So-
³ectwa, przedstawione do konsultacji przez Radê Miejsk¹ pro-
jekty uchwa³ w sprawach :

1/planu zagospodarowania przestrzennego,
2/planu bud¿etu na dany rok,
3/innych projektów uchwa³ przed³o¿onych do zaopiniowania.

§ 9. Uchwa³y, wnioski i opinie Zebrania Wiejskiego So³tys
przekazuje Burmistrzowi Korfantowa.

§ 10. Do realizacji wspólnych przedsiêwziêæ Samorz¹d
Mieszkañców So³ectwa mo¿e nawi¹zaæ wspó³pracê z innymi
samorz¹dami i w tym celu zawieraæ porozumienia okre�laj¹ce
zakres i sposób wykonania wspólnych zadañ.

Rozdzia³ III
So³tys i Rada So³ecka

§ 11. 1. Mieszkañcy So³ectwa wybieraj¹ ze swego grona
So³tysa i Radê So³eck¹.

2. Wybór So³tysa i Rady So³eckiej odbywa siê na Zebraniu
Wiejskim zwo³anym przez Burmistrza.

3. Funkcje So³tysa i w Radzie So³eckiej sprawowane s¹
spo³ecznie.

§ 12. 1. Do obowi¹zków So³tysa nale¿y w szczególno�ci:
a) zwo³ywanie Zebrañ Wiejskich,
b) zwo³ywanie posiedzeñ Rady So³eckiej,
c) dzia³anie stosownie do wskazañ Zebrania Wiejskiego,

Rady Miejskiej i Burmistrza,
d) wp³ywanie na wykorzystywanie aktywno�ci mieszkañ-

ców So³ectwa s³u¿¹cej poprawie gospodarki i warunków ¿ycia
w So³ectwie,

e) reprezentowanie mieszkañców So³ectwa wobec Rady
Miejskiej,

f) uczestniczenie w naradach i szkoleniach So³tysów zwo-
³ywanych okresowo przez Burmistrza Korfantowa.

2. Na pierwszym Zebraniu Wiejskim w nowym roku kalen-
darzowym  So³tys przek³ada informacjê o swojej dzia³alno�ci za
rok ubieg³y.

3. Informacjê, o której mowa w ust. 2,  So³tys przedk³ada
Radzie Miejskiej w ci¹gu 30 dni po odbytym Zebraniu w celu
poddania dzia³alno�ci So³ectwa ocenie.

§ 13. So³tys bierze udzia³ w sesjach Rady Miejskiej.

§ 14.1. Rada So³ecka sk³ada siê z 5 osób. W sk³ad Rady
So³eckiej wchodzi So³tys jako jej Przewodnicz¹cy.

2. Posiedzenia Rady So³eckiej odbywaj¹ siê nie rzadziej
ni¿ raz na kwarta³.

3. Rada So³ecka wspomaga dzia³alno�æ So³tysa, w szcze-
gólno�ci w sprawach:

a) opracowania i przek³adania Zebraniu Wiejskiemu pro-
jektów uchwa³ w sprawach bêd¹cych przedmiotem rozpatrywa-
nia przez Zebranie,

b) opracowania i przek³adania Zebraniu Wiejskiemu pro-
jektów programu pracy samorz¹du,

c) wystêpowania wobec Zebrania Wiejskiego z inicjaty-
wami dotycz¹cymi udzia³u mieszkañców w rozwi¹zywaniu pro-
blemów so³ectwa i realizacji zadañ samorz¹du,

d) organizowania wykonania uchwa³ Zebrania Wiejskie-
go oraz kontroli ich realizacji,

e) decydowania w sprawach udzia³u samorz¹du miesz-
kañców wsi w realizacji inicjatyw spo³ecznych,

f) wspó³dzia³ania z innymi organizacjami spo³ecznymi dzia-
³aj¹cymi w danym so³ectwie,

g) opracowania informacji ze swej dzia³alno�ci na Zebra-
nia Wiejskie.

Rozdzia³ IV
Zasady i tryb zwo³ywania Zebrania Wiejskiego oraz wa-

runki wa¿no�ci podejmowanych uchwa³

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

§ 16. Zebranie Wiejskie,  za wyj¹tkiem Zebrania, o którym
mowa w § 4 ust. 3 niniejszego Statutu ,zwo³uje So³tys:

a) z w³asnej inicjatywy,
b) na wniosek pisemny co najmniej 1/5 uprawnionych do

udzia³u w Zebraniu mieszkañców,
c) na wniosek Rady Miejskiej lub Burmistrza.

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

2. Termin i miejsce Zebrania Wiejskiego podaje So³tys do
wiadomo�ci publicznej w sposób zwyczajowo przyjêty poprzez
zamieszczenie pisemnego og³oszenia na wiejskiej tablicy og³o-
szeñ, co najmniej na 7 dni przed terminem Zebrania.

§ 18. 1. Zebranie Wiejskie jest wa¿ne, gdy mieszkañcy
So³ectwa zostali o nim powiadomieni zgodnie z wymogami ni-
niejszego Statutu i bierze w nim udzia³ co najmniej 1/5 sta³ych
mieszkañców So³ectwa uprawnionych do g³osowania.

2. Zwo³uj¹cy Zebranie mo¿e zarz¹dziæ odbycie nastêpne-
go Zebrania Wiejskiego po up³ywie 30 minut od pierwszego
terminu Zebrania, w tym samym dniu, bez wzglêdu na liczbê
osób uczestnicz¹cych w Zebraniu.

3. Zebraniu przewodniczy So³tys lub inna osoba wybrana
przez uczestników Zebrania w g³osowaniu jawnym.

4. Porz¹dek obrad ustala Zebranie Wiejskie na podsta-
wie projektu przed³o¿onego przez prowadz¹cego Zebranie.

5. Obowi¹zkiem So³tysa jest zapewnienie referentów
spraw rozpatrywanych przez Zebranie.

§ 19. 1. Uchwa³y i wnioski Zebrania Wiejskiego, za wyj¹t-
kiem uchwa³, o których mowa w § 25 ust. 3 i 4,  s¹ prawomocne,
gdy zapadaj¹ zwyk³¹ wiêkszo�ci¹ g³osów, tzn. liczba g³osów "za"
musi byæ wiêksza od g³osów "przeciwko".

2. G³osowanie odbywa siê w sposób jawny, za wyj¹tkiem
uchwa³ o których mowa  w § 23 ust 2 i 25 ust 3 i 4 niniejszego
Statutu.

3. Obrady Zebrania s¹ protoko³owane.
4. Protokó³ i uchwa³y Zebrania podpisuj¹ So³tys i osoba

prowadz¹ca Zebranie.
5. Orygina³ protoko³u wraz z list¹ obecno�ci w³asnorêcz-

nie podpisan¹ przez g³osuj¹cych  i bior¹cych udzia³ w Zebraniu,
podjête wnioski i opinie So³tys przekazuje w ci¹gu 7 dni Burmi-
strzowi Korfantowa.

Rozdzia³ V
Tryb wyboru i odwo³ania So³tysa i Rady So³eckiej

§ 20. 1. Zebranie Wiejskie, na którym ma byæ dokonany
wybór So³tysa i Rady So³eckiej, zwo³uje Burmistrz. W tym celu
Burmistrz okre�la termin, miejsce i godzinê Zebrania.
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2. Postanowienie o zwo³aniu Zebrania Wiejskiego poda-
je siê do wiadomo�ci publicznej, co najmniej na 7 dni przed
wyznaczon¹ dat¹ Zebrania.

§ 21. 1. Dla dokonania wa¿nego wyboru So³tysa i Rady
So³eckiej na Zebraniu Wiejskim wymagana jest obecno�æ co naj-
mniej 1/5 sta³ych mieszkañców uprawnionych do g³osowania.

2. O ile w wyznaczonym terminie na Zebraniu wyborczym
nie uzyska siê obecno�ci 1/5 sta³ych mieszkañców So³ectwa,
wybory przeprowadza siê w tym samym dniu po up³ywie 30 mi-
nut od pierwotnego terminu Zebrania bez wzglêdu na liczbê
uczestników Zebrania.

§ 22. 1. Wybory So³tysa i Rady So³eckiej przeprowadza
Komisja Skrutacyjna wybrana spo�ród mieszkañców So³ectwa
w g³osowaniu jawnym.

2. Cz³onkiem Komisji Skrutacyjnej nie mo¿e byæ osoba
kandyduj¹ca na So³tysa lub cz³onka Rady So³eckiej.

§ 23. 1. Wybory odbywaj¹ siê przy nieograniczonej liczbie
kandydatów zg³oszonych bezpo�rednio na Zebraniu. Kandyda-
ci winni wyraziæ zgodê na kandydowanie.

2. Wyboru So³tysa i Rady So³eckiej dokonuje siê w trybie
okre�lonym w art. 36 ust. 2 ustawy o samorz¹dzie gminnym.

3. Za wybranych uwa¿a siê tych kandydatów, którzy uzy-
skali najwiêksz¹ liczbê g³osów.

§ 24. 1. So³tys i cz³onkowie Rady So³eckiej s¹ bezpo�red-
nio odpowiedzialni przed Zebraniem Wiejskim i mog¹ byæ przez
Zebranie odwo³ani przed up³ywem kadencji, je¿eli nie wykonuj¹
swoich obowi¹zków, naruszaj¹ postanowienia niniejszego Sta-
tutu i uchwa³ Zebrania Wiejskiego.

2. Odwo³anie z zajmowanych funkcji winno byæ podjête po
wys³uchaniu zainteresowanych.

§ 25. 1.  Zebranie Wiejskie mo¿e odwo³aæ So³tysa i Radê
So³eck¹ przed up³ywem kadencji, je¿eli utracili zaufanie miesz-
kañców So³ectwa.

2. Odwo³anie So³tysa i Rady So³eckiej nastêpuje na wnio-
sek co najmniej 1/5 sta³ych mieszkañców So³ectwa posiadaj¹-
cych prawa wyborcze.

3. Uchwa³a w sprawie odwo³ania So³tysa i Rady So³eckiej
zapada zwyk³¹ wiêkszo�ci¹ g³osów w obecno�ci co najmniej
po³owy sta³ych mieszkañców So³ectwa w g³osowaniu tajnym.

4. Procedurê okre�lon¹ w niniejszym paragrafie stosuje
siê do odwo³ania Rady So³eckiej.

§ 26. Wybory uzupe³niaj¹ce przeprowadza siê na zasa-
dach zawartych w § 23 niniejszego Statutu.

§ 27. Zmian w Statucie So³ectwa dokonuje siê w trybie
okre�lonym dla jego uchwalenia:

a) na wniosek Zebrania Wiejskiego,
b) z inicjatywy Rady Miejskiej po przeprowadzonej konsul-

tacji na Zebraniu Wiejskim.

§ 28. 1. Statut niniejszy zosta³ przyjêty uchwa³¹ Nr V/38/2003
Rady Miejskiej w Korfantowie z dnia 30 kwietnia 2003 r. w spra-
wie nadania Statutów So³ectwom Gminy Korfantów.

2. Niniejszy Statut wchodzi w ¿ycie po up³ywie 14 dni od
daty og³oszenia w Dzienniku Urzêdowym Województwa Opol-
skiego.

Za³¹cznik nr 14
do uchwa³y Nr V/38/2003
z dnia 30 kwietnia 2003r .

Statut So³ectwa

Rozdzia³ I
Nazwa i teren dzia³ania

§ 1. 1.Ogó³ mieszkañców So³ectwa R¹czka  stanowi Sa-
morz¹d Mieszkañców So³ectwa.

2.Nazwa Samorz¹du Mieszkañców brzmi: So³ectwo R¹czka.

§ 2. 1.So³ectwo  R¹czka jest jednostk¹ pomocnicz¹ Gmi-
ny, której mieszkañcy wspólnie z  innymi  So³ectwami tworz¹
wspólnotê samorz¹dow¹ Gminy Korfantów.

2.Samorz¹d mieszkañców So³ectwa R¹czka dzia³a na
podstawie przepisów, w szczególno�ci:

- ustawy z dnia 8 marca 1990 r. samorz¹dzie gminnym,
- Statutu Gminy Korfantów,
- niniejszego Statutu.

§ 3. Teren dzia³ania So³ectwa obejmuje miejscowo�æ
R¹czka.

Rozdzia³ II
Organizacja i zakres dzia³ania

§ 4. 1. Organami So³ectwa s¹ :
a) Zebranie Wiejskie,
b) So³tys,
c) Rada So³ecka.
2. Kadencja So³tysa i Rady So³eckiej trwa cztery lata i koñ-

czy siê w momencie wyboru nowych organów.
3. Zebranie Wiejskie, celem dokonania wyboru So³tysa i

Rady So³eckiej zwo³uje Burmistrz Korfantowa nie pó�niej ni¿ w
ci¹gu sze�ciu miesiêcy po wyborach do Rady Miejskiej.

§ 5. 1. Zebranie Wiejskie jest organem uchwa³odawczym
w So³ectwie.

2. So³tys jest organem wykonawczym So³ectwa.

§ 6. Do zadañ Samorz¹du Mieszkañców So³ectwa nale¿y
w szczególno�ci:

a) udzia³ w rozpatrywaniu spraw socjalno-bytowych, opie-
ki zdrowotnej, kulturalnych, sportu, wypoczynku i innych zwi¹za-
nych z miejscem zamieszkania,

b) kszta³towanie zasad wspó³¿ycia spo³ecznego,
c) organizowanie wspólnych prac na rzecz So³ectwa.

§ 7. Zadania okre�lone w § 6 Samorz¹d Mieszkañców
So³ectwa realizuje w szczególno�ci poprzez:

a) podejmowanie uchwa³ w sprawach So³ectwa w ramach
przyznanych kompetencji,

b) opiniowanie spraw nale¿¹cych do zakresu dzia³ania
Samorz¹du Mieszkañców So³ectwa,

c) wspó³uczestnictwo w organizowaniu i przeprowadza-
niu przez Radê Miejsk¹ konsultacji spo³ecznej projektów uchwa³
Rady w sprawach o podstawowym znaczeniu dla mieszkañców
So³ectwa,

d) wystêpowanie z wnioskami do Rady Miejskiej o rozpa-
trzenie spraw, których za³atwienie wykracza poza mo¿liwo�ci
mieszkañców So³ectwa,
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e) wspó³pracê z radnymi z terenu So³ectwa w zakresie
organizacji spotkañ  z wyborcami, dy¿urów oraz kierowania do
nich wniosków dotycz¹cych So³ectwa,

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

§ 8. Zebranie Wiejskie opiniuje, w czê�ci dotycz¹cej So-
³ectwa, przedstawione do konsultacji przez Radê Miejsk¹ pro-
jekty uchwa³ w sprawach :

1/planu zagospodarowania przestrzennego,
2/planu bud¿etu na dany rok,
3/innych projektów uchwa³ przed³o¿onych do zaopiniowania.

§ 9. Uchwa³y, wnioski i opinie Zebrania Wiejskiego So³tys
przekazuje Burmistrzowi Korfantowa.

§ 10. Do realizacji wspólnych przedsiêwziêæ Samorz¹d
Mieszkañców So³ectwa mo¿e nawi¹zaæ wspó³pracê z innymi
samorz¹dami i w tym celu zawieraæ porozumienia okre�laj¹ce
zakres i sposób wykonania wspólnych zadañ.

Rozdzia³ III
So³tys i Rada So³ecka

§ 11. 1. Mieszkañcy So³ectwa wybieraj¹ ze swego grona
So³tysa i Radê So³eck¹.

2. Wybór So³tysa i Rady So³eckiej odbywa siê na Zebraniu
Wiejskim zwo³anym przez Burmistrza.

3. Funkcje So³tysa i w Radzie So³eckiej sprawowane s¹
spo³ecznie.

§ 12. 1. Do obowi¹zków So³tysa nale¿y w szczególno�ci:
a) zwo³ywanie Zebrañ Wiejskich,
b) zwo³ywanie posiedzeñ Rady So³eckiej,
c) dzia³anie stosownie do wskazañ Zebrania Wiejskiego,

Rady Miejskiej i Burmistrza,
d) wp³ywanie na wykorzystywanie aktywno�ci mieszkañ-

ców So³ectwa s³u¿¹cej poprawie gospodarki i warunków ¿ycia
w So³ectwie,

e) reprezentowanie mieszkañców So³ectwa wobec Rady
Miejskiej,

f) uczestniczenie w naradach i szkoleniach So³tysów zwo-
³ywanych okresowo przez Burmistrza Korfantowa.

2. Na pierwszym Zebraniu Wiejskim w nowym roku kalen-
darzowym  So³tys przek³ada informacjê o swojej dzia³alno�ci za
rok ubieg³y.

3. Informacjê, o której mowa w ust. 2,  So³tys przedk³ada
Radzie Miejskiej w ci¹gu 30 dni po odbytym Zebraniu w celu
poddania dzia³alno�ci So³ectwa ocenie.

§ 13. So³tys bierze udzia³ w sesjach Rady Miejskiej.

§ 14. 1.Rada So³ecka sk³ada siê z 6 osób. W sk³ad Rady
So³eckiej wchodzi So³tys jako jej Przewodnicz¹cy.

2. Posiedzenia Rady So³eckiej odbywaj¹ siê nie rzadziej
ni¿ raz na kwarta³.

3. Rada So³ecka wspomaga dzia³alno�æ So³tysa, w szcze-
gólno�ci w sprawach:

a) opracowania i przek³adania Zebraniu Wiejskiemu pro-
jektów uchwa³ w sprawach bêd¹cych przedmiotem rozpatrywa-
nia przez Zebranie,

b) opracowania i przek³adania Zebraniu Wiejskiemu pro-
jektów programu pracy samorz¹du,

c) wystêpowania wobec Zebrania Wiejskiego z inicjaty-
wami dotycz¹cymi udzia³u mieszkañców w rozwi¹zywaniu pro-
blemów so³ectwa i realizacji zadañ samorz¹du,

d) organizowania wykonania uchwa³ Zebrania Wiejskie-
go oraz kontroli ich realizacji,

e) decydowania w sprawach udzia³u samorz¹du miesz-
kañców wsi w realizacji inicjatyw spo³ecznych,

f) wspó³dzia³ania z innymi organizacjami spo³ecznymi dzia-
³aj¹cymi w danym so³ectwie,

g) opracowania informacji ze swej dzia³alno�ci na Zebra-
nia Wiejskie.

Rozdzia³ IV
Zasady i tryb zwo³ywania Zebrania Wiejskiego oraz wa-

runki wa¿no�ci podejmowanych uchwa³

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

§ 16. Zebranie Wiejskie,  za wyj¹tkiem Zebrania, o którym
mowa w § 4 ust. 3 niniejszego Statutu ,zwo³uje So³tys:

a) z w³asnej inicjatywy,
b) na wniosek pisemny co najmniej 1/5 uprawnionych do

udzia³u w Zebraniu mieszkañców,
c) na wniosek Rady Miejskiej lub Burmistrza.

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

2. Termin i miejsce Zebrania Wiejskiego podaje So³tys do
wiadomo�ci publicznej w sposób zwyczajowo przyjêty poprzez
zamieszczenie pisemnego og³oszenia na wiejskiej tablicy og³o-
szeñ, co najmniej na 7 dni przed terminem Zebrania.

§ 18. 1. Zebranie Wiejskie jest wa¿ne, gdy mieszkañcy
So³ectwa zostali o nim powiadomieni zgodnie z wymogami ni-
niejszego Statutu i bierze w nim udzia³ co najmniej 1/5 sta³ych
mieszkañców So³ectwa uprawnionych do g³osowania.

2. Zwo³uj¹cy Zebranie mo¿e zarz¹dziæ odbycie nastêpne-
go Zebrania Wiejskiego po up³ywie 30 minut od pierwszego
terminu Zebrania, w tym samym dniu, bez wzglêdu na liczbê
osób uczestnicz¹cych w Zebraniu.

3. Zebraniu przewodniczy So³tys lub inna osoba wybrana
przez uczestników Zebrania w g³osowaniu jawnym.

4. Porz¹dek obrad ustala Zebranie Wiejskie na podsta-
wie projektu przed³o¿onego przez prowadz¹cego Zebranie.

5. Obowi¹zkiem So³tysa jest zapewnienie referentów
spraw rozpatrywanych przez Zebranie.

§ 19. 1. Uchwa³y i wnioski Zebrania Wiejskiego, za wyj¹t-
kiem uchwa³, o których mowa w § 25 ust. 3 i 4,  s¹ prawomocne,
gdy zapadaj¹ zwyk³¹ wiêkszo�ci¹ g³osów, tzn. liczba g³osów "za"
musi byæ wiêksza od g³osów "przeciwko".

2. G³osowanie odbywa siê w sposób jawny, za wyj¹tkiem
uchwa³ o których mowa  w § 23 ust 2 i 25 ust 3 i 4 niniejszego
Statutu.

3. Obrady Zebrania s¹ protoko³owane.
4. Protokó³ i uchwa³y Zebrania podpisuj¹ So³tys i osoba

prowadz¹ca Zebranie.
5. Orygina³ protoko³u wraz z list¹ obecno�ci w³asnorêcz-

nie podpisan¹ przez g³osuj¹cych  i bior¹cych udzia³ w Zebraniu,
podjête wnioski i opinie So³tys przekazuje w ci¹gu 7 dni Burmi-
strzowi Korfantowa.

Rozdzia³ V
Tryb wyboru i odwo³ania So³tysa i Rady So³eckiej

§ 20. 1. Zebranie Wiejskie, na którym ma byæ dokonany
wybór So³tysa i Rady So³eckiej, zwo³uje Burmistrz. W tym celu
Burmistrz okre�la termin, miejsce i godzinê Zebrania.
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2. Postanowienie o zwo³aniu Zebrania Wiejskiego poda-
je siê do wiadomo�ci publicznej, co najmniej na 7 dni przed
wyznaczon¹ dat¹ Zebrania.

§ 21. 1. Dla dokonania wa¿nego wyboru So³tysa i Rady
So³eckiej na Zebraniu Wiejskim wymagana jest obecno�æ co naj-
mniej 1/5 sta³ych mieszkañców uprawnionych do g³osowania.

2. O ile w wyznaczonym terminie na Zebraniu wyborczym
nie uzyska siê obecno�ci 1/5 sta³ych mieszkañców So³ectwa,
wybory przeprowadza siê w tym samym dniu po up³ywie 30 mi-
nut od pierwotnego terminu Zebrania bez wzglêdu na liczbê
uczestników Zebrania.

§ 22. 1. Wybory So³tysa i Rady So³eckiej przeprowadza
Komisja Skrutacyjna wybrana spo�ród mieszkañców So³ectwa
w g³osowaniu jawnym.

2. Cz³onkiem Komisji Skrutacyjnej nie mo¿e byæ osoba
kandyduj¹ca na So³tysa lub cz³onka Rady So³eckiej.

§ 23. 1. Wybory odbywaj¹ siê przy nieograniczonej liczbie
kandydatów zg³oszonych bezpo�rednio na Zebraniu. Kandyda-
ci winni wyraziæ zgodê na kandydowanie.

2. Wyboru So³tysa i Rady So³eckiej dokonuje siê w trybie
okre�lonym w art. 36 ust. 2 ustawy o samorz¹dzie gminnym.

3. Za wybranych uwa¿a siê tych kandydatów, którzy uzy-
skali najwiêksz¹ liczbê g³osów.

§ 24. 1. So³tys i cz³onkowie Rady So³eckiej s¹ bezpo�red-
nio odpowiedzialni przed Zebraniem Wiejskim i mog¹ byæ przez
Zebranie odwo³ani przed up³ywem kadencji, je¿eli nie wykonuj¹
swoich obowi¹zków, naruszaj¹ postanowienia niniejszego Sta-
tutu i uchwa³ Zebrania Wiejskiego.

2. Odwo³anie z zajmowanych funkcji winno byæ podjête po
wys³uchaniu zainteresowanych.

§ 25. 1.  Zebranie Wiejskie mo¿e odwo³aæ So³tysa i Radê
So³eck¹ przed up³ywem kadencji, je¿eli utracili zaufanie miesz-
kañców So³ectwa.

2. Odwo³anie So³tysa i Rady So³eckiej nastêpuje na wnio-
sek co najmniej 1/5 sta³ych mieszkañców So³ectwa posiadaj¹-
cych prawa wyborcze.

3. Uchwa³a w sprawie odwo³ania So³tysa i Rady So³eckiej
zapada zwyk³¹ wiêkszo�ci¹ g³osów w obecno�ci co najmniej
po³owy sta³ych mieszkañców So³ectwa w g³osowaniu tajnym.

4. Procedurê okre�lon¹ w niniejszym paragrafie stosuje
siê do odwo³ania Rady So³eckiej.

§ 26. Wybory uzupe³niaj¹ce przeprowadza siê na zasa-
dach zawartych w § 23 niniejszego Statutu.

§ 27. Zmian w Statucie So³ectwa dokonuje siê w trybie
okre�lonym dla jego uchwalenia:

a) na wniosek Zebrania Wiejskiego,
b) z inicjatywy Rady Miejskiej po przeprowadzonej konsul-

tacji na Zebraniu Wiejskim.

§ 28. 1. Statut niniejszy zosta³ przyjêty uchwa³¹ Nr V/38/2003
Rady Miejskiej w Korfantowie z dnia 30 kwietnia 2003 r. w spra-
wie nadania Statutów So³ectwom Gminy Korfantów.

2. Niniejszy Statut wchodzi w ¿ycie po up³ywie 14 dni od
daty og³oszenia w Dzienniku Urzêdowym Województwa Opol-
skiego.

Za³¹cznik nr 15
do uchwa³y Nr V/38/2003
z dnia 30 kwietnia 2003r .

Statut So³ectwa

Rozdzia³ I
Nazwa i teren dzia³ania

§ 1. 1.Ogó³ mieszkañców So³ectwa Rynarcice  stanowi
Samorz¹d Mieszkañców So³ectwa.

2.Nazwa Samorz¹du Mieszkañców brzmi: So³ectwo Ry-
narcice.

§ 2. 1.So³ectwo  Rynarcice jest jednostk¹ pomocnicz¹
Gminy, której mieszkañcy wspólnie z  innymi  So³ectwami tworz¹
wspólnotê samorz¹dow¹ Gminy Korfantów.

2.Samorz¹d mieszkañców So³ectwa Rynarcice dzia³a na
podstawie przepisów, w szczególno�ci:

- ustawy z dnia 8 marca 1990 r. samorz¹dzie gminnym,
- Statutu Gminy Korfantów,
- niniejszego Statutu.

§ 3. Teren dzia³ania So³ectwa obejmuje miejscowo�æ
Rynarcice.

Rozdzia³ II
Organizacja i zakres dzia³ania

§ 4. 1. Organami So³ectwa s¹ :
a) Zebranie Wiejskie,
b) So³tys,
c) Rada So³ecka.
2. Kadencja So³tysa i Rady So³eckiej trwa cztery lata i koñ-

czy siê w momencie wyboru nowych organów.
3. Zebranie Wiejskie, celem dokonania wyboru So³tysa i

Rady So³eckiej zwo³uje Burmistrz Korfantowa nie pó�niej ni¿ w
ci¹gu sze�ciu miesiêcy po wyborach do Rady Miejskiej.

§ 5. 1. Zebranie Wiejskie jest organem uchwa³odawczym
w So³ectwie.

2. So³tys jest organem wykonawczym So³ectwa.

§ 6. Do zadañ Samorz¹du Mieszkañców So³ectwa nale¿y
w szczególno�ci:

a) udzia³ w rozpatrywaniu spraw socjalno-bytowych, opie-
ki zdrowotnej, kulturalnych, sportu, wypoczynku i innych zwi¹za-
nych z miejscem zamieszkania,

b) kszta³towanie zasad wspó³¿ycia spo³ecznego,
c) organizowanie wspólnych prac na rzecz So³ectwa.

§ 7. Zadania okre�lone w § 6 Samorz¹d Mieszkañców
So³ectwa realizuje w szczególno�ci poprzez:

a) podejmowanie uchwa³ w sprawach So³ectwa w ramach
przyznanych kompetencji,

b) opiniowanie spraw nale¿¹cych do zakresu dzia³ania
Samorz¹du Mieszkañców So³ectwa,

c) wspó³uczestnictwo w organizowaniu i przeprowadza-
niu przez Radê Miejsk¹ konsultacji spo³ecznej projektów uchwa³
Rady w sprawach o podstawowym znaczeniu dla mieszkañców
So³ectwa,

d) wystêpowanie z wnioskami do Rady Miejskiej o rozpa-
trzenie spraw, których za³atwienie wykracza poza mo¿liwo�ci
mieszkañców So³ectwa,
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e) wspó³pracê z radnymi z terenu So³ectwa w zakresie
organizacji spotkañ  z wyborcami, dy¿urów oraz kierowania do
nich wniosków dotycz¹cych So³ectwa,

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

§ 8. Zebranie Wiejskie opiniuje, w czê�ci dotycz¹cej So-
³ectwa, przedstawione do konsultacji przez Radê Miejsk¹ pro-
jekty uchwa³ w sprawach :

1/planu zagospodarowania przestrzennego,
2/planu bud¿etu na dany rok,
3/innych projektów uchwa³ przed³o¿onych do zaopiniowania.

§ 9. Uchwa³y, wnioski i opinie Zebrania Wiejskiego So³tys
przekazuje Burmistrzowi Korfantowa.

§ 10. Do realizacji wspólnych przedsiêwziêæ Samorz¹d
Mieszkañców So³ectwa mo¿e nawi¹zaæ wspó³pracê z innymi
samorz¹dami i w tym celu zawieraæ porozumienia okre�laj¹ce
zakres i sposób wykonania wspólnych zadañ.

Rozdzia³ III
So³tys i Rada So³ecka

§ 11. 1. Mieszkañcy So³ectwa wybieraj¹ ze swego grona
So³tysa i Radê So³eck¹.

2. Wybór So³tysa i Rady So³eckiej odbywa siê na Zebraniu
Wiejskim zwo³anym przez Burmistrza.

3. Funkcje So³tysa i w Radzie So³eckiej sprawowane s¹
spo³ecznie.

§ 12. 1. Do obowi¹zków So³tysa nale¿y w szczególno�ci:
a) zwo³ywanie Zebrañ Wiejskich,
b) zwo³ywanie posiedzeñ Rady So³eckiej,
c) dzia³anie stosownie do wskazañ Zebrania Wiejskiego,

Rady Miejskiej i Burmistrza,
d) wp³ywanie na wykorzystywanie aktywno�ci mieszkañ-

ców So³ectwa s³u¿¹cej poprawie gospodarki i warunków ¿ycia
w So³ectwie,

e) reprezentowanie mieszkañców So³ectwa wobec Rady
Miejskiej,

f) uczestniczenie w naradach i szkoleniach So³tysów zwo-
³ywanych okresowo przez Burmistrza Korfantowa.

2. Na pierwszym Zebraniu Wiejskim w nowym roku kalen-
darzowym  So³tys przek³ada informacjê o swojej dzia³alno�ci za
rok ubieg³y.

3. Informacjê, o której mowa w ust. 2,  So³tys przedk³ada
Radzie Miejskiej w ci¹gu 30 dni po odbytym Zebraniu w celu
poddania dzia³alno�ci So³ectwa ocenie.

§ 13. So³tys bierze udzia³ w sesjach Rady Miejskiej.

§ 14.1. Rada So³ecka sk³ada siê z 4 osób. W sk³ad Rady
So³eckiej wchodzi So³tys jako jej Przewodnicz¹cy.

2. Posiedzenia Rady So³eckiej odbywaj¹ siê nie rzadziej
ni¿ raz na kwarta³.

3. Rada So³ecka wspomaga dzia³alno�æ So³tysa, w szcze-
gólno�ci w sprawach:

a) opracowania i przek³adania Zebraniu Wiejskiemu pro-
jektów uchwa³ w sprawach bêd¹cych przedmiotem rozpatrywa-
nia przez Zebranie,

b) opracowania i przek³adania Zebraniu Wiejskiemu pro-
jektów programu pracy samorz¹du,

c) wystêpowania wobec Zebrania Wiejskiego z inicjaty-
wami dotycz¹cymi udzia³u mieszkañców w rozwi¹zywaniu pro-
blemów so³ectwa i realizacji zadañ samorz¹du,

d) organizowania wykonania uchwa³ Zebrania Wiejskiego
oraz kontroli ich realizacji,

e) decydowania w sprawach udzia³u samorz¹du miesz-
kañców wsi w realizacji inicjatyw spo³ecznych,

f) wspó³dzia³ania z innymi organizacjami spo³ecznymi dzia-
³aj¹cymi w danym so³ectwie,

g) opracowania informacji ze swej dzia³alno�ci na Zebra-
nia Wiejskie.

Rozdzia³ IV
Zasady i tryb zwo³ywania Zebrania Wiejskiego oraz wa-

runki wa¿no�ci podejmowanych uchwa³

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

§ 16. Zebranie Wiejskie,  za wyj¹tkiem Zebrania, o którym
mowa w § 4 ust. 3 niniejszego Statutu ,zwo³uje So³tys:

a) z w³asnej inicjatywy,
b) na wniosek pisemny co najmniej 1/5 uprawnionych do

udzia³u w Zebraniu mieszkañców,
c) na wniosek Rady Miejskiej lub Burmistrza.

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

2. Termin i miejsce Zebrania Wiejskiego podaje So³tys do
wiadomo�ci publicznej w sposób zwyczajowo przyjêty poprzez
zamieszczenie pisemnego og³oszenia na wiejskiej tablicy og³o-
szeñ, co najmniej na 7 dni przed terminem Zebrania.

§ 18. 1. Zebranie Wiejskie jest wa¿ne, gdy mieszkañcy
So³ectwa zostali o nim powiadomieni zgodnie z wymogami ni-
niejszego Statutu i bierze w nim udzia³ co najmniej 1/5 sta³ych
mieszkañców So³ectwa uprawnionych do g³osowania.

2. Zwo³uj¹cy Zebranie mo¿e zarz¹dziæ odbycie nastêpne-
go Zebrania Wiejskiego po up³ywie 30 minut od pierwszego
terminu Zebrania, w tym samym dniu, bez wzglêdu na liczbê
osób uczestnicz¹cych w Zebraniu.

3. Zebraniu przewodniczy So³tys lub inna osoba wybrana
przez uczestników Zebrania w g³osowaniu jawnym.

4. Porz¹dek obrad ustala Zebranie Wiejskie na podstawie
projektu przed³o¿onego przez prowadz¹cego Zebranie.

5. Obowi¹zkiem So³tysa jest zapewnienie referentów spraw
rozpatrywanych przez Zebranie.

§ 19. 1. Uchwa³y i wnioski Zebrania Wiejskiego, za wyj¹t-
kiem uchwa³, o których mowa w § 25 ust. 3 i 4,  s¹ prawomocne,
gdy zapadaj¹ zwyk³¹ wiêkszo�ci¹ g³osów, tzn. liczba g³osów "za"
musi byæ wiêksza od g³osów "przeciwko".

2. G³osowanie odbywa siê w sposób jawny, za wyj¹tkiem
uchwa³ o których mowa  w § 23 ust 2 i 25 ust 3 i 4 niniejszego
Statutu.

3. Obrady Zebrania s¹ protoko³owane.
4. Protokó³ i uchwa³y Zebrania podpisuj¹ So³tys i osoba

prowadz¹ca Zebranie.
5. Orygina³ protoko³u wraz z list¹ obecno�ci w³asnorêcz-

nie podpisan¹ przez g³osuj¹cych  i bior¹cych udzia³ w Zebraniu,
podjête wnioski i opinie So³tys przekazuje w ci¹gu 7 dni Burmi-
strzowi Korfantowa.

Rozdzia³ V
Tryb wyboru i odwo³ania So³tysa i Rady So³eckiej

§ 20. 1. Zebranie Wiejskie, na którym ma byæ dokonany
wybór So³tysa i Rady So³eckiej, zwo³uje Burmistrz. W tym celu
Burmistrz okre�la termin, miejsce i godzinê Zebrania.
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2. Postanowienie o zwo³aniu Zebrania Wiejskiego poda-
je siê do wiadomo�ci publicznej, co najmniej na 7 dni przed
wyznaczon¹ dat¹ Zebrania.

§ 21. 1. Dla dokonania wa¿nego wyboru So³tysa i Rady
So³eckiej na Zebraniu Wiejskim wymagana jest obecno�æ co naj-
mniej 1/5 sta³ych mieszkañców uprawnionych do g³osowania.

2. O ile w wyznaczonym terminie na Zebraniu wyborczym
nie uzyska siê obecno�ci 1/5 sta³ych mieszkañców So³ectwa,
wybory przeprowadza siê w tym samym dniu po up³ywie 30 mi-
nut od pierwotnego terminu Zebrania bez wzglêdu na liczbê
uczestników Zebrania.

§ 22. 1. Wybory So³tysa i Rady So³eckiej przeprowadza
Komisja Skrutacyjna wybrana spo�ród mieszkañców So³ectwa
w g³osowaniu jawnym.

2. Cz³onkiem Komisji Skrutacyjnej nie mo¿e byæ osoba
kandyduj¹ca na So³tysa lub cz³onka Rady So³eckiej.

§ 23. 1. Wybory odbywaj¹ siê przy nieograniczonej liczbie
kandydatów zg³oszonych bezpo�rednio na Zebraniu. Kandyda-
ci winni wyraziæ zgodê na kandydowanie.

2. Wyboru So³tysa i Rady So³eckiej dokonuje siê w trybie
okre�lonym w art. 36 ust. 2 ustawy o samorz¹dzie gminnym.

3. Za wybranych uwa¿a siê tych kandydatów, którzy uzy-
skali najwiêksz¹ liczbê g³osów.

§ 24. 1. So³tys i cz³onkowie Rady So³eckiej s¹ bezpo�red-
nio odpowiedzialni przed Zebraniem Wiejskim i mog¹ byæ przez
Zebranie odwo³ani przed up³ywem kadencji, je¿eli nie wykonuj¹
swoich obowi¹zków, naruszaj¹ postanowienia niniejszego Sta-
tutu i uchwa³ Zebrania Wiejskiego.

2. Odwo³anie z zajmowanych funkcji winno byæ podjête po
wys³uchaniu zainteresowanych.

§ 25. 1.  Zebranie Wiejskie mo¿e odwo³aæ So³tysa i Radê
So³eck¹ przed up³ywem kadencji, je¿eli utracili zaufanie miesz-
kañców So³ectwa.

2. Odwo³anie So³tysa i Rady So³eckiej nastêpuje na wnio-
sek co najmniej 1/5 sta³ych mieszkañców So³ectwa posiadaj¹-
cych prawa wyborcze.

3. Uchwa³a w sprawie odwo³ania So³tysa i Rady So³eckiej
zapada zwyk³¹ wiêkszo�ci¹ g³osów w obecno�ci co najmniej
po³owy sta³ych mieszkañców So³ectwa w g³osowaniu tajnym.

4. Procedurê okre�lon¹ w niniejszym paragrafie stosuje
siê do odwo³ania Rady So³eckiej.

§ 26. Wybory uzupe³niaj¹ce przeprowadza siê na zasa-
dach zawartych w § 23 niniejszego Statutu.

§ 27. Zmian w Statucie So³ectwa dokonuje siê w trybie
okre�lonym dla jego uchwalenia:

a) na wniosek Zebrania Wiejskiego,
b) z inicjatywy Rady Miejskiej po przeprowadzonej konsul-

tacji na Zebraniu Wiejskim.

§ 28. 1. Statut niniejszy zosta³ przyjêty uchwa³¹ Nr V/38/2003
Rady Miejskiej w Korfantowie z dnia 30 kwietnia 2003 r. w spra-
wie nadania Statutów So³ectwom Gminy Korfantów.

2. Niniejszy Statut wchodzi w ¿ycie po up³ywie 14 dni od
daty og³oszenia w Dzienniku Urzêdowym Województwa Opol-
skiego.

Za³¹cznik nr 16
do uchwa³y Nr V/38/2003
z dnia 30 kwietnia 2003 r.

Statut So³ectwa

Rozdzia³ I
Nazwa i teren dzia³ania

§ 1. 1.Ogó³ mieszkañców So³ectwa  Rzymkowice stano-
wi Samorz¹d Mieszkañców So³ectwa.

2.Nazwa Samorz¹du Mieszkañców brzmi: So³ectwo Rzym-
kowice.

§ 2. 1.So³ectwo  Rzymkowice jest jednostk¹ pomocnicz¹
Gminy, której mieszkañcy wspólnie z  innymi  So³ectwami tworz¹
wspólnotê samorz¹dow¹ Gminy Korfantów.

2.Samorz¹d mieszkañców So³ectwa Rzymkowice dzia³a
na podstawie przepisów, w szczególno�ci:

- ustawy z dnia 8 marca 1990 r. samorz¹dzie gminnym,
- Statutu Gminy Korfantów,
- niniejszego Statutu.

§ 3. Teren dzia³ania So³ectwa obejmuje miejscowo�æ
Rzymkowice.

Rozdzia³ II.
Organizacja i zakres dzia³ania

§ 4. 1. Organami So³ectwa s¹ :
a) Zebranie Wiejskie,
b) So³tys,
c) Rada So³ecka.
2. Kadencja So³tysa i Rady So³eckiej trwa cztery lata i koñ-

czy siê w momencie wyboru nowych organów.
3. Zebranie Wiejskie, celem dokonania wyboru So³tysa i

Rady So³eckiej zwo³uje Burmistrz Korfantowa nie pó�niej ni¿ w
ci¹gu sze�ciu miesiêcy po wyborach do Rady Miejskiej.

§ 5. 1. Zebranie Wiejskie jest organem uchwa³odawczym
w So³ectwie.

2. So³tys jest organem wykonawczym So³ectwa.

§ 6. Do zadañ Samorz¹du Mieszkañców So³ectwa nale¿y
w szczególno�ci:

a) udzia³ w rozpatrywaniu spraw socjalno-bytowych, opie-
ki zdrowotnej, kulturalnych, sportu, wypoczynku i innych zwi¹za-
nych z miejscem zamieszkania,

b) kszta³towanie zasad wspó³¿ycia spo³ecznego,
c) organizowanie wspólnych prac na rzecz So³ectwa.

§ 7. Zadania okre�lone w § 6 Samorz¹d Mieszkañców
So³ectwa realizuje w szczególno�ci poprzez:

a) podejmowanie uchwa³ w sprawach So³ectwa w ramach
przyznanych kompetencji,

b) opiniowanie spraw nale¿¹cych do zakresu dzia³ania
Samorz¹du Mieszkañców So³ectwa,

c) wspó³uczestnictwo w organizowaniu i przeprowadza-
niu przez Radê Miejsk¹ konsultacji spo³ecznej projektów uchwa³
Rady w sprawach o podstawowym znaczeniu dla mieszkañców
So³ectwa,

d) wystêpowanie z wnioskami do Rady Miejskiej o rozpa-
trzenie spraw, których za³atwienie wykracza poza mo¿liwo�ci
mieszkañców So³ectwa,
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e) wspó³pracê z radnymi z terenu So³ectwa w zakresie
organizacji spotkañ  z wyborcami, dy¿urów oraz kierowania do
nich wniosków dotycz¹cych So³ectwa,

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

§ 8. Zebranie Wiejskie opiniuje, w czê�ci dotycz¹cej So-
³ectwa, przedstawione do konsultacji przez Radê Miejsk¹ pro-
jekty uchwa³ w sprawach :

1/planu zagospodarowania przestrzennego,
2/planu bud¿etu na dany rok,
3/innych projektów uchwa³ przed³o¿onych do zaopiniowania.

§ 9. Uchwa³y, wnioski i opinie Zebrania Wiejskiego So³tys
przekazuje Burmistrzowi Korfantowa.

§ 10. Do realizacji wspólnych przedsiêwziêæ Samorz¹d
Mieszkañców So³ectwa mo¿e nawi¹zaæ wspó³pracê z innymi
samorz¹dami i w tym celu zawieraæ porozumienia okre�laj¹ce
zakres i sposób wykonania wspólnych zadañ.

Rozdzia³ III
So³tys i Rada So³ecka

§ 11. 1. Mieszkañcy So³ectwa wybieraj¹ ze swego grona
So³tysa i Radê So³eck¹.

2. Wybór So³tysa i Rady So³eckiej odbywa siê na Zebraniu
Wiejskim zwo³anym przez Burmistrza.

3. Funkcje So³tysa i w Radzie So³eckiej sprawowane s¹
spo³ecznie.

§ 12. 1. Do obowi¹zków So³tysa nale¿y w szczególno�ci:
a) zwo³ywanie Zebrañ Wiejskich,
b) zwo³ywanie posiedzeñ Rady So³eckiej,
c) dzia³anie stosownie do wskazañ Zebrania Wiejskiego,

Rady Miejskiej i Burmistrza,
d) wp³ywanie na wykorzystywanie aktywno�ci mieszkañ-

ców So³ectwa s³u¿¹cej poprawie gospodarki i warunków ¿ycia
w So³ectwie,

e) reprezentowanie mieszkañców So³ectwa wobec Rady
Miejskiej,

f) uczestniczenie w naradach i szkoleniach So³tysów zwo-
³ywanych okresowo przez Burmistrza Korfantowa.

2. Na pierwszym Zebraniu Wiejskim w nowym roku kalen-
darzowym  So³tys przek³ada informacjê o swojej dzia³alno�ci za
rok ubieg³y.

3. Informacjê, o której mowa w ust. 2,  So³tys przedk³ada
Radzie Miejskiej w ci¹gu 30 dni po odbytym Zebraniu w celu
poddania dzia³alno�ci So³ectwa ocenie.

§ 13. So³tys bierze udzia³ w sesjach Rady Miejskiej.

§ 14.1. Rada So³ecka sk³ada siê z 6 osób. W sk³ad Rady
So³eckiej wchodzi So³tys jako jej Przewodnicz¹cy.

2. Posiedzenia Rady So³eckiej odbywaj¹ siê nie rzadziej
ni¿ raz na kwarta³.

3. Rada So³ecka wspomaga dzia³alno�æ So³tysa, w szcze-
gólno�ci w sprawach:

a) opracowania i przek³adania Zebraniu Wiejskiemu pro-
jektów uchwa³ w sprawach bêd¹cych przedmiotem rozpatrywa-
nia przez Zebranie,

b) opracowania i przek³adania Zebraniu Wiejskiemu pro-
jektów programu pracy samorz¹du,

c) wystêpowania wobec Zebrania Wiejskiego z inicjaty-
wami dotycz¹cymi udzia³u mieszkañców w rozwi¹zywaniu pro-
blemów so³ectwa i realizacji zadañ samorz¹du,

d) organizowania wykonania uchwa³ Zebrania Wiejskie-
go oraz kontroli ich realizacji,

e) decydowania w sprawach udzia³u samorz¹du miesz-
kañców wsi w realizacji inicjatyw spo³ecznych,

f) wspó³dzia³ania z innymi organizacjami spo³ecznymi dzia-
³aj¹cymi w danym so³ectwie,

g) opracowania informacji ze swej dzia³alno�ci na Zebra-
nia Wiejskie.

Rozdzia³ IV
Zasady i tryb zwo³ywania Zebrania Wiejskiego oraz wa-

runki wa¿no�ci podejmowanych uchwa³

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

§ 16. Zebranie Wiejskie,  za wyj¹tkiem Zebrania, o którym
mowa w § 4 ust. 3 niniejszego Statutu ,zwo³uje So³tys:

a) z w³asnej inicjatywy,
b) na wniosek pisemny co najmniej 1/5 uprawnionych do

udzia³u w Zebraniu mieszkañców,
c) na wniosek Rady Miejskiej lub Burmistrza.

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

2. Termin i miejsce Zebrania Wiejskiego podaje So³tys do
wiadomo�ci publicznej w sposób zwyczajowo przyjêty poprzez
zamieszczenie pisemnego og³oszenia na wiejskiej tablicy og³o-
szeñ, co najmniej na 7 dni przed terminem Zebrania.

§ 18. 1. Zebranie Wiejskie jest wa¿ne, gdy mieszkañcy
So³ectwa zostali o nim powiadomieni zgodnie z wymogami ni-
niejszego Statutu i bierze w nim udzia³ co najmniej 1/5 sta³ych
mieszkañców So³ectwa uprawnionych do g³osowania.

2. Zwo³uj¹cy Zebranie mo¿e zarz¹dziæ odbycie nastêpne-
go Zebrania Wiejskiego po up³ywie 30 minut od pierwszego
terminu Zebrania, w tym samym dniu, bez wzglêdu na liczbê
osób uczestnicz¹cych w Zebraniu.

3. Zebraniu przewodniczy So³tys lub inna osoba wybrana
przez uczestników Zebrania w g³osowaniu jawnym.

4. Porz¹dek obrad ustala Zebranie Wiejskie na podsta-
wie projektu przed³o¿onego przez prowadz¹cego Zebranie.

5. Obowi¹zkiem So³tysa jest zapewnienie referentów
spraw rozpatrywanych przez Zebranie.

§ 19. 1. Uchwa³y i wnioski Zebrania Wiejskiego, za wyj¹t-
kiem uchwa³, o których mowa w § 25 ust. 3 i 4,  s¹ prawomocne,
gdy zapadaj¹ zwyk³¹ wiêkszo�ci¹ g³osów, tzn. liczba g³osów "za"
musi byæ wiêksza od g³osów "przeciwko".

2. G³osowanie odbywa siê w sposób jawny, za wyj¹tkiem
uchwa³ o których mowa  w § 23 ust 2 i 25 ust 3 i 4 niniejszego
Statutu.

3. Obrady Zebrania s¹ protoko³owane.
4. Protokó³ i uchwa³y Zebrania podpisuj¹ So³tys i osoba

prowadz¹ca Zebranie.
5. Orygina³ protoko³u wraz z list¹ obecno�ci w³asnorêcz-

nie podpisan¹ przez g³osuj¹cych  i bior¹cych udzia³ w Zebraniu,
podjête wnioski i opinie So³tys przekazuje w ci¹gu 7 dni Burmi-
strzowi Korfantowa.

Rozdzia³ V
Tryb wyboru i odwo³ania So³tysa i Rady So³eckiej

§ 20. 1. Zebranie Wiejskie, na którym ma byæ dokonany
wybór So³tysa i Rady So³eckiej, zwo³uje Burmistrz. W tym celu
Burmistrz okre�la termin, miejsce i godzinê Zebrania.
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2. Postanowienie o zwo³aniu Zebrania Wiejskiego poda-
je siê do wiadomo�ci publicznej, co najmniej na 7 dni przed
wyznaczon¹ dat¹ Zebrania.

§ 21. 1. Dla dokonania wa¿nego wyboru So³tysa i Rady
So³eckiej na Zebraniu Wiejskim wymagana jest obecno�æ co naj-
mniej 1/5 sta³ych mieszkañców uprawnionych do g³osowania.

2. O ile w wyznaczonym terminie na Zebraniu wyborczym
nie uzyska siê obecno�ci 1/5 sta³ych mieszkañców So³ectwa,
wybory przeprowadza siê w tym samym dniu po up³ywie 30 mi-
nut od pierwotnego terminu Zebrania bez wzglêdu na liczbê
uczestników Zebrania.

§ 22. 1. Wybory So³tysa i Rady So³eckiej przeprowadza
Komisja Skrutacyjna wybrana spo�ród mieszkañców So³ectwa
w g³osowaniu jawnym.

2. Cz³onkiem Komisji Skrutacyjnej nie mo¿e byæ osoba
kandyduj¹ca na So³tysa lub cz³onka Rady So³eckiej.

§ 23. 1. Wybory odbywaj¹ siê przy nieograniczonej liczbie
kandydatów zg³oszonych bezpo�rednio na Zebraniu. Kandyda-
ci winni wyraziæ zgodê na kandydowanie.

2. Wyboru So³tysa i Rady So³eckiej dokonuje siê w trybie
okre�lonym w art. 36 ust. 2 ustawy o samorz¹dzie gminnym.

3. Za wybranych uwa¿a siê tych kandydatów, którzy uzy-
skali najwiêksz¹ liczbê g³osów.

§ 24. 1. So³tys i cz³onkowie Rady So³eckiej s¹ bezpo�red-
nio odpowiedzialni przed Zebraniem Wiejskim i mog¹ byæ przez
Zebranie odwo³ani przed up³ywem kadencji, je¿eli nie wykonuj¹
swoich obowi¹zków, naruszaj¹ postanowienia niniejszego Sta-
tutu i uchwa³ Zebrania Wiejskiego.

2. Odwo³anie z zajmowanych funkcji winno byæ podjête po
wys³uchaniu zainteresowanych.

§ 25. 1.  Zebranie Wiejskie mo¿e odwo³aæ So³tysa i Radê
So³eck¹ przed up³ywem kadencji, je¿eli utracili zaufanie miesz-
kañców So³ectwa.

2. Odwo³anie So³tysa i Rady So³eckiej nastêpuje na wnio-
sek co najmniej 1/5 sta³ych mieszkañców So³ectwa posiadaj¹-
cych prawa wyborcze.

3. Uchwa³a w sprawie odwo³ania So³tysa i Rady So³eckiej
zapada zwyk³¹ wiêkszo�ci¹ g³osów w obecno�ci co najmniej
po³owy sta³ych mieszkañców So³ectwa w g³osowaniu tajnym.

4. Procedurê okre�lon¹ w niniejszym paragrafie stosuje
siê do odwo³ania Rady So³eckiej.

§ 26. Wybory uzupe³niaj¹ce przeprowadza siê na zasa-
dach zawartych w § 23 niniejszego Statutu.

§ 27. Zmian w Statucie So³ectwa dokonuje siê w trybie
okre�lonym dla jego uchwalenia:

a) na wniosek Zebrania Wiejskiego,
b) z inicjatywy Rady Miejskiej po przeprowadzonej konsul-

tacji na Zebraniu Wiejskim.

§ 28. 1. Statut niniejszy zosta³ przyjêty uchwa³¹ Nr V/38/2003
Rady Miejskiej w Korfantowie z dnia 30 kwietnia 2003 r. w spra-
wie nadania Statutów So³ectwom Gminy Korfantów.

2. Niniejszy Statut wchodzi w ¿ycie po up³ywie 14 dni od
daty og³oszenia w Dzienniku Urzêdowym Województwa Opol-
skiego.

Za³¹cznik nr 17
do uchwa³y Nr V/38/2003
z dnia 30 kwietnia 2003 r.

Statut So³ectwa

Rozdzia³ I
Nazwa i teren dzia³ania

§ 1. 1.Ogó³ mieszkañców So³ectwa Stara Jamka stano-
wi Samorz¹d Mieszkañców So³ectwa.

2.Nazwa Samorz¹du Mieszkañców brzmi: So³ectwo Sta-
ra Jamka.

§ 2. 1.So³ectwo  Stara Jamka jest jednostk¹ pomocnicz¹
Gminy, której mieszkañcy wspólnie z  innymi  So³ectwami tworz¹
wspólnotê samorz¹dow¹ Gminy Korfantów.

2.Samorz¹d mieszkañców So³ectwa Stara Jamka dzia³a
na podstawie przepisów, w szczególno�ci:

- ustawy z dnia 8 marca 1990 r. samorz¹dzie gminnym,
- Statutu Gminy Korfantów,
- niniejszego Statutu.

§ 3. Teren dzia³ania So³ectwa obejmuje miejscowo�æ
Stara Jamka.

Rozdzia³ II
Organizacja i zakres dzia³ania

§ 4. 1. Organami So³ectwa s¹ :
a) Zebranie Wiejskie,
b) So³tys,
c) Rada So³ecka.
2. Kadencja So³tysa i Rady So³eckiej trwa cztery lata i koñ-

czy siê w momencie wyboru nowych organów.
3. Zebranie Wiejskie, celem dokonania wyboru So³tysa i

Rady So³eckiej zwo³uje Burmistrz Korfantowa nie pó�niej ni¿ w
ci¹gu sze�ciu miesiêcy po wyborach do Rady Miejskiej.

§ 5. 1. Zebranie Wiejskie jest organem uchwa³odawczym
w So³ectwie.

2. So³tys jest organem wykonawczym So³ectwa.

§ 6. Do zadañ Samorz¹du Mieszkañców So³ectwa nale¿y
w szczególno�ci:

a) udzia³ w rozpatrywaniu spraw socjalno-bytowych, opie-
ki zdrowotnej, kulturalnych, sportu, wypoczynku i innych zwi¹za-
nych z miejscem zamieszkania,

b) kszta³towanie zasad wspó³¿ycia spo³ecznego,
c) organizowanie wspólnych prac na rzecz So³ectwa.

§ 7. Zadania okre�lone w § 6 Samorz¹d Mieszkañców
So³ectwa realizuje w szczególno�ci poprzez:

a) podejmowanie uchwa³ w sprawach So³ectwa w ramach
przyznanych kompetencji,

b) opiniowanie spraw nale¿¹cych do zakresu dzia³ania
Samorz¹du Mieszkañców So³ectwa,

c) wspó³uczestnictwo w organizowaniu i przeprowadza-
niu przez Radê Miejsk¹ konsultacji spo³ecznej projektów uchwa³
Rady w sprawach o podstawowym znaczeniu dla mieszkañców
So³ectwa,

d) wystêpowanie z wnioskami do Rady Miejskiej o rozpa-
trzenie spraw, których za³atwienie wykracza poza mo¿liwo�ci
mieszkañców So³ectwa,
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e) wspó³pracê z radnymi z terenu So³ectwa w zakresie
organizacji spotkañ  z wyborcami, dy¿urów oraz kierowania do
nich wniosków dotycz¹cych So³ectwa,

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

§ 8. Zebranie Wiejskie opiniuje, w czê�ci dotycz¹cej So-
³ectwa, przedstawione do konsultacji przez Radê Miejsk¹ pro-
jekty uchwa³ w sprawach :

1/planu zagospodarowania przestrzennego,
2/planu bud¿etu na dany rok,
3/innych projektów uchwa³ przed³o¿onych do zaopiniowania.

§ 9. Uchwa³y, wnioski i opinie Zebrania Wiejskiego So³tys
przekazuje Burmistrzowi Korfantowa.

§ 10. Do realizacji wspólnych przedsiêwziêæ Samorz¹d
Mieszkañców So³ectwa mo¿e nawi¹zaæ wspó³pracê z innymi
samorz¹dami i w tym celu zawieraæ porozumienia okre�laj¹ce
zakres i sposób wykonania wspólnych zadañ.

Rozdzia³ III
So³tys i Rada So³ecka

§ 11. 1. Mieszkañcy So³ectwa wybieraj¹ ze swego grona
So³tysa i Radê So³eck¹.

2. Wybór So³tysa i Rady So³eckiej odbywa siê na Zebraniu
Wiejskim zwo³anym przez Burmistrza.

3. Funkcje So³tysa i w Radzie So³eckiej sprawowane s¹
spo³ecznie.

§ 12. 1. Do obowi¹zków So³tysa nale¿y w szczególno�ci:
a) zwo³ywanie Zebrañ Wiejskich,
b) zwo³ywanie posiedzeñ Rady So³eckiej,
c) dzia³anie stosownie do wskazañ Zebrania Wiejskiego,

Rady Miejskiej i Burmistrza,
d) wp³ywanie na wykorzystywanie aktywno�ci mieszkañ-

ców So³ectwa s³u¿¹cej poprawie gospodarki i warunków ¿ycia
w So³ectwie,

e) reprezentowanie mieszkañców So³ectwa wobec Rady
Miejskiej,

f) uczestniczenie w naradach i szkoleniach So³tysów zwo-
³ywanych okresowo przez Burmistrza Korfantowa.

2. Na pierwszym Zebraniu Wiejskim w nowym roku kalen-
darzowym  So³tys przek³ada informacjê o swojej dzia³alno�ci za
rok ubieg³y.

3. Informacjê, o której mowa w ust. 2,  So³tys przedk³ada
Radzie Miejskiej w ci¹gu 30 dni po odbytym Zebraniu w celu
poddania dzia³alno�ci So³ectwa ocenie.

§ 13. So³tys bierze udzia³ w sesjach Rady Miejskiej.

§ 14. 1.Rada So³ecka sk³ada siê z 6 osób. W sk³ad Rady
So³eckiej wchodzi So³tys jako jej Przewodnicz¹cy.

2. Posiedzenia Rady So³eckiej odbywaj¹ siê nie rzadziej
ni¿ raz na kwarta³.

3. Rada So³ecka wspomaga dzia³alno�æ So³tysa, w szcze-
gólno�ci w sprawach:

a) opracowania i przek³adania Zebraniu Wiejskiemu pro-
jektów uchwa³ w sprawach bêd¹cych przedmiotem rozpatrywa-
nia przez Zebranie,

b) opracowania i przek³adania Zebraniu Wiejskiemu pro-
jektów programu pracy samorz¹du,

c) wystêpowania wobec Zebrania Wiejskiego z inicjaty-
wami dotycz¹cymi udzia³u mieszkañców w rozwi¹zywaniu pro-
blemów so³ectwa i realizacji zadañ samorz¹du,

d) organizowania wykonania uchwa³ Zebrania Wiejskie-
go oraz kontroli ich realizacji,

e) decydowania w sprawach udzia³u samorz¹du miesz-
kañców wsi w realizacji inicjatyw spo³ecznych,

f) wspó³dzia³ania z innymi organizacjami spo³ecznymi dzia-
³aj¹cymi w danym so³ectwie,

g) opracowania informacji ze swej dzia³alno�ci na Zebra-
nia Wiejskie.

Rozdzia³ IV.
Zasady i tryb zwo³ywania Zebrania Wiejskiego oraz wa-

runki wa¿no�ci podejmowanych uchwa³

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

§ 16. Zebranie Wiejskie,  za wyj¹tkiem Zebrania, o którym
mowa w § 4 ust. 3 niniejszego Statutu ,zwo³uje So³tys:

a) z w³asnej inicjatywy,
b) na wniosek pisemny co najmniej 1/5 uprawnionych do

udzia³u w Zebraniu mieszkañców,
c) na wniosek Rady Miejskiej lub Burmistrza.

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

2. Termin i miejsce Zebrania Wiejskiego podaje So³tys do
wiadomo�ci publicznej w sposób zwyczajowo przyjêty poprzez
zamieszczenie pisemnego og³oszenia na wiejskiej tablicy og³o-
szeñ, co najmniej na 7 dni przed terminem Zebrania.

§ 18. 1. Zebranie Wiejskie jest wa¿ne, gdy mieszkañcy
So³ectwa zostali o nim powiadomieni zgodnie z wymogami ni-
niejszego Statutu i bierze w nim udzia³ co najmniej 1/5 sta³ych
mieszkañców So³ectwa uprawnionych do g³osowania.

2. Zwo³uj¹cy Zebranie mo¿e zarz¹dziæ odbycie nastêpne-
go Zebrania Wiejskiego po up³ywie 30 minut od pierwszego
terminu Zebrania, w tym samym dniu, bez wzglêdu na liczbê
osób uczestnicz¹cych w Zebraniu.

3. Zebraniu przewodniczy So³tys lub inna osoba wybrana
przez uczestników Zebrania w g³osowaniu jawnym.

4. Porz¹dek obrad ustala Zebranie Wiejskie na podsta-
wie projektu przed³o¿onego przez prowadz¹cego Zebranie.

5. Obowi¹zkiem So³tysa jest zapewnienie referentów
spraw rozpatrywanych przez Zebranie.

§ 19. 1. Uchwa³y i wnioski Zebrania Wiejskiego, za wyj¹t-
kiem uchwa³, o których mowa w § 25 ust. 3 i 4,  s¹ prawomocne,
gdy zapadaj¹ zwyk³¹ wiêkszo�ci¹ g³osów, tzn. liczba g³osów "za"
musi byæ wiêksza od g³osów "przeciwko".

2. G³osowanie odbywa siê w sposób jawny, za wyj¹tkiem
uchwa³ o których mowa  w § 23 ust 2 i 25 ust 3 i 4 niniejszego
Statutu.

3. Obrady Zebrania s¹ protoko³owane.
4. Protokó³ i uchwa³y Zebrania podpisuj¹ So³tys i osoba

prowadz¹ca Zebranie.
5. Orygina³ protoko³u wraz z list¹ obecno�ci w³asnorêcz-

nie podpisan¹ przez g³osuj¹cych  i bior¹cych udzia³ w Zebraniu,
podjête wnioski i opinie So³tys przekazuje w ci¹gu 7 dni Burmi-
strzowi Korfantowa.

Rozdzia³ V
Tryb wyboru i odwo³ania So³tysa i Rady So³eckiej

§ 20. 1. Zebranie Wiejskie, na którym ma byæ dokonany
wybór So³tysa i Rady So³eckiej, zwo³uje Burmistrz. W tym celu
Burmistrz okre�la termin, miejsce i godzinê Zebrania.
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2. Postanowienie o zwo³aniu Zebrania Wiejskiego poda-
je siê do wiadomo�ci publicznej, co najmniej na 7 dni przed
wyznaczon¹ dat¹ Zebrania.

§ 21. 1. Dla dokonania wa¿nego wyboru So³tysa i Rady
So³eckiej na Zebraniu Wiejskim wymagana jest obecno�æ co naj-
mniej 1/5 sta³ych mieszkañców uprawnionych do g³osowania.

2. O ile w wyznaczonym terminie na Zebraniu wyborczym
nie uzyska siê obecno�ci 1/5 sta³ych mieszkañców So³ectwa,
wybory przeprowadza siê w tym samym dniu po up³ywie 30 mi-
nut od pierwotnego terminu Zebrania bez wzglêdu na liczbê
uczestników Zebrania.

§ 22. 1. Wybory So³tysa i Rady So³eckiej przeprowadza
Komisja Skrutacyjna wybrana spo�ród mieszkañców So³ectwa
w g³osowaniu jawnym.

2. Cz³onkiem Komisji Skrutacyjnej nie mo¿e byæ osoba
kandyduj¹ca na So³tysa lub cz³onka Rady So³eckiej.

§ 23. 1. Wybory odbywaj¹ siê przy nieograniczonej liczbie
kandydatów zg³oszonych bezpo�rednio na Zebraniu. Kandyda-
ci winni wyraziæ zgodê na kandydowanie.

2. Wyboru So³tysa i Rady So³eckiej dokonuje siê w trybie
okre�lonym w art. 36 ust. 2 ustawy o samorz¹dzie gminnym.

3. Za wybranych uwa¿a siê tych kandydatów, którzy uzy-
skali najwiêksz¹ liczbê g³osów.

§ 24. 1. So³tys i cz³onkowie Rady So³eckiej s¹ bezpo�red-
nio odpowiedzialni przed Zebraniem Wiejskim i mog¹ byæ przez
Zebranie odwo³ani przed up³ywem kadencji, je¿eli nie wykonuj¹
swoich obowi¹zków, naruszaj¹ postanowienia niniejszego Sta-
tutu i uchwa³ Zebrania Wiejskiego.

2. Odwo³anie z zajmowanych funkcji winno byæ podjête po
wys³uchaniu zainteresowanych.

§ 25. 1.  Zebranie Wiejskie mo¿e odwo³aæ So³tysa i Radê
So³eck¹ przed up³ywem kadencji, je¿eli utracili zaufanie miesz-
kañców So³ectwa.

2. Odwo³anie So³tysa i Rady So³eckiej nastêpuje na wnio-
sek co najmniej 1/5 sta³ych mieszkañców So³ectwa posiadaj¹-
cych prawa wyborcze.

3. Uchwa³a w sprawie odwo³ania So³tysa i Rady So³eckiej
zapada zwyk³¹ wiêkszo�ci¹ g³osów w obecno�ci co najmniej
po³owy sta³ych mieszkañców So³ectwa w g³osowaniu tajnym.

4. Procedurê okre�lon¹ w niniejszym paragrafie stosuje
siê do odwo³ania Rady So³eckiej.

§ 26. Wybory uzupe³niaj¹ce przeprowadza siê na zasa-
dach zawartych w § 23 niniejszego Statutu.

§ 27. Zmian w Statucie So³ectwa dokonuje siê w trybie
okre�lonym dla jego uchwalenia:

a) na wniosek Zebrania Wiejskiego,
b) z inicjatywy Rady Miejskiej po przeprowadzonej konsul-

tacji na Zebraniu Wiejskim.

§ 28. 1. Statut niniejszy zosta³ przyjêty uchwa³¹ Nr V/38/2003
Rady Miejskiej w Korfantowie z dnia 30 kwietnia 2003 r. w spra-
wie nadania Statutów So³ectwom Gminy Korfantów.

2. Niniejszy Statut wchodzi w ¿ycie po up³ywie 14 dni od
daty og³oszenia w Dzienniku Urzêdowym Województwa Opol-
skiego.

Za³¹cznik nr 18
do uchwa³y Nr V/38/2003
z dnia 30 kwietnia 2003 r.

Statut So³ectwa

Rozdzia³ I
Nazwa i teren dzia³ania

§ 1. 1.Ogó³ mieszkañców So³ectwa �cinawa Ma³a  sta-
nowi Samorz¹d Mieszkañców So³ectwa.

2.Nazwa Samorz¹du Mieszkañców brzmi: So³ectwo �ci-
nawa Ma³a.

§ 2. 1.So³ectwo  �cinawa Ma³a  jest jednostk¹ pomocni-
cz¹ Gminy, której mieszkañcy wspólnie z  innymi  So³ectwami
tworz¹ wspólnotê samorz¹dow¹ Gminy Korfantów.

2.Samorz¹d mieszkañców So³ectwa �cinawa Ma³a dzia-
³a na podstawie przepisów, w szczególno�ci:

- ustawy z dnia 8 marca 1990 r. samorz¹dzie gminnym,
- Statutu Gminy Korfantów,
- niniejszego Statutu.

§ 3. Teren dzia³ania So³ectwa obejmuje miejscowo�æ
�cinawa Ma³a.

Rozdzia³ II
Organizacja i zakres dzia³ania

§ 4. 1. Organami So³ectwa s¹ :
a) Zebranie Wiejskie,
b) So³tys,
c) Rada So³ecka.
2. Kadencja So³tysa i Rady So³eckiej trwa cztery lata i koñ-

czy siê w momencie wyboru nowych organów.
3. Zebranie Wiejskie, celem dokonania wyboru So³tysa i

Rady So³eckiej zwo³uje Burmistrz Korfantowa nie pó�niej ni¿ w
ci¹gu sze�ciu miesiêcy po wyborach do Rady Miejskiej.

§ 5. 1. Zebranie Wiejskie jest organem uchwa³odawczym
w So³ectwie.

2. So³tys jest organem wykonawczym So³ectwa.

§ 6. Do zadañ Samorz¹du Mieszkañców So³ectwa nale¿y
w szczególno�ci:

a) udzia³ w rozpatrywaniu spraw socjalno-bytowych, opie-
ki zdrowotnej, kulturalnych, sportu, wypoczynku i innych zwi¹za-
nych z miejscem zamieszkania,

b) kszta³towanie zasad wspó³¿ycia spo³ecznego,
c) organizowanie wspólnych prac na rzecz So³ectwa.

§ 7. Zadania okre�lone w § 6 Samorz¹d Mieszkañców
So³ectwa realizuje w szczególno�ci poprzez:

a) podejmowanie uchwa³ w sprawach So³ectwa w ramach
przyznanych kompetencji,

b) opiniowanie spraw nale¿¹cych do zakresu dzia³ania
Samorz¹du Mieszkañców So³ectwa,

c) wspó³uczestnictwo w organizowaniu i przeprowadza-
niu przez Radê Miejsk¹ konsultacji spo³ecznej projektów uchwa³
Rady w sprawach o podstawowym znaczeniu dla mieszkañców
So³ectwa,

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



- 5119 -    Poz.1099Województwa Opolskiego Nr 56

Dziennik Urzêdowy

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

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

§ 8. Zebranie Wiejskie opiniuje, w czê�ci dotycz¹cej So-
³ectwa, przedstawione do konsultacji przez Radê Miejsk¹ pro-
jekty uchwa³ w sprawach :

1/planu zagospodarowania przestrzennego,
2/planu bud¿etu na dany rok,
3/innych projektów uchwa³ przed³o¿onych do zaopiniowania.

§ 9. Uchwa³y, wnioski i opinie Zebrania Wiejskiego So³tys
przekazuje Burmistrzowi Korfantowa.

§ 10. Do realizacji wspólnych przedsiêwziêæ Samorz¹d
Mieszkañców So³ectwa mo¿e nawi¹zaæ wspó³pracê z innymi
samorz¹dami i w tym celu zawieraæ porozumienia okre�laj¹ce
zakres i sposób wykonania wspólnych zadañ.

Rozdzia³ III
So³tys i Rada So³ecka

§ 11. 1. Mieszkañcy So³ectwa wybieraj¹ ze swego grona
So³tysa i Radê So³eck¹.

2. Wybór So³tysa i Rady So³eckiej odbywa siê na Zebraniu
Wiejskim zwo³anym przez Burmistrza.

3. Funkcje So³tysa i w Radzie So³eckiej sprawowane s¹
spo³ecznie.

§ 12. 1. Do obowi¹zków So³tysa nale¿y w szczególno�ci:
a) zwo³ywanie Zebrañ Wiejskich,
b) zwo³ywanie posiedzeñ Rady So³eckiej,
c) dzia³anie stosownie do wskazañ Zebrania Wiejskiego,

Rady Miejskiej i Burmistrza,
d) wp³ywanie na wykorzystywanie aktywno�ci mieszkañ-

ców So³ectwa s³u¿¹cej poprawie gospodarki i warunków ¿ycia
w So³ectwie,

e) reprezentowanie mieszkañców So³ectwa wobec Rady
Miejskiej,

f) uczestniczenie w naradach i szkoleniach So³tysów zwo-
³ywanych okresowo przez Burmistrza Korfantowa.

2. Na pierwszym Zebraniu Wiejskim w nowym roku kalen-
darzowym  So³tys przek³ada informacjê o swojej dzia³alno�ci za
rok ubieg³y.

3. Informacjê, o której mowa w ust. 2,  So³tys przedk³ada
Radzie Miejskiej w ci¹gu 30 dni po odbytym Zebraniu w celu
poddania dzia³alno�ci So³ectwa ocenie.

§ 13. So³tys bierze udzia³ w sesjach Rady Miejskiej.

§ 14.1. Rada So³ecka sk³ada siê z 6 osób. W sk³ad Rady
So³eckiej wchodzi So³tys jako jej Przewodnicz¹cy.

2. Posiedzenia Rady So³eckiej odbywaj¹ siê nie rzadziej
ni¿ raz na kwarta³.

3. Rada So³ecka wspomaga dzia³alno�æ So³tysa, w szcze-
gólno�ci w sprawach:

a) opracowania i przek³adania Zebraniu Wiejskiemu pro-
jektów uchwa³ w sprawach bêd¹cych przedmiotem rozpatrywa-
nia przez Zebranie,

b) opracowania i przek³adania Zebraniu Wiejskiemu pro-
jektów programu pracy samorz¹du,

c) wystêpowania wobec Zebrania Wiejskiego z inicjaty-
wami dotycz¹cymi udzia³u mieszkañców w rozwi¹zywaniu pro-
blemów so³ectwa i realizacji zadañ samorz¹du,

d) organizowania wykonania uchwa³ Zebrania Wiejskie-
go oraz kontroli ich realizacji,

e) decydowania w sprawach udzia³u samorz¹du miesz-
kañców wsi w realizacji inicjatyw spo³ecznych,

f) wspó³dzia³ania z innymi organizacjami spo³ecznymi dzia-
³aj¹cymi w danym so³ectwie,

g) opracowania informacji ze swej dzia³alno�ci na Zebra-
nia Wiejskie.

Rozdzia³ IV
Zasady i tryb zwo³ywania zebrania wiejskiego oraz wa-

runki wa¿no�ci podejmowanych uchwa³

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

§ 16. Zebranie Wiejskie,  za wyj¹tkiem Zebrania, o którym
mowa w § 4 ust. 3 niniejszego Statutu ,zwo³uje So³tys:

a) z w³asnej inicjatywy,
b) na wniosek pisemny co najmniej 1/5 uprawnionych do

udzia³u w Zebraniu mieszkañców,
c) na wniosek Rady Miejskiej lub Burmistrza.

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

2. Termin i miejsce Zebrania Wiejskiego podaje So³tys do
wiadomo�ci publicznej w sposób zwyczajowo przyjêty poprzez
zamieszczenie pisemnego og³oszenia na wiejskiej tablicy og³o-
szeñ, co najmniej na 7 dni przed terminem Zebrania.

§ 18. 1. Zebranie Wiejskie jest wa¿ne, gdy mieszkañcy
So³ectwa zostali o nim powiadomieni zgodnie z wymogami ni-
niejszego Statutu i bierze w nim udzia³ co najmniej 1/5 sta³ych
mieszkañców So³ectwa uprawnionych do g³osowania.

2. Zwo³uj¹cy Zebranie mo¿e zarz¹dziæ odbycie nastêpne-
go Zebrania Wiejskiego po up³ywie 30 minut od pierwszego
terminu Zebrania, w tym samym dniu, bez wzglêdu na liczbê
osób uczestnicz¹cych w Zebraniu.

3. Zebraniu przewodniczy So³tys lub inna osoba wybrana
przez uczestników Zebrania w g³osowaniu jawnym.

4. Porz¹dek obrad ustala Zebranie Wiejskie na podsta-
wie projektu przed³o¿onego przez prowadz¹cego Zebranie.

5. Obowi¹zkiem So³tysa jest zapewnienie referentów
spraw rozpatrywanych przez Zebranie.

§ 19. 1. Uchwa³y i wnioski Zebrania Wiejskiego, za wyj¹t-
kiem uchwa³, o których mowa w § 25 ust. 3 i 4,  s¹ prawomocne,
gdy zapadaj¹ zwyk³¹ wiêkszo�ci¹ g³osów, tzn. liczba g³osów "za"
musi byæ wiêksza od g³osów "przeciwko".

2. G³osowanie odbywa siê w sposób jawny, za wyj¹tkiem
uchwa³ o których mowa  w § 23 ust 2 i 25 ust 3 i 4 niniejszego
Statutu.

3. Obrady Zebrania s¹ protoko³owane.
4. Protokó³ i uchwa³y Zebrania podpisuj¹ So³tys i osoba

prowadz¹ca Zebranie.
5. Orygina³ protoko³u wraz z list¹ obecno�ci w³asnorêcz-

nie podpisan¹ przez g³osuj¹cych  i bior¹cych udzia³ w Zebraniu,
podjête wnioski i opinie So³tys przekazuje w ci¹gu 7 dni Burmi-
strzowi Korfantowa.

Rozdzia³ V
Tryb wyboru i odwo³ania So³tysa i Rady So³eckiej

§ 20. 1. Zebranie Wiejskie, na którym ma byæ dokonany
wybór So³tysa i Rady So³eckiej, zwo³uje Burmistrz. W tym celu
Burmistrz okre�la termin, miejsce i godzinê Zebrania.
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2. Postanowienie o zwo³aniu Zebrania Wiejskiego poda-
je siê do wiadomo�ci publicznej, co najmniej na 7 dni przed
wyznaczon¹ dat¹ Zebrania.

§ 21. 1. Dla dokonania wa¿nego wyboru So³tysa i Rady
So³eckiej na Zebraniu Wiejskim wymagana jest obecno�æ co naj-
mniej 1/5 sta³ych mieszkañców uprawnionych do g³osowania.

2. O ile w wyznaczonym terminie na Zebraniu wyborczym
nie uzyska siê obecno�ci 1/5 sta³ych mieszkañców So³ectwa,
wybory przeprowadza siê w tym samym dniu po up³ywie 30 mi-
nut od pierwotnego terminu Zebrania bez wzglêdu na liczbê
uczestników Zebrania.

§ 22. 1. Wybory So³tysa i Rady So³eckiej przeprowadza
Komisja Skrutacyjna wybrana spo�ród mieszkañców So³ectwa
w g³osowaniu jawnym.

2. Cz³onkiem Komisji Skrutacyjnej nie mo¿e byæ osoba
kandyduj¹ca na So³tysa lub cz³onka Rady So³eckiej.

§ 23. 1. Wybory odbywaj¹ siê przy nieograniczonej liczbie
kandydatów zg³oszonych bezpo�rednio na Zebraniu. Kandyda-
ci winni wyraziæ zgodê na kandydowanie.

2. Wyboru So³tysa i Rady So³eckiej dokonuje siê w trybie
okre�lonym w art. 36 ust. 2 ustawy o samorz¹dzie gminnym.

3. Za wybranych uwa¿a siê tych kandydatów, którzy uzy-
skali najwiêksz¹ liczbê g³osów.

§ 24. 1. So³tys i cz³onkowie Rady So³eckiej s¹ bezpo�red-
nio odpowiedzialni przed Zebraniem Wiejskim i mog¹ byæ przez
Zebranie odwo³ani przed up³ywem kadencji, je¿eli nie wykonuj¹
swoich obowi¹zków, naruszaj¹ postanowienia niniejszego Sta-
tutu i uchwa³ Zebrania Wiejskiego.

2. Odwo³anie z zajmowanych funkcji winno byæ podjête po
wys³uchaniu zainteresowanych.

§ 25. 1.  Zebranie Wiejskie mo¿e odwo³aæ So³tysa i Radê
So³eck¹ przed up³ywem kadencji, je¿eli utracili zaufanie miesz-
kañców So³ectwa.

2. Odwo³anie So³tysa i Rady So³eckiej nastêpuje na wnio-
sek co najmniej 1/5 sta³ych mieszkañców So³ectwa posiadaj¹-
cych prawa wyborcze.

3. Uchwa³a w sprawie odwo³ania So³tysa i Rady So³eckiej
zapada zwyk³¹ wiêkszo�ci¹ g³osów w obecno�ci co najmniej
po³owy sta³ych mieszkañców So³ectwa w g³osowaniu tajnym.

4. Procedurê okre�lon¹ w niniejszym paragrafie stosuje
siê do odwo³ania Rady So³eckiej.

§ 26. Wybory uzupe³niaj¹ce przeprowadza siê na zasa-
dach zawartych w § 23 niniejszego Statutu.

§ 27. Zmian w Statucie So³ectwa dokonuje siê w trybie
okre�lonym dla jego uchwalenia:

a) na wniosek Zebrania Wiejskiego,
b) z inicjatywy Rady Miejskiej po przeprowadzonej konsul-

tacji na Zebraniu Wiejskim.

§ 28. 1. Statut niniejszy zosta³ przyjêty uchwa³¹ Nr V/38/2003
Rady Miejskiej w Korfantowie z dnia 30 kwietnia 2003 r. w spra-
wie nadania Statutów So³ectwom Gminy Korfantów.

2. Niniejszy Statut wchodzi w ¿ycie po up³ywie 14 dni od
daty og³oszenia w Dzienniku Urzêdowym Województwa Opol-
skiego.

Za³¹cznik nr 19
do uchwa³y Nr V/38/2003
z dnia 30 kwietnia 2003r .

Statut So³ectwa

Rozdzia³ I
Nazwa i teren dzia³ania

§ 1. 1.Ogó³ mieszkañców So³ectwa �cinawa Nyska sta-
nowi Samorz¹d Mieszkañców So³ectwa.

2.Nazwa Samorz¹du Mieszkañców brzmi: So³ectwo  �ci-
nawa Nyska.

§ 2. 1.So³ectwo  �cinawa Nyska  jest jednostk¹ pomoc-
nicz¹ Gminy, której mieszkañcy wspólnie z  innymi  So³ectwami
tworz¹ wspólnotê samorz¹dow¹ Gminy Korfantów.

2.Samorz¹d mieszkañców So³ectwa �cinawa Nyska dzia-
³a na podstawie przepisów, w szczególno�ci:

- ustawy z dnia 8 marca 1990 r. samorz¹dzie gminnym,
- Statutu Gminy Korfantów,
- niniejszego Statutu.

§ 3. Teren dzia³ania So³ectwa obejmuje miejscowo�æ
�cianawa Nyska.

Rozdzia³ II
Organizacja i zakres dzia³ania

§ 4. 1. Organami So³ectwa s¹ :
a) Zebranie Wiejskie,
b) So³tys,
c) Rada So³ecka.
2. Kadencja So³tysa i Rady So³eckiej trwa cztery lata i koñ-

czy siê w momencie wyboru nowych organów.
3. Zebranie Wiejskie, celem dokonania wyboru So³tysa i

Rady So³eckiej zwo³uje Burmistrz Korfantowa nie pó�niej ni¿ w
ci¹gu sze�ciu miesiêcy po wyborach do Rady Miejskiej.

§ 5. 1. Zebranie Wiejskie jest organem uchwa³odawczym
w So³ectwie.

2. So³tys jest organem wykonawczym So³ectwa.

§ 6. Do zadañ Samorz¹du Mieszkañców So³ectwa nale¿y
w szczególno�ci:

a) udzia³ w rozpatrywaniu spraw socjalno-bytowych, opie-
ki zdrowotnej, kulturalnych, sportu, wypoczynku i innych zwi¹za-
nych z miejscem zamieszkania,

b) kszta³towanie zasad wspó³¿ycia spo³ecznego,
c) organizowanie wspólnych prac na rzecz So³ectwa.

§ 7. Zadania okre�lone w § 6 Samorz¹d Mieszkañców
So³ectwa realizuje w szczególno�ci poprzez:

a) podejmowanie uchwa³ w sprawach So³ectwa w ramach
przyznanych kompetencji,

b) opiniowanie spraw nale¿¹cych do zakresu dzia³ania
Samorz¹du Mieszkañców So³ectwa,

c) wspó³uczestnictwo w organizowaniu i przeprowadza-
niu przez Radê Miejsk¹ konsultacji spo³ecznej projektów uchwa³
Rady w sprawach o podstawowym znaczeniu dla mieszkañców
So³ectwa,

d) wystêpowanie z wnioskami do Rady Miejskiej o rozpa-
trzenie spraw, których za³atwienie wykracza poza mo¿liwo�ci
mieszkañców So³ectwa,
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e) wspó³pracê z radnymi z terenu So³ectwa w zakresie
organizacji spotkañ  z wyborcami, dy¿urów oraz kierowania do
nich wniosków dotycz¹cych So³ectwa,

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

§ 8. Zebranie Wiejskie opiniuje, w czê�ci dotycz¹cej So-
³ectwa, przedstawione do konsultacji przez Radê Miejsk¹ pro-
jekty uchwa³ w sprawach :

1/planu zagospodarowania przestrzennego,
2/planu bud¿etu na dany rok,
3/innych projektów uchwa³ przed³o¿onych do zaopiniowania.

§ 9. Uchwa³y, wnioski i opinie Zebrania Wiejskiego So³tys
przekazuje Burmistrzowi Korfantowa.

§ 10. Do realizacji wspólnych przedsiêwziêæ Samorz¹d
Mieszkañców So³ectwa mo¿e nawi¹zaæ wspó³pracê z innymi
samorz¹dami i w tym celu zawieraæ porozumienia okre�laj¹ce
zakres i sposób wykonania wspólnych zadañ.

Rozdzia³ III
So³tys i Rada So³ecka

§ 11. 1. Mieszkañcy So³ectwa wybieraj¹ ze swego grona
So³tysa i Radê So³eck¹.

2. Wybór So³tysa i Rady So³eckiej odbywa siê na Zebraniu
Wiejskim zwo³anym przez Burmistrza.

3. Funkcje So³tysa i w Radzie So³eckiej sprawowane s¹
spo³ecznie.

§ 12. 1. Do obowi¹zków So³tysa nale¿y w szczególno�ci:
a) zwo³ywanie Zebrañ Wiejskich,
b) zwo³ywanie posiedzeñ Rady So³eckiej,
c) dzia³anie stosownie do wskazañ Zebrania Wiejskiego,

Rady Miejskiej i Burmistrza,
d) wp³ywanie na wykorzystywanie aktywno�ci mieszkañ-

ców So³ectwa s³u¿¹cej poprawie gospodarki i warunków ¿ycia
w So³ectwie,

e) reprezentowanie mieszkañców So³ectwa wobec Rady
Miejskiej,

f) uczestniczenie w naradach i szkoleniach So³tysów zwo-
³ywanych okresowo przez Burmistrza Korfantowa.

2. Na pierwszym Zebraniu Wiejskim w nowym roku ka-
lendarzowym  So³tys przek³ada informacjê o swojej dzia³alno-
�ci za rok ubieg³y.

3. Informacjê, o której mowa w ust. 2,  So³tys przedk³ada
Radzie Miejskiej w ci¹gu 30 dni po odbytym Zebraniu w celu
poddania dzia³alno�ci So³ectwa ocenie.

§ 13. So³tys bierze udzia³ w sesjach Rady Miejskiej.

§ 14.1. Rada So³ecka sk³ada siê z 6 osób. W sk³ad Rady
So³eckiej wchodzi So³tys jako jej Przewodnicz¹cy.

2. Posiedzenia Rady So³eckiej odbywaj¹ siê nie rzadziej
ni¿ raz na kwarta³.

3. Rada So³ecka wspomaga dzia³alno�æ So³tysa, w szcze-
gólno�ci w sprawach:

a) opracowania i przek³adania Zebraniu Wiejskiemu pro-
jektów uchwa³ w sprawach bêd¹cych przedmiotem rozpatrywa-
nia przez Zebranie,

b) opracowania i przek³adania Zebraniu Wiejskiemu pro-
jektów programu pracy samorz¹du,

c) wystêpowania wobec Zebrania Wiejskiego z inicjaty-
wami dotycz¹cymi udzia³u mieszkañców w rozwi¹zywaniu pro-
blemów so³ectwa i realizacji zadañ samorz¹du,

d) organizowania wykonania uchwa³ Zebrania Wiejskie-
go oraz kontroli ich realizacji,

e) decydowania w sprawach udzia³u samorz¹du miesz-
kañców wsi w realizacji inicjatyw spo³ecznych,

f) wspó³dzia³ania z innymi organizacjami spo³ecznymi dzia-
³aj¹cymi w danym so³ectwie,

g) opracowania informacji ze swej dzia³alno�ci na Zebra-
nia Wiejskie.

Rozdzia³ IV
Zasady i tryb zwo³ywania Zebrania Wiejskiego oraz wa-

runki wa¿no�ci podejmowanych uchwa³

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

§ 16. Zebranie Wiejskie,  za wyj¹tkiem Zebrania, o którym
mowa w § 4 ust. 3 niniejszego Statutu ,zwo³uje So³tys:

a) z w³asnej inicjatywy,
b) na wniosek pisemny co najmniej 1/5 uprawnionych do

udzia³u w Zebraniu mieszkañców,
c) na wniosek Rady Miejskiej lub Burmistrza.

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

2. Termin i miejsce Zebrania Wiejskiego podaje So³tys do
wiadomo�ci publicznej w sposób zwyczajowo przyjêty poprzez
zamieszczenie pisemnego og³oszenia na wiejskiej tablicy og³o-
szeñ, co najmniej na 7 dni przed terminem Zebrania.

§ 18. 1. Zebranie Wiejskie jest wa¿ne, gdy mieszkañcy
So³ectwa zostali o nim powiadomieni zgodnie z wymogami ni-
niejszego Statutu i bierze w nim udzia³ co najmniej 1/5 sta³ych
mieszkañców So³ectwa uprawnionych do g³osowania.

2. Zwo³uj¹cy Zebranie mo¿e zarz¹dziæ odbycie nastêpne-
go Zebrania Wiejskiego po up³ywie 30 minut od pierwszego
terminu Zebrania, w tym samym dniu, bez wzglêdu na liczbê
osób uczestnicz¹cych w Zebraniu.

3. Zebraniu przewodniczy So³tys lub inna osoba wybrana
przez uczestników Zebrania w g³osowaniu jawnym.

4. Porz¹dek obrad ustala Zebranie Wiejskie na podsta-
wie projektu przed³o¿onego przez prowadz¹cego Zebranie.

5. Obowi¹zkiem So³tysa jest zapewnienie referentów
spraw rozpatrywanych przez Zebranie.

§ 19. 1. Uchwa³y i wnioski Zebrania Wiejskiego, za wyj¹t-
kiem uchwa³, o których mowa w § 25 ust. 3 i 4,  s¹ prawomocne,
gdy zapadaj¹ zwyk³¹ wiêkszo�ci¹ g³osów, tzn. liczba g³osów "za"
musi byæ wiêksza od g³osów "przeciwko".

2. G³osowanie odbywa siê w sposób jawny, za wyj¹tkiem
uchwa³ o których mowa  w § 23 ust 2 i 25 ust 3 i 4 niniejszego
Statutu.

3. Obrady Zebrania s¹ protoko³owane.
4. Protokó³ i uchwa³y Zebrania podpisuj¹ So³tys i osoba

prowadz¹ca Zebranie.
5. Orygina³ protoko³u wraz z list¹ obecno�ci w³asnorêcz-

nie podpisan¹ przez g³osuj¹cych  i bior¹cych udzia³ w Zebraniu,
podjête wnioski i opinie So³tys przekazuje w ci¹gu 7 dni Burmi-
strzowi Korfantowa.

Rozdzia³ V
Tryb wyboru i odwo³ania So³tysa i Rady So³eckiej

§ 20. 1. Zebranie Wiejskie, na którym ma byæ dokonany
wybór So³tysa i Rady So³eckiej, zwo³uje Burmistrz. W tym celu
Burmistrz okre�la termin, miejsce i godzinê Zebrania.
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2. Postanowienie o zwo³aniu Zebrania Wiejskiego poda-
je siê do wiadomo�ci publicznej, co najmniej na 7 dni przed
wyznaczon¹ dat¹ Zebrania.

§ 21. 1. Dla dokonania wa¿nego wyboru So³tysa i Rady
So³eckiej na Zebraniu Wiejskim wymagana jest obecno�æ co naj-
mniej 1/5 sta³ych mieszkañców uprawnionych do g³osowania.

2. O ile w wyznaczonym terminie na Zebraniu wyborczym
nie uzyska siê obecno�ci 1/5 sta³ych mieszkañców So³ectwa,
wybory przeprowadza siê w tym samym dniu po up³ywie 30 mi-
nut od pierwotnego terminu Zebrania bez wzglêdu na liczbê
uczestników Zebrania.

§ 22. 1. Wybory So³tysa i Rady So³eckiej przeprowadza
Komisja Skrutacyjna wybrana spo�ród mieszkañców So³ectwa
w g³osowaniu jawnym.

2. Cz³onkiem Komisji Skrutacyjnej nie mo¿e byæ osoba
kandyduj¹ca na So³tysa lub cz³onka Rady So³eckiej.

§ 23. 1. Wybory odbywaj¹ siê przy nieograniczonej liczbie
kandydatów zg³oszonych bezpo�rednio na Zebraniu. Kandyda-
ci winni wyraziæ zgodê na kandydowanie.

2. Wyboru So³tysa i Rady So³eckiej dokonuje siê w trybie
okre�lonym w art. 36 ust. 2 ustawy o samorz¹dzie gminnym.

3. Za wybranych uwa¿a siê tych kandydatów, którzy uzy-
skali najwiêksz¹ liczbê g³osów.

§ 24. 1. So³tys i cz³onkowie Rady So³eckiej s¹ bezpo�red-
nio odpowiedzialni przed Zebraniem Wiejskim i mog¹ byæ przez
Zebranie odwo³ani przed up³ywem kadencji, je¿eli nie wykonuj¹
swoich obowi¹zków, naruszaj¹ postanowienia niniejszego Sta-
tutu i uchwa³ Zebrania Wiejskiego.

2. Odwo³anie z zajmowanych funkcji winno byæ podjête po
wys³uchaniu zainteresowanych.

§ 25. 1.  Zebranie Wiejskie mo¿e odwo³aæ So³tysa i Radê
So³eck¹ przed up³ywem kadencji, je¿eli utracili zaufanie miesz-
kañców So³ectwa.

2. Odwo³anie So³tysa i Rady So³eckiej nastêpuje na wnio-
sek co najmniej 1/5 sta³ych mieszkañców So³ectwa posiadaj¹-
cych prawa wyborcze.

3. Uchwa³a w sprawie odwo³ania So³tysa i Rady So³eckiej
zapada zwyk³¹ wiêkszo�ci¹ g³osów w obecno�ci co najmniej
po³owy sta³ych mieszkañców So³ectwa w g³osowaniu tajnym.

4. Procedurê okre�lon¹ w niniejszym paragrafie stosuje
siê do odwo³ania Rady So³eckiej.

§ 26. Wybory uzupe³niaj¹ce przeprowadza siê na zasa-
dach zawartych w § 23 niniejszego Statutu.

§ 27. Zmian w Statucie So³ectwa dokonuje siê w trybie
okre�lonym dla jego uchwalenia:

a) na wniosek Zebrania Wiejskiego,
b) z inicjatywy Rady Miejskiej po przeprowadzonej konsul-

tacji na Zebraniu Wiejskim.

§ 28. 1. Statut niniejszy zosta³ przyjêty uchwa³¹ Nr V/38/2003
Rady Miejskiej w Korfantowie z dnia 30 kwietnia 2003 r. w spra-
wie nadania Statutów So³ectwom Gminy Korfantów.

2. Niniejszy Statut wchodzi w ¿ycie po up³ywie 14 dni od
daty og³oszenia w Dzienniku Urzêdowym Województwa Opol-
skiego.

Za³¹cznik nr 20
do uchwa³y Nr V/38/2003
z dnia 30 kwietnia 2003r .

Statut So³ectwa

Rozdzia³ I
Nazwa i teren dzia³ania

§ 1. 1.Ogó³ mieszkañców So³ectwa Wê¿a stanowi Sa-
morz¹d Mieszkañców So³ectwa.

2.Nazwa Samorz¹du Mieszkañców brzmi: So³ectwo
Wê¿a.

§ 2. 1.So³ectwo  Wê¿a jest jednostk¹ pomocnicz¹ Gminy,
której mieszkañcy wspólnie z  innymi  So³ectwami tworz¹ wspól-
notê samorz¹dow¹ Gminy Korfantów.

2.Samorz¹d mieszkañców So³ectwa Wê¿a dzia³a na pod-
stawie przepisów, w szczególno�ci:

- ustawy z dnia 8 marca 1990 r. samorz¹dzie gminnym,
- Statutu Gminy Korfantów,
- niniejszego Statutu.

§ 3. Teren dzia³ania So³ectwa obejmuje miejscowo�æ
Wê¿a.

Rozdzia³ II
Organizacja i zakres dzia³ania

§ 4. 1. Organami So³ectwa s¹ :
a) Zebranie Wiejskie,
b) So³tys,
c) Rada So³ecka.
2. Kadencja So³tysa i Rady So³eckiej trwa cztery lata i koñ-

czy siê w momencie wyboru nowych organów.
3. Zebranie Wiejskie, celem dokonania wyboru So³tysa i

Rady So³eckiej zwo³uje Burmistrz Korfantowa nie pó�niej ni¿ w
ci¹gu sze�ciu miesiêcy po wyborach do Rady Miejskiej.

§ 5. 1. Zebranie Wiejskie jest organem uchwa³odawczym
w So³ectwie.

2. So³tys jest organem wykonawczym So³ectwa.

§ 6. Do zadañ Samorz¹du Mieszkañców So³ectwa nale¿y
w szczególno�ci:

a) udzia³ w rozpatrywaniu spraw socjalno-bytowych, opie-
ki zdrowotnej, kulturalnych, sportu, wypoczynku i innych zwi¹za-
nych z miejscem zamieszkania,

b) kszta³towanie zasad wspó³¿ycia spo³ecznego,
c) organizowanie wspólnych prac na rzecz So³ectwa.

§ 7. Zadania okre�lone w § 6 Samorz¹d Mieszkañców
So³ectwa realizuje w szczególno�ci poprzez:

a) podejmowanie uchwa³ w sprawach So³ectwa w ramach
przyznanych kompetencji,

b) opiniowanie spraw nale¿¹cych do zakresu dzia³ania
Samorz¹du Mieszkañców So³ectwa,

c) wspó³uczestnictwo w organizowaniu i przeprowadza-
niu przez Radê Miejsk¹ konsultacji spo³ecznej projektów uchwa³
Rady w sprawach o podstawowym znaczeniu dla mieszkañców
So³ectwa,

d) wystêpowanie z wnioskami do Rady Miejskiej o rozpa-
trzenie spraw, których za³atwienie wykracza poza mo¿liwo�ci
mieszkañców So³ectwa,
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e) wspó³pracê z radnymi z terenu So³ectwa w zakresie
organizacji spotkañ  z wyborcami, dy¿urów oraz kierowania do
nich wniosków dotycz¹cych So³ectwa,

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

§ 8. Zebranie Wiejskie opiniuje, w czê�ci dotycz¹cej So-
³ectwa, przedstawione do konsultacji przez Radê Miejsk¹ pro-
jekty uchwa³ w sprawach :

1/planu zagospodarowania przestrzennego,
2/planu bud¿etu na dany rok,
3/innych projektów uchwa³ przed³o¿onych do zaopiniowania.

§ 9. Uchwa³y, wnioski i opinie Zebrania Wiejskiego So³tys
przekazuje Burmistrzowi Korfantowa.

§ 10. Do realizacji wspólnych przedsiêwziêæ Samorz¹d
Mieszkañców So³ectwa mo¿e nawi¹zaæ wspó³pracê z innymi
samorz¹dami i w tym celu zawieraæ porozumienia okre�laj¹ce
zakres i sposób wykonania wspólnych zadañ.

Rozdzia³ III
So³tys i Rada So³ecka

§ 11. 1. Mieszkañcy So³ectwa wybieraj¹ ze swego grona
So³tysa i Radê So³eck¹.

2. Wybór So³tysa i Rady So³eckiej odbywa siê na Zebraniu
Wiejskim zwo³anym przez Burmistrza.

3. Funkcje So³tysa i w Radzie So³eckiej sprawowane s¹
spo³ecznie.

§ 12. 1. Do obowi¹zków So³tysa nale¿y w szczególno�ci:
a) zwo³ywanie Zebrañ Wiejskich,
b) zwo³ywanie posiedzeñ Rady So³eckiej,
c) dzia³anie stosownie do wskazañ Zebrania Wiejskiego,

Rady Miejskiej i Burmistrza,
d) wp³ywanie na wykorzystywanie aktywno�ci mieszkañ-

ców So³ectwa s³u¿¹cej poprawie gospodarki i warunków ¿ycia
w So³ectwie,

e) reprezentowanie mieszkañców So³ectwa wobec Rady
Miejskiej,

f) uczestniczenie w naradach i szkoleniach So³tysów zwo-
³ywanych okresowo przez Burmistrza Korfantowa.

2. Na pierwszym Zebraniu Wiejskim w nowym roku kalen-
darzowym  So³tys przek³ada informacjê o swojej dzia³alno�ci za
rok ubieg³y.

3. Informacjê, o której mowa w ust. 2,  So³tys przedk³ada
Radzie Miejskiej w ci¹gu 30 dni po odbytym Zebraniu w celu
poddania dzia³alno�ci So³ectwa ocenie.

§ 13. So³tys bierze udzia³ w sesjach Rady Miejskiej.

§ 14.1. Rada So³ecka sk³ada siê z 6 osób. W sk³ad Rady
So³eckiej wchodzi So³tys jako jej Przewodnicz¹cy.

2. Posiedzenia Rady So³eckiej odbywaj¹ siê nie rzadziej
ni¿ raz na kwarta³.

3. Rada So³ecka wspomaga dzia³alno�æ So³tysa, w szcze-
gólno�ci w sprawach:

a) opracowania i przek³adania Zebraniu Wiejskiemu pro-
jektów uchwa³ w sprawach bêd¹cych przedmiotem rozpatrywa-
nia przez Zebranie,

b) opracowania i przek³adania Zebraniu Wiejskiemu pro-
jektów programu pracy samorz¹du,

c) wystêpowania wobec Zebrania Wiejskiego z inicjaty-
wami dotycz¹cymi udzia³u mieszkañców w rozwi¹zywaniu pro-
blemów so³ectwa i realizacji zadañ samorz¹du,

d) organizowania wykonania uchwa³ Zebrania Wiejskie-
go oraz kontroli ich realizacji,

e) decydowania w sprawach udzia³u samorz¹du miesz-
kañców wsi w realizacji inicjatyw spo³ecznych,

f) wspó³dzia³ania z innymi organizacjami spo³ecznymi dzia-
³aj¹cymi w danym so³ectwie,

g) opracowania informacji ze swej dzia³alno�ci na Zebra-
nia Wiejskie.

Rozdzia³ IV
Zasady i tryb zwo³ywania Zebrania Wiejskiego oraz wa-

runki wa¿no�ci podejmowanych uchwa³

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

§ 16. Zebranie Wiejskie,  za wyj¹tkiem Zebrania, o którym
mowa w § 4 ust. 3 niniejszego Statutu ,zwo³uje So³tys:

a) z w³asnej inicjatywy,
b) na wniosek pisemny co najmniej 1/5 uprawnionych do

udzia³u w Zebraniu mieszkañców,
c) na wniosek Rady Miejskiej lub Burmistrza.

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

2. Termin i miejsce Zebrania Wiejskiego podaje So³tys do
wiadomo�ci publicznej w sposób zwyczajowo przyjêty poprzez
zamieszczenie pisemnego og³oszenia na wiejskiej tablicy og³o-
szeñ, co najmniej na 7 dni przed terminem Zebrania.

§ 18. 1. Zebranie Wiejskie jest wa¿ne, gdy mieszkañcy
So³ectwa zostali o nim powiadomieni zgodnie z wymogami ni-
niejszego Statutu i bierze w nim udzia³ co najmniej 1/5 sta³ych
mieszkañców So³ectwa uprawnionych do g³osowania.

2. Zwo³uj¹cy Zebranie mo¿e zarz¹dziæ odbycie nastêpne-
go Zebrania Wiejskiego po up³ywie 30 minut od pierwszego
terminu Zebrania, w tym samym dniu, bez wzglêdu na liczbê
osób uczestnicz¹cych w Zebraniu.

3. Zebraniu przewodniczy So³tys lub inna osoba wybrana
przez uczestników Zebrania w g³osowaniu jawnym.

4. Porz¹dek obrad ustala Zebranie Wiejskie na podsta-
wie projektu przed³o¿onego przez prowadz¹cego Zebranie.

5. Obowi¹zkiem So³tysa jest zapewnienie referentów
spraw rozpatrywanych przez Zebranie.

§ 19. 1. Uchwa³y i wnioski Zebrania Wiejskiego, za wyj¹t-
kiem uchwa³, o których mowa w § 25 ust. 3 i 4,  s¹ prawomocne,
gdy zapadaj¹ zwyk³¹ wiêkszo�ci¹ g³osów, tzn. liczba g³osów "za"
musi byæ wiêksza od g³osów "przeciwko".

2. G³osowanie odbywa siê w sposób jawny, za wyj¹tkiem
uchwa³ o których mowa  w § 23 ust 2 i 25 ust 3 i 4 niniejszego
Statutu.

3. Obrady Zebrania s¹ protoko³owane.
4. Protokó³ i uchwa³y Zebrania podpisuj¹ So³tys i osoba

prowadz¹ca Zebranie.
5. Orygina³ protoko³u wraz z list¹ obecno�ci w³asnorêcz-

nie podpisan¹ przez g³osuj¹cych  i bior¹cych udzia³ w Zebraniu,
podjête wnioski i opinie So³tys przekazuje w ci¹gu 7 dni Burmi-
strzowi Korfantowa.

Rozdzia³ V
Tryb wyboru i odwo³ania So³tysa i Rady So³eckiej

§ 20. 1. Zebranie Wiejskie, na którym ma byæ dokonany
wybór So³tysa i Rady So³eckiej, zwo³uje Burmistrz. W tym celu
Burmistrz okre�la termin, miejsce i godzinê Zebrania.
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2. Postanowienie o zwo³aniu Zebrania Wiejskiego poda-
je siê do wiadomo�ci publicznej, co najmniej na 7 dni przed
wyznaczon¹ dat¹ Zebrania.

§ 21. 1. Dla dokonania wa¿nego wyboru So³tysa i Rady
So³eckiej na Zebraniu Wiejskim wymagana jest obecno�æ co naj-
mniej 1/5 sta³ych mieszkañców uprawnionych do g³osowania.

2. O ile w wyznaczonym terminie na Zebraniu wyborczym
nie uzyska siê obecno�ci 1/5 sta³ych mieszkañców So³ectwa,
wybory przeprowadza siê w tym samym dniu po up³ywie 30 mi-
nut od pierwotnego terminu Zebrania bez wzglêdu na liczbê
uczestników Zebrania.

§ 22. 1. Wybory So³tysa i Rady So³eckiej przeprowadza
Komisja Skrutacyjna wybrana spo�ród mieszkañców So³ectwa
w g³osowaniu jawnym.

2. Cz³onkiem Komisji Skrutacyjnej nie mo¿e byæ osoba
kandyduj¹ca na So³tysa lub cz³onka Rady So³eckiej.

§ 23. 1. Wybory odbywaj¹ siê przy nieograniczonej liczbie
kandydatów zg³oszonych bezpo�rednio na Zebraniu. Kandyda-
ci winni wyraziæ zgodê na kandydowanie.

2. Wyboru So³tysa i Rady So³eckiej dokonuje siê w trybie
okre�lonym w art. 36 ust. 2 ustawy o samorz¹dzie gminnym.

3. Za wybranych uwa¿a siê tych kandydatów, którzy uzy-
skali najwiêksz¹ liczbê g³osów.

§ 24. 1. So³tys i cz³onkowie Rady So³eckiej s¹ bezpo�red-
nio odpowiedzialni przed Zebraniem Wiejskim i mog¹ byæ przez
Zebranie odwo³ani przed up³ywem kadencji, je¿eli nie wykonuj¹
swoich obowi¹zków, naruszaj¹ postanowienia niniejszego Sta-
tutu i uchwa³ Zebrania Wiejskiego.

2. Odwo³anie z zajmowanych funkcji winno byæ podjête po
wys³uchaniu zainteresowanych.

§ 25. 1.  Zebranie Wiejskie mo¿e odwo³aæ So³tysa i Radê
So³eck¹ przed up³ywem kadencji, je¿eli utracili zaufanie miesz-
kañców So³ectwa.

2. Odwo³anie So³tysa i Rady So³eckiej nastêpuje na wnio-
sek co najmniej 1/5 sta³ych mieszkañców So³ectwa posiadaj¹-
cych prawa wyborcze.

3. Uchwa³a w sprawie odwo³ania So³tysa i Rady So³eckiej
zapada zwyk³¹ wiêkszo�ci¹ g³osów w obecno�ci co najmniej
po³owy sta³ych mieszkañców So³ectwa w g³osowaniu tajnym.

4. Procedurê okre�lon¹ w niniejszym paragrafie stosuje
siê do odwo³ania Rady So³eckiej.

§ 26. Wybory uzupe³niaj¹ce przeprowadza siê na zasa-
dach zawartych w § 23 niniejszego Statutu.

§ 27. Zmian w Statucie So³ectwa dokonuje siê w trybie
okre�lonym dla jego uchwalenia:

a) na wniosek Zebrania Wiejskiego,
b) z inicjatywy Rady Miejskiej po przeprowadzonej konsul-

tacji na Zebraniu Wiejskim.

§ 28. 1. Statut niniejszy zosta³ przyjêty uchwa³¹ Nr V/38/2003
Rady Miejskiej w Korfantowie z dnia 30 kwietnia 2003 r. w spra-
wie nadania Statutów So³ectwom Gminy Korfantów.

2. Niniejszy Statut wchodzi w ¿ycie po up³ywie 14 dni od
daty og³oszenia w Dzienniku Urzêdowym Województwa Opol-
skiego.

Za³¹cznik nr 21
do uchwa³y Nr V/38/2003
z dnia 30 kwietnia 2003r .

Statut So³ectwa

Rozdzia³ I
Nazwa i teren dzia³ania

§ 1. 1.Ogó³ mieszkañców So³ectwa Wielkie £¹ki  stanowi
Samorz¹d Mieszkañców So³ectwa.

2.Nazwa Samorz¹du Mieszkañców brzmi: So³ectwo  Wiel-
kie £¹ki.

§ 2. 1.So³ectwo  Wielkie £¹ki jest jednostk¹ pomocnicz¹
Gminy, której mieszkañcy wspólnie z  innymi  So³ectwami tworz¹
wspólnotê samorz¹dow¹ Gminy Korfantów.

2.Samorz¹d mieszkañców So³ectwa Wielkie  £¹ki dzia³a
na podstawie przepisów, w szczególno�ci:

- ustawy z dnia 8 marca 1990 r. samorz¹dzie gminnym,
- Statutu Gminy Korfantów,
- niniejszego Statutu.

§ 3. Teren dzia³ania So³ectwa obejmuje miejscowo�æ
Wielkie £¹ki.

Rozdzia³ II
Organizacja i zakres dzia³ania

§ 4. 1. Organami So³ectwa s¹ :
a) Zebranie Wiejskie,
b) So³tys,
c) Rada So³ecka.
2. Kadencja So³tysa i Rady So³eckiej trwa cztery lata i koñ-

czy siê w momencie wyboru nowych organów.
3. Zebranie Wiejskie, celem dokonania wyboru So³tysa i

Rady So³eckiej zwo³uje Burmistrz Korfantowa nie pó�niej ni¿ w
ci¹gu sze�ciu miesiêcy po wyborach do Rady Miejskiej.

§ 5. 1. Zebranie Wiejskie jest organem uchwa³odawczym
w So³ectwie.

2. So³tys jest organem wykonawczym So³ectwa.

§ 6. Do zadañ Samorz¹du Mieszkañców So³ectwa nale¿y
w szczególno�ci:

a) udzia³ w rozpatrywaniu spraw socjalno-bytowych, opie-
ki zdrowotnej, kulturalnych, sportu, wypoczynku i innych zwi¹za-
nych z miejscem zamieszkania,

b) kszta³towanie zasad wspó³¿ycia spo³ecznego,
c) organizowanie wspólnych prac na rzecz So³ectwa.

§ 7. Zadania okre�lone w § 6 Samorz¹d Mieszkañców
So³ectwa realizuje w szczególno�ci poprzez:

a) podejmowanie uchwa³ w sprawach So³ectwa w ramach
przyznanych kompetencji,

b) opiniowanie spraw nale¿¹cych do zakresu dzia³ania
Samorz¹du Mieszkañców So³ectwa,

c) wspó³uczestnictwo w organizowaniu i przeprowadza-
niu przez Radê Miejsk¹ konsultacji spo³ecznej projektów uchwa³
Rady w sprawach o podstawowym znaczeniu dla mieszkañców
So³ectwa,

d) wystêpowanie z wnioskami do Rady Miejskiej o rozpa-
trzenie spraw, których za³atwienie wykracza poza mo¿liwo�ci
mieszkañców So³ectwa,
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e) wspó³pracê z radnymi z terenu So³ectwa w zakresie
organizacji spotkañ  z wyborcami, dy¿urów oraz kierowania do
nich wniosków dotycz¹cych So³ectwa,

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

§ 8. Zebranie Wiejskie opiniuje, w czê�ci dotycz¹cej So-
³ectwa, przedstawione do konsultacji przez Radê Miejsk¹ pro-
jekty uchwa³ w sprawach :

1/planu zagospodarowania przestrzennego,
2/planu bud¿etu na dany rok,
3/innych projektów uchwa³ przed³o¿onych do zaopiniowania.

§ 9. Uchwa³y, wnioski i opinie Zebrania Wiejskiego So³tys
przekazuje Burmistrzowi Korfantowa.

§ 10. Do realizacji wspólnych przedsiêwziêæ Samorz¹d
Mieszkañców So³ectwa mo¿e nawi¹zaæ wspó³pracê z innymi
samorz¹dami i w tym celu zawieraæ porozumienia okre�laj¹ce
zakres i sposób wykonania wspólnych zadañ.

Rozdzia³ III
So³tys i Rada So³ecka

§ 11. 1. Mieszkañcy So³ectwa wybieraj¹ ze swego grona
So³tysa i Radê So³eck¹.

2. Wybór So³tysa i Rady So³eckiej odbywa siê na Zebraniu
Wiejskim zwo³anym przez Burmistrza.

3. Funkcje So³tysa i w Radzie So³eckiej sprawowane s¹
spo³ecznie.

§ 12. 1. Do obowi¹zków So³tysa nale¿y w szczególno�ci:
a) zwo³ywanie Zebrañ Wiejskich,
b) zwo³ywanie posiedzeñ Rady So³eckiej,
c) dzia³anie stosownie do wskazañ Zebrania Wiejskiego,

Rady Miejskiej i Burmistrza,
d) wp³ywanie na wykorzystywanie aktywno�ci mieszkañ-

ców So³ectwa s³u¿¹cej poprawie gospodarki i warunków ¿ycia
w So³ectwie,

e) reprezentowanie mieszkañców So³ectwa wobec Rady
Miejskiej,

f) uczestniczenie w naradach i szkoleniach So³tysów zwo-
³ywanych okresowo przez Burmistrza Korfantowa.

2. Na pierwszym Zebraniu Wiejskim w nowym roku kalen-
darzowym  So³tys przek³ada informacjê o swojej dzia³alno�ci za
rok ubieg³y.

3. Informacjê, o której mowa w ust. 2,  So³tys przedk³ada
Radzie Miejskiej w ci¹gu 30 dni po odbytym Zebraniu w celu
poddania dzia³alno�ci So³ectwa ocenie.

§ 13. So³tys bierze udzia³ w sesjach Rady Miejskiej.

§ 14.1. Rada So³ecka sk³ada siê z 5 osób. W sk³ad Rady
So³eckiej wchodzi So³tys jako jej Przewodnicz¹cy.

2. Posiedzenia Rady So³eckiej odbywaj¹ siê nie rzadziej
ni¿ raz na kwarta³.

3. Rada So³ecka wspomaga dzia³alno�æ So³tysa, w szcze-
gólno�ci w sprawach:

a) opracowania i przek³adania Zebraniu Wiejskiemu pro-
jektów uchwa³ w sprawach bêd¹cych przedmiotem rozpatrywa-
nia przez Zebranie,

b) opracowania i przek³adania Zebraniu Wiejskiemu pro-
jektów programu pracy samorz¹du,

c) wystêpowania wobec Zebrania Wiejskiego z inicjaty-
wami dotycz¹cymi udzia³u mieszkañców w rozwi¹zywaniu pro-
blemów so³ectwa i realizacji zadañ samorz¹du,

d) organizowania wykonania uchwa³ Zebrania Wiejskiego
oraz kontroli ich realizacji,

e) decydowania w sprawach udzia³u samorz¹du miesz-
kañców wsi w realizacji inicjatyw spo³ecznych,

f) wspó³dzia³ania z innymi organizacjami spo³ecznymi dzia-
³aj¹cymi w danym so³ectwie,

g) opracowania informacji ze swej dzia³alno�ci na Zebra-
nia Wiejskie.

Rozdzia³ IV
Zasady i tryb zwo³ywania Zebrania Wiejskiego oraz wa-

runki wa¿no�ci podejmowanych uchwa³

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

§ 16. Zebranie Wiejskie,  za wyj¹tkiem Zebrania, o którym
mowa w § 4 ust. 3 niniejszego Statutu ,zwo³uje So³tys:

a) z w³asnej inicjatywy,
b) na wniosek pisemny co najmniej 1/5 uprawnionych do

udzia³u w Zebraniu mieszkañców,
c) na wniosek Rady Miejskiej lub Burmistrza.

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

2. Termin i miejsce Zebrania Wiejskiego podaje So³tys do
wiadomo�ci publicznej w sposób zwyczajowo przyjêty poprzez
zamieszczenie pisemnego og³oszenia na wiejskiej tablicy og³o-
szeñ, co najmniej na 7 dni przed terminem Zebrania.

§ 18. 1. Zebranie Wiejskie jest wa¿ne, gdy mieszkañcy
So³ectwa zostali o nim powiadomieni zgodnie z wymogami ni-
niejszego Statutu i bierze w nim udzia³ co najmniej 1/5 sta³ych
mieszkañców So³ectwa uprawnionych do g³osowania.

2. Zwo³uj¹cy Zebranie mo¿e zarz¹dziæ odbycie nastêpne-
go Zebrania Wiejskiego po up³ywie 30 minut od pierwszego
terminu Zebrania, w tym samym dniu, bez wzglêdu na liczbê
osób uczestnicz¹cych w Zebraniu.

3. Zebraniu przewodniczy So³tys lub inna osoba wybrana
przez uczestników Zebrania w g³osowaniu jawnym.

4. Porz¹dek obrad ustala Zebranie Wiejskie na podstawie
projektu przed³o¿onego przez prowadz¹cego Zebranie.

5. Obowi¹zkiem So³tysa jest zapewnienie referentów spraw
rozpatrywanych przez Zebranie.

§ 19. 1. Uchwa³y i wnioski Zebrania Wiejskiego, za wyj¹t-
kiem uchwa³, o których mowa w § 25 ust. 3 i 4,  s¹ prawomocne,
gdy zapadaj¹ zwyk³¹ wiêkszo�ci¹ g³osów, tzn. liczba g³osów "za"
musi byæ wiêksza od g³osów "przeciwko".

2. G³osowanie odbywa siê w sposób jawny, za wyj¹tkiem
uchwa³ o których mowa  w § 23 ust 2 i 25 ust 3 i 4 niniejszego
Statutu.

3. Obrady Zebrania s¹ protoko³owane.
4. Protokó³ i uchwa³y Zebrania podpisuj¹ So³tys i osoba

prowadz¹ca Zebranie.
5. Orygina³ protoko³u wraz z list¹ obecno�ci w³asnorêcz-

nie podpisan¹ przez g³osuj¹cych  i bior¹cych udzia³ w Zebraniu,
podjête wnioski i opinie So³tys przekazuje w ci¹gu 7 dni Burmi-
strzowi Korfantowa.

Rozdzia³ V
Tryb wyboru i odwo³ania So³tysa i Rady So³eckiej

§ 20. 1. Zebranie Wiejskie, na którym ma byæ dokonany
wybór So³tysa i Rady So³eckiej, zwo³uje Burmistrz. W tym celu
Burmistrz okre�la termin, miejsce i godzinê Zebrania.
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2. Postanowienie o zwo³aniu Zebrania Wiejskiego poda-
je siê do wiadomo�ci publicznej, co najmniej na 7 dni przed
wyznaczon¹ dat¹ Zebrania.

§ 21. 1. Dla dokonania wa¿nego wyboru So³tysa i Rady
So³eckiej na Zebraniu Wiejskim wymagana jest obecno�æ co naj-
mniej 1/5 sta³ych mieszkañców uprawnionych do g³osowania.

2. O ile w wyznaczonym terminie na Zebraniu wyborczym
nie uzyska siê obecno�ci 1/5 sta³ych mieszkañców So³ectwa,
wybory przeprowadza siê w tym samym dniu po up³ywie 30 mi-
nut od pierwotnego terminu Zebrania bez wzglêdu na liczbê
uczestników Zebrania.

§ 22. 1. Wybory So³tysa i Rady So³eckiej przeprowadza
Komisja Skrutacyjna wybrana spo�ród mieszkañców So³ectwa
w g³osowaniu jawnym.

2. Cz³onkiem Komisji Skrutacyjnej nie mo¿e byæ osoba
kandyduj¹ca na So³tysa lub cz³onka Rady So³eckiej.

§ 23. 1. Wybory odbywaj¹ siê przy nieograniczonej liczbie
kandydatów zg³oszonych bezpo�rednio na Zebraniu. Kandyda-
ci winni wyraziæ zgodê na kandydowanie.

2. Wyboru So³tysa i Rady So³eckiej dokonuje siê w trybie
okre�lonym w art. 36 ust. 2 ustawy o samorz¹dzie gminnym.

3. Za wybranych uwa¿a siê tych kandydatów, którzy uzy-
skali najwiêksz¹ liczbê g³osów.

§ 24. 1. So³tys i cz³onkowie Rady So³eckiej s¹ bezpo�red-
nio odpowiedzialni przed Zebraniem Wiejskim i mog¹ byæ przez
Zebranie odwo³ani przed up³ywem kadencji, je¿eli nie wykonuj¹
swoich obowi¹zków, naruszaj¹ postanowienia niniejszego Sta-
tutu i uchwa³ Zebrania Wiejskiego.

2. Odwo³anie z zajmowanych funkcji winno byæ podjête po
wys³uchaniu zainteresowanych.

§ 25. 1.  Zebranie Wiejskie mo¿e odwo³aæ So³tysa i Radê
So³eck¹ przed up³ywem kadencji, je¿eli utracili zaufanie miesz-
kañców So³ectwa.

2. Odwo³anie So³tysa i Rady So³eckiej nastêpuje na wnio-
sek co najmniej 1/5 sta³ych mieszkañców So³ectwa posiadaj¹-
cych prawa wyborcze.

3. Uchwa³a w sprawie odwo³ania So³tysa i Rady So³eckiej
zapada zwyk³¹ wiêkszo�ci¹ g³osów w obecno�ci co najmniej
po³owy sta³ych mieszkañców So³ectwa w g³osowaniu tajnym.

4. Procedurê okre�lon¹ w niniejszym paragrafie stosuje
siê do odwo³ania Rady So³eckiej.

§ 26. Wybory uzupe³niaj¹ce przeprowadza siê na zasa-
dach zawartych w § 23 niniejszego Statutu.

§ 27. Zmian w Statucie So³ectwa dokonuje siê w trybie
okre�lonym dla jego uchwalenia:

a) na wniosek Zebrania Wiejskiego,
b) z inicjatywy Rady Miejskiej po przeprowadzonej konsul-

tacji na Zebraniu Wiejskim.

§ 28. 1. Statut niniejszy zosta³ przyjêty uchwa³¹ Nr V/38/2003
Rady Miejskiej w Korfantowie z dnia 30 kwietnia 2003 r. w spra-
wie nadania Statutów So³ectwom Gminy Korfantów.

2. Niniejszy Statut wchodzi w ¿ycie po up³ywie 14 dni od
daty og³oszenia w Dzienniku Urzêdowym Województwa Opol-
skiego.

Za³¹cznik nr 22
do uchwa³y Nr V/38/2003
z dnia 30 kwietnia 2003r.

Statut So³ectwa

Rozdzia³ I
Nazwa i teren dzia³ania

§ 1. 1.Ogó³ mieszkañców So³ectwa W³odary stanowi Sa-
morz¹d Mieszkañców So³ectwa.

2.Nazwa Samorz¹du Mieszkañców brzmi: So³ectwo W³o-
dary.

§ 2. 1.So³ectwo  W³odary jest jednostk¹ pomocnicz¹ Gmi-
ny, której mieszkañcy wspólnie z  innymi  So³ectwami tworz¹
wspólnotê samorz¹dow¹ Gminy Korfantów.

2.Samorz¹d mieszkañców So³ectwa W³odary dzia³a na
podstawie przepisów, w szczególno�ci:

- ustawy z dnia 8 marca 1990 r. samorz¹dzie gminnym,
- Statutu Gminy Korfantów,
- niniejszego Statutu.

§ 3. Teren dzia³ania So³ectwa obejmuje miejscowo�æ
W³odary.

Rozdzia³ II
Organizacja i zakres dzia³ania

§ 4. 1. Organami So³ectwa s¹ :
a) Zebranie Wiejskie,
b) So³tys,
c) Rada So³ecka.
2. Kadencja So³tysa i Rady So³eckiej trwa cztery lata i koñ-

czy siê w momencie wyboru nowych organów.
3. Zebranie Wiejskie, celem dokonania wyboru So³tysa i

Rady So³eckiej zwo³uje Burmistrz Korfantowa nie pó�niej ni¿ w
ci¹gu sze�ciu miesiêcy po wyborach do Rady Miejskiej.

§ 5. 1. Zebranie Wiejskie jest organem uchwa³odawczym
w So³ectwie.

2. So³tys jest organem wykonawczym So³ectwa.

§ 6. Do zadañ Samorz¹du Mieszkañców So³ectwa nale¿y
w szczególno�ci:

a) udzia³ w rozpatrywaniu spraw socjalno-bytowych, opie-
ki zdrowotnej, kulturalnych, sportu, wypoczynku i innych zwi¹za-
nych z miejscem zamieszkania,

b) kszta³towanie zasad wspó³¿ycia spo³ecznego,
c) organizowanie wspólnych prac na rzecz So³ectwa.

§ 7. Zadania okre�lone w § 6 Samorz¹d Mieszkañców
So³ectwa realizuje w szczególno�ci poprzez:

a) podejmowanie uchwa³ w sprawach So³ectwa w ramach
przyznanych kompetencji,

b) opiniowanie spraw nale¿¹cych do zakresu dzia³ania
Samorz¹du Mieszkañców So³ectwa,

c) wspó³uczestnictwo w organizowaniu i przeprowadzaniu
przez Radê Miejsk¹ konsultacji spo³ecznej projektów uchwa³
Rady w sprawach o podstawowym znaczeniu dla mieszkañców
So³ectwa,

d) wystêpowanie z wnioskami do Rady Miejskiej o rozpa-
trzenie spraw, których za³atwienie wykracza poza mo¿liwo�ci
mieszkañców So³ectwa,
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e) wspó³pracê z radnymi z terenu So³ectwa w zakresie
organizacji spotkañ  z wyborcami, dy¿urów oraz kierowania do
nich wniosków dotycz¹cych So³ectwa,

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

§ 8. Zebranie Wiejskie opiniuje, w czê�ci dotycz¹cej So-
³ectwa, przedstawione do konsultacji przez Radê Miejsk¹ pro-
jekty uchwa³ w sprawach :

1/planu zagospodarowania przestrzennego,
2/planu bud¿etu na dany rok,
3/innych projektów uchwa³ przed³o¿onych do zaopiniowania.

§ 9. Uchwa³y, wnioski i opinie Zebrania Wiejskiego So³tys
przekazuje Burmistrzowi Korfantowa.

§ 10. Do realizacji wspólnych przedsiêwziêæ Samorz¹d
Mieszkañców So³ectwa mo¿e nawi¹zaæ wspó³pracê z innymi
samorz¹dami i w tym celu zawieraæ porozumienia okre�laj¹ce
zakres i sposób wykonania wspólnych zadañ.

Rozdzia³ III
So³tys i Rada So³ecka

§ 11. 1. Mieszkañcy So³ectwa wybieraj¹ ze swego grona
So³tysa i Radê So³eck¹.

2. Wybór So³tysa i Rady So³eckiej odbywa siê na Zebraniu
Wiejskim zwo³anym przez Burmistrza.

3. Funkcje So³tysa i w Radzie So³eckiej sprawowane s¹
spo³ecznie.

§ 12. 1. Do obowi¹zków So³tysa nale¿y w szczególno�ci:
a) zwo³ywanie Zebrañ Wiejskich,
b) zwo³ywanie posiedzeñ Rady So³eckiej,
c) dzia³anie stosownie do wskazañ Zebrania Wiejskiego,

Rady Miejskiej i Burmistrza,
d) wp³ywanie na wykorzystywanie aktywno�ci mieszkañ-

ców So³ectwa s³u¿¹cej poprawie gospodarki i warunków ¿ycia
w So³ectwie,

e) reprezentowanie mieszkañców So³ectwa wobec Rady
Miejskiej,

f) uczestniczenie w naradach i szkoleniach So³tysów zwo-
³ywanych okresowo przez Burmistrza Korfantowa.

2. Na pierwszym Zebraniu Wiejskim w nowym roku kalen-
darzowym  So³tys przek³ada informacjê o swojej dzia³alno�ci za
rok ubieg³y.

3. Informacjê, o której mowa w ust. 2,  So³tys przedk³ada
Radzie Miejskiej w ci¹gu 30 dni po odbytym Zebraniu w celu
poddania dzia³alno�ci So³ectwa ocenie.

§ 13. So³tys bierze udzia³ w sesjach Rady Miejskiej.

§ 14.1. Rada So³ecka sk³ada siê z 7 osób. W sk³ad Rady
So³eckiej wchodzi So³tys jako jej Przewodnicz¹cy.

2. Posiedzenia Rady So³eckiej odbywaj¹ siê nie rzadziej
ni¿ raz na kwarta³.

3. Rada So³ecka wspomaga dzia³alno�æ So³tysa, w szcze-
gólno�ci w sprawach:

a) opracowania i przek³adania Zebraniu Wiejskiemu pro-
jektów uchwa³ w sprawach bêd¹cych przedmiotem rozpatrywa-
nia przez Zebranie,

b) opracowania i przek³adania Zebraniu Wiejskiemu pro-
jektów programu pracy samorz¹du,

c) wystêpowania wobec Zebrania Wiejskiego z inicjaty-
wami dotycz¹cymi udzia³u mieszkañców w rozwi¹zywaniu pro-
blemów so³ectwa i realizacji zadañ samorz¹du,

d) organizowania wykonania uchwa³ Zebrania Wiejskie-
go oraz kontroli ich realizacji,

e) decydowania w sprawach udzia³u samorz¹du miesz-
kañców wsi w realizacji inicjatyw spo³ecznych,

f) wspó³dzia³ania z innymi organizacjami spo³ecznymi dzia-
³aj¹cymi w danym so³ectwie,

g) opracowania informacji ze swej dzia³alno�ci na Zebra-
nia Wiejskie.

Rozdzia³ IV
Zasady i tryb zwo³ywania Zebrania Wiejskiego oraz wa-

runki wa¿no�ci podejmowanych uchwa³

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

§ 16. Zebranie Wiejskie,  za wyj¹tkiem Zebrania, o którym
mowa w § 4 ust. 3 niniejszego Statutu ,zwo³uje So³tys:

a) z w³asnej inicjatywy,
b) na wniosek pisemny co najmniej 1/5 uprawnionych do

udzia³u w Zebraniu mieszkañców,
c) na wniosek Rady Miejskiej lub Burmistrza.

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

2. Termin i miejsce Zebrania Wiejskiego podaje So³tys do
wiadomo�ci publicznej w sposób zwyczajowo przyjêty poprzez
zamieszczenie pisemnego og³oszenia na wiejskiej tablicy og³o-
szeñ, co najmniej na 7 dni przed terminem Zebrania.

§ 18. 1. Zebranie Wiejskie jest wa¿ne, gdy mieszkañcy
So³ectwa zostali o nim powiadomieni zgodnie z wymogami ni-
niejszego Statutu i bierze w nim udzia³ co najmniej 1/5 sta³ych
mieszkañców So³ectwa uprawnionych do g³osowania.

2. Zwo³uj¹cy Zebranie mo¿e zarz¹dziæ odbycie nastêpne-
go Zebrania Wiejskiego po up³ywie 30 minut od pierwszego
terminu Zebrania, w tym samym dniu, bez wzglêdu na liczbê
osób uczestnicz¹cych w Zebraniu.

3. Zebraniu przewodniczy So³tys lub inna osoba wybrana
przez uczestników Zebrania w g³osowaniu jawnym.

4. Porz¹dek obrad ustala Zebranie Wiejskie na podsta-
wie projektu przed³o¿onego przez prowadz¹cego Zebranie.

5. Obowi¹zkiem So³tysa jest zapewnienie referentów
spraw rozpatrywanych przez Zebranie.

§ 19. 1. Uchwa³y i wnioski Zebrania Wiejskiego, za wyj¹t-
kiem uchwa³, o których mowa w § 25 ust. 3 i 4,  s¹ prawomocne,
gdy zapadaj¹ zwyk³¹ wiêkszo�ci¹ g³osów, tzn. liczba g³osów "za"
musi byæ wiêksza od g³osów "przeciwko".

2. G³osowanie odbywa siê w sposób jawny, za wyj¹tkiem
uchwa³ o których mowa  w § 23 ust 2 i 25 ust 3 i 4 niniejszego
Statutu.

3. Obrady Zebrania s¹ protoko³owane.
4. Protokó³ i uchwa³y Zebrania podpisuj¹ So³tys i osoba

prowadz¹ca Zebranie.
5. Orygina³ protoko³u wraz z list¹ obecno�ci w³asnorêcz-

nie podpisan¹ przez g³osuj¹cych  i bior¹cych udzia³ w Zebraniu,
podjête wnioski i opinie So³tys przekazuje w ci¹gu 7 dni Burmi-
strzowi Korfantowa.

Rozdzia³ V
Tryb wyboru i odwo³ania So³tysa i Rady So³eckiej

§ 20. 1. Zebranie Wiejskie, na którym ma byæ dokonany
wybór So³tysa i Rady So³eckiej, zwo³uje Burmistrz. W tym celu
Burmistrz okre�la termin, miejsce i godzinê Zebrania.
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2. Postanowienie o zwo³aniu Zebrania Wiejskiego poda-
je siê do wiadomo�ci publicznej, co najmniej na 7 dni przed
wyznaczon¹ dat¹ Zebrania.

§ 21. 1. Dla dokonania wa¿nego wyboru So³tysa i Rady
So³eckiej na Zebraniu Wiejskim wymagana jest obecno�æ co naj-
mniej 1/5 sta³ych mieszkañców uprawnionych do g³osowania.

2. O ile w wyznaczonym terminie na Zebraniu wyborczym
nie uzyska siê obecno�ci 1/5 sta³ych mieszkañców So³ectwa,
wybory przeprowadza siê w tym samym dniu po up³ywie 30 mi-
nut od pierwotnego terminu Zebrania bez wzglêdu na liczbê
uczestników Zebrania.

§ 22. 1. Wybory So³tysa i Rady So³eckiej przeprowadza
Komisja Skrutacyjna wybrana spo�ród mieszkañców So³ectwa
w g³osowaniu jawnym.

2. Cz³onkiem Komisji Skrutacyjnej nie mo¿e byæ osoba
kandyduj¹ca na So³tysa lub cz³onka Rady So³eckiej.

§ 23. 1. Wybory odbywaj¹ siê przy nieograniczonej liczbie
kandydatów zg³oszonych bezpo�rednio na Zebraniu. Kandyda-
ci winni wyraziæ zgodê na kandydowanie.

2. Wyboru So³tysa i Rady So³eckiej dokonuje siê w trybie
okre�lonym w art. 36 ust. 2 ustawy o samorz¹dzie gminnym.

3. Za wybranych uwa¿a siê tych kandydatów, którzy uzy-
skali najwiêksz¹ liczbê g³osów.

§ 24. 1. So³tys i cz³onkowie Rady So³eckiej s¹ bezpo�red-
nio odpowiedzialni przed Zebraniem Wiejskim i mog¹ byæ przez
zebranie odwo³ani przed up³ywem kadencji, je¿eli nie wykonuj¹
swoich obowi¹zków, naruszaj¹ postanowienia niniejszego Sta-
tutu i uchwa³ Zebrania Wiejskiego.

2. Odwo³anie z zajmowanych funkcji winno byæ podjête po
wys³uchaniu zainteresowanych.

§ 25. 1.  Zebranie Wiejskie mo¿e odwo³aæ So³tysa i Radê
So³eck¹ przed up³ywem kadencji, je¿eli utracili zaufanie miesz-
kañców So³ectwa.

2. Odwo³anie So³tysa i Rady So³eckiej nastêpuje na wnio-
sek co najmniej 1/5 sta³ych mieszkañców So³ectwa posiadaj¹-
cych prawa wyborcze.

3. Uchwa³a w sprawie odwo³ania So³tysa i Rady So³eckiej
zapada zwyk³¹ wiêkszo�ci¹ g³osów w obecno�ci co najmniej
po³owy sta³ych mieszkañców So³ectwa w g³osowaniu tajnym.

4. Procedurê okre�lon¹ w niniejszym paragrafie stosuje
siê do odwo³ania Rady So³eckiej.

§ 26. Wybory uzupe³niaj¹ce przeprowadza siê na zasa-
dach zawartych w § 23 niniejszego Statutu.

§ 27. Zmian w Statucie So³ectwa dokonuje siê w trybie
okre�lonym dla jego uchwalenia:

a) na wniosek Zebrania Wiejskiego,
b) z inicjatywy Rady Miejskiej po przeprowadzonej konsul-

tacji na Zebraniu Wiejskim.

§ 28. 1. Statut niniejszy zosta³ przyjêty uchwa³¹ Nr V/38/2003
Rady Miejskiej w Korfantowie z dnia 30 kwietnia 2003 r. w spra-
wie nadania Statutów So³ectwom Gminy Korfantów.

2. Niniejszy Statut wchodzi w ¿ycie po up³ywie 14 dni od
daty og³oszenia w Dzienniku Urzêdowym Województwa Opol-
skiego.

Za³¹cznik nr 23
do uchwa³y Nr V/38/2003
z dnia 30 kwietnia 2003 r.

Statut So³ectwa

Rozdzia³ I
Nazwa i teren dzia³ania

§ 1. 1.Ogó³ mieszkañców So³ectwa W³ostowa stanowi
Samorz¹d Mieszkañców So³ectwa.

2.Nazwa Samorz¹du Mieszkañców brzmi: So³ectwo W³o-
stowa.

§ 2. 1.So³ectwo  W³ostowa jest jednostk¹ pomocnicz¹
Gminy, której mieszkañcy wspólnie z  innymi  So³ectwami tworz¹
wspólnotê samorz¹dow¹ Gminy Korfantów.

2.Samorz¹d mieszkañców So³ectwa W³ostowa dzia³a na
podstawie przepisów, w szczególno�ci:

- ustawy z dnia 8 marca 1990 r. samorz¹dzie gminnym,
- Statutu Gminy Korfantów,
- niniejszego Statutu.

§ 3. Teren dzia³ania So³ectwa obejmuje miejscowo�æ
W³ostowa.

Rozdzia³ II
Organizacja i zakres dzia³ania

§ 4. 1. Organami So³ectwa s¹ :
a) Zebranie Wiejskie,
b) So³tys,
c) Rada So³ecka.
2. Kadencja So³tysa i Rady So³eckiej trwa cztery lata i koñ-

czy siê w momencie wyboru nowych organów.
3. Zebranie Wiejskie, celem dokonania wyboru So³tysa i

Rady So³eckiej zwo³uje Burmistrz Korfantowa nie pó�niej ni¿ w
ci¹gu sze�ciu miesiêcy po wyborach do Rady Miejskiej.

§ 5. 1. Zebranie Wiejskie jest organem uchwa³odawczym
w So³ectwie.

2. So³tys jest organem wykonawczym So³ectwa.

§ 6. Do zadañ Samorz¹du Mieszkañców So³ectwa nale¿y
w szczególno�ci:

a) udzia³ w rozpatrywaniu spraw socjalno-bytowych, opie-
ki zdrowotnej, kulturalnych, sportu, wypoczynku i innych zwi¹za-
nych z miejscem zamieszkania,

b) kszta³towanie zasad wspó³¿ycia spo³ecznego,
c) organizowanie wspólnych prac na rzecz So³ectwa.

§ 7. Zadania okre�lone w § 6 Samorz¹d Mieszkañców
So³ectwa realizuje w szczególno�ci poprzez:

a) podejmowanie uchwa³ w sprawach So³ectwa w ramach
przyznanych kompetencji,

b) opiniowanie spraw nale¿¹cych do zakresu dzia³ania
Samorz¹du Mieszkañców So³ectwa,

c) wspó³uczestnictwo w organizowaniu i przeprowadza-
niu przez Radê Miejsk¹ konsultacji spo³ecznej projektów uchwa³
Rady w sprawach o podstawowym znaczeniu dla mieszkañców
So³ectwa,

d) wystêpowanie z wnioskami do Rady Miejskiej o rozpa-
trzenie spraw, których za³atwienie wykracza poza mo¿liwo�ci
mieszkañców So³ectwa,
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e) wspó³pracê z radnymi z terenu So³ectwa w zakresie
organizacji spotkañ  z wyborcami, dy¿urów oraz kierowania do
nich wniosków dotycz¹cych So³ectwa,

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

§ 8. Zebranie Wiejskie opiniuje, w czê�ci dotycz¹cej So-
³ectwa, przedstawione do konsultacji przez Radê Miejsk¹ pro-
jekty uchwa³ w sprawach :

1/planu zagospodarowania przestrzennego,
2/planu bud¿etu na dany rok,
3/innych projektów uchwa³ przed³o¿onych do zaopiniowania.

§ 9. Uchwa³y, wnioski i opinie Zebrania Wiejskiego So³tys
przekazuje Burmistrzowi Korfantowa.

§ 10. Do realizacji wspólnych przedsiêwziêæ Samorz¹d
Mieszkañców So³ectwa mo¿e nawi¹zaæ wspó³pracê z innymi
samorz¹dami i w tym celu zawieraæ porozumienia okre�laj¹ce
zakres i sposób wykonania wspólnych zadañ.

Rozdzia³ III
So³tys i Rada So³ecka

§ 11. 1. Mieszkañcy So³ectwa wybieraj¹ ze swego grona
So³tysa i Radê So³eck¹.

2. Wybór So³tysa i Rady So³eckiej odbywa siê na Zebraniu
Wiejskim zwo³anym przez Burmistrza.

3. Funkcje So³tysa i w Radzie So³eckiej sprawowane s¹
spo³ecznie.

§ 12. 1. Do obowi¹zków So³tysa nale¿y w szczególno�ci:
a) zwo³ywanie Zebrañ Wiejskich,
b) zwo³ywanie posiedzeñ Rady So³eckiej,
c) dzia³anie stosownie do wskazañ Zebrania Wiejskiego,

Rady Miejskiej i Burmistrza,
d) wp³ywanie na wykorzystywanie aktywno�ci mieszkañ-

ców So³ectwa s³u¿¹cej poprawie gospodarki i warunków ¿ycia
w So³ectwie,

e) reprezentowanie mieszkañców So³ectwa wobec Rady
Miejskiej,

f) uczestniczenie w naradach i szkoleniach So³tysów zwo-
³ywanych okresowo przez Burmistrza Korfantowa.

2. Na pierwszym Zebraniu Wiejskim w nowym roku kalen-
darzowym  So³tys przek³ada informacjê o swojej dzia³alno�ci za
rok ubieg³y.

3. Informacjê, o której mowa w ust. 2,  So³tys przedk³ada
Radzie Miejskiej w ci¹gu 30 dni po odbytym Zebraniu w celu
poddania dzia³alno�ci So³ectwa ocenie.

§ 13. So³tys bierze udzia³ w sesjach Rady Miejskiej.

§ 14.1. Rada So³ecka sk³ada siê z 6 osób. W sk³ad Rady
So³eckiej wchodzi So³tys jako jej Przewodnicz¹cy.

2. Posiedzenia Rady So³eckiej odbywaj¹ siê nie rzadziej
ni¿ raz na kwarta³.

3. Rada So³ecka wspomaga dzia³alno�æ So³tysa, w szcze-
gólno�ci w sprawach:

a) opracowania i przek³adania Zebraniu Wiejskiemu pro-
jektów uchwa³ w sprawach bêd¹cych przedmiotem rozpatrywa-
nia przez Zebranie,

b) opracowania i przek³adania Zebraniu Wiejskiemu pro-
jektów programu pracy samorz¹du,

c) wystêpowania wobec Zebrania Wiejskiego z inicjaty-
wami dotycz¹cymi udzia³u mieszkañców w rozwi¹zywaniu pro-
blemów so³ectwa i realizacji zadañ samorz¹du,

d) organizowania wykonania uchwa³ Zebrania Wiejskie-
go oraz kontroli ich realizacji,

e) decydowania w sprawach udzia³u samorz¹du miesz-
kañców wsi w realizacji inicjatyw spo³ecznych,

f) wspó³dzia³ania z innymi organizacjami spo³ecznymi dzia-
³aj¹cymi w danym so³ectwie,

g) opracowania informacji ze swej dzia³alno�ci na Zebra-
nia Wiejskie.

Rozdzia³ IV
Zasady i tryb zwo³ywania Zebrania Wiejskiego oraz wa-

runki wa¿no�ci podejmowanych uchwa³

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

§ 16. Zebranie Wiejskie,  za wyj¹tkiem Zebrania, o którym
mowa w § 4 ust. 3 niniejszego Statutu ,zwo³uje So³tys:

a) z w³asnej inicjatywy,
b) na wniosek pisemny co najmniej 1/5 uprawnionych do

udzia³u w Zebraniu mieszkañców,
c) na wniosek Rady Miejskiej lub Burmistrza.

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

2. Termin i miejsce Zebrania Wiejskiego podaje So³tys do
wiadomo�ci publicznej w sposób zwyczajowo przyjêty poprzez
zamieszczenie pisemnego og³oszenia na wiejskiej tablicy og³o-
szeñ, co najmniej na 7 dni przed terminem Zebrania.

§ 18. 1. Zebranie Wiejskie jest wa¿ne, gdy mieszkañcy
So³ectwa zostali o nim powiadomieni zgodnie z wymogami ni-
niejszego Statutu i bierze w nim udzia³ co najmniej 1/5 sta³ych
mieszkañców So³ectwa uprawnionych do g³osowania.

2. Zwo³uj¹cy Zebranie mo¿e zarz¹dziæ odbycie nastêpne-
go Zebrania Wiejskiego po up³ywie 30 minut od pierwszego
terminu Zebrania, w tym samym dniu, bez wzglêdu na liczbê
osób uczestnicz¹cych w Zebraniu.

3. Zebraniu przewodniczy So³tys lub inna osoba wybrana
przez uczestników Zebrania w g³osowaniu jawnym.

4. Porz¹dek obrad ustala Zebranie Wiejskie na podsta-
wie projektu przed³o¿onego przez prowadz¹cego Zebranie.

5. Obowi¹zkiem So³tysa jest zapewnienie referentów
spraw rozpatrywanych przez Zebranie.

§ 19. 1. Uchwa³y i wnioski Zebrania Wiejskiego, za wyj¹t-
kiem uchwa³, o których mowa w § 25 ust. 3 i 4,  s¹ prawomocne,
gdy zapadaj¹ zwyk³¹ wiêkszo�ci¹ g³osów, tzn. liczba g³osów "za"
musi byæ wiêksza od g³osów "przeciwko".

2. G³osowanie odbywa siê w sposób jawny, za wyj¹tkiem
uchwa³ o których mowa  w § 23 ust 2 i 25 ust 3 i 4 niniejszego
Statutu.

3. Obrady Zebrania s¹ protoko³owane.
4. Protokó³ i uchwa³y Zebrania podpisuj¹ So³tys i osoba

prowadz¹ca Zebranie.
5. Orygina³ protoko³u wraz z list¹ obecno�ci w³asnorêcz-

nie podpisan¹ przez g³osuj¹cych  i bior¹cych udzia³ w Zebraniu,
podjête wnioski i opinie So³tys przekazuje w ci¹gu 7 dni Burmi-
strzowi Korfantowa.

Rozdzia³ V
Tryb wyboru i odwo³ania So³tysa i Rady So³eckiej

§ 20. 1. Zebranie Wiejskie, na którym ma byæ dokonany
wybór So³tysa i Rady So³eckiej, zwo³uje Burmistrz. W tym celu
Burmistrz okre�la termin, miejsce i godzinê Zebrania.
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2. Postanowienie o zwo³aniu Zebrania Wiejskiego poda-
je siê do wiadomo�ci publicznej, co najmniej na 7 dni przed
wyznaczon¹ dat¹ Zebrania.

§ 21. 1. Dla dokonania wa¿nego wyboru So³tysa i Rady
So³eckiej na Zebraniu Wiejskim wymagana jest obecno�æ co naj-
mniej 1/5 sta³ych mieszkañców uprawnionych do g³osowania.

2. O ile w wyznaczonym terminie na Zebraniu wyborczym
nie uzyska siê obecno�ci 1/5 sta³ych mieszkañców So³ectwa,
wybory przeprowadza siê w tym samym dniu po up³ywie 30 mi-
nut od pierwotnego terminu Zebrania bez wzglêdu na liczbê
uczestników Zebrania.

§ 22. 1. Wybory So³tysa i Rady So³eckiej przeprowadza
Komisja Skrutacyjna wybrana spo�ród mieszkañców So³ectwa
w g³osowaniu jawnym.

2. Cz³onkiem Komisji Skrutacyjnej nie mo¿e byæ osoba
kandyduj¹ca na So³tysa lub cz³onka Rady So³eckiej.

§ 23. 1. Wybory odbywaj¹ siê przy nieograniczonej liczbie
kandydatów zg³oszonych bezpo�rednio na Zebraniu. Kandyda-
ci winni wyraziæ zgodê na kandydowanie.

2. Wyboru So³tysa i Rady So³eckiej dokonuje siê w trybie
okre�lonym w art. 36 ust. 2 ustawy o samorz¹dzie gminnym.

3. Za wybranych uwa¿a siê tych kandydatów, którzy uzy-
skali najwiêksz¹ liczbê g³osów.

§ 24. 1. So³tys i cz³onkowie Rady So³eckiej s¹ bezpo�red-
nio odpowiedzialni przed Zebraniem Wiejskim i mog¹ byæ przez
Zebranie odwo³ani przed up³ywem kadencji, je¿eli nie wykonuj¹
swoich obowi¹zków, naruszaj¹ postanowienia niniejszego Sta-
tutu i uchwa³ Zebrania Wiejskiego.

2. Odwo³anie z zajmowanych funkcji winno byæ podjête po
wys³uchaniu zainteresowanych.

§ 25. 1.  Zebranie Wiejskie mo¿e odwo³aæ So³tysa i Radê
So³eck¹ przed up³ywem kadencji, je¿eli utracili zaufanie miesz-
kañców So³ectwa.

2. Odwo³anie So³tysa i Rady So³eckiej nastêpuje na wnio-
sek co najmniej 1/5 sta³ych mieszkañców So³ectwa posiadaj¹-
cych prawa wyborcze.

3. Uchwa³a w sprawie odwo³ania So³tysa i Rady So³eckiej
zapada zwyk³¹ wiêkszo�ci¹ g³osów w obecno�ci co najmniej
po³owy sta³ych mieszkañców So³ectwa w g³osowaniu tajnym.

4. Procedurê okre�lon¹ w niniejszym paragrafie stosuje
siê do odwo³ania Rady So³eckiej.

§ 26. Wybory uzupe³niaj¹ce przeprowadza siê na zasa-
dach zawartych w § 23 niniejszego Statutu.

§ 27. Zmian w Statucie So³ectwa dokonuje siê w trybie
okre�lonym dla jego uchwalenia:

a) na wniosek Zebrania Wiejskiego,
b) z inicjatywy Rady Miejskiej po przeprowadzonej konsul-

tacji na Zebraniu Wiejskim.

§ 28. 1. Statut niniejszy zosta³ przyjêty uchwa³¹ Nr V/38/2003
Rady Miejskiej w Korfantowie z dnia 30 kwietnia 2003 r. w spra-
wie nadania Statutów So³ectwom Gminy Korfantów.

2. Niniejszy Statut wchodzi w ¿ycie po up³ywie 14 dni od
daty og³oszenia w Dzienniku Urzêdowym Województwa Opol-
skiego.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca
1990 r. 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 214, poz. 1806) w zwi¹zku  z art.  34a ustawy z dnia 26 listopa-
da 1998 r. o finansach publicznych ( Dz. U. z 2003r.  Nr 15, poz.
148)  - Rada Miejska  u c h w a l a :

§ 1. Zasady ustalone uchwa³¹ stosuje siê do nale¿no�ci
pieniê¿nych, do których nie stosuje siê przepisów ustawy "Ordy-
nacja podatkowa".

§ 2. Nale¿no�ci , o których mowa w §1 dotycz¹ w szczególno�ci:
a) op³at za wieczyste u¿ytkowanie gruntów,
b) op³at za trwa³y zarz¹d mienia komunalnego,
c) czynszów najmu za lokale komunalne,
d) czynszów z tytu³u dzier¿awy mienia komunalnego,
e) innych wierzytelno�ci cywilnoprawnych.

§ 3. Umorzenia, odroczenia lub roz³o¿enia na raty wierzy-
telno�ci z § 2 mog¹ byæ dokonane po uprzednim przeprowadze-
niu postêpowania wyja�niaj¹cego zasadno�æ z³o¿onego wniosku.

§ 4. Umorzenia, odroczenia lub roz³o¿enia na raty wierzytelno-
�ci dokonuje Burmistrz lub osoba przez niego upowa¿niona.

§ 5. Wierzytelno�æ mo¿e zostaæ umorzona, w ca³o�ci lub
w czê�ci w szczególno�ci, je¿eli:

1) wierzytelno�ci nie �ci¹gniêto w toku zakoñczonego po-
stêpowania likwidacyjnego lub upad³o�ciowego,

2) nie mo¿na ustaliæ d³u¿nika lub d³u¿nik zmar³ nie pozo-
stawiaj¹c spadkobierców,

3) �ci¹gniêcie wierzytelno�ci zagra¿a wa¿nym interesom
d³u¿nika, a w szczególno�ci jego egzystencji,

4) zachodzi uzasadnione przypuszczenie, ¿e w postêpo-
waniu egzekucyjnym nie uzyska siê kwoty wy¿szej od kosztów
dochodzenia i egzekucji tej wierzytelno�ci, lub postêpowanie
okaza³o siê nieskuteczne.

§ 6. Organ w³a�ciwy do umarzania wierzytelno�ci jest rów-
nie¿ uprawniony do umarzania odsetek oraz innych nale¿no�ci
ubocznych.

1100

Uchwa³a Nr  VII/59/03
Rady Miejskiej w Ole�nie

z dnia 30 kwietnia 2003r.

w sprawie okre�lenia szczegó³owych zasad i trybu umarzania, odraczania lub rozk³adania na raty wierzytelno�ci
jednostek organizacyjnych Gminy Olesno z tytu³u nale¿no�ci pieniê¿nych.
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§ 7. W terminie do 30 stycznia  ka¿dego roku Burmistrz
Olesna przedk³ada Radzie Miejskiej pisemne sprawozdanie z
udzielonych umorzeñ.

§ 8. Wykonanie uchwa³y powierza siê Burmistrzowi Olesna.

§ 9. Traci moc uchwa³a Rady Miejskiej w Ole�nie Nr XXVI/
225/2000 z dnia 27 pa�dziernika 2000r. w sprawie okre�lenia
szczegó³owych zasad i trybu umarzania, odraczania lub rozk³a-

dania na raty wierzytelno�ci jednostek organizacyjnych Gminy, do
których nie stosuje siê przepisów ustawy Ordynacja podatkowa.

§ 10. Uchwa³a wchodzi w ¿ycie po 14 dniach  od og³osze-
nia w Dzienniku Urzêdowym Województwa Opolskiego.

Przewodnicz¹cy
Rady Miejskiej

Ehrenfrid Dittmann

Na podstawie art. 12 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 26 pa�dzier-
nika 1982  r.  o wychowaniu w trze�wo�ci i przeciwdzia³aniu
alkoholizmowi ( Dz. U. z 2002 r. Nr 147, poz. 1231, Nr 167, poz.
1372) - Rada Miejska  uchwala:

§ 1. Ustala siê liczbê punktów sprzeda¿y napojów zawie-
raj¹cych powy¿ej 4,5 % alkoholu ( z wyj¹tkiem piwa) dla terenu
Gminy Olesno :

1. 42 punkty sprzeda¿y napojów alkoholowych przezna-
czonych do spo¿ycia poza miejscem sprzeda¿y.

2. 42 punkty sprzeda¿y napojów alkoholowych przezna-
czonych do spo¿ycia  w miejscu sprzeda¿y.

§ 2.Punkty sprzeda¿y napojów alkoholowych przeznaczo-
nych do spo¿ycia poza miejscem sprzeda¿y i w miejscu sprze-
da¿y mog¹ byæ zlokalizowane w odleg³o�ci nie mniejszej ni¿ 50 mb.
licz¹c w linii prostej od g³ównego wej�cia :

1/ szkó³ i innych placówek o�wiatowych, wychowawczych
i opiekuñczych,

2/ obiektów kultu religijnego,
3/ internatów, boisk, zak³adów opieki zdrowotnej i spo³ecznej,
4/ obiektów sportowych, basenów i k¹pielisk,
5/ dworców kolejowych i autobusowych.
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Uchwa³a Nr VII/66/03
Rady Miejskiej w Ole�nie

z dnia 30 kwietnia 2003 r.

w sprawie ustalenia dla terenu Gminy Olesno liczby punktów sprzeda¿y napojów zawieraj¹cych powy¿ej 4,5% alkoho-
lu (z wyj¹tkiem piwa), przeznaczonych do spo¿ycia poza miejscem sprzeda¿y jak i w miejscu sprzeda¿y oraz okre�lenia

zasad usytuowania na terenie Gminy miejsc sprzeda¿y i podawania napojów alkoholowych .

§ 3 . Za zgod¹ w³a�ciciela lub zarz¹dcy obiektów wymie-
nionych w § 2 w pkt. 1-5 i po zasi¹gniêciu opinii Miejskiej Komi-
sji Rozwi¹zywania Problemów Alkoholowych w Ole�nie, punkt
sprzeda¿y napojów alkoholowych mo¿e byæ zlokalizowany w
odleg³o�ci mniejszej ni¿ 50 mb.

§ 4 . Wykonanie uchwa³y powierza siê Burmistrzowi Ole-
sna.

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

§ 6. Traci moc uchwa³a Nr XXXVII/380/01 Rady Miejskiej w
Ole�nie z dnia  21 listopada 2001 r. w sprawie ustalenia dla
terenu Gminy Olesno liczby punktów sprzeda¿y napojów zawie-
raj¹cych powy¿ej 4,5 % alkoholu ( z wyj¹tkiem piwa ), przezna-
czonych do spo¿ycia poza miejscem sprzeda¿y jak i w miejscu
sprzeda¿y oraz okre�lenia zasad usytuowania na terenie Gminy
miejsc sprzeda¿y napojów alkoholowych i warunków sprzeda¿y
tych napojów.

Przewodnicz¹cy
R a d y  M i e j s k i e j

Ehrenfrid Dittmann

Na podstawie art. 5a ust. 1 i 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r.
o samorz¹dzie gminnym / Dz. U. z 2001 r.  Nr 142 , poz. 1591,
2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 214,
poz. 1806 / -  Rada Miejska    u c h w a l a :

§ 1. Wszcz¹æ procedurê w sprawie dokonania zmiany
nazwy miejscowo�ci Kuczoby na "Kucoby".

§ 2. Przeprowadziæ konsultacje z mieszkañcami so³ectwa
Kuczoby w sprawie zmiany nazwy miejscowo�ci Kuczoby na

"Kucoby" , celem uzyskania poparcia 80% uprawnionych miesz-
kañców w formie zbierania podpisów przez So³tysa.

§ 3. Prawo do udzia³u w konsultacjach maj¹ mieszkañcy
so³ectwa Kuczoby.

§ 4. Konsultacje w sprawie zmiany nazwy miejscowo�ci
przeprowadziæ w okresie jednego miesi¹ca poczynaj¹c od dnia
wej�cia w ¿ycie uchwa³y.

1102

    Uchwa³a Nr VII/68/03
   Rady Miejskiej w Ole�nie

     z dnia 30 kwietnia 2003 r.

w sprawie zasad i trybu przeprowadzania konsultacji z mieszkañcami so³ectwa Kuczoby.
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§ 5. 1. Ustaliæ wzór listy mieszkañców miejscowo�ci, któ-
rej zmiana nazwy dotyczy z uwzglêdnieniem osób popieraj¹-
cych, przeciwnych i wstrzymuj¹cych siê, stanowi¹cy za³¹czniki
do niniejszej uchwa³y.

2. Powo³aæ komisjê ds. Konsultacji z mieszkañcami w
sk³adzie :

a/  Krzysztof Dydyna                  -  Zastêpca Burmistrza
b/  El¿bieta Ku�nicka-So³tysik -  Sekretarz Gminy
c/  Gizela Rostek                        - Inspektor ds. obs³ugi organów

samorz¹dowych
d/ Józef Matusek                    -  So³tys wsi Kuczoby
e/ Franciszek Ligendza             -  Radny z okrêgu wyborczego
3. Zobowi¹zaæ Komisjê do dokonania podsumowania

wyników konsultacji z uwzglêdnieniem ogólnej liczby mieszkañ-
ców, liczby osób uprawnionych do wziêcia udzia³u w konsulta-
cjach, liczby osób popieraj¹cych, przeciwnych i wstrzymuj¹cych
siê w terminie 7 dni od daty zakoñczenia konsultacji.

§ 6. Wykonanie uchwa³y powierza siê Burmistrzowi Ole-
sna.

§ 7. Uchwa³a wchodzi w ¿ycie  w terminie 14 dni od dnia
og³oszenia w Dzienniku Urzêdowym Województwa Opolskiego.

Przewodnicz¹cy
Rady M i e j s k i e j
Ehrenfrid Dittmann

Za³¹cznik
do uchwa³y Nr VII/68/03

Rady Miejskiej w Ole�nie
z dnia 30 kwietnia 2003 r.
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Na podstawie art. 34a ustawy z dnia 26 listopada 1998 r.
o finansach publicznych /Dz.U. z 2003 r. Nr 15 poz. 148/ - Rada
Gminy uchwala, co nastêpuje:

§ 1. 1. Uchwa³a okre�la  szczegó³owo zasady umorzenia,
oznaczenia terminu zap³aty i rozk³adania na raty nale¿no�ci pie-
niê¿nych przys³uguj¹cych Gminie, zwanych dalej "wierzytelno-
�ciami" przys³uguj¹cych od osób fizycznych, osób prawnych oraz
jednostek organizacyjnych nie posiadaj¹cych osobowo�ci praw-
nej, zwanych dalej "d³u¿nikami".

2. Uchwa³a nie dotyczy nale¿no�ci wymienionych w art. 2
ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa.

§ 2 . Ilekroæ w uchwale jest mowa o:
1.Decyzji - rozumie siê przez to wyra¿one na pi�mie

o�wiadczenie woli organu Gminy w sprawie umarzania nale¿-
no�ci lub udzielanie ulgi w jej sprawie.

2.Nale¿no�ci - rozumie siê przez to nale¿no�æ pieniê¿n¹
o której mowa w § 1 (nale¿no�æ g³ówna), przypadaj¹ca od jed-
nego d³u¿nika wraz z  nale¿nymi odsetkami i kosztami docho-
dzenia nale¿no�ci (nale¿no�ci uboczne), wed³ug stanu w chwili
podejmowania decyzji, a je¿eli nale¿no�æ g³ówna zosta³a zap³a-
cona i pozosta³y do zap³aty odsetki i koszty - sum¹ tych nale¿no-
�ci ubocznych.

§ 3. 1. Wierzytelno�æ mo¿e byæ umorzona w ca³o�ci lub
czê�ci je¿eli:

1/ w wyniku postêpowania egzekucyjnego lub na podsta-
wie innych okoliczno�ci lub dokumentów stwierdzono, ¿e d³u¿-
nik nie posiada maj¹tku, z którego mo¿na by dochodziæ nale¿-
no�ci,

2/ w wyniku egzekucji z maj¹tku d³u¿nika lub osoby pozo-
staj¹cej na jego utrzymaniu osoby te by³yby pozbawione nie-
zbêdnych �rodków do utrzymania,

3/ jest oczywiste, ¿e w postêpowaniu egzekucyjnym nie
uzyska siê kwoty przekazuj¹cej wydatki egzekucyjne,

4/ nie mo¿na ustaliæ osoby d³u¿nika.
2. Wierzytelno�æ mo¿e byæ równie¿ umorzona w ca³o�ci

lub czê�ci, je¿eli prowadzone postêpowanie wyja�niaj¹ce, wy-
ka¿e, ¿e za umorzeniem przemawiaj¹ wzglêdy gospodarcze   lub
spo³eczne d³u¿nika.
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Uchwa³a Nr  VII/59/03
Rady Gminy Rudniki

z dnia 20 czerwca 2003 r.

w sprawie zasad i trybu umarzania wierzytelno�ci gminnych, do których nie stosuje siê przepisów ustawy -
Ordynacja podatkowa oraz udzielanie innych ulg w sp³acaniu tych nale¿no�ci.

§ 4. 1. Umorzenie nale¿no�ci g³ównej poci¹ga za sob¹
umorzenie nale¿no�ci ubocznych. Je¿eli umorzenie dotyczy na-
le¿no�ci g³ównej, w odpowiednim stosunku do tej nale¿no�ci
podlegaj¹ umorzeniu nale¿no�ci uboczne.

2. Je¿eli decyzja o umorzeniu dotyczy tylko czê�ci nale¿no-
�ci, w decyzji nale¿y okre�liæ termin zap³aty powsta³ej czê�ci
nale¿no�ci . Je¿eli d³u¿nik nie dotrzyma terminu zap³aty okre�lo-
nego w decyzji umorzenie mo¿e byæ w ca³o�ci cofniête .

§ 5. 1. W przypadku uzasadnionych wa¿nym interesem
d³u¿nika mo¿na odroczyæ termin zap³aty nale¿no�ci lub roz³o¿yæ
nale¿no�æ na raty, bior¹c pod uwagê mo¿liwo�ci d³u¿nika.

2. Od nale¿no�ci, której termin zap³aty odroczono lub któ-
r¹ roz³o¿ono na raty, nie pobiera siê odsetek za zw³okê za okres
od wydania decyzji do up³ywu terminów zap³aty okre�lonych w
decyzji.

3. Je¿eli d³u¿nik nie sp³aci w terminie albo w pe³nej wyso-
ko�ci rat ustalonych w decyzji, pozosta³a do sp³aty nale¿no�æ
staje siê natychmiast wymagalna wraz z nale¿nymi odsetkami
za zw³okê w tym równie¿ z odsetkami, o których mowa w ust. 2

§ 6.1. Wierzytelno�æ mo¿e byæ umorzona na wniosek d³u¿-
nika lub z urzêdu .

2. Odroczenie terminu zap³aty lub roz³o¿enia nale¿no�ci
na raty mo¿e nast¹piæ jedynie na wniosek d³u¿nika .

§ 7. Do umorzenia wierzytelno�ci i udzielania ulg w ich
sp³aceniu uprawniony jest Wójt Gminy .

§ 8. Wykonanie uchwa³y powierza siê Wójtowi Gminy .

§ 9. 1.Uchwa³a podlega og³oszeniu w Dzienniku Urzêdo-
wym Województwa Opolskiego .

2.Uchwa³a wchodzi w ¿ycie po up³ywie 14 dni od jej og³o-
szenia .

Przewodnicz¹cy
Edward G³adysz
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Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca
1990 r. o samorz¹dzie gminnym  (Dz. U. z 2001 r. Nr 142 poz.
1591,  2002r. Nr 62 poz. 558,  2002r. Nr 113 poz. 984, 2002r. Nr
214 poz. 1806) i art. 17 ust. 4 ustawy z dnia 7 wrze�nia 1991r. o
systemie o�wiaty (Dz. U. z 1996r. Nr 67 poz. 329, Nr 106 poz.
496, 1997r. Nr 28 poz. 153 i Nr 141 poz. 943,  1998r. Nr 117 poz.
759 i Nr 162 poz. 1126,  2000r. Nr 12 poz. 136, Nr 19 poz. 239, Nr
48 poz. 550, Nr 104 poz. 1104, Nr 120 poz. 1268, Nr 122 poz.
1320,  2001r. Nr 111 poz. 1194, Nr 144 poz. 1615,  2002r. Nr 41
poz. 362, Nr 113 poz. 984, Nr 141 poz. 1185 i Nr 200 poz. 1683,
2003r. Nr 6 poz. 65.)  -  Rada Miejska uchwala, co nastêpuje:

§ 1. Dokonaæ n/w zmian w uchwale Nr V/26/99 z dnia
11 marca 1999r. Rady Miejskiej w Wo³czynie w sprawie planu
sieci sze�cioletnich szkó³ podstawowych i granic ich obwodów
w Gminie Wo³czyn:

1.  W § 2 ust. 1 dodaæ punkt 6 w brzmieniu:
"6. Uczniowie klas IV-VI z So³ectwa Ro¿nów"
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Uchwa³a Nr IX/90/2003
Rady Miejskiej w Wo³czynie

z dnia 26 maja 2003r.

w sprawie zmiany uchwa³y Nr V/26/99 z dnia 11 marca 1999r. Rady Miejskiej w Wo³czynie w sprawie planu sieci
sze�cioletnich szkó³ podstawowych i granic ich obwodów w Gminie Wo³czyn.

2. W § 2 ust. 2 dodaæ punkt 2 w brzmieniu:
"2. So³ectwo Brzezinki"
3. W § 2 ust. 6 skre�liæ punkt 1 w brzmieniu:
"1. So³ectwo Brzezinki", punkt 2 otrzymuje oznaczenie pkt 1.
4. W § 2 ust. 7 skre�liæ punkt 2 w brzmieniu:
"2. So³ectwo Wierzchy"
5. W § 2 ust. 9 dodaæ punkt 3 w brzmieniu:
"3. So³ectwo Wierzchy"
6. W § 2 ust. 9 dodaæ punkt 4 w brzmieniu:
"4. Uczniowie klas IV-VI z So³ectwa Szum".

§ 2. Wykonanie uchwa³y powierza siê Burmistrzowi Wo³-
czyna.

§ 3. Uchwa³a podlega og³oszeniu w Dzienniku Urzêdowym
Województwa Opolskiego i wchodzi w ¿ycie z up³ywem 14 dni od dnia
og³oszenia, nie wcze�niej jak z dniem 1 wrze�nia 2003r.

Przewodnicz¹cy
Rady Miejskiej

Krzysztof Maszkowski

 Na podstawie art.18 ust.1 i ust.2 pkt.15 ustawy z dnia
8 marca 1990 r. o  samorz¹dzie gminnym / Dz. U. z 2001 r. Nr
142, poz.1591;  2002 r. Nr 23, poz.220,  Nr 62, poz.558, Nr 113,
poz. 984, Nr 153, poz.1271, Nr 214, poz.1806;  2003 r. Nr 80,
poz. 717 / oraz art. 34 a ustawy z dnia 26 listopada 1998 r. o
finansach publicznych / Dz. U. z 2003 r. Nr 15, poz.148, Nr 45,
poz. 391, Nr 65, poz. 594 /  - Rada Miejska w Zdzieszowicach
uchwala, co nastêpuje :

§ 1. Uchwa³a okre�la szczegó³owe zasady umarzania,
odraczania terminu zap³aty oraz rozk³adania na raty wierzytelno-
�ci jednostek organizacyjnych Gminy Zdzieszowice z tytu³u na-
le¿no�ci pieniê¿nych, do których nie stosuje siê przepisów ustawy
z dnia 29 sierpnia 1997 r.- Ordynacja Podatkowa, zwanych dalej
"wierzytelno�ciami" wobec osób fizycznych, osób prawnych, a
tak¿e jednostek organizacyjnych nie posiadaj¹cych osobowo-
�ci prawnej, zwanych dalej "d³u¿nikami".
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Uchwa³a Nr IX/61/03
Rady Miejskiej w Zdzieszowicach

z dnia 10 czerwca 2003 r.

w sprawie szczegó³owych zasad i trybu umarzania wierzytelno�ci jednostek organizacyjnych Gminy Zdzieszowice
z tytu³u nale¿no�ci pieniê¿nych, do których nie stosuje siê przepisów ustawy Ordynacja Podatkowa oraz udzielania

innych ulg w sp³acaniu tych nale¿no�ci, a tak¿e wskazania organów do tego uprawnionych.

§ 2.  1. Wierzytelno�æ mo¿e zostaæ umorzona w ca³o�ci
lub w czê�ci, je¿eli :

1/ wierzytelno�ci nie �ci¹gniêto w toku zakoñczonego po-
stêpowania likwidacyjnego lub upad³o�ciowego,

2/ nie mo¿na ustaliæ d³u¿nika lub d³u¿nik zmar³ nie pozo-
stawiaj¹c spadkobierców,

3/ zachodzi uzasadnione przypuszczenie, ¿e w postêpo-
waniu egzekucyjnym nie uzyska siê kwoty wy¿szej od kosztów
dochodzenia i egzekucji tych wierzytelno�ci, lub postêpowanie
egzekucyjne okaza³o siê nieskuteczne,

4/ stwierdzono w wyniku przeprowadzonego postêpowa-
nia, i¿ sytuacja maj¹tkowa uniemo¿liwia sp³acenie nale¿no�ci
Gminy,
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5/ niemo¿liwe jest korzystanie z przedmiotu umowy naj-
mu, dzier¿awy, u¿yczenia, u¿ytkowania w wyniku zniszczeñ spo-
wodowanych przez klêski ¿ywio³owe ( powód�, huragan, po¿ar ).

2.Umorzenie wierzytelno�ci w przypadkach okre�lonych
w ust.1 mo¿e nast¹piæ na wniosek d³u¿nika lub z urzêdu.

3. Decyzja o umorzeniu wierzytelno�ci musi byæ poprze-
dzona postêpowaniem wyja�niaj¹cym, które wyka¿e przynaj-
mniej jedn¹ z przes³anek umorzenia wymienionych w ust.1 .

4. Je¿eli umorzenie dotyczy czê�ci wierzytelno�ci, w decy-
zji umorzeniowej oznacza siê termin zap³aty pozosta³ej czê�ci
wierzytelno�ci. W razie niedotrzymania tego terminu przez d³u¿-
nika, decyzja umorzeniowa podlega uchyleniu.

  5. Umorzenie wierzytelno�ci, za któr¹ odpowiada soli-
darnie wiêcej ni¿ jeden d³u¿nik, mo¿e nast¹piæ, gdy okoliczno-
�ci uzasadniaj¹ce umorzenie wymienione w ust.1 zachodz¹ co
do wszystkich d³u¿ników.

§ 3. 1. Do umarzania wierzytelno�ci uprawnieni s¹ Kie-
rownicy Jednostek Organizacyjnych Gminy Zdzieszowice :

1 / je¿eli kwota wierzytelno�ci przekracza jednorazowo
6.000 z³., wymagana jest pozytywna opinia Burmistrza Zdzie-
szowic oraz Komisji Rozwoju Gospodarczego i Bud¿etu.

2. Za kierownika jednostki uwa¿a siê osobê, która jest
uprawniona do zarz¹dzania jednostk¹ organizacyjn¹.

 3. Przez kwotê wierzytelno�ci, o której mowa w ust.1, ro-
zumie siê nale¿no�æ g³ówn¹ wraz z odsetkami ustawowymi, a
w przypadku zastrze¿enia odsetek umownych wraz z odsetkami
umownymi, ustalon¹ wed³ug stanu na dzieñ wydania decyzji
lub zawarcia porozumienia.

4. Kwoty wierzytelno�ci tego samego d³u¿nika wynikaj¹ce
z ró¿nych tytu³ów nie ulegaj¹ kumulacji.

§ 4. 1. W przypadkach uzasadnionych wzglêdami spo-
³ecznymi lub gospodarczymi osoby i organy wymienione w § 3,
na wniosek d³u¿nika mog¹ jednorazowo odraczaæ terminy za-
p³aty ca³o�ci lub czê�ci wierzytelno�ci, lub roz³o¿yæ p³atno�æ ca-
³o�ci lub czê�ci wierzytelno�ci na raty na okres nie d³u¿szy ni¿ 12
miesiêcy, licz¹c od dnia z³o¿enia wniosku.

 2. Od wierzytelno�ci o charakterze administracyjnym, któ-
rych termin zap³aty odroczono lub które roz³o¿ono na raty, pobie-
ra siê 50 % nale¿nych odsetek za zw³okê, liczonych za okres od
dnia z³o¿enia wniosku do dnia zastosowania ulgi.

3. Od wierzytelno�ci wynikaj¹cych ze stosunków cywilno-
prawnych, których  termin zap³aty odroczono lub których sp³atê
roz³o¿ono na raty, pobiera siê za zw³okê 50 % zastrze¿onych w
umowie odsetek umownych, a w przypadku braku ich zastrze¿e-
nia 50 % odsetek ustawowych, liczonych od dnia z³o¿enia wnio-
sku do dnia zastosowania ulgi.

 4. W przypadku negatywnej decyzji w sprawie odroczenia
lub roz³o¿enia na raty odsetki liczone s¹ w pe³nej wysoko�ci, do
dnia dokonania wp³aty. Bieg naliczania odsetek zostaje prze-
rwany w okresie od dnia z³o¿enia wniosku do dnia dorêczenia
d³u¿nikowi decyzji administracyjnej lub zawarcia porozumienia.

5. Je¿eli d³u¿nik nie sp³aci w terminie albo w pe³nej wyso-
ko�ci wierzytelno�ci, której termin p³atno�ci odroczono albo nie

sp³aci w pe³nej wysoko�ci ustalonych rat, wierzytelno�æ pozo-
sta³a do zap³aty staje siê wymagalna natychmiast wraz z odset-
kami ustawowymi lub umownymi.

§ 5. Umorzenie wierzytelno�ci, a tak¿e udzielenie ulg w
ich sp³acaniu, o których mowa w § 4, nastêpuje :

     - w odniesieniu do wierzytelno�ci o charakterze admi-
nistracyjnym w drodze decyzji  administracyjnej,

     - w odniesieniu do wierzytelno�ci wynikaj¹cych ze sto-
sunków cywilnoprawnych w drodze porozumienia,

     - w odniesieniu do umarzania wierzytelno�ci zarówno
o charakterze administracyjnym jak  i wynikaj¹cych ze stosun-
ków cywilnoprawnych, w sytuacjach przewidzianych w § 2     ust.1
pkt 2 w drodze jednostronnego o�wiadczenia woli.

§ 6. 1. Kierownicy jednostek uprawnieni do udzielania
umorzeñ, odraczania terminu sp³aty ca³o�ci lub czê�ci nale¿no-
�ci lub roz³o¿enia p³atno�ci ca³o�ci lub czê�ci nale¿no�ci na raty
sk³adaj¹ Burmistrzowi Zdzieszowic pó³roczne sprawozdania z
w/w czynno�ci wed³ug wzoru stanowi¹cego za³¹cznik nr 1 do
niniejszej uchwa³y:

1/ Sprawozdanie za I pó³rocze Kierownicy jednostek sk³a-
daj¹ Burmistrzowi Zdzieszowic do 20 dnia miesi¹ca nastêpuj¹-
cego po up³ywie danego pó³rocza.

2/ Sprawozdanie za II pó³rocze Kierownicy jednostek sk³a-
daj¹ Burmistrzowi Zdzieszowic w terminie do 31 stycznia roku
nastêpuj¹cego po roku sprawozdawczym.

2. Burmistrz Zdzieszowic przedstawia Radzie Miejskiej
sprawozdania pó³roczne z udzielonych umorzeñ, odroczeñ ter-
minów sp³aty ca³o�ci lub czê�ci nale¿no�ci lub roz³o¿eñ p³atno-
�ci ca³o�ci lub czê�ci nale¿no�ci na raty wed³ug wzoru, o którym
mowa w ust.1

1/ Sprawozdanie za I pó³rocze Burmistrz Zdzieszowic
przedstawia Radzie Miejskiej w terminie do 31 sierpnia.

2/ Sprawozdanie za II pó³rocze z w/w czynno�ci Burmistrz
Zdzieszowic przedstawia Radzie Miejskiej w terminie do
31 marca roku nastêpuj¹cego po roku sprawozdawczym.

§ 7. Dane w sprawozdaniach, o których mowa w § 6, wy-
kazuje siê narastaj¹co od pocz¹tku roku do koñca okresu spra-
wozdawczego.

§ 8. Traci moc uchwa³a Nr L/408/02 Rady Miejskiej w Zdzie-
szowicach z dnia 23 lipca 2002 r. w sprawie szczegó³owych
zasad i trybu umarzania wierzytelno�ci jednostek organizacyj-
nych Gminy Zdzieszowice z tytu³u nale¿no�ci pieniê¿nych, do
których nie stosuje siê przepisów ustawy Ordynacja Podatkowa
oraz udzielania innych ulg w sp³acaniu tych nale¿no�ci, a tak¿e
wskazania organów do tego uprawnionych.

§ 9. Wykonanie uchwa³y powierza siê Burmistrzowi Zdzie-
szowic.

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

Przewodnicz¹cy Rady
Edward Paciorek
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w  Namys³owie pomiêdzy:

Gmin¹ Namys³ów ,  reprezentowan¹ przez Burmistrza -
Krzysztofa Kuchczyñskiego,

zwan¹ w dalszej czê�ci umowy Gmin¹ Wiod¹c¹,  a:

1. Gmin¹ �wierczów, reprezentowan¹ przez Wójta -  An-
drzeja Gos³awskiego

2. Gmin¹ Domaszowice,  reprezentowan¹ przez Wójta -
Zenona Kotarskiego

3. Gmin¹ Wilków,  reprezentowan¹ przez Wójta - Zygmun-
ta Szulakowskiego,

zwanymi w dalszej czê�ci umowy Gminami, jako Strona-
mi Porozumienia, z udzia³em Zak³adu Wodoci¹gów i Us³ug Ko-
munalnych "EKOWOD" spó³ka z o.o.,  46-100 Namys³ów, ul.Ma-
riañska 2, reprezentowanego przez  Prezesa Zarz¹du - Stani-
s³awa Smreczaka, zwanego w dalszej czê�ci umowy Spó³k¹, w
sprawie rozbudowy Gminnego Sk³adowiska Odpadów w Zie-
mie³owicach na gruntach stanowi¹cych w³asno�æ Gminy Na-
mys³ów .

Dzia³aj¹c na podstawie uchwa³ Rad Gmin objêtych Poro-
zumieniem, celem realizacji zadañ   z zakresu gospodarki od-
padami wynikaj¹cymi z ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. o od-
padach (Dz. U. Nr 62, poz. 628 z pó�n.zm.)- Strony Porozumienia
postanawiaj¹, co nastêpuje:

§ 1.1. Tre�ci¹ Porozumienia jest powierzenie Gminie
Namys³ów, zwanej Gmin¹ Wiod¹c¹, zadania z zakresu gospo-
darki odpadami, tj. rozbudowy Gminnego Sk³adowiska Odpa-
dów  w  Ziemie³owicach na gruntach stanowi¹cych w³asno�æ
Gminy Namys³ów i ustalenie zasad ponoszenia kosztów reali-
zacji tej inwestycji przez Strony Porozumienia.

2. Gmina Wiod¹ca i  Gminy bêd¹ce stronami Porozumie-
nia zobowi¹zuj¹ siê do sfinansowania inwestycji pod nazw¹:
"Rozbudowa Gminnego Sk³adowiska Odpadów w Ziemie³owi-
cach",  na gruntach stanowi¹cych w³asno�æ Gminy Namys³ów",
na zasadach okre�lonych niniejszym Porozumieniem.

§ 2. 1.  Przewidywana warto�æ inwestycji wynosi
1 000 000 PLN (s³ownie: jeden milion z³otych).

2. Finansowanie inwestycji odbêdzie siê ze �rodków Stron
Porozumienia oraz po¿yczki z WFO�iGW w Opolu,  zaci¹gniêtej
przez Gminê Namys³ów.

3. Udzia³ kosztowy Gmin w inwestycji objêtej Porozumie-
niem wynosi:

 1) Gmina   Namys³ów  68 % kosztów inwe-
stycji - Gmina Wiod¹ca,

2) Gmina   Wilków                         12 % kosztów inwestycji,

3) Gmina   �wierczów                    10 % kosztów inwestycji,

4) Gmina   Domaszowice               10 % kosztów inwestycji.

4. Kwoty przypadaj¹ce na poszczególne Gminy oraz ter-
miny i forma partycypacji w kosztach inwestycji ustalone zosta-
n¹ aneksem do Porozumienia, zgodnie z harmonogramem ro-
bót   oraz   harmonogramem  sp³at zaci¹gniêtych po¿yczek wraz
z jej obs³ug¹ wed³ug  udzia³ów  ustalonych  w ust. 3.

5. Realizacja inwestycji nast¹pi w latach 2003 - 2004, z tym, ¿e
termin rozpoczêcia inwestycji nast¹pi z dniem 18 czerwca 2003r.

§ 3. Prowadz¹c¹ inwestycjê w kompleksowym zakresie
jest Gmina Wiod¹ca - Gmina Namys³ów. Gminom objêtym Po-
rozumieniem zapewnia siê wgl¹d na ka¿dym etapie realizacji
inwestycji. Na Gminie Wiod¹cej spoczywa, w szczególno�ci,
obowi¹zek uzyskania niezbêdnych zezwoleñ i dokonanie usta-
leñ dla przeprowadzenia inwestycji we wszystkich jej etapach,
pocz¹wszy od zezwoleñ formalno-prawnych na rozpoczêcie prac,
poprzez wybór i okre�lenie �róde³ finansowania inwestycji, w po-
rozumieniu z pozosta³ymi Stronami niniejszego Porozumienia,
jak i prac zwi¹zanych z oddaniem inwestycji do u¿ytkowania.

§ 4. Po zakoñczeniu inwestycja bêdzie przekazana na za-
sadach nieodp³atnego u¿ytkowania Spó³ce, wpisanej do Krajo-
wego Rejestru S¹dowego pod numerem 0000033145, do cze-
go uczestnicy Porozumienia zobowi¹zuj¹ Gminê Wiod¹c¹, a ta
obowi¹zek ten przyjmuje.

§ 5. Gminy objête Porozumieniem otrzymuj¹ gwarancjê
sk³adowania odpadów komunalnych na rozbudowanym, wsku-
tek zakoñczenia inwestycji, sk³adowisku odpadów w Ziemie³o-
wicach w jednakowej cenie dla wszystkich Stron Porozumienia,
przez okres istnienia tego sk³adowiska.

§ 6.  Porozumienie podlega og³oszeniu w Dzienniku Urzê-
dowym  Województwa Opolskiego   i  wchodzi w ¿ycie po up³ywie
14 dni od dnia og³oszenia.

§ 7.  Porozumienie sporz¹dzono w 10 egzemplarzach, po
2 egzemplarze dla ka¿dej ze Stron  i 2 egzemplarze dla Spó³ki.

Urz¹d Gminy            Urz¹d Gminy             Urz¹d Miejski
Domaszowice          �wierczów              w Namys³owie
Wójt                                Wójt                         Burmistrz
Zenon Kotarski       Andrzej Gos³awski        Krzysztof Kuchczyñski

Urz¹d Gminy
w Wilkowie
Wójt
Zygmunt Szulakowski
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Porozumienie
zawarte w dniu 18 czerwca 2003 r.
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 którego przedmiotem jest powierzenie Gminie Dobrodzieñ
publicznego zadania w³asnego wymienionych Gmin, w zakre-
sie kultury: prowadzenia miêdzygminnej orkiestry dêtej.

§ 1. Na mocy niniejszego Porozumienia Gmina Dobro-
dzieñ wykonuje zadanie publiczne w³asne w zakresie kultury  -
prowadzenia miêdzygminnej orkiestry, stanowi¹ce obowi¹zek
Gminy Zêbowice.

§ 2. Gmina Zêbowice, przekazuj¹c obowi¹zek o którym
mowa w § 1, zobowi¹zuje siê do udzia³u w kosztach realizacji
powierzonego zadania w 30 %.

1107

Porozumienie miêdzygminne

                                                                                    Gmin:   Dobrodzieñ i Zêbowice,

§ 3. 1. Porozumienie  zawiera siê na okres 3 lat.
2.Strony mog¹ rozwi¹zaæ Porozumienie za 3-miesiêcznym

okresem wypowiedzenia.

§ 4. Porozumienie niniejsze sporz¹dzono w trzech jedno-
brzmi¹cych egzemplarzach, po jednym dla ka¿dej ze stron.

§5.Porozumienie podlega og³oszeniu w Dzienniku Urzê-
dowym Województwa Opolskiego.

Burmistrz                                 Wójt Gminy
Lidia Kontny                            Waldemar Czaja


