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Na podstawie art. 35 ust. 1 i art. 40 ust. 2 pkt 1 ustawy z
dnia 8 marca 1990 r.  o samorz¹dzie gminnym ( Dz. U. z 2001 r.
Nr 142, poz. 1591 z pó�n. zm.) - Rada Miejska w G³ogówku,
uchwala,  co nastêpuje:

§ 1. Przyjmuje siê Statuty nastêpuj¹cych So³ectw Gminy
G³ogówek:

1) G³ogówek - Oracze - stanowi¹cy za³¹cznik nr 1 do
uchwa³y,

2) G³ogówek - Winiary - stanowi¹cy za³¹cznik nr 2 do
uchwa³y,

3) G³ogówek - G³ogowiec - stanowi¹cy za³¹cznik nr 3 do
uchwa³y

4) Biedrzychowice - stanowi¹cy za³¹cznik nr 4 do uchwa³y
5) B³a¿ejowice      -   stanowi¹cy za³¹cznik nr 5 do uchwa³y
6) Ciesznów         - stanowi¹cy za³¹cznik nr 6 do uchwa³y
7) Chudoba          - stanowi¹cy za³¹cznik nr 7 do uchwa³y
8) Dzier¿ys³awice - stanowi¹cy za³¹cznik nr 8 do uchwa³y
9) Góreczno          - stanowi¹cy za³¹cznik nr 9 do uchwa³y
10) Kierpieñ             - stanowi¹cy za³¹cznik nr 10 do uchwa³y
11) Le�nik             - stanowi¹cy za³¹cznik nr 11 do uchwa³y
12) Mionów          - stanowi¹cy za³¹cznik nr 12 do uchwa³y
13) Nowe Kotkowice- stanowi¹cy za³¹cznik nr 13 do

uchwa³y
14) Rzepcze          - stanowi¹cy za³¹cznik nr 14 do uchwa³y
15) Stare Kotkowice   - stanowi¹cy za³¹cznik nr 15 do uchwa³y
16) Szonów          - stanowi¹cy za³¹cznik nr 16 do uchwa³y
17)Tomice           - stanowi¹cy za³¹cznik nr 17 do uchwa³y
18)Twardawa     - stanowi¹cy za³¹cznik nr 18 do uchwa³y
19) Zawada        - stanowi¹cy za³¹cznik nr 19 do uchwa³y
20) Zwiastowice- stanowi¹cy za³¹cznik nr 20 do uchwa³y

§2. Wykonanie uchwa³y powierza siê Burmistrzowi G³o-
gówka.

§3.Trac¹ moc uchwa³y:Nr V / 29/2003, Nr V/30/2003,
Nr V/31/2003, Nr V/32/2003, Nr V / 33/2003, Nr V/34/2003,
Nr V/35/2003, Nr V/36/2003, Nr V/37/20003, Nr V/39/2003, Nr V/40/
2003, Nr V/41/2003,Nr V/ 43/2003, Nr V/ 45/2003, Nr V/46/2003,
NrV/47/2003,Nr V/48/2003, Nr V/49/2003, Nr V/52/2003, Nr V/53/2003,
Rady Miejskiej w G³ogówku z dnia 31 marca 2003 r.

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

Przewodnicz¹cy
Rady Miejskiej

Marek Pelka

Za³¹cznik
do uchwa³y Nr VII/69/2003

Rady Miejskiej w G³ogówku
z dnia 17 czerwca 2003 r.

STATUT  SO£ECTWA
G£OGÓWEK - ORACZE

Rozdzia³ I
Nazwa i teren dzia³ania

§ 1.1. Ogó³ mieszkañców So³ectwa  G³ogówek - Oracze
stanowi samorz¹d mieszkañców wsi.

2. Nazwa samorz¹du mieszkañców wsi brzmi:
So³ectwo G³ogówek - Oracze.
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§ 2. 1. So³ectwo G³ogówek - Oracze jest jednostk¹ po-
mocnicz¹, której mieszkañcy wspólnie z innymi so³ectwami i
osiedlem  tworz¹ wspólnotê samorz¹dow¹ Gminy G³ogówek.

2. Samorz¹d Mieszkañców Wsi - So³ectwa G³ogówek -
Oracze dzia³a na podstawie przepisów prawa a w szczególno-
�ci:

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

- na podstawie Statutu Gminy G³ogówek
- niniejszego Statutu.

§ 3. Teren dzia³ania So³ectwa obejmuje dzielnice G³ogó-
wek - Oracze.

Rozdzia³ II
Organizacja i zakres dzia³ania

§ 4. Organami  So³ectwa s¹:
a)  Zebranie Wiejskie
b) So³tys
c) Rada So³ectwa.

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

2. So³tys jest organem wykonawczym.
3. Rada So³ecka jest organem wspomagaj¹cym dzia³al-

no�æ  So³ectwa.

§ 6.  1.  Do zadañ samorz¹dów mieszkañców wsi - So³ec-
twa nale¿y:

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

b) kszta³towania zasad wspó³¿ycia spo³ecznego,
c) organizowaniu wspólnych prac na rzecz miejsca za-

mieszkania,
d) tworzenie pomocy s¹siedzkiej,
e) sprawowanie kontroli spo³ecznej nad dzia³alno�ci¹ jed-

nostek organizacyjnych  zwi¹zanych z warunkami ¿ycia na wsi.
2. So³ectwo zarz¹dza przekazanym mu przez Gminê od-

rêbn¹ uchwa³¹ mieniem komunalnym oraz mieniem bêd¹cym
w jego posiadaniu.

3. W zakresie  zwyk³ego zarz¹du mieniem So³ectwo:
1) utrzymuje mienie w stanie nie pogorszonym, poprzez

dokonywanie niezbêdnych napraw, konserwacji i remontów,
2) za³atwia bie¿¹ce sprawy zwi¹zane z eksploatacj¹ mienia,
3) pobiera dochody i korzysta z mienia zgodnie z przezna-

czeniem,
4) mo¿e prowadziæ dzia³alno�æ gospodarcz¹ z u¿yciem

mienia, którym zarz¹dza, w zakresie nie wykraczaj¹cym poza
zadania o charakterze u¿yteczno�ci publicznej,

5) mo¿e oddawaæ w najem, dzier¿awê lub do innego ko-
rzystania lokale, obiekty i grunty po uprzednim uzgodnieniu z
Burmistrzem G³ogówka zasad i warunków tych  czynno�ci,

6) mo¿e zawieraæ umowy z osobami fizycznymi, prawnymi
i jednostkami organizacyjnymi nie posiadaj¹cymi osobowo�ci
prawnej w zakresie okre�lonym w pkt. 1-5,

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

§ 7. Zadania okre�lone w § 6 samorz¹d mieszkañców
wsi realizuje w szczególno�ci poprzez:

1. Podejmowanie uchwa³ w sprawach So³ectwa.
2. Opiniowanie spraw nale¿¹cych do zakresu dzia³ania

samorz¹du mieszkañców.

3. Wspó³uczestnictwo w organizowaniu i przeprowadze-
niu przez Radê Miejsk¹ konsultacji spo³ecznej projektów uchwa³
Rady Miejskiej w sprawach o podstawowym znaczeniu dla
mieszkañców So³ectwa.

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

5. Wspó³pracê z radnymi z terenu  So³ectwa w zakresie
organizacji spotkañ z wyborcami, dy¿urów oraz kierowanie do
nich wniosków dotycz¹cych So³ectwa.

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

§ 8. 1. Do wy³¹cznej w³a�ciwo�ci Zebrania Wiejskiego
nale¿y:

a) wybór i odwo³anie So³tysa
b) wybór i odwo³anie Rady So³ectwa
c) uchwalenie rocznego planu rzeczowo - finansowego

oraz dokonywania w nim zmian
d) opiniowanie o prawach w³asno�ci, u¿ytkowania, zby-

wania lub w innych sprawach rzeczowych i maj¹tkowych zwa-
nych mieniem gminnym

e) opiniowanie celowo�ci utworzenia, poszerzenia i likwi-
dacji So³ectwa lub powo³ywanie jednostek ni¿szego rzêdu.

§ 9. 1. Uchwa³y i opinie Zebrania Wiejskiego So³tys prze-
kazuje Burmistrzowi G³ogówka.

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

3. O sposobie za³atwienia spraw Burmistrz informuje Ze-
branie Wiejskie i So³tysa.

§ 10. Samorz¹d mieszkañców wsi mo¿e uczestniczyæ w
postêpowaniu administracyjnym na zasadach ustalonych w
Kodeksie postêpowania administracyjnego dla organizacji, je-
¿eli to jest uzasadnione celami statutowymi samorz¹du i gdy za
tym przemawia interes spo³eczny mieszkañców So³ectwa.

§ 11. Dla realizacji wspólnych przedsiêwziêæ  samorz¹d
mieszkañców wsi nawi¹zuje wspó³pracê z samorz¹dami miesz-
kañców s¹siednich so³ectw i osiedla, zawiera porozumienia,
okre�laj¹c zakres i sposób wykonywania wspólnych zadañ, mo¿e
podejmowaæ wspólne uchwa³y.

Rozdzia³ III
So³tys i Rada So³ecka

§ 12. 1. Kadencja So³tysa, Rady So³eckiej i innych orga-
nów powo³anych przez Zebranie Wiejskie trwa cztery lata.

2. Dzia³alno�æ So³tysa i Rady So³eckiej ma charakter spo-
³eczny,  Przewodnicz¹cym Rady So³eckiej jest So³tys.

§ 13. 1. Do obowi¹zków So³tysa nale¿y w szczególno�ci:
1) zwo³ywanie Zebrañ Wiejskich,
2) zwo³ywanie posiedzeñ Rady So³eckiej,
3) dzia³anie stosowne do wskazañ Zebrania Wiejskiego,
4) wp³ywanie na wykorzystanie aktywno�ci mieszkañców

s³u¿¹cej poprawie gospodarki i warunków ¿ycia w So³ectwie,
5) reprezentowanie mieszkañców So³ectwa na zewn¹trz,
6) uczestniczenie w naradach So³tysów,
7) pe³nienie roli mê¿a zaufania w miejscowym �rodowisku,
8) wykonywanie powierzonych mu przepisami prawa z

zakresu administracji publicznej,
9) prowadzenie zarz¹du, administracji, gospodarki tymi

sk³adnikami mienia i �rodkami finansowymi, które Gmina prze-
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kaza³a So³ectwu do korzystania. Akceptowanie dokumentów z
tym zwi¹zanych,

10) opiniowanie wniosków mieszkañców So³ectwa w
sprawie przyznania im zasi³ków i innej pomocy, jak równie¿ wnio-
sków o ulgi z zakresu podatków, op³at i innych nale¿no�ci,

11) potwierdzenie okoliczno�ci, których przy za³atwieniu
spraw przez mieszkañców  wymagaj¹ przepisy prawa,

12) sporz¹dzanie sprawozdañ z dzia³alno�ci So³ectwa,
13) wykonywanie innych zadañ nale¿¹cych do So³tysa z

mocy ogólnie obowi¹zuj¹cych przepisów m.in. w zakresie obron-
no�ci i ochrony po¿arowej, inkasa niektórych podatków i op³at,
zapobieganie klêskom ¿ywio³owym oraz usuwanie ich skutków,

14) prowadzenie teczki zawieraj¹cej:
- Statut So³ectwa,
 - protoko³y z Zebrañ So³eckich,
 - sprawozdania i umowy
15) protokó³ z Zebrania So³eckiego winien zawieraæ:
- skrócony opis dyskusji,
- wnioski i uchwa³y przy czym w sprawach poddawanych

pod g³osowanie winien byæ ujêty zapis jak¹ ilo�ci¹ g³osów od-
dano "za" i  "przeciw"  i  " wstrzymuj¹cych siê",

 -za³¹czon¹ listê osób obecnych na Zebraniu.
2. Na Zebraniach Wiejskich So³tys przedk³ada co najmniej

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

3. So³tys mo¿e braæ udzia³ w sesjach Rady Miejskiej.
4. Na sesjach Rady Miejskiej So³tysowi przys³uguje pra-

wo wystêpowania z g³osem doradczym. Mo¿e równie¿ zg³aszaæ
wnioski w imieniu Zebrania Mieszkañców.

§ 14.1. Przy wykonywaniu swoich zadañ,  So³tys wspó³-
dzia³a z Rad¹ So³eck¹:

Rada So³ecka sk³ada siê z 3 - 7 osób, w tym So³tys.
2. Do obowi¹zków Rady So³eckiej nale¿y wspomaganie

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

3. Posiedzenia Rady So³eckiej odbywaj¹ siê co najmniej
1 raz na kwarta³. Posiedzeniom przewodniczy So³tys.

4. Radny z So³ectwa obligatoryjnie uczestniczy w posie-
dzeniu Rady.

5. Rada So³ecka w szczególno�ci:
1) opracowuje i przedk³ada na Zebraniu projekty uchwa³ w spra-

wach bêd¹cych przedmiotem rozpatrywania przez Zebranie,
2) dokonywanie rozliczenia finansowego z zakresu admi-

nistrowania mieniem komunalnym znajduj¹cym siê na terenie
So³ectwa,

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

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

5) organizuje wykonywanie uchwa³ Zebrania Wiejskiego
oraz kontroluje ich realizacjê,

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

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

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

Rozdzia³  IV
Zasady i tryb zwo³ywania Zebrañ Wiejskich oraz wa-

runki wa¿no�ci podejmowania uchwa³

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

 § 17. Zebranie Wiejskie zwo³uje So³tys:

1) z w³asnej inicjatywy,
2) z inicjatywy Rady So³eckiej,
3) na ¿¹danie co najmniej 1/10 mieszkañców uprawnio-

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

§ 18. 1. Zebranie Wiejskie odbywa siê w miarê istniej¹-
cych potrzeb, jednak nie rzadziej ni¿ 2 razy w roku.

2. Termin i miejsce Zebrania Wiejskiego podaje siê do
wiadomo�ci publicznej poprzez og³oszenie na tablicy i obiegówki.

3. Zebranie Wiejskie zwo³ywane na wniosek mieszkañ-
ców, Rady Miejskiej lub Burmistrza winno odbywaæ siê w termi-
nie 7 dni, chyba ¿e wnioskodawca proponuje termin pó�niejszy.

§ 19. 1. Zebranie Wiejskie jest wa¿ne, gdy mieszkañcy
So³ectwa zostali o nim prawid³owo zawiadomieni, zgodnie z wy-
mogami Statutu.

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

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

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

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

§ 21. 1. Zebranie Wiejskie jest uprawnione do przeprowa-
dzenia wyborów oraz podejmowania uchwa³ w obecno�ci co
najmniej 1/5 uprawnionych do g³osowania osób.

2. W przypadku braku okre�lonego w pkt. 1 quorum, na-
stêpnie Zebranie Mieszkañców So³ectwa odbywa siê po up³y-
wie 1/2 godziny od wyznaczonego I terminu Zebrania bez  wzglê-
du na ilo�æ osób uprawnionych do g³osowania, uchwa³y podej-
mowane w drugim terminie s¹ wi¹¿¹ce.

3. Uchwa³y Zebrania zapadaj¹ zwyk³¹ wiêkszo�ci¹ g³o-
sów , tzn. liczba g³osów "za" musi byæ wiêksza od g³osów "przeciw".

4. G³osowanie odbywa siê w sposób jawny. Zebranie mo¿e
postanowiæ o przeprowadzeniu tajnego g³osowania nad kon-
kretn¹ spraw¹.

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

Rozdzia³ V
Tryb wyboru So³tysa i Rady So³eckiej

§ 22. 1. Zebranie Wiejskie, na którym ma byæ dokonany
wybór So³tysa i cz³onków Rady   So³eckiej zarz¹dza Burmistrz. W
tym celu okre�la miejsce, dzieñ, godzinê Zebrania  Wiejskiego
oraz wyznacza przewodnicz¹cego Zebrania.

2. Postanowienia Burmistrza o zwo³aniu Zebrania Wiej-
skiego dla wyboru So³tysa  podaje siê do wiadomo�ci miesz-
kañców  So³ectwa co najmniej na 7 dni przed  wyznaczon¹ dat¹
Zebrania.

§ 23. 1. Wybory So³tysa, cz³onków Rady So³eckiej  lub od-
wo³anie przeprowadza komisja  w sk³adzie co najmniej 3 osób
wybranych spo�ród   uprawnionych uczestników Zebrania. Wy-
bory przeprowadza siê na kartkach do  g³osowania, opatrzonych
pieczêci¹ Rady  Gminy.

2. Do zadañ komisji nale¿y:
-  przyjêcie zg³oszeñ kandydatów,
- przeprowadzenie g³osowania,
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- ustalenie wyników wyborów,
- og³oszenie wyników wyborów,
- sporz¹dzenie protoko³u o wynikach wyborów.
3. Protokó³ podpisuj¹ cz³onkowie  komisji oraz Przewodni-

cz¹cy Zebrania.

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

2. W pierwszej kolejno�ci nale¿y przeprowadziæ zg³oszenia
kandydatów i g³osowanie  dla dokonania wyboru So³tysa. W dru-
giej kolejno�ci wybory cz³onków Rady  So³eckiej.

§ 25. Za wybranych uwa¿a siê kandydatów, którzy uzyskali
najwiêksz¹ liczbê g³osów.

§ 26. Wyboru lub odwo³ania So³tysa i cz³onków Rady So-
³eckiej  dokonuje siê w g³osowaniu tajnym.

§ 27. 1. So³tys i cz³onkowie Rady  So³eckiej s¹ bezpo�red-
nio odpowiedzialni przed  Zebraniem Wiejskim i mog¹ byæ przez
Zebranie Wiejskie odwo³ani przed up³ywem  kadencji, je¿eli nie
wykonuj¹ swoich obowi¹zków, naruszaj¹ postanowienia  Statu-
tu i uchwa³y Zebrania lub dopu�cili siê czynu dyskwalifikuj¹cego
w opinii �rodowiska.  Uzasadniony wniosek o odwo³anie z³o¿ony
przez piêæ osób,  powinien byæ  poddany   g³osowaniu na Zebra-
niu, na którym zosta³ zg³oszony lub na nastêpnym, w terminie do
jednego miesi¹ca.

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

§ 28. 1. W przypadku odwo³ania lub ust¹pienia So³tysa,
Burmistrz zwo³uje Zebranie Wiejskie dla wyboru nowego So³tysa.

2. Wybory dla uzupe³nienia sk³adu Rady So³eckiej lub wy-
brania nowego sk³adu ca³ej Rady So³eckiej, przeprowadza sa-
modzielnie Zebranie Wiejskie, zwo³ane przez So³tysa.

Rozdzia³ VI
Gospodarka finansowa So³ectwa

§ 29.1. So³ectwo prowadzi w³asn¹ gospodarkê finansow¹
na podstawie rocznego planu   finansowo- rzeczowego, uchwa-
lonego przez Zebranie Wiejskie, który stanowi  integraln¹ czê�æ
bud¿etu gmin. Plan powinien byæ uchwalony w terminie do
15  listopada roku poprzedzaj¹cego rok bud¿etowy.

2. So³ectwo uzgadnia plan finansowy i wszystkie jego zmia-
ny z Burmistrzem G³ogówka. Burmistrz mo¿e dokonaæ korekty
planu finansowego So³ectwa w przypadku: niewykonania zadañ
obowi¹zkowych i naruszenia dyscypliny bud¿etowej.

3. So³ectwo dysponuje nastêpuj¹cymi �rodkami finanso-
wymi:

1) �rodkami wydzielonymi w bud¿ecie Gminy,
 2) op³atami z tytu³u prowadzenia dzia³alno�ci i posiadania

mienia komunalnego,
3) dobrowolnymi wp³atami osób fizycznych i prawnych,
4) saldem �rodków pieniê¿nych z roku ubieg³ego.
4.  Z posiadanych �rodków finansowych So³ectwo pokrywa

koszty zwi¹zane z:
1) utrzymaniem mienia komunalnego przekazanego w za-

rz¹d So³ectwu,
2) dofinansowanie czynów spo³ecznych,

3) wyposa¿eniem, remontem i utrzymaniem dróg So³ectwa,
4) wydatkami zwi¹zanymi z utrzymaniem lokali i dzia³al-

no�ci organów So³ectwa,
5) dofinansowaniem dzia³alno�ci kulturalnej, o�wiato-

wej i sportowej,
6) inne, wa¿ne cele So³ectwa, zgodnie z uchwa³¹ Zebra-

nia Wiejskiego, za zgod¹ Burmistrza.
5. Czynno�ci prawne zwi¹zane z realizacj¹ powierzonych

So³ectwu spraw w  zakresie zadañ obowi¹zkowych podejmuje
Burmistrz, po uprzednim,  uzgodnieniu z So³tysem i przy uwzglêd-
nieniu planu finansowego So³ectwa.

6.  So³tys mo¿e podejmowaæ zobowi¹zania zgodnie z
planem finansowym, po  uzyskaniu  kontrasygnaty Skarbnika
Gminy.

7. So³ectwo mo¿e podejmowaæ zobowi¹zania do wyso-
ko�ci posiadanych  �rodków. Zobowi¹zania przekraczaj¹ce stan
w³asnych �rodków musz¹ byæ uzgodnione z Burmistrzem.

Rozdzia³ VII
Nadzór nad dzia³alno�ci¹ So³ectwa

§ 30.1. Rada Miejska sprawuje nadzór nad jednostkami
pomocniczymi w zakresie wykonywanych zadañ.

2. Do podstawowych �rodków nadzoru nale¿y w szcze-
gólno�ci:

 - dokonywanie oceny stanu So³ectwa na sesji,
 - dokonywanie lustracji So³ectwa,
 - rozpatrywanie sprawozdañ z dzia³alno�ci gospodar-

czej, finansowej i  spo³ecznej So³ectwa.
3. Dzia³alno�æ finansow¹  So³ectwa nadzoruje Skarbnik

Gminy.
4. Burmistrz zobowi¹zany jest czuwaæ, aby mienie So³ec-

twa nie by³o nara¿one na szkody i uszczuplenie oraz, aby do-
chody So³ectwa i �wiadczenia pobierane na jego korzy�æ by³y
wydatkowane zgodnie z prawem i Statutem So³ectwa.

5. Organy wykonawcze Gminy i podporz¹dkowane Gmi-
nie jednostki organizacyjne s¹ zobowi¹zane uwzglêdniaæ i re-
alizowaæ uchwa³y i opinie organów So³ectwa, udzielaj¹c odpo-
wiedzi w ci¹gu 14 dni a w razie zajêcia odmiennego stanowi-
ska,  przedstawiæ je wraz z uzasadnieniem.

6. Burmistrz , je¿eli uzna uchwa³y  So³ectwa za wykracza-
j¹ce poza zakres przekazanych im kompetencji i sprzeczne z
prawem - powinien wstrzymaæ ich realizacjê.

7. Organy So³ectwa mog¹ wnie�æ sprzeciw do Burmi-
strza na postêpowanie sprzeczne z pkt. 6, gdy narusza ono
istotne interesy mieszkañców.

8. Burmistrz badaj¹c sprzeciw:
1) uznaje jego zasadno�æ lub
2) w razie uwzglêdnienia sprzeciwu podejmuje decyzjê o

wstrzymaniu rozstrzygniêcia okre�lonego w pkt. 6 i wnosi spra-
wê pod obrady Rady Miejskiej, której uchwa³a ostatecznie roz-
strzyga sprawê.

Rozdzia³ VIII
Postanowienia koñcowe

§ 31. Zmiany Statutu dokonuje Rada Miejska.

 § 32. Statut wchodzi w ¿ycie po up³ywie  14 dni od dnia
og³oszenia w Dzienniku Urzêdowym Województwa Opolskiego.
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Za³¹cznik
do uchwa³y Nr VII/69/2003

Rady Miejskiej w G³ogówku
z dnia 17 czerwca 2003 r.

STATUT  SO£ECTWA
G£OGÓWEK-WINIARY

Rozdzia³ I
Nazwa i teren dzia³ania

§ 1. 1.Ogó³ mieszkañców So³ectwa  G³ogówek - Winiary
stanowi samorz¹d mieszkañców wsi.

2.Nazwa samorz¹du mieszkañców wsi brzmi:  So³ectwo
G³ogówek - Winiary.

§ 2. 1. So³ectwo G³ogówek - Winiary jest jednostk¹ po-
mocnicz¹, której mieszkañcy wspólnie z innymi so³ectwami i
osiedlem  tworz¹ wspólnotê samorz¹dow¹ Gminy G³ogówek.

2.Samorz¹d mieszkañców wsi - So³ectwa G³ogówek - Wi-
niary  dzia³a na podstawie przepisów prawa a w szczególno�ci:

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

- na podstawie Statutu Gminy G³ogówek,
- niniejszego Statutu.

§ 3.Teren dzia³ania So³ectwa obejmuje wie� G³ogówek -
Winiary.

Rozdzia³ II
Organizacja i zakres dzia³ania

§ 4. Organami  So³ectwa s¹:
a)  Zebranie Wiejskie
b) So³tys
c) Rada So³ectwa.

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

2. So³tys jest organem wykonawczym.
3. Rada So³ecka jest organem wspomagaj¹cym dzia³al-

no�æ  So³ectwa.

§ 6.  1.  Do zadañ samorz¹dów mieszkañców wsi - So³ec-
twa nale¿y:

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

b) kszta³towania zasad wspó³¿ycia spo³ecznego,
c) organizowaniu wspólnych prac na rzecz miejsca za-

mieszkania,
d) tworzenie pomocy s¹siedzkiej,
e) sprawowanie kontroli spo³ecznej nad dzia³alno�ci¹ jed-

nostek organizacyjnych  zwi¹zanych z warunkami ¿ycia na wsi.
2. So³ectwo zarz¹dza przekazanym mu przez Gminê od-

rêbn¹ uchwa³¹ mieniem komunalnym oraz mieniem bêd¹cym
w jego posiadaniu.

3. W zakresie  zwyk³ego zarz¹du mieniem So³ectwo:
1) utrzymuje mienie w stanie nie pogorszonym, poprzez

dokonywanie niezbêdnych napraw, konserwacji i remontów,
2) za³atwia bie¿¹ce sprawy zwi¹zane z eksploatacj¹ mienia,
3) pobiera dochody i korzysta z mienia zgodnie z przezna-

czeniem,
4) mo¿e prowadziæ dzia³alno�æ gospodarcz¹ z u¿yciem

mienia, którym zarz¹dza, w zakresie nie wykraczaj¹cym poza
zadania o charakterze u¿yteczno�ci publicznej,

5) mo¿e oddawaæ w najem, dzier¿awê lub do innego ko-
rzystania lokale, obiekty i grunty po uprzednim uzgodnieniu z
Burmistrzem G³ogówka zasad i warunków tych  czynno�ci,

6) mo¿e zawieraæ umowy z osobami fizycznymi, prawny-
mi i jednostkami organizacyjnymi nie posiadaj¹cymi osobowo-
�ci prawnej w zakresie okre�lonym w pkt. 1-5,

7) So³ectwo obowi¹zane jest do stosowania w swojej
dzia³alno�ci ustawy o zamówieniach publicznych.

§ 7. Zadania okre�lone w § 6 samorz¹d mieszkañców
wsi realizuje w szczególno�ci poprzez:

1. Podejmowanie uchwa³ w sprawach So³ectwa.
2. Opiniowanie spraw nale¿¹cych do zakresu dzia³ania

samorz¹du mieszkañców.
3. Wspó³uczestnictwo w organizowaniu i przeprowadze-

niu przez Radê Miejsk¹ konsultacji spo³ecznej projektów uchwa³
Rady Miejskiej w sprawach o podstawowym znaczeniu dla
mieszkañców So³ectwa.

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

5. Wspó³pracê z radnymi z terenu  So³ectwa w zakresie
organizacji spotkañ z wyborcami, dy¿urów oraz kierowanie do
nich wniosków dotycz¹cych So³ectwa.

6. Ustalenie zadañ dla So³tysa do realizacji miêdzy Ze-
braniami Wiejskimi.

§ 8. 1. Do wy³¹cznej w³a�ciwo�ci Zebrania Wiejskiego
nale¿y:

a) wybór i odwo³anie So³tysa
b) wybór i odwo³anie Rady So³ectwa
c) uchwalenie rocznego planu rzeczowo - finansowego

oraz dokonywania w nim zmian
d) opiniowanie o prawach w³asno�ci, u¿ytkowania, zby-

wania lub w innych sprawach rzeczowych i maj¹tkowych zwa-
nych mieniem gminnym

e) opiniowanie celowo�ci utworzenia, poszerzenia i likwi-
dacji So³ectwa lub powo³ywanie jednostek ni¿szego rzêdu.

§ 9. 1. Uchwa³y i opinie Zebrania Wiejskiego So³tys prze-
kazuje Burmistrzowi G³ogówka.

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

3. O sposobie za³atwienia spraw Burmistrz informuje
Zebranie Wiejskie i So³tysa.

§ 10. Samorz¹d mieszkañców wsi mo¿e uczestniczyæ w
postêpowaniu administracyjnym na zasadach ustalonych w
Kodeksie postêpowania administracyjnego dla organizacji, je-
¿eli to jest uzasadnione celami statutowymi samorz¹du i gdy za
tym przemawia interes spo³eczny mieszkañców So³ectwa.

§ 11. Dla realizacji wspólnych przedsiêwziêæ  samorz¹d
mieszkañców wsi nawi¹zuje wspó³pracê z samorz¹dami miesz-
kañców s¹siednich so³ectw i osiedla, zawiera porozumienia,
okre�laj¹c zakres i sposób wykonywania wspólnych zadañ,
mo¿e podejmowaæ wspólne uchwa³y.

Rozdzia³ III
So³tys i Rada So³ecka

§ 12. 1. Kadencja So³tysa, Rady So³eckiej i innych orga-
nów powo³anych przez Zebranie Wiejskie trwa cztery lata.

2. Dzia³alno�æ So³tysa i Rady So³eckiej ma charakter spo-
³eczny,  Przewodnicz¹cym Rady So³eckiej jest So³tys.
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§ 13. 1. Do obowi¹zków So³tysa nale¿y w szczególno�ci:
1) zwo³ywanie Zebrañ Wiejskich,
2) zwo³ywanie posiedzeñ Rady So³eckiej,
3) dzia³anie stosowne do wskazañ Zebrania Wiejskiego,
4) wp³ywanie na wykorzystanie aktywno�ci mieszkañców

s³u¿¹cej poprawie gospodarki i warunków ¿ycia w So³ectwie,
5) reprezentowanie mieszkañców So³ectwa na zewn¹trz,
6) uczestniczenie w naradach So³tysów,
7) pe³nienie roli mê¿a zaufania w miejscowym �rodowisku,
8) wykonywanie powierzonych mu przepisami prawa z za-

kresu administracji publicznej,
9) prowadzenie zarz¹du, administracji, gospodarki tymi

sk³adnikami mienia i �rodkami finansowymi, które Gmina prze-
kaza³a So³ectwu do korzystania. Akceptowanie dokumentów z tym
zwi¹zanych,

10) opiniowanie wniosków mieszkañców So³ectwa w spra-
wie przyznania im zasi³ków i innej pomocy, jak równie¿ wniosków
o ulgi z zakresu podatków, op³at i innych nale¿no�ci,

11) potwierdzenie okoliczno�ci, których przy za³atwieniu
spraw przez mieszkañców  wymagaj¹ przepisy prawa,

12) sporz¹dzanie sprawozdañ z dzia³alno�ci So³ectwa,
13) wykonywanie innych zadañ nale¿¹cych do So³tysa z mocy

ogólnie obowi¹zuj¹cych przepisów m.in. w zakresie obronno�ci i
ochrony po¿arowej, inkasa niektórych podatków i op³at, zapobie-
ganie klêskom ¿ywio³owym oraz usuwanie ich skutków,

14) prowadzenie teczki zawieraj¹cej:
- Statut So³ectwa,
 - protoko³y z Zebrañ So³eckich,
 - sprawozdania i umowy
15) protokó³ z Zebrania So³eckiego winien zawieraæ:
- skrócony opis dyskusji,
- wnioski i uchwa³y przy czym w sprawach poddawanych

pod g³osowanie winien byæ ujêty zapis jak¹ ilo�ci¹ g³osów odda-
no "za" i  "przeciw"  i  " wstrzymuj¹cych siê",

 -za³¹czon¹ listê osób obecnych na Zebraniu.
2. Na Zebraniach Wiejskich So³tys przedk³ada co najmniej

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

3. So³tys mo¿e braæ udzia³ w sesjach Rady Miejskiej.
4. Na sesjach Rady Miejskiej So³tysowi przys³uguje prawo

wystêpowania z g³osem doradczym. Mo¿e równie¿ zg³aszaæ wnio-
ski w imieniu Zebrania Mieszkañców.

§ 14.1. Przy wykonywaniu swoich zadañ,  So³tys wspó³dzia-
³a z Rad¹ So³eck¹:

Rada So³ecka sk³ada siê z 3 - 7 osób, w tym So³tys.
2. Do obowi¹zków Rady So³eckiej nale¿y wspomaganie So³ty-

sa. Rada So³ecka ma charakter opiniodawczy, doradczy i inicjatywny.
3. Posiedzenia Rady So³eckiej odbywaj¹ siê co najmniej

1 raz na kwarta³. Posiedzeniom przewodniczy So³tys.
4. Radny z So³ectwa obligatoryjnie uczestniczy w posie-

dzeniu Rady.
5. Rada So³ecka w szczególno�ci:
1) opracowuje i przedk³ada na Zebraniu projekty uchwa³ w spra-

wach bêd¹cych przedmiotem rozpatrywania przez Zebranie,
2) dokonywanie rozliczenia finansowego z zakresu admini-

strowania mieniem komunalnym znajduj¹cym siê na terenie
So³ectwa,

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

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

5) organizuje wykonywanie uchwa³ Zebrania Wiejskiego
oraz kontroluje ich realizacjê,

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

7) wspó³dzia³a z w³a�ciwymi organizacjami spo³eczny-
mi w celu wspólnej  realizacji zadañ.

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

Rozdzia³  IV
Zasady i tryb zwo³ywania Zebrañ Wiejskich oraz wa-

runki wa¿no�ci podejmowania uchwa³

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

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

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

§ 18. 1. Zebranie Wiejskie odbywa siê w miarê istniej¹-
cych potrzeb, jednak nie rzadziej ni¿ 2 razy w roku.

2. Termin i miejsce Zebrania Wiejskiego podaje siê do
wiadomo�ci publicznej poprzez og³oszenie na tablicy i obiegówki.

3. Zebranie Wiejskie zwo³ywane na wniosek mieszkañ-
ców, Rady Miejskiej lub Burmistrza winno odbywaæ siê w termi-
nie 7 dni , chyba,¿e wnioskodawca proponuje termin pó�niejszy.

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

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

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

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

§ 20. W celu udzielenia So³tysowi sta³ej pomocy w przy-
gotowaniu materia³ów i w organizacji zebrañ, Burmistrz wy-
znacza poszczególnych pracowników Urzêdu Gminy do kon-
taktów z So³ectwem.

§ 21. 1. Zebranie Wiejskie jest uprawnione do przepro-
wadzenia wyborów oraz podejmowania uchwa³ w obecno�ci
co najmniej 1/5 uprawnionych do g³osowania osób.

2. W przypadku braku okre�lonego w pkt. 1 quorum, na-
stêpnie Zebranie Mieszkañców So³ectwa odbywa siê po up³y-
wie 1/2 godziny od wyznaczonego I terminu Zebrania bez  wzglê-
du na ilo�æ osób uprawnionych do g³osowania, uchwa³y po-
dejmowane w drugim terminie s¹ wi¹¿¹ce.

3. Uchwa³y Zebrania zapadaj¹ zwyk³¹ wiêkszo�ci¹ g³o-
sów , tzn. liczba g³osów "za" musi byæ wiêksza od g³osów "przeciw".

4. G³osowanie odbywa siê w sposób jawny. Zebranie
mo¿e postanowiæ o przeprowadzeniu tajnego g³osowania nad
konkretn¹ spraw¹.

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

Rozdzia³ V
Tryb wyboru So³tysa i Rady So³eckiej

§ 22. 1. Zebranie Wiejskie, na którym ma byæ dokonany
wybór So³tysa i cz³onków Rady   So³eckiej zarz¹dza Burmistrz.
W tym celu okre�la miejsce, dzieñ, godzinê Zebrania  Wiej-
skiego oraz wyznacza przewodnicz¹cego Zebrania.
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2. Postanowienia Burmistrza o zwo³aniu Zebrania Wiejskiego
dla wyboru So³tysa  podaje siê do wiadomo�ci mieszkañców  So³ec-
twa co najmniej na 7 dni przed  wyznaczon¹ dat¹ Zebrania.

§ 23. 1. Wybory So³tysa, cz³onków Rady So³eckiej  lub od-
wo³anie przeprowadza komisja  w sk³adzie co najmniej 3 osób
wybranych spo�ród   uprawnionych uczestników Zebrania. Wy-
bory przeprowadza siê na kartkach do  g³osowania, opatrzonych
pieczêci¹ Rady  Gminy.

2. Do zadañ komisji nale¿y:
-  przyjêcie zg³oszeñ kandydatów,
- przeprowadzenie g³osowania,
- ustalenie wyników wyborów,
- og³oszenie wyników wyborów,
- sporz¹dzenie protoko³u o wynikach wyborów.
3. Protokó³ podpisuj¹ cz³onkowie  komisji oraz Przewod-

nicz¹cy Zebrania.

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

2. W pierwszej kolejno�ci nale¿y przeprowadziæ zg³osze-
nia kandydatów i g³osowanie  dla dokonania wyboru So³tysa. W
drugiej kolejno�ci wybory cz³onków Rady  So³eckiej.

§ 25. Za wybranych uwa¿a siê kandydatów, którzy uzyskali
najwiêksz¹ liczbê g³osów.

§ 26. Wyboru lub odwo³ania So³tysa i cz³onków Rady So-
³eckiej  dokonuje siê w g³osowaniu tajnym

§ 27. 1. So³tys i cz³onkowie Rady  So³eckiej s¹ bezpo�red-
nio odpowiedzialni przed  Zebraniem Wiejskim i mog¹ byæ przez
Zebranie Wiejskie odwo³ani przed up³ywem  kadencji, je¿eli nie
wykonuj¹ swoich obowi¹zków, naruszaj¹ postanowienia  Statu-
tu i uchwa³y Zebrania lub dopu�cili siê czynu dyskwalifikuj¹ce-
go w opinii �rodowiska.  Uzasadniony wniosek o odwo³anie
z³o¿ony przez piêæ osób,  powinien byæ  poddany   g³osowaniu na
Zebraniu, na którym zosta³ zg³oszony lub na nastêpnym, w ter-
minie do jednego miesi¹ca.

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

§ 28. 1. W przypadku odwo³ania lub ust¹pienia So³tysa,
Burmistrz zwo³uje Zebranie Wiejskie dla wyboru nowego So³tysa.

2. Wybory dla uzupe³nienia sk³adu Rady So³eckiej lub wy-
brania nowego sk³adu ca³ej Rady So³eckiej, przeprowadza sa-
modzielnie Zebranie Wiejskie, zwo³ane przez So³tysa.

Rozdzia³ VI
Gospodarka finansowa So³ectwa

§ 29.1. So³ectwo prowadzi w³asn¹ gospodarkê finanso-
w¹ na podstawie rocznego planu   finansowo- rzeczowego,
uchwalonego przez Zebranie Wiejskie, który stanowi  integraln¹
czê�æ  bud¿etu gmin. Plan powinien byæ uchwalony w terminie
do 15  listopada roku poprzedzaj¹cego rok bud¿etowy.

2. So³ectwo uzgadnia plan finansowy i wszystkie jego zmia-
ny z Burmistrzem G³ogówka. Burmistrz mo¿e dokonaæ korekty
planu finansowego So³ectwa w przypadku: niewykonania za-
dañ obowi¹zkowych i naruszenia dyscypliny bud¿etowej.

3. So³ectwo dysponuje nastêpuj¹cymi �rodkami finansowymi:
1) �rodkami wydzielonymi w bud¿ecie Gminy,
 2) op³atami z tytu³u prowadzenia dzia³alno�ci i posiada-

nia mienia komunalnego,
3) dobrowolnymi wp³atami osób fizycznych i prawnych,
4) saldem �rodków pieniê¿nych z roku ubieg³ego.

4.  Z posiadanych �rodków finansowych So³ectwo pokry-
wa koszty zwi¹zane z:

1) utrzymaniem mienia komunalnego przekazanego w za-
rz¹d So³ectwu,

2) dofinansowanie czynów spo³ecznych,
3) wyposa¿eniem, remontem i utrzymaniem dróg So³ectwa,
4) wydatkami zwi¹zanymi z utrzymaniem lokali i dzia³alno-

�ci organów So³ectwa,
5) dofinansowaniem dzia³alno�ci kulturalnej, o�wiatowej

i sportowej,
6) inne, wa¿ne cele So³ectwa, zgodnie z uchwa³¹ Zebra-

nia Wiejskiego, za zgod¹ Burmistrza.
5. Czynno�ci prawne zwi¹zane z realizacj¹ powierzonych

So³ectwu spraw w  zakresie zadañ obowi¹zkowych podejmuje
Burmistrz, po uprzednim,  uzgodnieniu z So³tysem i przy uwzglêd-
nieniu planu finansowego So³ectwa.

6.  So³tys mo¿e podejmowaæ zobowi¹zania zgodnie z planem
finansowym, po  uzyskaniu  kontrasygnaty Skarbnika Gminy.

7. So³ectwo mo¿e podejmowaæ zobowi¹zania do wysoko-
�ci posiadanych  �rodków. Zobowi¹zania przekraczaj¹ce stan
w³asnych �rodków musz¹ byæ   uzgodnione z Burmistrzem.

Rozdzia³ VII
Nadzór nad dzia³alno�ci¹ So³ectwa

§ 30.1. Rada Miejska sprawuje nadzór nad jednostkami
pomocniczymi w zakresie   wykonywanych zadañ.

2. Do podstawowych �rodków nadzoru nale¿y w szcze-
gólno�ci:

 - dokonywanie oceny stanu So³ectwa na sesji,
 - dokonywanie lustracji So³ectwa,
- rozpatrywanie sprawozdañ z dzia³alno�ci gospodarczej,

finansowej i  spo³ecznej So³ectwa.
3. Dzia³alno�æ finansow¹  So³ectwa nadzoruje Skarbnik

Gminy.
4. Burmistrz zobowi¹zany jest czuwaæ, aby mienie So³ec-

twa nie by³o nara¿one na szkody i uszczuplenie oraz, aby docho-
dy So³ectwa i �wiadczenia pobierane na jego korzy�æ by³y wy-
datkowane zgodnie z prawem i Statutem So³ectwa.

5. Organy wykonawcze Gminy i podporz¹dkowane Gmi-
nie jednostki organizacyjne s¹ zobowi¹zane uwzglêdniaæ i re-
alizowaæ uchwa³y i opinie organów So³ectwa, udzielaj¹c odpo-
wiedzi w ci¹gu 14 dni a w razie zajêcia odmiennego stanowi-
ska,  przedstawiæ je wraz z uzasadnieniem.

6. Burmistrz , je¿eli uzna uchwa³y  So³ectwa za wykraczaj¹-
ce poza zakres przekazanych im kompetencji i sprzeczne z pra-
wem - powinien wstrzymaæ ich realizacjê.

7. Organy So³ectwa mog¹ wnie�æ sprzeciw do Burmistrza
na postêpowanie sprzeczne z pkt. 6, gdy narusza ono istotne
interesy mieszkañców.

8. Burmistrz badaj¹c sprzeciw:
1) uznaje jego zasadno�æ lub
2) w razie uwzglêdnienia sprzeciwu podejmuje decyzjê o

wstrzymaniu rozstrzygniêcia okre�lonego w pkt. 6 i wnosi spra-
wê pod obrady Rady Miejskiej, której uchwa³a ostatecznie roz-
strzyga sprawê.

Rozdzia³ VIII
Postanowienia koñcowe

§ 31. Zmiany Statutu dokonuje Rada Miejska.

§ 32. Statut wchodzi w ¿ycie po up³ywie  14 dni od dnia
og³oszenia w Dzienniku Urzêdowym Województwa Opolskiego.
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Za³¹cznik
do uchwa³y Nr VII/69/2003

Rady Miejskiej w G³ogówku
z dnia 17 czerwca 2003 r.

STATUT  SO£ECTWA
G£OGÓWEK-G£OGOWIEC

Rozdzia³ I
Nazwa i teren dzia³ania

§ 1. 1.Ogó³ mieszkañców  So³ectwa G³ogówek-G³ogowiec
stanowi samorz¹d mieszkañców wsi.

2.Nazwa samorz¹du mieszkañców wsi brzmi: So³ectwo
G³ogowiec.

§ 2.1.So³ectwo G³ogówek-G³ogowiec jest jednostk¹ po-
mocnicz¹, której mieszkañcy wspólnie z innymi so³ectwami i
osiedlem  tworz¹ wspólnotê samorz¹dow¹ Gminy G³ogówek.

2.Samorz¹d mieszkañców wsi - So³ectwa G³ogówek-G³o-
gowiec dzia³a na podstawie przepisów prawa a w szczególno-
�ci:

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

- na podstawie Statutu Gminy G³ogówek,
- niniejszego Statutu.

§ 3. Teren dzia³ania So³ectwa obejmuje wie� G³ogowiec.

Rozdzia³ II
Organizacja i zakres dzia³ania

§ 4. Organami  So³ectwa s¹:
a)  Zebranie Wiejskie
b) So³tys
c) Rada So³ectwa.

§ 5.1. Zebranie Wiejskie jest organem uchwa³odawczym
w So³ectwie.

2. So³tys jest organem wykonawczym.
3. Rada So³ecka jest organem wspomagaj¹cym dzia³al-

no�æ  So³ectwa.

§ 6.  1.  Do zadañ samorz¹dów mieszkañców wsi - So³ec-
twa nale¿y:

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

b) kszta³towania zasad wspó³¿ycia spo³ecznego,
c) organizowaniu wspólnych prac na rzecz miejsca za-

mieszkania,
d) tworzenie pomocy s¹siedzkiej,
e) sprawowanie kontroli spo³ecznej nad dzia³alno�ci¹ jed-

nostek organizacyjnych  zwi¹zanych z warunkami ¿ycia na wsi.
2. So³ectwo zarz¹dza przekazanym mu przez Gminê od-

rêbn¹ uchwa³¹ mieniem komunalnym oraz mieniem bêd¹cym
w jego posiadaniu.

3. W zakresie  zwyk³ego zarz¹du mieniem So³ectwo:
1) utrzymuje mienie w stanie nie pogorszonym, poprzez

dokonywanie niezbêdnych napraw, konserwacji i remontów,
2) za³atwia bie¿¹ce sprawy zwi¹zane z eksploatacj¹ mienia,
3) pobiera dochody i korzysta z mienia zgodnie z przezna-

czeniem,
4) mo¿e prowadziæ dzia³alno�æ gospodarcz¹ z u¿yciem

mienia, którym zarz¹dza, w zakresie nie wykraczaj¹cym poza
zadania o charakterze u¿yteczno�ci publicznej,

5) mo¿e oddawaæ w najem, dzier¿awê lub do innego ko-
rzystania lokale, obiekty i grunty po uprzednim uzgodnieniu z
Burmistrzem G³ogówka zasad i warunków tych  czynno�ci,

6) mo¿e zawieraæ umowy z osobami fizycznymi, prawnymi
i jednostkami organizacyjnymi nie posiadaj¹cymi osobowo�ci
prawnej w zakresie okre�lonym w pkt. 1-5,

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

§ 7. Zadania okre�lone w § 6 samorz¹d mieszkañców
wsi realizuje w szczególno�ci poprzez:

1. Podejmowanie uchwa³ w sprawach So³ectwa.
2. Opiniowanie spraw nale¿¹cych do zakresu dzia³ania

samorz¹du mieszkañców.
3. Wspó³uczestnictwo w organizowaniu i przeprowadze-

niu przez Radê Miejsk¹ konsultacji spo³ecznej projektów uchwa³
Rady Miejskiej w sprawach o podstawowym znaczeniu dla
mieszkañców So³ectwa.

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

5. Wspó³pracê z radnymi z terenu  So³ectwa w zakresie
organizacji spotkañ z wyborcami, dy¿urów oraz kierowanie do
nich wniosków dotycz¹cych So³ectwa.

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

§ 8. 1. Do wy³¹cznej w³a�ciwo�ci Zebrania Wiejskiego
nale¿y:

a) wybór i odwo³anie So³tysa
b) wybór i odwo³anie Rady So³ectwa
c) uchwalenie rocznego planu rzeczowo - finansowego

oraz dokonywania w nim zmian
d) opiniowanie o prawach w³asno�ci, u¿ytkowania, zby-

wania lub w innych sprawach rzeczowych i maj¹tkowych zwa-
nych mieniem gminnym

e) opiniowanie celowo�ci utworzenia, poszerzenia i likwi-
dacji So³ectwa lub powo³ywanie jednostek ni¿szego rzêdu.

§ 9. 1. Uchwa³y i opinie Zebrania Wiejskiego So³tys prze-
kazuje Burmistrzowi G³ogówka.

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

3. O sposobie za³atwienia spraw Burmistrz informuje Ze-
branie Wiejskie i So³tysa.

§ 10. Samorz¹d mieszkañców wsi mo¿e uczestniczyæ w
postêpowaniu administracyjnym na zasadach ustalonych w
Kodeksie postêpowania administracyjnego dla organizacji, je-
¿eli to jest uzasadnione celami statutowymi samorz¹du i gdy za
tym przemawia interes spo³eczny mieszkañców So³ectwa.

§ 11. Dla realizacji wspólnych przedsiêwziêæ  samorz¹d
mieszkañców wsi nawi¹zuje wspó³pracê z samorz¹dami miesz-
kañców s¹siednich so³ectw i osiedla, zawiera porozumienia,
okre�laj¹c zakres i sposób wykonywania wspólnych zadañ, mo¿e
podejmowaæ wspólne uchwa³y.

Rozdzia³ III
So³tys i Rada So³ecka

§ 12. 1. Kadencja So³tysa, Rady So³eckiej i innych orga-
nów powo³anych przez Zebranie Wiejskie trwa cztery lata.

2. Dzia³alno�æ So³tysa i Rady So³eckiej ma charakter spo-
³eczny,  Przewodnicz¹cym Rady So³eckiej jest So³tys.
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§ 13. 1. Do obowi¹zków So³tysa nale¿y w szczególno�ci:
1) zwo³ywanie Zebrañ Wiejskich,
2) zwo³ywanie posiedzeñ Rady So³eckiej,
3) dzia³anie stosowne do wskazañ Zebrania Wiejskiego,
4) wp³ywanie na wykorzystanie aktywno�ci mieszkañców

s³u¿¹cej poprawie gospodarki i warunków ¿ycia w So³ectwie,
5) reprezentowanie mieszkañców So³ectwa na zewn¹trz,
6) uczestniczenie w naradach So³tysów,
7) pe³nienie roli mê¿a zaufania w miejscowym �rodowisku,
8) wykonywanie powierzonych mu przepisami prawa z

zakresu administracji publicznej,
9) prowadzenie zarz¹du, administracji, gospodarki tymi sk³ad-

nikami mienia i �rodkami finansowymi, które Gmina przekaza³a So-
³ectwu do korzystania. Akceptowanie dokumentów z tym zwi¹zanych,

10) opiniowanie wniosków mieszkañców So³ectwa w
sprawie przyznania im zasi³ków i innej pomocy, jak równie¿ wnio-
sków o ulgi z zakresu podatków, op³at i innych nale¿no�ci,

11) potwierdzenie okoliczno�ci, których przy za³atwieniu
spraw przez mieszkañców  wymagaj¹ przepisy prawa,

12) sporz¹dzanie sprawozdañ z dzia³alno�ci So³ectwa,
13) wykonywanie innych zadañ nale¿¹cych do So³tysa z

mocy ogólnie obowi¹zuj¹cych przepisów m.in. w zakresie obron-
no�ci i ochrony po¿arowej, inkasa niektórych podatków i op³at,
zapobieganie klêskom ¿ywio³owym oraz usuwanie ich skutków,

14) prowadzenie teczki zawieraj¹cej:
- Statut So³ectwa,
 - protoko³y z Zebrañ So³eckich,
 - sprawozdania i umowy
15) protokó³ z Zebrania So³eckiego winien zawieraæ:
- skrócony opis dyskusji,
- wnioski i uchwa³y przy czym w sprawach poddawanych

pod g³osowanie winien byæ ujêty zapis jak¹ ilo�ci¹ g³osów od-
dano "za" i  "przeciw"  i  " wstrzymuj¹cych siê",

 -za³¹czon¹ listê osób obecnych na Zebraniu.
2. Na Zebraniach Wiejskich So³tys przedk³ada co najmniej

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

3. So³tys mo¿e braæ udzia³ w sesjach Rady Miejskiej.
4. Na sesjach Rady Miejskiej So³tysowi przys³uguje pra-

wo wystêpowania z g³osem doradczym. Mo¿e równie¿ zg³aszaæ
wnioski w imieniu Zebrania Mieszkañców.

§ 14.1. Przy wykonywaniu swoich zadañ,  So³tys wspó³-
dzia³a z Rad¹ So³eck¹:

Rada So³ecka sk³ada siê z 3 - 7 osób, w tym So³tys.
2. Do obowi¹zków Rady So³eckiej nale¿y wspomaganie

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

3. Posiedzenia Rady So³eckiej odbywaj¹ siê co najmniej
1 raz na kwarta³. Posiedzeniom przewodniczy So³tys.

4. Radny z So³ectwa obligatoryjnie uczestniczy w posie-
dzeniu Rady.

5. Rada So³ecka w szczególno�ci:
1) opracowuje i przedk³ada na Zebraniu projekty uchwa³ w spra-

wach bêd¹cych przedmiotem rozpatrywania przez Zebranie,
2) dokonywanie rozliczenia finansowego z zakresu admi-

nistrowania mieniem komunalnym znajduj¹cym siê na terenie
So³ectwa,

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

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

5) organizuje wykonywanie uchwa³ Zebrania Wiejskiego
oraz kontroluje ich realizacjê,

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

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

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

Rozdzia³  IV
Zasady i tryb zwo³ywania Zebrañ Wiejskich oraz wa-

runki wa¿no�ci podejmowania uchwa³

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

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

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

§ 18. 1. Zebranie Wiejskie odbywa siê w miarê istniej¹-
cych potrzeb, jednak nie rzadziej ni¿ 2 razy w roku.

2. Termin i miejsce Zebrania Wiejskiego podaje siê do
wiadomo�ci publicznej poprzez og³oszenie na tablicy i obiegówki.

3. Zebranie Wiejskie zwo³ywane na wniosek mieszkañ-
ców, Rady Miejskiej lub Burmistrza winno odbywaæ siê w termi-
nie 7 dni, chyba ¿e wnioskodawca proponuje termin pó�niejszy.

§ 19. 1. Zebranie Wiejskie jest wa¿ne, gdy mieszkañcy
So³ectwa zostali o nim prawid³owo zawiadomieni, zgodnie z wy-
mogami Statutu.

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

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

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

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

§ 21. 1. Zebranie Wiejskie jest uprawnione do przeprowa-
dzenia wyborów oraz podejmowania uchwa³ w obecno�ci co
najmniej 1/5 uprawnionych do g³osowania osób.

2. W przypadku braku okre�lonego w pkt. 1 quorum, na-
stêpnie Zebranie Mieszkañców So³ectwa odbywa siê po up³y-
wie 1/2 godziny od wyznaczonego I terminu Zebrania bez  wzglê-
du na ilo�æ osób uprawnionych do g³osowania, uchwa³y podej-
mowane w drugim terminie s¹ wi¹¿¹ce.

3. Uchwa³y Zebrania zapadaj¹ zwyk³¹ wiêkszo�ci¹ g³o-
sów , tzn. liczba g³osów "za" musi byæ wiêksza od g³osów "przeciw".

4. G³osowanie odbywa siê w sposób jawny. Zebranie mo¿e
postanowiæ o przeprowadzeniu tajnego g³osowania nad kon-
kretn¹ spraw¹.

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

Rozdzia³ V
Tryb wyboru So³tysa i Rady So³eckiej

§ 22. 1. Zebranie Wiejskie, na którym ma byæ dokonany
wybór So³tysa i cz³onków Rady   So³eckiej zarz¹dza Burmistrz. W
tym celu okre�la miejsce, dzieñ, godzinê Zebrania  Wiejskiego
oraz wyznacza przewodnicz¹cego Zebrania.
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2. Postanowienia Burmistrza o zwo³aniu Zebrania Wiej-
skiego dla wyboru So³tysa  podaje siê do wiadomo�ci miesz-
kañców  So³ectwa co najmniej na 7 dni przed  wyznaczon¹ dat¹
Zebrania.

§ 23. 1. Wybory So³tysa, cz³onków Rady So³eckiej  lub od-
wo³anie przeprowadza komisja  w sk³adzie co najmniej 3 osób
wybranych spo�ród   uprawnionych uczestników Zebrania. Wy-
bory przeprowadza siê na kartkach do  g³osowania, opatrzonych
pieczêci¹ Rady  Gminy.

2. Do zadañ komisji nale¿y:
-  przyjêcie zg³oszeñ kandydatów,
- przeprowadzenie g³osowania,
- ustalenie wyników wyborów,
- og³oszenie wyników wyborów,
- sporz¹dzenie protoko³u o wynikach wyborów.
3. Protokó³ podpisuj¹ cz³onkowie  komisji oraz Przewodni-

cz¹cy Zebrania.

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

2. W pierwszej kolejno�ci nale¿y przeprowadziæ zg³oszenia
kandydatów i g³osowanie  dla dokonania wyboru So³tysa. W dru-
giej kolejno�ci wybory cz³onków Rady  So³eckiej.

§ 25. Za wybranych uwa¿a siê kandydatów, którzy uzyskali
najwiêksz¹ liczbê g³osów.

§ 26. Wyboru lub odwo³ania So³tysa i cz³onków Rady So-
³eckiej  dokonuje siê w g³osowaniu tajnym

§ 27. 1. So³tys i cz³onkowie Rady  So³eckiej s¹ bezpo�red-
nio odpowiedzialni przed  Zebraniem Wiejskim i mog¹ byæ przez
Zebranie Wiejskie odwo³ani przed up³ywem  kadencji, je¿eli nie
wykonuj¹ swoich obowi¹zków, naruszaj¹ postanowienia  Statu-
tu i uchwa³y Zebrania lub dopu�cili siê czynu dyskwalifikuj¹cego
w opinii �rodowiska.  Uzasadniony wniosek o odwo³anie z³o¿ony
przez piêæ osób,  powinien byæ  poddany   g³osowaniu na Zebra-
niu, na którym zosta³ zg³oszony lub na nastêpnym, w terminie do
jednego miesi¹ca.

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

§ 28. 1. W przypadku odwo³ania lub ust¹pienia So³tysa,
Burmistrz zwo³uje Zebranie Wiejskie dla wyboru nowego So³tysa.

2. Wybory dla uzupe³nienia sk³adu Rady So³eckiej lub wy-
brania nowego sk³adu ca³ej Rady So³eckiej, przeprowadza sa-
modzielnie Zebranie Wiejskie, zwo³ane przez So³tysa.

Rozdzia³ VI
Gospodarka finansowa So³ectwa

§ 29.1. So³ectwo prowadzi w³asn¹ gospodarkê finansow¹
na podstawie rocznego planu   finansowo- rzeczowego, uchwa-
lonego przez Zebranie Wiejskie, który stanowi  integraln¹ czê�æ
bud¿etu gmin. Plan powinien byæ uchwalony w terminie do
15  listopada roku poprzedzaj¹cego rok bud¿etowy.

2. So³ectwo uzgadnia plan finansowy i wszystkie jego zmia-
ny z Burmistrzem G³ogówka. Burmistrz mo¿e dokonaæ korekty
planu finansowego So³ectwa w przypadku: niewykonania zadañ
obowi¹zkowych i naruszenia dyscypliny bud¿etowej.

3. So³ectwo dysponuje nastêpuj¹cymi �rodkami finansowymi:
1) �rodkami wydzielonymi w bud¿ecie Gminy,
 2) op³atami z tytu³u prowadzenia dzia³alno�ci i posiadania

mienia komunalnego,

3) dobrowolnymi wp³atami osób fizycznych i prawnych,
4) saldem �rodków pieniê¿nych z roku ubieg³ego.
4.  Z posiadanych �rodków finansowych So³ectwo pokry-

wa koszty zwi¹zane z:
1) utrzymaniem mienia komunalnego przekazanego w

zarz¹d So³ectwu,
2) dofinansowanie czynów spo³ecznych,
3) wyposa¿eniem, remontem i utrzymaniem dróg So³ectwa,
4) wydatkami zwi¹zanymi z utrzymaniem lokali i dzia³al-

no�ci organów So³ectwa,
5) dofinansowaniem dzia³alno�ci kulturalnej, o�wiato-

wej i sportowej,
6) inne, wa¿ne cele So³ectwa, zgodnie z uchwa³¹ Zebra-

nia Wiejskiego, za zgod¹ Burmistrza.
5. Czynno�ci prawne zwi¹zane z realizacj¹ powierzonych

So³ectwu spraw w  zakresie zadañ obowi¹zkowych podejmuje
Burmistrz, po uprzednim,  uzgodnieniu z So³tysem i przy uwzglêd-
nieniu planu finansowego So³ectwa.

6.  So³tys mo¿e podejmowaæ zobowi¹zania zgodnie z
planem finansowym, po  uzyskaniu  kontrasygnaty Skarbnika
Gminy.

7. So³ectwo mo¿e podejmowaæ zobowi¹zania do wyso-
ko�ci posiadanych  �rodków. Zobowi¹zania przekraczaj¹ce stan
w³asnych �rodków musz¹ byæ   uzgodnione z Burmistrzem.

Rozdzia³ VII
Nadzór nad dzia³alno�ci¹ So³ectwa

§ 30.1. Rada Miejska sprawuje nadzór nad jednostkami
pomocniczymi w zakresie   wykonywanych zadañ.

2. Do podstawowych �rodków nadzoru nale¿y w szcze-
gólno�ci:

 - dokonywanie oceny stanu So³ectwa na sesji,
 - dokonywanie lustracji So³ectwa,
- rozpatrywanie sprawozdañ z dzia³alno�ci gospodarczej,

finansowej i  spo³ecznej So³ectwa.
3. Dzia³alno�æ finansow¹  So³ectwa nadzoruje Skarbnik

Gminy.
4. Burmistrz zobowi¹zany jest czuwaæ, aby mienie So³ec-

twa nie by³o nara¿one na szkody i uszczuplenie oraz, aby do-
chody So³ectwa i �wiadczenia pobierane na jego korzy�æ by³y
wydatkowane zgodnie z prawem i Statutem So³ectwa.

5. Organy wykonawcze Gminy i podporz¹dkowane Gmi-
nie jednostki organizacyjne s¹ zobowi¹zane uwzglêdniaæ i re-
alizowaæ uchwa³y i opinie organów So³ectwa, udzielaj¹c odpo-
wiedzi w ci¹gu 14 dni a w razie zajêcia odmiennego stanowi-
ska,  przedstawiæ je wraz z uzasadnieniem.

6. Burmistrz , je¿eli uzna uchwa³y  So³ectwa za wykracza-
j¹ce poza zakres przekazanych im kompetencji i sprzeczne z
prawem - powinien wstrzymaæ ich realizacjê.

7. Organy So³ectwa mog¹ wnie�æ sprzeciw do Burmi-
strza na postêpowanie sprzeczne z pkt. 6, gdy narusza ono
istotne interesy mieszkañców.

8. Burmistrz badaj¹c sprzeciw:
1) uznaje jego zasadno�æ lub
2) w razie uwzglêdnienia sprzeciwu podejmuje decyzjê o

wstrzymaniu rozstrzygniêcia okre�lonego w pkt. 6 i wnosi spra-
wê pod obrady Rady Miejskiej, której uchwa³a ostatecznie roz-
strzyga sprawê.

Rozdzia³ VIII
Postanowienia koñcowe

§ 31. Zmiany Statutu dokonuje Rada Miejska.

 § 32. Statut wchodzi w ¿ycie po up³ywie  14 dni od dnia
og³oszenia w Dzienniku Urzêdowym Województwa Opolskiego.
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Za³¹cznik
do uchwa³y Nr VII/69/2003

Rady Miejskiej w G³ogówku
z dnia 17 czerwca 2003 r.

STATUT  SO£ECTWA
BIEDRZYCHOWICE

Rozdzia³ I
Nazwa i teren dzia³ania

§ 1.1.Ogó³ mieszkañców So³ectwa Biedrzychowice sta-
nowi samorz¹d mieszkañców wsi.

2.Nazwa samorz¹du mieszkañców wsi brzmi:  So³ectwo
Biedrzychowice.

§ 2.1.So³ectwo Biedrzychowice jest jednostk¹ pomocni-
cz¹, której mieszkañcy wspólnie z innymi so³ectwami i osie-
dlem  tworz¹ wspólnotê samorz¹dow¹  Gminy G³ogówek.

2.Samorz¹d mieszkañców wsi - So³ectwa Biedrzychowi-
ce dzia³a na podstawie przepisów prawa a w szczególno�ci:

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

- na podstawie Statutu Gminy G³ogówek,
- niniejszego Statutu.

§ 3.Teren dzia³ania So³ectwa obejmuje wie� Biedrzycho-
wice.

Rozdzia³ II
Organizacja i zakres dzia³ania

§ 4. Organami  So³ectwa s¹:
a)  Zebranie Wiejskie
b) So³tys
c) Rada So³ectwa.

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

2. So³tys jest organem wykonawczym.
3. Rada So³ecka jest organem wspomagaj¹cym dzia³al-

no�æ  So³ectwa.

§ 6.  1.  Do zadañ samorz¹dów mieszkañców wsi - So³ec-
twa nale¿y:

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

b) kszta³towania zasad wspó³¿ycia spo³ecznego,
c) organizowaniu wspólnych prac na rzecz miejsca za-

mieszkania,
d) tworzenie pomocy s¹siedzkiej,
e) sprawowanie kontroli spo³ecznej nad dzia³alno�ci¹ jed-

nostek organizacyjnych  zwi¹zanych z warunkami ¿ycia na wsi.
2. So³ectwo zarz¹dza przekazanym mu przez Gminê od-

rêbn¹ uchwa³¹ mieniem komunalnym oraz mieniem bêd¹cym
w jego posiadaniu.

3. W zakresie  zwyk³ego zarz¹du mieniem So³ectwo:
1) utrzymuje mienie w stanie nie pogorszonym, poprzez

dokonywanie niezbêdnych napraw, konserwacji i remontów,
2) za³atwia bie¿¹ce sprawy zwi¹zane z eksploatacj¹ mienia,
3) pobiera dochody i korzysta z mienia zgodnie z przezna-

czeniem,
4) mo¿e prowadziæ dzia³alno�æ gospodarcz¹ z u¿yciem

mienia, którym zarz¹dza, w zakresie nie wykraczaj¹cym poza
zadania o charakterze u¿yteczno�ci publicznej,

5) mo¿e oddawaæ w najem, dzier¿awê lub do innego ko-
rzystania lokale, obiekty i grunty po uprzednim uzgodnieniu z
Burmistrzem G³ogówka zasad i warunków tych  czynno�ci,

6) mo¿e zawieraæ umowy z osobami fizycznymi, prawnymi
i jednostkami organizacyjnymi nie posiadaj¹cymi osobowo�ci
prawnej w zakresie okre�lonym w pkt. 1-5,

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

§ 7. Zadania okre�lone w § 6 samorz¹d mieszkañców
wsi realizuje w szczególno�ci poprzez:

1. Podejmowanie uchwa³ w sprawach So³ectwa.
2. Opiniowanie spraw nale¿¹cych do zakresu dzia³ania

samorz¹du mieszkañców.
3. Wspó³uczestnictwo w organizowaniu i przeprowadze-

niu przez Radê Miejsk¹ konsultacji spo³ecznej projektów uchwa³
Rady Miejskiej w sprawach o podstawowym znaczeniu dla
mieszkañców So³ectwa.

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

5. Wspó³pracê z radnymi z terenu  So³ectwa w zakresie
organizacji spotkañ z wyborcami, dy¿urów oraz kierowanie do
nich wniosków dotycz¹cych So³ectwa.

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

§ 8. 1. Do wy³¹cznej w³a�ciwo�ci Zebrania Wiejskiego
nale¿y:

a) wybór i odwo³anie So³tysa
b) wybór i odwo³anie Rady So³ectwa
c) uchwalenie rocznego planu rzeczowo - finansowego

oraz dokonywania w nim zmian
d) opiniowanie o prawach w³asno�ci, u¿ytkowania, zby-

wania lub w innych sprawach rzeczowych i maj¹tkowych zwa-
nych mieniem gminnym

e) opiniowanie celowo�ci utworzenia, poszerzenia i likwi-
dacji So³ectwa lub powo³ywanie jednostek ni¿szego rzêdu.

§ 9. 1. Uchwa³y i opinie Zebrania Wiejskiego So³tys prze-
kazuje Burmistrzowi G³ogówka.

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

3. O sposobie za³atwienia spraw Burmistrz informuje Ze-
branie Wiejskie i So³tysa.

§ 10. Samorz¹d mieszkañców wsi mo¿e uczestniczyæ w
postêpowaniu administracyjnym na zasadach ustalonych w
Kodeksie postêpowania administracyjnego dla organizacji, je-
¿eli to jest uzasadnione celami statutowymi samorz¹du i gdy za
tym przemawia interes spo³eczny mieszkañców So³ectwa.

§ 11. Dla realizacji wspólnych przedsiêwziêæ  samorz¹d
mieszkañców wsi nawi¹zuje wspó³pracê z samorz¹dami miesz-
kañców s¹siednich so³ectw i osiedla, zawiera porozumienia,
okre�laj¹c zakres i sposób wykonywania wspólnych zadañ, mo¿e
podejmowaæ wspólne uchwa³y.

Rozdzia³ III
So³tys i Rada So³ecka

§ 12. 1. Kadencja So³tysa, Rady So³eckiej i innych orga-
nów powo³anych przez Zebranie Wiejskie trwa cztery lata.

2. Dzia³alno�æ So³tysa i Rady So³eckiej ma charakter spo-
³eczny,  Przewodnicz¹cym Rady So³eckiej jest So³tys.
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§ 13. 1. Do obowi¹zków So³tysa nale¿y w szczególno�ci:
1) zwo³ywanie Zebrañ Wiejskich,
2) zwo³ywanie posiedzeñ Rady So³eckiej,
3) dzia³anie stosowne do wskazañ Zebrania Wiejskiego,
4) wp³ywanie na wykorzystanie aktywno�ci mieszkañców

s³u¿¹cej poprawie gospodarki i warunków ¿ycia w So³ectwie,
5) reprezentowanie mieszkañców So³ectwa na zewn¹trz,
6) uczestniczenie w naradach So³tysów,
7) pe³nienie roli mê¿a zaufania w miejscowym �rodowisku,
8) wykonywanie powierzonych mu przepisami prawa z

zakresu administracji publicznej,
9) prowadzenie zarz¹du, administracji, gospodarki tymi

sk³adnikami mienia i �rodkami finansowymi, które Gmina prze-
kaza³a So³ectwu do korzystania. Akceptowanie dokumentów z
tym zwi¹zanych,

10) opiniowanie wniosków mieszkañców So³ectwa w
sprawie przyznania im zasi³ków i innej pomocy, jak równie¿ wnio-
sków o ulgi z zakresu podatków, op³at i innych nale¿no�ci,

11) potwierdzenie okoliczno�ci, których przy za³atwieniu
spraw przez mieszkañców  wymagaj¹ przepisy prawa,

12) sporz¹dzanie sprawozdañ z dzia³alno�ci So³ectwa,
13) wykonywanie innych zadañ nale¿¹cych do So³tysa z

mocy ogólnie obowi¹zuj¹cych przepisów m.in. w zakresie obron-
no�ci i ochrony po¿arowej, inkasa niektórych podatków i op³at,
zapobieganie klêskom ¿ywio³owym oraz usuwanie ich skutków,

14) prowadzenie teczki zawieraj¹cej:
- Statut So³ectwa,
 - protoko³y z Zebrañ So³eckich,
 - sprawozdania i umowy
15) protokó³ z Zebrania So³eckiego winien zawieraæ:
- skrócony opis dyskusji,
- wnioski i uchwa³y przy czym w sprawach poddawanych

pod g³osowanie winien byæ ujêty zapis jak¹ ilo�ci¹ g³osów od-
dano "za" i  "przeciw"  i  " wstrzymuj¹cych siê",

 -za³¹czon¹ listê osób obecnych na Zebraniu.
2. Na Zebraniach Wiejskich So³tys przedk³ada co najmniej

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

3. So³tys mo¿e braæ udzia³ w sesjach Rady Miejskiej.
4. Na sesjach Rady Miejskiej So³tysowi przys³uguje pra-

wo wystêpowania z g³osem doradczym. Mo¿e równie¿ zg³aszaæ
wnioski w imieniu Zebrania Mieszkañców.

§ 14.1. Przy wykonywaniu swoich zadañ,  So³tys wspó³-
dzia³a z Rad¹ So³eck¹:

Rada So³ecka sk³ada siê z 3 - 7 osób, w tym So³tys.
2. Do obowi¹zków Rady So³eckiej nale¿y wspomaganie

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

3. Posiedzenia Rady So³eckiej odbywaj¹ siê co najmniej
1 raz na kwarta³. Posiedzeniom przewodniczy So³tys.

4. Radny z So³ectwa obligatoryjnie uczestniczy w posie-
dzeniu Rady.

5. Rada So³ecka w szczególno�ci:
1) opracowuje i przedk³ada na Zebraniu projekty uchwa³ w spra-

wach bêd¹cych przedmiotem rozpatrywania przez Zebranie,
2) dokonywanie rozliczenia finansowego z zakresu admi-

nistrowania mieniem komunalnym znajduj¹cym siê na terenie
So³ectwa,

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

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

5) organizuje wykonywanie uchwa³ Zebrania Wiejskiego
oraz kontroluje ich realizacjê,

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

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

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

Rozdzia³  IV
Zasady i tryb zwo³ywania Zebrañ Wiejskich oraz wa-

runki wa¿no�ci podejmowania uchwa³

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

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

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

§ 18. 1. Zebranie Wiejskie odbywa siê w miarê istniej¹-
cych potrzeb, jednak nie rzadziej ni¿ 2 razy w roku.

2. Termin i miejsce Zebrania Wiejskiego podaje siê do
wiadomo�ci publicznej poprzez og³oszenie na tablicy i obiegówki.

3. Zebranie Wiejskie zwo³ywane na wniosek mieszkañ-
ców, Rady Miejskiej lub Burmistrza winno odbywaæ siê w termi-
nie 7 dni chyba, ¿e wnioskodawca proponuje termin pó�niejszy.

§ 19. 1. Zebranie Wiejskie jest wa¿ne, gdy mieszkañcy
So³ectwa zostali o nim prawid³owo zawiadomieni, zgodnie z wy-
mogami Statutu.

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

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

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

§ 20. W celu udzielenia So³tysowi sta³ej pomocy w przygotowa-
niu materia³ów i w organizacji zebrañ, Burmistrz wyznacza poszcze-
gólnych pracowników Urzêdu Gminy do kontaktów z So³ectwem.

§ 21. 1. Zebranie Wiejskie jest uprawnione do przeprowa-
dzenia wyborów oraz podejmowania uchwa³ w obecno�ci co
najmniej 1/5 uprawnionych do g³osowania osób.

2. W przypadku braku okre�lonego w pkt. 1 quorum, na-
stêpnie Zebranie Mieszkañców So³ectwa odbywa siê po up³y-
wie 1/2 godziny od wyznaczonego I terminu Zebrania bez  wzglê-
du na ilo�æ osób uprawnionych do g³osowania, uchwa³y podej-
mowane w drugim terminie s¹ wi¹¿¹ce.

3. Uchwa³y Zebrania zapadaj¹ zwyk³¹ wiêkszo�ci¹ g³o-
sów , tzn. liczba g³osów "za" musi byæ wiêksza od g³osów "przeciw".

4. G³osowanie odbywa siê w sposób jawny. Zebranie mo¿e
postanowiæ o przeprowadzeniu tajnego g³osowania nad kon-
kretn¹ spraw¹.

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

Rozdzia³ V
Tryb wyboru So³tysa i Rady So³eckiej

§ 22. 1. Zebranie Wiejskie, na którym ma byæ dokonany
wybór So³tysa i cz³onków Rady   So³eckiej zarz¹dza Burmistrz.
W tym celu okre�la miejsce, dzieñ, godzinê Zebrania  Wiejskie-
go oraz wyznacza przewodnicz¹cego Zebrania.
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2. Postanowienia Burmistrza o zwo³aniu Zebrania Wiej-
skiego dla wyboru So³tysa  podaje siê do wiadomo�ci miesz-
kañców  So³ectwa co najmniej na 7 dni przed  wyznaczon¹ dat¹
Zebrania.

§ 23. 1. Wybory So³tysa, cz³onków Rady So³eckiej  lub od-
wo³anie przeprowadza komisja  w sk³adzie co najmniej 3 osób
wybranych spo�ród   uprawnionych uczestników Zebrania. Wy-
bory przeprowadza siê na kartkach do  g³osowania, opatrzonych
pieczêci¹ Rady  Gminy.

2. Do zadañ komisji nale¿y:
-  przyjêcie zg³oszeñ kandydatów,
- przeprowadzenie g³osowania,
- ustalenie wyników wyborów,
- og³oszenie wyników wyborów,
- sporz¹dzenie protoko³u o wynikach wyborów.
3. Protokó³ podpisuj¹ cz³onkowie  komisji oraz Przewod-

nicz¹cy Zebrania.

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

2. W pierwszej kolejno�ci nale¿y przeprowadziæ zg³osze-
nia kandydatów i g³osowanie  dla dokonania wyboru So³tysa. W
drugiej kolejno�ci wybory cz³onków Rady  So³eckiej.

§ 25. Za wybranych uwa¿a siê kandydatów, którzy uzyskali
najwiêksz¹ liczbê g³osów.

§ 26. Wyboru lub odwo³ania So³tysa i cz³onków Rady So-
³eckiej  dokonuje siê w g³osowaniu tajnym

§ 27. 1. So³tys i cz³onkowie Rady  So³eckiej s¹ bezpo�red-
nio odpowiedzialni przed  Zebraniem Wiejskim i mog¹ byæ przez
Zebranie Wiejskie odwo³ani przed up³ywem  kadencji, je¿eli nie
wykonuj¹ swoich obowi¹zków, naruszaj¹ postanowienia  Statu-
tu i uchwa³y Zebrania lub dopu�cili siê czynu dyskwalifikuj¹ce-
go w opinii �rodowiska.  Uzasadniony wniosek o odwo³anie
z³o¿ony przez piêæ osób,  powinien byæ  poddany   g³osowaniu na
Zebraniu, na którym zosta³ zg³oszony lub na nastêpnym, w ter-
minie do jednego miesi¹ca.

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

§ 28. 1. W przypadku odwo³ania lub ust¹pienia So³tysa,
Burmistrz zwo³uje Zebranie Wiejskie dla wyboru nowego So³tysa.

2. Wybory dla uzupe³nienia sk³adu Rady So³eckiej lub wy-
brania nowego sk³adu ca³ej Rady So³eckiej, przeprowadza sa-
modzielnie Zebranie Wiejskie, zwo³ane przez So³tysa.

Rozdzia³ VI
Gospodarka finansowa So³ectwa

§ 29.1. So³ectwo prowadzi w³asn¹ gospodarkê finanso-
w¹ na podstawie rocznego planu   finansowo- rzeczowego,
uchwalonego przez Zebranie Wiejskie, który stanowi  integraln¹
czê�æ  bud¿etu gmin. Plan powinien byæ uchwalony w terminie
do 15  listopada roku poprzedzaj¹cego rok bud¿etowy.

2. So³ectwo uzgadnia plan finansowy i wszystkie jego zmia-
ny z Burmistrzem G³ogówka. Burmistrz mo¿e dokonaæ korekty
planu finansowego So³ectwa w przypadku: niewykonania za-
dañ obowi¹zkowych i naruszenia dyscypliny bud¿etowej.

3. So³ectwo dysponuje nastêpuj¹cymi �rodkami finansowymi:
1) �rodkami wydzielonymi w bud¿ecie Gminy,
 2) op³atami z tytu³u prowadzenia dzia³alno�ci i posiada-

nia mienia komunalnego,
3) dobrowolnymi wp³atami osób fizycznych i prawnych,

4) saldem �rodków pieniê¿nych z roku ubieg³ego.
4.  Z posiadanych �rodków finansowych So³ectwo pokry-

wa koszty zwi¹zane z:
1) utrzymaniem mienia komunalnego przekazanego w za-

rz¹d So³ectwu,
2) dofinansowanie czynów spo³ecznych,
3) wyposa¿eniem, remontem i utrzymaniem dróg So³ectwa,
4) wydatkami zwi¹zanymi z utrzymaniem lokali i dzia³alno-

�ci organów So³ectwa,
5) dofinansowaniem dzia³alno�ci kulturalnej, o�wiatowej

i sportowej,
6) inne, wa¿ne cele So³ectwa, zgodnie z uchwa³¹ Zebra-

nia Wiejskiego, za zgod¹ Burmistrza.
5. Czynno�ci prawne zwi¹zane z realizacj¹ powierzonych

So³ectwu spraw w  zakresie zadañ obowi¹zkowych podejmuje
Burmistrz, po uprzednim,  uzgodnieniu z So³tysem i przy uwzglêd-
nieniu planu finansowego So³ectwa.

6.  So³tys mo¿e podejmowaæ zobowi¹zania zgodnie z pla-
nem finansowym, po  uzyskaniu  kontrasygnaty Skarbnika Gminy.

7. So³ectwo mo¿e podejmowaæ zobowi¹zania do wysoko-
�ci posiadanych  �rodków. Zobowi¹zania przekraczaj¹ce stan
w³asnych �rodków musz¹ byæ   uzgodnione z Burmistrzem.

Rozdzia³ VII
Nadzór nad dzia³alno�ci¹ So³ectwa

§ 30.1. Rada Miejska sprawuje nadzór nad jednostkami
pomocniczymi w zakresie   wykonywanych zadañ.

2. Do podstawowych �rodków nadzoru nale¿y w szczegól-
no�ci:

 - dokonywanie oceny stanu So³ectwa na sesji,
 - dokonywanie lustracji So³ectwa,
- rozpatrywanie sprawozdañ z dzia³alno�ci gospodarczej,

finansowej i  spo³ecznej So³ectwa.
3. Dzia³alno�æ finansow¹  So³ectwa nadzoruje Skarbnik Gmi-

ny.
4. Burmistrz zobowi¹zany jest czuwaæ, aby mienie So³ec-

twa nie by³o nara¿one na szkody i uszczuplenie oraz, aby docho-
dy So³ectwa i �wiadczenia pobierane na jego korzy�æ by³y wy-
datkowane zgodnie z prawem i Statutem So³ectwa.

5. Organy wykonawcze Gminy i podporz¹dkowane Gmi-
nie jednostki organizacyjne s¹ zobowi¹zane uwzglêdniaæ i re-
alizowaæ uchwa³y i opinie organów So³ectwa, udzielaj¹c odpo-
wiedzi w ci¹gu 14 dni a w razie zajêcia odmiennego stanowi-
ska,  przedstawiæ je wraz z uzasadnieniem.

6. Burmistrz , je¿eli uzna uchwa³y  So³ectwa za wykraczaj¹-
ce poza zakres przekazanych im kompetencji i sprzeczne z pra-
wem - powinien wstrzymaæ ich realizacjê.

7. Organy So³ectwa mog¹ wnie�æ sprzeciw do Burmistrza
na postêpowanie sprzeczne z pkt. 6, gdy narusza ono istotne
interesy mieszkañców.

8. Burmistrz badaj¹c sprzeciw:
1) uznaje jego zasadno�æ lub
2) w razie uwzglêdnienia sprzeciwu podejmuje decyzjê o

wstrzymaniu rozstrzygniêcia okre�lonego w pkt. 6 i wnosi spra-
wê pod obrady Rady Miejskiej, której uchwa³a ostatecznie roz-
strzyga sprawê.

Rozdzia³ VIII
Postanowienia koñcowe

§ 31. Zmiany Statutu dokonuje Rada Miejska.

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



Dziennik Urzêdowy
Województwa Opolskiego Nr 60 - 5282 -           Poz.1146

Za³¹cznik
do uchwa³y Nr VII/69/2003

Rady Miejskiej w G³ogówku
z dnia 17 czerwca 2003 r.

STATUT  SO£ECTWA
B£A¯EJOWICE

Rozdzia³ I
Nazwa i teren dzia³ania

§ 1.1.Ogó³ mieszkañców So³ectwa B³a¿ejowice stanowi
samorz¹d mieszkañców wsi.

2.Nazwa samorz¹du mieszkañców wsi brzmi:  So³ectwo
B³a¿ejowice.

§ 2.1.So³ectwo B³a¿ejowice jest jednostk¹ pomocnicz¹,
której mieszkañcy wspólnie z innymi so³ectwami i osiedlem
tworz¹ wspólnotê samorz¹dow¹ Gminy G³ogówek.

2.Samorz¹d mieszkañców wsi - so³ectwa B³a¿ejowice
dzia³a na podstawie przepisów prawa a w szczególno�ci:

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

- na podstawie Statutu Gminy G³ogówek,
- niniejszego Statutu.

§ 3.Teren dzia³ania So³ectwa obejmuje wie� B³a¿ejowice.

Rozdzia³ II
Organizacja i zakres dzia³ania

§ 4. Organami  So³ectwa s¹:
a)  Zebranie Wiejskie
b) So³tys
c) Rada So³ectwa.

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

2. So³tys jest organem wykonawczym.
3. Rada So³ecka jest organem wspomagaj¹cym dzia³al-

no�æ  So³ectwa.

§ 6.  1.  Do zadañ samorz¹dów mieszkañców wsi - So-
³ectwa nale¿y:

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

b) kszta³towania zasad wspó³¿ycia spo³ecznego,
c) organizowaniu wspólnych prac na rzecz miejsca za-

mieszkania,
d) tworzenie pomocy s¹siedzkiej,
e) sprawowanie kontroli spo³ecznej nad dzia³alno�ci¹ jed-

nostek organizacyjnych  zwi¹zanych z warunkami ¿ycia na wsi.
2. So³ectwo zarz¹dza przekazanym mu przez Gminê od-

rêbn¹ uchwa³¹ mieniem komunalnym oraz mieniem bêd¹cym
w jego posiadaniu.

3. W zakresie  zwyk³ego zarz¹du mieniem So³ectwo:
1) utrzymuje mienie w stanie nie pogorszonym, poprzez

dokonywanie niezbêdnych napraw, konserwacji i remontów,
2) za³atwia bie¿¹ce sprawy zwi¹zane z eksploatacj¹ mienia,
3) pobiera dochody i korzysta z mienia zgodnie z przezna-

czeniem,
4) mo¿e prowadziæ dzia³alno�æ gospodarcz¹ z u¿yciem

mienia, którym zarz¹dza, w zakresie nie wykraczaj¹cym poza
zadania o charakterze u¿yteczno�ci publicznej,

5) mo¿e oddawaæ w najem, dzier¿awê lub do innego ko-
rzystania lokale, obiekty i grunty po uprzednim uzgodnieniu z
Burmistrzem G³ogówka zasad i warunków tych  czynno�ci,

6) mo¿e zawieraæ umowy z osobami fizycznymi, prawnymi
i jednostkami organizacyjnymi nie posiadaj¹cymi osobowo�ci
prawnej w zakresie okre�lonym w pkt. 1-5,

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

§ 7. Zadania okre�lone w § 6 samorz¹d mieszkañców
wsi realizuje w szczególno�ci poprzez:

1. Podejmowanie uchwa³ w sprawach So³ectwa.
2. Opiniowanie spraw nale¿¹cych do zakresu dzia³ania

samorz¹du mieszkañców.
3. Wspó³uczestnictwo w organizowaniu i przeprowadze-

niu przez Radê Miejsk¹ konsultacji spo³ecznej projektów uchwa³
Rady Miejskiej w sprawach o podstawowym znaczeniu dla
mieszkañców So³ectwa.

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

5. Wspó³pracê z radnymi z terenu  So³ectwa w zakresie
organizacji spotkañ z wyborcami, dy¿urów oraz kierowanie do
nich wniosków dotycz¹cych So³ectwa.

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

§ 8. 1. Do wy³¹cznej w³a�ciwo�ci Zebrania Wiejskiego
nale¿y:

a) wybór i odwo³anie So³tysa
b) wybór i odwo³anie Rady So³ectwa
c) uchwalenie rocznego planu rzeczowo - finansowego

oraz dokonywania w nim zmian
d) opiniowanie o prawach w³asno�ci, u¿ytkowania, zby-

wania lub w innych sprawach rzeczowych i maj¹tkowych zwa-
nych mieniem gminnym

e) opiniowanie celowo�ci utworzenia, poszerzenia i likwi-
dacji So³ectwa lub powo³ywanie jednostek ni¿szego rzêdu.

§ 9. 1. Uchwa³y i opinie Zebrania Wiejskiego So³tys prze-
kazuje Burmistrzowi G³ogówka.

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

3. O sposobie za³atwienia spraw Burmistrz informuje Ze-
branie Wiejskie i So³tysa.

§ 10. Samorz¹d mieszkañców wsi mo¿e uczestniczyæ w
postêpowaniu administracyjnym na zasadach ustalonych w
Kodeksie postêpowania administracyjnego dla organizacji, je-
¿eli to jest uzasadnione celami statutowymi samorz¹du i gdy za
tym przemawia interes spo³eczny mieszkañców So³ectwa.

§ 11. Dla realizacji wspólnych przedsiêwziêæ  samorz¹d
mieszkañców wsi nawi¹zuje wspó³pracê z samorz¹dami miesz-
kañców s¹siednich so³ectw i osiedla, zawiera porozumienia,
okre�laj¹c zakres i sposób wykonywania wspólnych zadañ, mo¿e
podejmowaæ wspólne uchwa³y.

Rozdzia³ III
So³tys i Rada So³ecka

§ 12. 1. Kadencja So³tysa, Rady So³eckiej i innych orga-
nów powo³anych przez Zebranie Wiejskie trwa cztery lata.

2. Dzia³alno�æ So³tysa i Rady So³eckiej ma charakter spo-
³eczny,  Przewodnicz¹cym Rady So³eckiej jest So³tys.

§ 13. 1. Do obowi¹zków So³tysa nale¿y w szczególno�ci:
1) zwo³ywanie Zebrañ Wiejskich,
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2) zwo³ywanie posiedzeñ Rady So³eckiej,
3) dzia³anie stosowne do wskazañ Zebrania Wiejskiego,
4) wp³ywanie na wykorzystanie aktywno�ci mieszkañców

s³u¿¹cej poprawie gospodarki i warunków ¿ycia w So³ectwie,
5) reprezentowanie mieszkañców So³ectwa na zewn¹trz,
6) uczestniczenie w naradach So³tysów,
7) pe³nienie roli mê¿a zaufania w miejscowym �rodowisku,
8) wykonywanie powierzonych mu przepisami prawa z

zakresu administracji publicznej,
9) prowadzenie zarz¹du, administracji, gospodarki tymi

sk³adnikami mienia i �rodkami finansowymi, które Gmina prze-
kaza³a So³ectwu do korzystania. Akceptowanie dokumentów z
tym zwi¹zanych,

10) opiniowanie wniosków mieszkañców So³ectwa w
sprawie przyznania im zasi³ków i innej pomocy, jak równie¿ wnio-
sków o ulgi z zakresu podatków, op³at i innych nale¿no�ci,

11) potwierdzenie okoliczno�ci, których przy za³atwieniu
spraw przez mieszkañców  wymagaj¹ przepisy prawa,

12) sporz¹dzanie sprawozdañ z dzia³alno�ci So³ectwa,
13) wykonywanie innych zadañ nale¿¹cych do So³tysa z

mocy ogólnie obowi¹zuj¹cych przepisów m.in. w zakresie obron-
no�ci i ochrony po¿arowej, inkasa niektórych podatków i op³at,
zapobieganie klêskom ¿ywio³owym oraz usuwanie ich skutków,

14) prowadzenie teczki zawieraj¹cej:
- Statut So³ectwa,
 - protoko³y z Zebrañ So³eckich,
 - sprawozdania i umowy
15) protokó³ z Zebrania So³eckiego winien zawieraæ:
- skrócony opis dyskusji,
- wnioski i uchwa³y przy czym w sprawach poddawanych

pod g³osowanie winien byæ ujêty zapis jak¹ ilo�ci¹ g³osów od-
dano "za" i  "przeciw"  i  " wstrzymuj¹cych siê",

 -za³¹czon¹ listê osób obecnych na Zebraniu.
2. Na Zebraniach Wiejskich So³tys przedk³ada co najmniej

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

3. So³tys mo¿e braæ udzia³ w sesjach Rady Miejskiej.
4. Na sesjach Rady Miejskiej So³tysowi przys³uguje pra-

wo wystêpowania z g³osem doradczym. Mo¿e równie¿ zg³aszaæ
wnioski w imieniu Zebrania Mieszkañców.

§ 14.1. Przy wykonywaniu swoich zadañ,  So³tys wspó³-
dzia³a z Rad¹ So³eck¹:

Rada So³ecka sk³ada siê z 3 - 7 osób, w tym So³tys.
2. Do obowi¹zków Rady So³eckiej nale¿y wspomaganie

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

3. Posiedzenia Rady So³eckiej odbywaj¹ siê co najmniej
1 raz na kwarta³. Posiedzeniom przewodniczy So³tys.

4. Radny z So³ectwa obligatoryjnie uczestniczy w posie-
dzeniu Rady.

5. Rada So³ecka w szczególno�ci:
1) opracowuje i przedk³ada na Zebraniu projekty uchwa³ w spra-

wach bêd¹cych przedmiotem rozpatrywania przez Zebranie,
2) dokonywanie rozliczenia finansowego z zakresu admi-

nistrowania mieniem komunalnym znajduj¹cym siê na terenie
So³ectwa,

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

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

5) organizuje wykonywanie uchwa³ Zebrania Wiejskiego
oraz kontroluje ich realizacjê,

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

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

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

Rozdzia³  IV
Zasady i tryb zwo³ywania Zebrañ Wiejskich oraz wa-

runki wa¿no�ci podejmowania uchwa³

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

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

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

§ 18. 1. Zebranie Wiejskie odbywa siê w miarê istniej¹-
cych potrzeb, jednak nie rzadziej ni¿ 2 razy w roku.

2. Termin i miejsce Zebrania Wiejskiego podaje siê do
wiadomo�ci publicznej poprzez og³oszenie na tablicy i obiegówki.

3. Zebranie Wiejskie zwo³ywane na wniosek mieszkañ-
ców, Rady Miejskiej lub Burmistrza winno odbywaæ siê w termi-
nie 7 dni chyba, ¿e wnioskodawca proponuje termin pó�niejszy.

§ 19. 1. Zebranie Wiejskie jest wa¿ne, gdy mieszkañcy
So³ectwa zostali o nim prawid³owo zawiadomieni, zgodnie z wy-
mogami Statutu.

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

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

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

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

§ 21. 1. Zebranie Wiejskie jest uprawnione do przeprowa-
dzenia wyborów oraz podejmowania uchwa³ w obecno�ci co
najmniej 1/5 uprawnionych do g³osowania osób.

2. W przypadku braku okre�lonego w pkt. 1 quorum, na-
stêpnie Zebranie Mieszkañców So³ectwa odbywa siê po up³y-
wie 1/2 godziny od wyznaczonego I terminu Zebrania bez  wzglê-
du na ilo�æ osób uprawnionych do g³osowania, uchwa³y podej-
mowane w drugim terminie s¹ wi¹¿¹ce.

3. Uchwa³y Zebrania zapadaj¹ zwyk³¹ wiêkszo�ci¹ g³o-
sów , tzn. liczba g³osów "za" musi byæ wiêksza od g³osów "przeciw".

4. G³osowanie odbywa siê w sposób jawny. Zebranie mo¿e
postanowiæ o przeprowadzeniu tajnego g³osowania nad kon-
kretn¹ spraw¹.

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

Rozdzia³ V
Tryb wyboru So³tysa i Rady So³eckiej

§ 22. 1. Zebranie Wiejskie, na którym ma byæ dokonany
wybór So³tysa i cz³onków Rady   So³eckiej zarz¹dza Burmistrz. W
tym celu okre�la miejsce, dzieñ, godzinê Zebrania  Wiejskiego
oraz wyznacza przewodnicz¹cego Zebrania.
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2. Postanowienia Burmistrza o zwo³aniu Zebrania Wiej-
skiego dla wyboru So³tysa  podaje siê do wiadomo�ci miesz-
kañców  So³ectwa co najmniej na 7 dni przed  wyznaczon¹ dat¹
Zebrania.

§ 23. 1. Wybory So³tysa, cz³onków Rady So³eckiej  lub od-
wo³anie przeprowadza komisja  w sk³adzie co najmniej 3 osób
wybranych spo�ród   uprawnionych uczestników Zebrania. Wy-
bory przeprowadza siê na kartkach do  g³osowania, opatrzonych
pieczêci¹ Rady  Gminy.

2. Do zadañ komisji nale¿y:
-  przyjêcie zg³oszeñ kandydatów,
- przeprowadzenie g³osowania,
- ustalenie wyników wyborów,
- og³oszenie wyników wyborów,
- sporz¹dzenie protoko³u o wynikach wyborów.
3. Protokó³ podpisuj¹ cz³onkowie  komisji oraz Przewod-

nicz¹cy Zebrania.

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

2. W pierwszej kolejno�ci nale¿y przeprowadziæ zg³osze-
nia kandydatów i g³osowanie  dla dokonania wyboru So³tysa. W
drugiej kolejno�ci wybory cz³onków Rady  So³eckiej.

§ 25. Za wybranych uwa¿a siê kandydatów, którzy uzyskali
najwiêksz¹ liczbê g³osów.

§ 26. Wyboru lub odwo³ania So³tysa i cz³onków Rady So-
³eckiej  dokonuje siê w g³osowaniu tajnym

§ 27. 1. So³tys i cz³onkowie Rady  So³eckiej s¹ bezpo�red-
nio odpowiedzialni przed  Zebraniem Wiejskim i mog¹ byæ przez
Zebranie Wiejskie odwo³ani przed up³ywem  kadencji, je¿eli nie
wykonuj¹ swoich obowi¹zków, naruszaj¹ postanowienia  Statu-
tu i uchwa³y Zebrania lub dopu�cili siê czynu dyskwalifikuj¹ce-
go w opinii �rodowiska.  Uzasadniony wniosek o odwo³anie
z³o¿ony przez piêæ osób,  powinien byæ  poddany   g³osowaniu na
Zebraniu, na którym zosta³ zg³oszony lub na nastêpnym, w ter-
minie do jednego miesi¹ca.

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

§ 28. 1. W przypadku odwo³ania lub ust¹pienia So³tysa,
Burmistrz zwo³uje Zebranie Wiejskie dla wyboru nowego So³tysa.

2. Wybory dla uzupe³nienia sk³adu Rady So³eckiej lub wy-
brania nowego sk³adu ca³ej Rady So³eckiej, przeprowadza sa-
modzielnie Zebranie Wiejskie, zwo³ane przez So³tysa.

Rozdzia³ VI
Gospodarka finansowa So³ectwa

§ 29.1. So³ectwo prowadzi w³asn¹ gospodarkê finanso-
w¹ na podstawie rocznego planu   finansowo- rzeczowego,
uchwalonego przez Zebranie Wiejskie, który stanowi  integraln¹
czê�æ  bud¿etu gmin. Plan powinien byæ uchwalony w terminie
do 15  listopada roku poprzedzaj¹cego rok bud¿etowy.

2. So³ectwo uzgadnia plan finansowy i wszystkie jego zmia-
ny z Burmistrzem G³ogówka. Burmistrz mo¿e dokonaæ korekty
planu finansowego So³ectwa w przypadku: niewykonania za-
dañ obowi¹zkowych i naruszenia dyscypliny bud¿etowej.

3. So³ectwo dysponuje nastêpuj¹cymi �rodkami finanso-
wymi:

1) �rodkami wydzielonymi w bud¿ecie Gminy,
2) op³atami z tytu³u prowadzenia dzia³alno�ci i posiadania

mienia komunalnego,

3) dobrowolnymi wp³atami osób fizycznych i prawnych,
4) saldem �rodków pieniê¿nych z roku ubieg³ego.
4.  Z posiadanych �rodków finansowych So³ectwo pokry-

wa koszty zwi¹zane z:
1) utrzymaniem mienia komunalnego przekazanego w za-

rz¹d So³ectwu,
2) dofinansowanie czynów spo³ecznych,
3) wyposa¿eniem, remontem i utrzymaniem dróg So³ectwa,
4) wydatkami zwi¹zanymi z utrzymaniem lokali i dzia³alno-

�ci organów So³ectwa,
5) dofinansowaniem dzia³alno�ci kulturalnej, o�wiatowej

i sportowej,
6) inne, wa¿ne cele So³ectwa, zgodnie z uchwa³¹ Zebra-

nia Wiejskiego, za zgod¹ Burmistrza.
5. Czynno�ci prawne zwi¹zane z realizacj¹ powierzonych

So³ectwu spraw w  zakresie zadañ obowi¹zkowych podejmuje
Burmistrz, po uprzednim,  uzgodnieniu z So³tysem i przy uwzglêd-
nieniu planu finansowego So³ectwa.

6. So³tys mo¿e podejmowaæ zobowi¹zania zgodnie z pla-
nem finansowym, po  uzyskaniu  kontrasygnaty Skarbnika Gminy.

7. So³ectwo mo¿e podejmowaæ zobowi¹zania do wysoko-
�ci posiadanych  �rodków. Zobowi¹zania przekraczaj¹ce stan
w³asnych �rodków musz¹ byæ   uzgodnione z Burmistrzem.

Rozdzia³ VII
Nadzór nad dzia³alno�ci¹ So³ectwa

§ 30.1. Rada Miejska sprawuje nadzór nad jednostkami
pomocniczymi w zakresie   wykonywanych zadañ.

2. Do podstawowych �rodków nadzoru nale¿y w szczegól-
no�ci:

 - dokonywanie oceny stanu So³ectwa na sesji,
 - dokonywanie lustracji So³ectwa,
- rozpatrywanie sprawozdañ z dzia³alno�ci gospodarczej,

finansowej i  spo³ecznej So³ectwa.
3. Dzia³alno�æ finansow¹  So³ectwa nadzoruje Skarbnik

Gminy.
4. Burmistrz zobowi¹zany jest czuwaæ, aby mienie So³ec-

twa nie by³o nara¿one na szkody i uszczuplenie oraz, aby docho-
dy So³ectwa i �wiadczenia pobierane na jego korzy�æ by³y wy-
datkowane zgodnie z prawem i Statutem So³ectwa.

5. Organy wykonawcze Gminy i podporz¹dkowane Gmi-
nie jednostki organizacyjne s¹ zobowi¹zane uwzglêdniaæ i re-
alizowaæ uchwa³y i opinie organów So³ectwa, udzielaj¹c odpo-
wiedzi w ci¹gu 14 dni a w razie zajêcia odmiennego stanowi-
ska,  przedstawiæ je wraz z uzasadnieniem.

6. Burmistrz , je¿eli uzna uchwa³y  So³ectwa za wykraczaj¹-
ce poza zakres przekazanych im kompetencji i sprzeczne z pra-
wem - powinien wstrzymaæ ich realizacjê.

7. Organy So³ectwa mog¹ wnie�æ sprzeciw do Burmistrza
na postêpowanie sprzeczne z pkt. 6, gdy narusza ono istotne
interesy mieszkañców.

8. Burmistrz badaj¹c sprzeciw:
1) uznaje jego zasadno�æ lub
2) w razie uwzglêdnienia sprzeciwu podejmuje decyzjê o

wstrzymaniu rozstrzygniêcia okre�lonego w pkt. 6 i wnosi spra-
wê pod obrady Rady Miejskiej, której uchwa³a ostatecznie roz-
strzyga sprawê.

Rozdzia³ VIII
Postanowienia koñcowe

§ 31. Zmiany Statutu dokonuje Rada Miejska.

 § 32. Statut wchodzi w ¿ycie po up³ywie  14 dni od dnia
og³oszenia w Dzienniku Urzêdowym Województwa Opolskiego.
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Za³¹cznik
do uchwa³y Nr VII/69/2003

Rady Miejskiej w G³ogówku
z dnia 17 czerwca 2003 r.

STATUT  SO£ECTWA
CIESZNÓW

Rozdzia³ I
Nazwa i teren dzia³ania

§ 1.1.Ogó³ mieszkañców So³ectwa  Ciesznów stanowi
samorz¹d mieszkañców wsi.

2.Nazwa samorz¹du mieszkañców wsi brzmi:  So³ectwo
Ciesznów.

§ 2.1.So³ectwo Ciesznów jest jednostk¹ pomocnicz¹, któ-
rej mieszkañcy wspólnie z innymi so³ectwami i osiedlem  two-
rz¹ wspólnotê samorz¹dow¹ Gminy G³ogówek.

2.Samorz¹d mieszkañców wsi - So³ectwa Ciesznów dzia-
³a na podstawie przepisów prawa a w szczególno�ci:

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

- na podstawie Statutu Gminy G³ogówek,
- niniejszego Statutu.

§ 3.Teren dzia³ania So³ectwa obejmuje wie� Ciesznów.

Rozdzia³ II
Organizacja i zakres dzia³ania

§ 4. Organami  So³ectwa s¹:
a)  Zebranie Wiejskie
b) So³tys
c) Rada So³ectwa.

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

2. So³tys jest organem wykonawczym.
3. Rada So³ecka jest organem wspomagaj¹cym dzia³al-

no�æ  So³ectwa.

§ 6.  1.  Do zadañ samorz¹dów mieszkañców wsi - So³ec-
twa nale¿y:

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

b) kszta³towania zasad wspó³¿ycia spo³ecznego,
c) organizowaniu wspólnych prac na rzecz miejsca za-

mieszkania,
d) tworzenie pomocy s¹siedzkiej,
e) sprawowanie kontroli spo³ecznej nad dzia³alno�ci¹ jed-

nostek organizacyjnych  zwi¹zanych z warunkami ¿ycia na wsi.
2. So³ectwo zarz¹dza przekazanym mu przez Gminê od-

rêbn¹ uchwa³¹ mieniem komunalnym oraz mieniem bêd¹cym
w jego posiadaniu.

3. W zakresie  zwyk³ego zarz¹du mieniem So³ectwo:
1) utrzymuje mienie w stanie nie pogorszonym, poprzez

dokonywanie niezbêdnych napraw, konserwacji i remontów,
2) za³atwia bie¿¹ce sprawy zwi¹zane z eksploatacj¹ mienia,
3) pobiera dochody i korzysta z mienia zgodnie z przezna-

czeniem,
4) mo¿e prowadziæ dzia³alno�æ gospodarcz¹ z u¿yciem

mienia, którym zarz¹dza, w zakresie nie wykraczaj¹cym poza
zadania o charakterze u¿yteczno�ci publicznej,

5) mo¿e oddawaæ w najem, dzier¿awê lub do innego ko-
rzystania lokale, obiekty i grunty po uprzednim uzgodnieniu z
Burmistrzem G³ogówka zasad i warunków tych  czynno�ci,

6) mo¿e zawieraæ umowy z osobami fizycznymi, prawnymi
i jednostkami organizacyjnymi nie posiadaj¹cymi osobowo�ci
prawnej w zakresie okre�lonym w pkt. 1-5,

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

§ 7. Zadania okre�lone w § 6 samorz¹d mieszkañców
wsi realizuje w szczególno�ci poprzez:

1. Podejmowanie uchwa³ w sprawach So³ectwa.
2. Opiniowanie spraw nale¿¹cych do zakresu dzia³ania

samorz¹du mieszkañców.
3. Wspó³uczestnictwo w organizowaniu i przeprowadze-

niu przez Radê Miejsk¹ konsultacji spo³ecznej projektów uchwa³
Rady Miejskiej w sprawach o podstawowym znaczeniu dla
mieszkañców So³ectwa.

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

5. Wspó³pracê z radnymi z terenu  So³ectwa w zakresie
organizacji spotkañ z wyborcami, dy¿urów oraz kierowanie do
nich wniosków dotycz¹cych So³ectwa.

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

§ 8. 1. Do wy³¹cznej w³a�ciwo�ci Zebrania Wiejskiego
nale¿y:

a) wybór i odwo³anie So³tysa
b) wybór i odwo³anie Rady So³ectwa
c) uchwalenie rocznego planu rzeczowo - finansowego

oraz dokonywania w nim zmian
d) opiniowanie o prawach w³asno�ci, u¿ytkowania, zby-

wania lub w innych sprawach rzeczowych i maj¹tkowych zwa-
nych mieniem gminnym

e) opiniowanie celowo�ci utworzenia, poszerzenia i likwi-
dacji So³ectwa lub powo³ywanie jednostek ni¿szego rzêdu.

§ 9. 1. Uchwa³y i opinie Zebrania Wiejskiego So³tys prze-
kazuje Burmistrzowi G³ogówka.

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

3. O sposobie za³atwienia spraw Burmistrz informuje Ze-
branie Wiejskie i So³tysa.

§ 10. Samorz¹d mieszkañców wsi mo¿e uczestniczyæ w
postêpowaniu administracyjnym na zasadach ustalonych w
Kodeksie postêpowania administracyjnego dla organizacji, je-
¿eli to jest uzasadnione celami statutowymi samorz¹du i gdy za
tym przemawia interes spo³eczny mieszkañców So³ectwa.

§ 11. Dla realizacji wspólnych przedsiêwziêæ  samorz¹d
mieszkañców wsi nawi¹zuje wspó³pracê z samorz¹dami miesz-
kañców s¹siednich so³ectw i osiedla, zawiera porozumienia,
okre�laj¹c zakres i sposób wykonywania wspólnych zadañ, mo¿e
podejmowaæ wspólne uchwa³y.

Rozdzia³ III
So³tys i Rada So³ecka

§ 12. 1. Kadencja So³tysa, Rady So³eckiej i innych orga-
nów powo³anych przez Zebranie Wiejskie trwa cztery lata.

2. Dzia³alno�æ So³tysa i Rady So³eckiej ma charakter spo-
³eczny,  Przewodnicz¹cym Rady So³eckiej jest So³tys.

§ 13. 1. Do obowi¹zków So³tysa nale¿y w szczególno�ci:
1) zwo³ywanie Zebrañ Wiejskich,
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2) zwo³ywanie posiedzeñ Rady So³eckiej,
3) dzia³anie stosowne do wskazañ Zebrania Wiejskiego,
4) wp³ywanie na wykorzystanie aktywno�ci mieszkañców

s³u¿¹cej poprawie gospodarki i warunków ¿ycia w So³ectwie,
5) reprezentowanie mieszkañców So³ectwa na zewn¹trz,
6) uczestniczenie w naradach So³tysów,
7) pe³nienie roli mê¿a zaufania w miejscowym �rodowisku,
8) wykonywanie powierzonych mu przepisami prawa z

zakresu administracji publicznej,
9) prowadzenie zarz¹du, administracji, gospodarki tymi

sk³adnikami mienia i �rodkami finansowymi, które Gmina prze-
kaza³a So³ectwu do korzystania. Akceptowanie dokumentów z
tym zwi¹zanych,

10) opiniowanie wniosków mieszkañców So³ectwa w
sprawie przyznania im zasi³ków i innej pomocy, jak równie¿ wnio-
sków o ulgi z zakresu podatków, op³at i innych nale¿no�ci,

11) potwierdzenie okoliczno�ci, których przy za³atwieniu
spraw przez mieszkañców  wymagaj¹ przepisy prawa,

12) sporz¹dzanie sprawozdañ z dzia³alno�ci So³ectwa,
13) wykonywanie innych zadañ nale¿¹cych do So³tysa z

mocy ogólnie obowi¹zuj¹cych przepisów m.in. w zakresie obron-
no�ci i ochrony po¿arowej, inkasa niektórych podatków i op³at,
zapobieganie klêskom ¿ywio³owym oraz usuwanie ich skutków,

14) prowadzenie teczki zawieraj¹cej:
- Statut So³ectwa,
 - protoko³y z Zebrañ So³eckich,
 - sprawozdania i umowy
15) protokó³ z Zebrania So³eckiego winien zawieraæ:
- skrócony opis dyskusji,
- wnioski i uchwa³y przy czym w sprawach poddawanych

pod g³osowanie winien byæ ujêty zapis jak¹ ilo�ci¹ g³osów od-
dano "za" i  "przeciw"  i  " wstrzymuj¹cych siê",

 -za³¹czon¹ listê osób obecnych na Zebraniu.
2. Na Zebraniach Wiejskich So³tys przedk³ada co najmniej

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

3. So³tys mo¿e braæ udzia³ w sesjach Rady Miejskiej.
4. Na sesjach Rady Miejskiej So³tysowi przys³uguje pra-

wo wystêpowania z g³osem doradczym. Mo¿e równie¿ zg³aszaæ
wnioski w imieniu Zebrania Mieszkañców.

§ 14.1. Przy wykonywaniu swoich zadañ,  So³tys wspó³-
dzia³a z Rad¹ So³eck¹:

Rada So³ecka sk³ada siê z 3 - 7 osób, w tym So³tys.
2. Do obowi¹zków Rady So³eckiej nale¿y wspomaganie So³ty-

sa. Rada So³ecka ma charakter opiniodawczy, doradczy i inicjatywny.
3. Posiedzenia Rady So³eckiej odbywaj¹ siê co najmniej

1 raz na kwarta³. Posiedzeniom przewodniczy So³tys.
4. Radny z So³ectwa obligatoryjnie uczestniczy w posie-

dzeniu Rady.
5. Rada So³ecka w szczególno�ci:
1) opracowuje i przedk³ada na Zebraniu projekty uchwa³ w spra-

wach bêd¹cych przedmiotem rozpatrywania przez Zebranie,
2) dokonywanie rozliczenia finansowego z zakresu admi-

nistrowania mieniem komunalnym znajduj¹cym siê na terenie
So³ectwa,

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

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

5) organizuje wykonywanie uchwa³ Zebrania Wiejskiego
oraz kontroluje ich realizacjê,

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

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

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

Rozdzia³  IV
Zasady i tryb zwo³ywania Zebrañ Wiejskich oraz wa-

runki wa¿no�ci podejmowania uchwa³

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

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

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

§ 18. 1. Zebranie Wiejskie odbywa siê w miarê istniej¹-
cych potrzeb, jednak nie rzadziej ni¿ 2 razy w roku.

2. Termin i miejsce Zebrania Wiejskiego podaje siê do
wiadomo�ci publicznej poprzez og³oszenie na tablicy i obiegówki.

3. Zebranie Wiejskie zwo³ywane na wniosek mieszkañ-
ców, Rady Miejskiej lub Burmistrza winno odbywaæ siê w termi-
nie 7 dni chyba, ¿e wnioskodawca proponuje termin pó�niejszy.

§ 19. 1. Zebranie Wiejskie jest wa¿ne, gdy mieszkañcy
So³ectwa zostali o nim prawid³owo zawiadomieni, zgodnie z wy-
mogami Statutu.

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

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

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

§ 20. W celu udzielenia So³tysowi sta³ej pomocy w przygotowa-
niu materia³ów i w organizacji zebrañ, Burmistrz wyznacza poszcze-
gólnych pracowników Urzêdu Gminy do kontaktów z So³ectwem.

§ 21. 1. Zebranie Wiejskie jest uprawnione do przeprowa-
dzenia wyborów oraz podejmowania uchwa³ w obecno�ci co
najmniej 1/5 uprawnionych do g³osowania osób.

2. W przypadku braku okre�lonego w pkt. 1 quorum, na-
stêpnie Zebranie Mieszkañców So³ectwa odbywa siê po up³y-
wie 1/2 godziny od wyznaczonego I terminu Zebrania bez  wzglê-
du na ilo�æ osób uprawnionych do g³osowania, uchwa³y podej-
mowane w drugim terminie s¹ wi¹¿¹ce.

3. Uchwa³y Zebrania zapadaj¹ zwyk³¹ wiêkszo�ci¹ g³o-
sów , tzn. liczba g³osów "za" musi byæ wiêksza od g³osów "przeciw".

4. G³osowanie odbywa siê w sposób jawny. Zebranie
mo¿e postanowiæ o przeprowadzeniu tajnego g³osowania nad
konkretn¹ spraw¹.

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

Rozdzia³ V
Tryb wyboru So³tysa i Rady So³eckiej

§ 22. 1. Zebranie Wiejskie, na którym ma byæ dokonany
wybór So³tysa i cz³onków Rady   So³eckiej zarz¹dza Burmistrz. W
tym celu okre�la miejsce, dzieñ, godzinê Zebrania  Wiejskiego
oraz wyznacza przewodnicz¹cego Zebrania.

2. Postanowienia Burmistrza o zwo³aniu Zebrania Wiejskiego
dla wyboru So³tysa  podaje siê do wiadomo�ci mieszkañców  So³ec-
twa co najmniej na 7 dni przed  wyznaczon¹ dat¹ Zebrania.



Dziennik Urzêdowy
Województwa Opolskiego Nr 60 - 5287 -          Poz. 1146

§ 23. 1. Wybory So³tysa, cz³onków Rady So³eckiej  lub
odwo³anie przeprowadza komisja  w sk³adzie co najmniej 3
osób wybranych spo�ród   uprawnionych uczestników Zebra-
nia. Wybory przeprowadza siê na kartkach do  g³osowania, opa-
trzonych pieczêci¹ Rady  Gminy.

2. Do zadañ komisji nale¿y:
-  przyjêcie zg³oszeñ kandydatów,
- przeprowadzenie g³osowania,
- ustalenie wyników wyborów,
- og³oszenie wyników wyborów,
- sporz¹dzenie protoko³u o wynikach wyborów.
3. Protokó³ podpisuj¹ cz³onkowie  komisji oraz Przewod-

nicz¹cy Zebrania.

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

2. W pierwszej kolejno�ci nale¿y przeprowadziæ zg³osze-
nia kandydatów i g³osowanie  dla dokonania wyboru So³tysa.
W drugiej kolejno�ci wybory cz³onków Rady  So³eckiej.

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

§ 26. Wyboru lub odwo³ania So³tysa i cz³onków Rady So-
³eckiej  dokonuje siê w g³osowaniu tajnym.

§ 27. 1. So³tys i cz³onkowie Rady  So³eckiej s¹ bezpo�red-
nio odpowiedzialni przed  Zebraniem Wiejskim i mog¹ byæ przez
Zebranie Wiejskie odwo³ani przed up³ywem  kadencji, je¿eli nie
wykonuj¹ swoich obowi¹zków, naruszaj¹ postanowienia  Statu-
tu i uchwa³y Zebrania lub dopu�cili siê czynu dyskwalifikuj¹ce-
go w opinii �rodowiska.  Uzasadniony wniosek o odwo³anie
z³o¿ony przez piêæ osób,  powinien byæ  poddany   g³osowaniu na
Zebraniu, na którym zosta³ zg³oszony lub na nastêpnym, w ter-
minie do jednego miesi¹ca.

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

§ 28. 1. W przypadku odwo³ania lub ust¹pienia So³tysa,
Burmistrz zwo³uje Zebranie Wiejskie dla wyboru nowego So³tysa.

2. Wybory dla uzupe³nienia sk³adu Rady So³eckiej lub wy-
brania nowego sk³adu ca³ej Rady So³eckiej, przeprowadza sa-
modzielnie Zebranie Wiejskie, zwo³ane przez So³tysa.

Rozdzia³ VI
Gospodarka finansowa So³ectwa

§ 29.1. So³ectwo prowadzi w³asn¹ gospodarkê finanso-
w¹ na podstawie rocznego planu   finansowo- rzeczowego,
uchwalonego przez Zebranie Wiejskie, który stanowi  integraln¹
czê�æ  bud¿etu gmin. Plan powinien byæ uchwalony w terminie
do 15  listopada roku poprzedzaj¹cego rok bud¿etowy.

2. So³ectwo uzgadnia plan finansowy i wszystkie jego zmia-
ny z Burmistrzem G³ogówka. Burmistrz mo¿e dokonaæ korekty
planu finansowego So³ectwa w przypadku: niewykonania za-
dañ obowi¹zkowych i naruszenia dyscypliny bud¿etowej.

3. So³ectwo dysponuje nastêpuj¹cymi �rodkami finanso-
wymi:

1) �rodkami wydzielonymi w bud¿ecie Gminy,
 2) op³atami z tytu³u prowadzenia dzia³alno�ci i posiada-

nia mienia komunalnego,
3) dobrowolnymi wp³atami osób fizycznych i prawnych,
4) saldem �rodków pieniê¿nych z roku ubieg³ego.
4.  Z posiadanych �rodków finansowych So³ectwo pokry-

wa koszty zwi¹zane z:

1) utrzymaniem mienia komunalnego przekazanego w za-
rz¹d So³ectwu,

2) dofinansowanie czynów spo³ecznych,
3) wyposa¿eniem, remontem i utrzymaniem dróg So³ectwa,
4) wydatkami zwi¹zanymi z utrzymaniem lokali i dzia³alno-

�ci organów So³ectwa,
5) dofinansowaniem dzia³alno�ci kulturalnej, o�wiatowej

i sportowej,
6) inne, wa¿ne cele So³ectwa, zgodnie z uchwa³¹ Zebra-

nia Wiejskiego, za zgod¹ Burmistrza.
5. Czynno�ci prawne zwi¹zane z realizacj¹ powierzonych

So³ectwu spraw w  zakresie zadañ obowi¹zkowych podejmuje
Burmistrz, po uprzednim,  uzgodnieniu z So³tysem i przy uwzglêd-
nieniu planu finansowego So³ectwa.

6.  So³tys mo¿e podejmowaæ zobowi¹zania zgodnie z pla-
nem finansowym, po  uzyskaniu  kontrasygnaty Skarbnika Gmi-
ny.

7. So³ectwo mo¿e podejmowaæ zobowi¹zania do wysoko-
�ci posiadanych  �rodków. Zobowi¹zania przekraczaj¹ce stan
w³asnych �rodków musz¹ byæ   uzgodnione z Burmistrzem.

Rozdzia³ VII
Nadzór nad dzia³alno�ci¹ So³ectwa

§ 30.1. Rada Miejska sprawuje nadzór nad jednostkami
pomocniczymi w zakresie   wykonywanych zadañ.

2. Do podstawowych �rodków nadzoru nale¿y w szczegól-
no�ci:

 - dokonywanie oceny stanu So³ectwa na sesji,
 - dokonywanie lustracji So³ectwa,
- rozpatrywanie sprawozdañ z dzia³alno�ci gospodarczej,

finansowej i  spo³ecznej So³ectwa.
3. Dzia³alno�æ finansow¹  So³ectwa nadzoruje Skarbnik

Gminy.
4. Burmistrz zobowi¹zany jest czuwaæ, aby mienie So³ec-

twa nie by³o nara¿one na szkody i uszczuplenie oraz, aby docho-
dy So³ectwa i �wiadczenia pobierane na jego korzy�æ by³y wy-
datkowane zgodnie z prawem i Statutem So³ectwa.

5. Organy wykonawcze Gminy i podporz¹dkowane Gmi-
nie jednostki organizacyjne s¹ zobowi¹zane uwzglêdniaæ i re-
alizowaæ uchwa³y i opinie organów So³ectwa, udzielaj¹c odpo-
wiedzi w ci¹gu 14 dni a w razie zajêcia odmiennego stanowi-
ska,  przedstawiæ je wraz z uzasadnieniem.

6. Burmistrz , je¿eli uzna uchwa³y  So³ectwa za wykraczaj¹-
ce poza zakres przekazanych im kompetencji i sprzeczne z pra-
wem - powinien wstrzymaæ ich realizacjê.

7. Organy So³ectwa mog¹ wnie�æ sprzeciw do Burmistrza
na postêpowanie sprzeczne z pkt. 6, gdy narusza ono istotne
interesy mieszkañców.

8. Burmistrz badaj¹c sprzeciw:
1) uznaje jego zasadno�æ lub
2) w razie uwzglêdnienia sprzeciwu podejmuje decyzjê o

wstrzymaniu rozstrzygniêcia okre�lonego w pkt. 6 i wnosi spra-
wê pod obrady Rady Miejskiej, której uchwa³a ostatecznie roz-
strzyga sprawê.

Rozdzia³ VIII
Postanowienia koñcowe

§ 31. Zmiany Statutu dokonuje Rada Miejska.

 § 32. Statut wchodzi w ¿ycie po up³ywie  14 dni od dnia
og³oszenia w Dzienniku Urzêdowym Województwa Opolskiego.
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Za³¹cznik
do uchwa³y Nr VII/69/2003

Rady Miejskiej w G³ogówku
z dnia 17 czerwca 2003 r.

STATUT  SO£ECTWA
CHUDOBA

Rozdzia³ I
Nazwa i teren dzia³ania

§ 1.1.Ogó³ mieszkañców So³ectwa  Chudoba stanowi sa-
morz¹d mieszkañców wsi.

2.Nazwa samorz¹du mieszkañców wsi brzmi:  So³ectwo
Chudoba

§ 2. 1.So³ectwo Chudoba jest jednostk¹ pomocnicz¹, któ-
rej mieszkañcy wspólnie z innymi so³ectwami i osiedlem  two-
rz¹ wspólnotê samorz¹dow¹ Gminy G³ogówek.

2.Samorz¹d mieszkañców wsi -So³ectwa Chudoba dzia-
³a na podstawie przepisów prawa a w szczególno�ci:

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

- na podstawie Statutu Gminy G³ogówek,
- niniejszego Statutu.

§ 3. Teren dzia³ania So³ectwa obejmuje wie� Chudoba

Rozdzia³ II
Organizacja i zakres dzia³ania

§ 4. Organami  So³ectwa s¹:
a)  Zebranie Wiejskie
b) So³tys
c) Rada So³ectwa.

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

2. So³tys jest organem wykonawczym.
3. Rada So³ecka jest organem wspomagaj¹cym dzia³al-

no�æ  So³ectwa.

§ 6.  1.  Do zadañ samorz¹dów mieszkañców wsi - So³ec-
twa nale¿y:

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

b) kszta³towania zasad wspó³¿ycia spo³ecznego,
c) organizowaniu wspólnych prac na rzecz miejsca za-

mieszkania,
d) tworzenie pomocy s¹siedzkiej,
e) sprawowanie kontroli spo³ecznej nad dzia³alno�ci¹ jed-

nostek organizacyjnych  zwi¹zanych z warunkami ¿ycia na wsi.
2. So³ectwo zarz¹dza przekazanym mu przez Gminê od-

rêbn¹ uchwa³¹ mieniem komunalnym oraz mieniem bêd¹cym
w jego posiadaniu.

3. W zakresie  zwyk³ego zarz¹du mieniem So³ectwo:
1) utrzymuje mienie w stanie nie pogorszonym, poprzez

dokonywanie niezbêdnych napraw, konserwacji i remontów,
2) za³atwia bie¿¹ce sprawy zwi¹zane z eksploatacj¹ mienia,
3) pobiera dochody i korzysta z mienia zgodnie z przezna-

czeniem,
4) mo¿e prowadziæ dzia³alno�æ gospodarcz¹ z u¿yciem

mienia, którym zarz¹dza, w zakresie nie wykraczaj¹cym poza
zadania o charakterze u¿yteczno�ci publicznej,

5) mo¿e oddawaæ w najem, dzier¿awê lub do innego ko-
rzystania lokale, obiekty i grunty po uprzednim uzgodnieniu z
Burmistrzem G³ogówka zasad i warunków tych  czynno�ci,

6) mo¿e zawieraæ umowy z osobami fizycznymi, prawnymi
i jednostkami organizacyjnymi nie posiadaj¹cymi osobowo�ci
prawnej w zakresie okre�lonym w pkt. 1-5,

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

§ 7. Zadania okre�lone w § 6 samorz¹d mieszkañców
wsi realizuje w szczególno�ci poprzez:

1. Podejmowanie uchwa³ w sprawach So³ectwa.
2. Opiniowanie spraw nale¿¹cych do zakresu dzia³ania

samorz¹du mieszkañców.
3. Wspó³uczestnictwo w organizowaniu i przeprowadze-

niu przez Radê Miejsk¹ konsultacji spo³ecznej projektów uchwa³
Rady Miejskiej w sprawach o podstawowym znaczeniu dla
mieszkañców So³ectwa.

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

5. Wspó³pracê z radnymi z terenu  So³ectwa w zakresie
organizacji spotkañ z wyborcami, dy¿urów oraz kierowanie do
nich wniosków dotycz¹cych So³ectwa.

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

§ 8. 1. Do wy³¹cznej w³a�ciwo�ci Zebrania Wiejskiego
nale¿y:

a) wybór i odwo³anie So³tysa
b) wybór i odwo³anie Rady So³ectwa
c) uchwalenie rocznego planu rzeczowo - finansowego

oraz dokonywania w nim zmian
d) opiniowanie o prawach w³asno�ci, u¿ytkowania, zby-

wania lub w innych sprawach rzeczowych i maj¹tkowych zwa-
nych mieniem gminnym

e) opiniowanie celowo�ci utworzenia, poszerzenia i likwi-
dacji So³ectwa lub powo³ywanie jednostek ni¿szego rzêdu.

§ 9. 1. Uchwa³y i opinie Zebrania Wiejskiego So³tys prze-
kazuje Burmistrzowi G³ogówka.

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

3. O sposobie za³atwienia spraw Burmistrz informuje Ze-
branie Wiejskie i So³tysa.

§ 10. Samorz¹d mieszkañców wsi mo¿e uczestniczyæ w
postêpowaniu administracyjnym na zasadach ustalonych w
Kodeksie postêpowania administracyjnego dla organizacji, je-
¿eli to jest uzasadnione celami statutowymi samorz¹du i gdy za
tym przemawia interes spo³eczny mieszkañców So³ectwa.

§ 11. Dla realizacji wspólnych przedsiêwziêæ  samorz¹d
mieszkañców wsi nawi¹zuje wspó³pracê z samorz¹dami miesz-
kañców s¹siednich so³ectw i osiedla, zawiera porozumienia,
okre�laj¹c zakres i sposób wykonywania wspólnych zadañ, mo¿e
podejmowaæ wspólne uchwa³y.

Rozdzia³ III
So³tys i Rada So³ecka

§ 12. 1. Kadencja So³tysa, Rady So³eckiej i innych orga-
nów powo³anych przez Zebranie Wiejskie trwa cztery lata.

2. Dzia³alno�æ So³tysa i Rady So³eckiej ma charakter spo-
³eczny,  Przewodnicz¹cym Rady So³eckiej jest So³tys.

§ 13. 1. Do obowi¹zków So³tysa nale¿y w szczególno�ci:
1) zwo³ywanie Zebrañ Wiejskich,
2) zwo³ywanie posiedzeñ Rady So³eckiej,
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3) dzia³anie stosowne do wskazañ Zebrania Wiejskiego,
4) wp³ywanie na wykorzystanie aktywno�ci mieszkañców

s³u¿¹cej poprawie gospodarki i warunków ¿ycia w So³ectwie,
5) reprezentowanie mieszkañców So³ectwa na zewn¹trz,
6) uczestniczenie w naradach So³tysów,
7) pe³nienie roli mê¿a zaufania w miejscowym �rodowisku,
8) wykonywanie powierzonych mu przepisami prawa z

zakresu administracji publicznej,
9) prowadzenie zarz¹du, administracji, gospodarki tymi

sk³adnikami mienia i �rodkami finansowymi, które Gmina prze-
kaza³a So³ectwu do korzystania. Akceptowanie dokumentów z
tym zwi¹zanych,

10) opiniowanie wniosków mieszkañców So³ectwa w
sprawie przyznania im zasi³ków i innej pomocy, jak równie¿ wnio-
sków o ulgi z zakresu podatków, op³at i innych nale¿no�ci,

11) potwierdzenie okoliczno�ci, których przy za³atwieniu
spraw przez mieszkañców  wymagaj¹ przepisy prawa,

12) sporz¹dzanie sprawozdañ z dzia³alno�ci So³ectwa,
13) wykonywanie innych zadañ nale¿¹cych do So³tysa z

mocy ogólnie obowi¹zuj¹cych przepisów m.in. w zakresie obron-
no�ci i ochrony po¿arowej, inkasa niektórych podatków i op³at,
zapobieganie klêskom ¿ywio³owym oraz usuwanie ich skutków,

14) prowadzenie teczki zawieraj¹cej:
- Statut So³ectwa,
 - protoko³y z Zebrañ So³eckich,
 - sprawozdania i umowy
15) protokó³ z Zebrania So³eckiego winien zawieraæ:
- skrócony opis dyskusji,
- wnioski i uchwa³y przy czym w sprawach poddawanych

pod g³osowanie winien byæ ujêty zapis jak¹ ilo�ci¹ g³osów od-
dano "za" i  "przeciw"  i  " wstrzymuj¹cych siê",

 -za³¹czon¹ listê osób obecnych na Zebraniu.
2. Na Zebraniach Wiejskich So³tys przedk³ada co najmniej

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

3. So³tys mo¿e braæ udzia³ w sesjach Rady Miejskiej.
4. Na sesjach Rady Miejskiej So³tysowi przys³uguje pra-

wo wystêpowania z g³osem doradczym. Mo¿e równie¿ zg³aszaæ
wnioski w imieniu Zebrania Mieszkañców.

§ 14.1. Przy wykonywaniu swoich zadañ,  So³tys wspó³-
dzia³a z Rad¹ So³eck¹:

Rada So³ecka sk³ada siê z 3 - 7 osób, w tym So³tys.
2. Do obowi¹zków Rady So³eckiej nale¿y wspomaganie

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

3. Posiedzenia Rady So³eckiej odbywaj¹ siê co najmniej
1 raz na kwarta³. Posiedzeniom przewodniczy So³tys.

4. Radny z So³ectwa obligatoryjnie uczestniczy w posie-
dzeniu Rady.

5. Rada So³ecka w szczególno�ci:
1) opracowuje i przedk³ada na Zebraniu projekty uchwa³ w

sprawach bêd¹cych przedmiotem rozpatrywania przez Zebranie,
2) dokonywanie rozliczenia finansowego z zakresu admi-

nistrowania mieniem komunalnym znajduj¹cym siê na terenie
So³ectwa,

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

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

5) organizuje wykonywanie uchwa³ Zebrania Wiejskiego
oraz kontroluje ich realizacjê,

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

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

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

Rozdzia³  IV
Zasady i tryb zwo³ywania Zebrañ Wiejskich oraz wa-

runki wa¿no�ci podejmowania uchwa³

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

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

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

§ 18. 1. Zebranie Wiejskie odbywa siê w miarê istniej¹-
cych potrzeb, jednak nie rzadziej ni¿ 2 razy w roku.

2. Termin i miejsce Zebrania Wiejskiego podaje siê do
wiadomo�ci publicznej poprzez og³oszenie na tablicy i obiegówki.

3. Zebranie Wiejskie zwo³ywane na wniosek mieszkañ-
ców, Rady Miejskiej lub Burmistrza winno odbywaæ siê w termi-
nie 7 dni chyba, ¿e wnioskodawca proponuje termin pó�niejszy.

§ 19. 1. Zebranie Wiejskie jest wa¿ne, gdy mieszkañcy
So³ectwa zostali o nim prawid³owo zawiadomieni, zgodnie z wy-
mogami Statutu.

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

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

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

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

§ 21. 1. Zebranie Wiejskie jest uprawnione do przeprowa-
dzenia wyborów oraz podejmowania uchwa³ w obecno�ci co
najmniej 1/5 uprawnionych do g³osowania osób.

2. W przypadku braku okre�lonego w pkt. 1 quorum, na-
stêpnie Zebranie Mieszkañców So³ectwa odbywa siê po up³y-
wie 1/2 godziny od wyznaczonego I terminu Zebrania bez  wzglê-
du na ilo�æ osób uprawnionych do g³osowania, uchwa³y podej-
mowane w drugim terminie s¹ wi¹¿¹ce.

3. Uchwa³y Zebrania zapadaj¹ zwyk³¹ wiêkszo�ci¹ g³o-
sów , tzn. liczba g³osów "za" musi byæ wiêksza od g³osów "przeciw".

4. G³osowanie odbywa siê w sposób jawny. Zebranie mo¿e
postanowiæ o przeprowadzeniu tajnego g³osowania nad kon-
kretn¹ spraw¹.

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

Rozdzia³ V
Tryb wyboru So³tysa i Rady So³eckiej

§ 22. 1. Zebranie Wiejskie, na którym ma byæ dokonany
wybór So³tysa i cz³onków Rady   So³eckiej zarz¹dza Burmistrz. W
tym celu okre�la miejsce, dzieñ, godzinê Zebrania  Wiejskiego
oraz wyznacza przewodnicz¹cego Zebrania.
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2. Postanowienia Burmistrza o zwo³aniu Zebrania Wiej-
skiego dla wyboru So³tysa  podaje siê do wiadomo�ci miesz-
kañców  So³ectwa co najmniej na 7 dni przed  wyznaczon¹ dat¹
Zebrania.

§ 23. 1. Wybory So³tysa, cz³onków Rady So³eckiej  lub od-
wo³anie przeprowadza komisja  w sk³adzie co najmniej 3 osób
wybranych spo�ród   uprawnionych uczestników Zebrania. Wy-
bory przeprowadza siê na kartkach do  g³osowania, opatrzonych
pieczêci¹ Rady  Gminy.

2. Do zadañ komisji nale¿y:
-  przyjêcie zg³oszeñ kandydatów,
- przeprowadzenie g³osowania,
- ustalenie wyników wyborów,
- og³oszenie wyników wyborów,
- sporz¹dzenie protoko³u o wynikach wyborów.
3. Protokó³ podpisuj¹ cz³onkowie  komisji oraz Przewod-

nicz¹cy Zebrania.

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

2. W pierwszej kolejno�ci nale¿y przeprowadziæ zg³osze-
nia kandydatów i g³osowanie  dla dokonania wyboru So³tysa. W
drugiej kolejno�ci wybory cz³onków Rady  So³eckiej.

§ 25. Za wybranych uwa¿a siê kandydatów, którzy uzyskali
najwiêksz¹ liczbê g³osów.

§ 26. Wyboru lub odwo³ania So³tysa i cz³onków Rady So-
³eckiej  dokonuje siê w g³osowaniu tajnym.

§ 27. 1. So³tys i cz³onkowie Rady  So³eckiej s¹ bezpo�red-
nio odpowiedzialni przed  Zebraniem Wiejskim i mog¹ byæ przez
Zebranie Wiejskie odwo³ani przed up³ywem  kadencji, je¿eli nie
wykonuj¹ swoich obowi¹zków, naruszaj¹ postanowienia  Statu-
tu i uchwa³y Zebrania lub dopu�cili siê czynu dyskwalifikuj¹ce-
go w opinii �rodowiska.  Uzasadniony wniosek o odwo³anie
z³o¿ony przez piêæ osób,  powinien byæ  poddany   g³osowaniu na
Zebraniu, na którym zosta³ zg³oszony lub na nastêpnym, w ter-
minie do jednego miesi¹ca.

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

§ 28. 1. W przypadku odwo³ania lub ust¹pienia So³tysa,
Burmistrz zwo³uje Zebranie Wiejskie dla wyboru nowego So³tysa.

2. Wybory dla uzupe³nienia sk³adu Rady So³eckiej lub wy-
brania nowego sk³adu ca³ej Rady So³eckiej, przeprowadza sa-
modzielnie Zebranie Wiejskie, zwo³ane przez So³tysa.

Rozdzia³ VI
Gospodarka finansowa So³ectwa

§ 29.1. So³ectwo prowadzi w³asn¹ gospodarkê finanso-
w¹ na podstawie rocznego planu   finansowo- rzeczowego,
uchwalonego przez Zebranie Wiejskie, który stanowi  integraln¹
czê�æ  bud¿etu gmin. Plan powinien byæ uchwalony w terminie
do 15  listopada roku poprzedzaj¹cego rok bud¿etowy.

2. So³ectwo uzgadnia plan finansowy i wszystkie jego zmia-
ny z Burmistrzem G³ogówka. Burmistrz mo¿e dokonaæ korekty
planu finansowego So³ectwa w przypadku: niewykonania za-
dañ obowi¹zkowych i naruszenia dyscypliny bud¿etowej.

3. So³ectwo dysponuje nastêpuj¹cymi �rodkami finanso-
wymi:

1) �rodkami wydzielonymi w bud¿ecie Gminy,
2) op³atami z tytu³u prowadzenia dzia³alno�ci i posiadania

mienia komunalnego,

3) dobrowolnymi wp³atami osób fizycznych i prawnych,
4) saldem �rodków pieniê¿nych z roku ubieg³ego.
4.  Z posiadanych �rodków finansowych So³ectwo pokry-

wa koszty zwi¹zane z:
1) utrzymaniem mienia komunalnego przekazanego w za-

rz¹d So³ectwu,
2) dofinansowanie czynów spo³ecznych,
3) wyposa¿eniem, remontem i utrzymaniem dróg So³ectwa,
4) wydatkami zwi¹zanymi z utrzymaniem lokali i dzia³alno-

�ci organów So³ectwa,
5) dofinansowaniem dzia³alno�ci kulturalnej, o�wiatowej

i sportowej,
6) inne, wa¿ne cele So³ectwa, zgodnie z uchwa³¹ Zebra-

nia Wiejskiego, za zgod¹ Burmistrza.
5. Czynno�ci prawne zwi¹zane z realizacj¹ powierzonych

So³ectwu spraw w  zakresie zadañ obowi¹zkowych podejmuje
Burmistrz, po uprzednim,  uzgodnieniu z So³tysem i przy uwzglêd-
nieniu planu finansowego So³ectwa.

6.  So³tys mo¿e podejmowaæ zobowi¹zania zgodnie z pla-
nem finansowym, po  uzyskaniu  kontrasygnaty Skarbnika Gminy.

7. So³ectwo mo¿e podejmowaæ zobowi¹zania do wysoko-
�ci posiadanych  �rodków. Zobowi¹zania przekraczaj¹ce stan
w³asnych �rodków musz¹ byæ   uzgodnione z Burmistrzem.

Rozdzia³ VII
Nadzór nad dzia³alno�ci¹ So³ectwa

§ 30.1. Rada Miejska sprawuje nadzór nad jednostkami
pomocniczymi w zakresie   wykonywanych zadañ.

2. Do podstawowych �rodków nadzoru nale¿y w szczegól-
no�ci:

 - dokonywanie oceny stanu So³ectwa na sesji,
 - dokonywanie lustracji So³ectwa,
- rozpatrywanie sprawozdañ z dzia³alno�ci gospodarczej,

finansowej i  spo³ecznej So³ectwa.
3. Dzia³alno�æ finansow¹  So³ectwa nadzoruje Skarbnik

Gminy.
4. Burmistrz zobowi¹zany jest czuwaæ, aby mienie So³ec-

twa nie by³o nara¿one na szkody i uszczuplenie oraz, aby docho-
dy So³ectwa i �wiadczenia pobierane na jego korzy�æ by³y wy-
datkowane zgodnie z prawem i Statutem So³ectwa.

5. Organy wykonawcze Gminy i podporz¹dkowane Gmi-
nie jednostki organizacyjne s¹ zobowi¹zane uwzglêdniaæ i re-
alizowaæ uchwa³y i opinie organów So³ectwa, udzielaj¹c odpo-
wiedzi w ci¹gu 14 dni a w razie zajêcia odmiennego stanowi-
ska,  przedstawiæ je wraz z uzasadnieniem.

6. Burmistrz , je¿eli uzna uchwa³y  So³ectwa za wykraczaj¹-
ce poza zakres przekazanych im kompetencji i sprzeczne z pra-
wem - powinien wstrzymaæ ich realizacjê.

7. Organy So³ectwa mog¹ wnie�æ sprzeciw do Burmistrza
na postêpowanie sprzeczne z pkt. 6, gdy narusza ono istotne
interesy mieszkañców.

8. Burmistrz badaj¹c sprzeciw:
1) uznaje jego zasadno�æ lub
2) w razie uwzglêdnienia sprzeciwu podejmuje decyzjê o

wstrzymaniu rozstrzygniêcia okre�lonego w pkt. 6 i wnosi spra-
wê pod obrady Rady Miejskiej, której uchwa³a ostatecznie roz-
strzyga sprawê.

Rozdzia³ VIII
Postanowienia koñcowe

§ 31. Zmiany Statutu dokonuje Rada Miejska.

 § 32. Statut wchodzi w ¿ycie po up³ywie  14 dni od dnia
og³oszenia w Dzienniku Urzêdowym Województwa Opolskiego.
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Za³¹cznik
do uchwa³yNr VII/69/2003

Rady Miejskiej w G³ogówku
z dnia 17 czerwca 2003 r.

STATUT  SO£ECTWA
DZIER¯YS£AWICE

Rozdzia³ I
Nazwa i teren dzia³ania

§ 1.1.Ogó³ mieszkañców So³ectwa Dzier¿ys³awice stano-
wi samorz¹d mieszkañców wsi.

2.Nazwa samorz¹du mieszkañców wsi brzmi:  So³ectwo
Dzier¿ys³awice.

§ 2. 1.So³ectwo Dzier¿ys³awice jest jednostk¹ pomocni-
cz¹, której mieszkañcy wspólnie z innymi so³ectwami i osie-
dlem  tworz¹ wspólnotê samorz¹dow¹ Gminy G³ogówek.

2.Samorz¹d mieszkañców wsi -So³ectwa Dzier¿ys³awice
dzia³a na podstawie przepisów prawa a w szczególno�ci:

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

- na podstawie Statutu Gminy G³ogówek,
- niniejszego Statutu.

§ 3. Teren dzia³ania So³ectwa obejmuje wie�  Dzier¿ys³a-
wice.

Rozdzia³ II
Organizacja i zakres dzia³ania

§ 4. Organami  So³ectwa s¹:
a)  Zebranie Wiejskie
b) So³tys
c) Rada So³ectwa.

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

2. So³tys jest organem wykonawczym.
3. Rada So³ecka jest organem wspomagaj¹cym dzia³al-

no�æ  So³ectwa.

§ 6.  1.  Do zadañ samorz¹dów mieszkañców wsi - So³ec-
twa nale¿y:

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

b) kszta³towania zasad wspó³¿ycia spo³ecznego,
c) organizowaniu wspólnych prac na rzecz miejsca za-

mieszkania,
d) tworzenie pomocy s¹siedzkiej,
e) sprawowanie kontroli spo³ecznej nad dzia³alno�ci¹ jed-

nostek organizacyjnych  zwi¹zanych z warunkami ¿ycia na wsi.
2. So³ectwo zarz¹dza przekazanym mu przez Gminê od-

rêbn¹ uchwa³¹ mieniem komunalnym oraz mieniem bêd¹cym
w jego posiadaniu.

3. W zakresie  zwyk³ego zarz¹du mieniem So³ectwo:
1) utrzymuje mienie w stanie nie pogorszonym, poprzez

dokonywanie niezbêdnych napraw, konserwacji i remontów,
2) za³atwia bie¿¹ce sprawy zwi¹zane z eksploatacj¹ mienia,
3) pobiera dochody i korzysta z mienia zgodnie z przezna-

czeniem,
4) mo¿e prowadziæ dzia³alno�æ gospodarcz¹ z u¿yciem

mienia, którym zarz¹dza, w zakresie nie wykraczaj¹cym poza
zadania o charakterze u¿yteczno�ci publicznej,

5) mo¿e oddawaæ w najem, dzier¿awê lub do innego ko-
rzystania lokale, obiekty i grunty po uprzednim uzgodnieniu z
Burmistrzem G³ogówka zasad i warunków tych  czynno�ci,

6) mo¿e zawieraæ umowy z osobami fizycznymi, prawnymi
i jednostkami organizacyjnymi nie posiadaj¹cymi osobowo�ci
prawnej w zakresie okre�lonym w pkt. 1-5,

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

§ 7. Zadania okre�lone w § 6 samorz¹d mieszkañców
wsi realizuje w szczególno�ci poprzez:

1. Podejmowanie uchwa³ w sprawach So³ectwa.
2. Opiniowanie spraw nale¿¹cych do zakresu dzia³ania

samorz¹du mieszkañców.
3. Wspó³uczestnictwo w organizowaniu i przeprowadze-

niu przez Radê Miejsk¹ konsultacji spo³ecznej projektów uchwa³
Rady Miejskiej w sprawach o podstawowym znaczeniu dla
mieszkañców So³ectwa.

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

5. Wspó³pracê z radnymi z terenu  So³ectwa w zakresie
organizacji spotkañ z wyborcami, dy¿urów oraz kierowanie do
nich wniosków dotycz¹cych So³ectwa.

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

§ 8. 1. Do wy³¹cznej w³a�ciwo�ci Zebrania Wiejskiego
nale¿y:

a) wybór i odwo³anie So³tysa
b) wybór i odwo³anie Rady So³ectwa
c) uchwalenie rocznego planu rzeczowo - finansowego

oraz dokonywania w nim zmian
d) opiniowanie o prawach w³asno�ci, u¿ytkowania, zby-

wania lub w innych sprawach rzeczowych i maj¹tkowych zwa-
nych mieniem gminnym

e) opiniowanie celowo�ci utworzenia, poszerzenia i likwi-
dacji So³ectwa lub powo³ywanie jednostek ni¿szego rzêdu.

§ 9. 1. Uchwa³y i opinie Zebrania Wiejskiego So³tys prze-
kazuje Burmistrzowi G³ogówka.

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

3. O sposobie za³atwienia spraw Burmistrz informuje Ze-
branie Wiejskie i So³tysa.

§ 10. Samorz¹d mieszkañców wsi mo¿e uczestniczyæ w
postêpowaniu administracyjnym na zasadach ustalonych w
Kodeksie postêpowania administracyjnego dla organizacji, je-
¿eli to jest uzasadnione celami statutowymi samorz¹du i gdy za
tym przemawia interes spo³eczny mieszkañców So³ectwa.

§ 11. Dla realizacji wspólnych przedsiêwziêæ  samorz¹d
mieszkañców wsi nawi¹zuje wspó³pracê z samorz¹dami miesz-
kañców s¹siednich so³ectw i osiedla, zawiera porozumienia,
okre�laj¹c zakres i sposób wykonywania wspólnych zadañ, mo¿e
podejmowaæ wspólne uchwa³y.

Rozdzia³ III
So³tys i Rada So³ecka

§ 12. 1. Kadencja So³tysa, Rady So³eckiej i innych orga-
nów powo³anych przez Zebranie Wiejskie trwa cztery lata.

2. Dzia³alno�æ So³tysa i Rady So³eckiej ma charakter spo-
³eczny,  Przewodnicz¹cym Rady So³eckiej jest So³tys.
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§ 13. 1. Do obowi¹zków So³tysa nale¿y w szczególno�ci:
1) zwo³ywanie Zebrañ Wiejskich,
2) zwo³ywanie posiedzeñ Rady So³eckiej,
3) dzia³anie stosowne do wskazañ Zebrania Wiejskiego,
4) wp³ywanie na wykorzystanie aktywno�ci mieszkañców

s³u¿¹cej poprawie gospodarki i warunków ¿ycia w So³ectwie,
5) reprezentowanie mieszkañców So³ectwa na zewn¹trz,
6) uczestniczenie w naradach So³tysów,
7) pe³nienie roli mê¿a zaufania w miejscowym �rodowisku,
8) wykonywanie powierzonych mu przepisami prawa z

zakresu administracji publicznej,
9) prowadzenie zarz¹du, administracji, gospodarki tymi

sk³adnikami mienia i �rodkami finansowymi, które Gmina prze-
kaza³a So³ectwu do korzystania. Akceptowanie dokumentów z
tym zwi¹zanych,

10) opiniowanie wniosków mieszkañców So³ectwa w
sprawie przyznania im zasi³ków i innej pomocy, jak równie¿ wnio-
sków o ulgi z zakresu podatków, op³at i innych nale¿no�ci,

11) potwierdzenie okoliczno�ci, których przy za³atwieniu
spraw przez mieszkañców  wymagaj¹ przepisy prawa,

12) sporz¹dzanie sprawozdañ z dzia³alno�ci So³ectwa,
13) wykonywanie innych zadañ nale¿¹cych do So³tysa z

mocy ogólnie obowi¹zuj¹cych przepisów m.in. w zakresie obron-
no�ci i ochrony po¿arowej, inkasa niektórych podatków i op³at,
zapobieganie klêskom ¿ywio³owym oraz usuwanie ich skutków,

14) prowadzenie teczki zawieraj¹cej:
- Statut So³ectwa,
 - protoko³y z Zebrañ So³eckich,
 - sprawozdania i umowy
15) protokó³ z Zebrania So³eckiego winien zawieraæ:
- skrócony opis dyskusji,
- wnioski i uchwa³y przy czym w sprawach poddawanych

pod g³osowanie winien byæ ujêty zapis jak¹ ilo�ci¹ g³osów od-
dano "za" i  "przeciw"  i  " wstrzymuj¹cych siê",

 -za³¹czon¹ listê osób obecnych na Zebraniu.
2. Na Zebraniach Wiejskich So³tys przedk³ada co najmniej

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

3. So³tys mo¿e braæ udzia³ w sesjach Rady Miejskiej.
4. Na sesjach Rady Miejskiej So³tysowi przys³uguje pra-

wo wystêpowania z g³osem doradczym. Mo¿e równie¿ zg³aszaæ
wnioski w imieniu Zebrania Meszkañców.

§ 14.1. Przy wykonywaniu swoich zadañ,  So³tys wspó³-
dzia³a z Rad¹ So³eck¹:

Rada So³ecka sk³ada siê z 3 - 7 osób, w tym So³tys.
2. Do obowi¹zków Rady So³eckiej nale¿y wspomaganie

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

3. Posiedzenia Rady So³eckiej odbywaj¹ siê co najmniej
1 raz na kwarta³. Posiedzeniom przewodniczy So³tys.

4. Radny z So³ectwa obligatoryjnie uczestniczy w posie-
dzeniu Rady.

5. Rada So³ecka w szczególno�ci:
1) opracowuje i przedk³ada na Zebraniu projekty uchwa³ w spra-

wach bêd¹cych przedmiotem rozpatrywania przez Zebranie,
2) dokonywanie rozliczenia finansowego z zakresu administro-

wania mieniem komunalnym znajduj¹cym siê na terenie So³ectwa,
3) opracowuje i przedk³ada na Zebraniu Wiejskim projek-

ty programów pracy samorz¹du,
4) wystêpuje wobec Zebrania Wiejskiego z inicjatywami

dotycz¹cymi udzia³u mieszkañców w rozwi¹zywaniu problemów
So³ectwa i realizacji zadañ samorz¹du,

5) organizuje wykonywanie uchwa³ Zebrania Wiejskiego
oraz kontroluje ich realizacjê,

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

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

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

Rozdzia³  IV
Zasady i tryb zwo³ywania Zebrañ Wiejskich oraz wa-

runki wa¿no�ci podejmowania uchwa³

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

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

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

§ 18. 1. Zebranie Wiejskie odbywa siê w miarê istniej¹-
cych potrzeb, jednak nie rzadziej ni¿ 2 razy w roku.

2. Termin i miejsce Zebrania Wiejskiego podaje siê do
wiadomo�ci publicznej poprzez og³oszenie na tablicy i obiegówki.

3. Zebranie Wiejskie zwo³ywane na wniosek mieszkañ-
ców, Rady Miejskiej lub Burmistrza winno odbywaæ siê w termi-
nie 7 dni chyba, ¿e wnioskodawca proponuje termin pó�niejszy.

§ 19. 1. Zebranie Wiejskie jest wa¿ne, gdy mieszkañcy
So³ectwa zostali o nim prawid³owo zawiadomieni, zgodnie z wy-
mogami Statutu.

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

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

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

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

§ 21. 1. Zebranie Wiejskie jest uprawnione do przeprowa-
dzenia wyborów oraz podejmowania uchwa³ w obecno�ci co
najmniej 1/5 uprawnionych do g³osowania osób.

2. W przypadku braku okre�lonego w pkt. 1 quorum, na-
stêpnie Zebranie Mieszkañców So³ectwa odbywa siê po up³y-
wie 1/2 godziny od wyznaczonego I terminu Zebrania bez  wzglê-
du na ilo�æ osób uprawnionych do g³osowania, uchwa³y podej-
mowane w drugim terminie s¹ wi¹¿¹ce.

3. Uchwa³y Zebrania zapadaj¹ zwyk³¹ wiêkszo�ci¹ g³o-
sów , tzn. liczba g³osów "za" musi byæ wiêksza od g³osów "przeciw".

4. G³osowanie odbywa siê w sposób jawny. Zebranie mo¿e
postanowiæ o przeprowadzeniu tajnego g³osowania nad kon-
kretn¹ spraw¹.

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

Rozdzia³ V
Tryb wyboru So³tysa i Rady So³eckiej

§ 22. 1. Zebranie Wiejskie, na którym ma byæ dokonany
wybór So³tysa i cz³onków Rady   So³eckiej zarz¹dza Burmistrz. W
tym celu okre�la miejsce, dzieñ, godzinê Zebrania  Wiejskiego
oraz wyznacza przewodnicz¹cego Zebrania.
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2. Postanowienia Burmistrza o zwo³aniu Zebrania Wiej-
skiego dla wyboru So³tysa  podaje siê do wiadomo�ci miesz-
kañców  So³ectwa co najmniej na 7 dni przed  wyznaczon¹ dat¹
Zebrania.

§ 23. 1. Wybory So³tysa, cz³onków Rady So³eckiej  lub od-
wo³anie przeprowadza komisja  w sk³adzie co najmniej 3 osób
wybranych spo�ród   uprawnionych uczestników Zebrania. Wy-
bory przeprowadza siê na kartkach do  g³osowania, opatrzonych
pieczêci¹ Rady  Gminy.

2. Do zadañ komisji nale¿y:
-  przyjêcie zg³oszeñ kandydatów,
- przeprowadzenie g³osowania,
- ustalenie wyników wyborów,
- og³oszenie wyników wyborów,
- sporz¹dzenie protoko³u o wynikach wyborów.
3. Protokó³ podpisuj¹ cz³onkowie  komisji oraz Przewod-

nicz¹cy Zebrania.

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

2. W pierwszej kolejno�ci nale¿y przeprowadziæ zg³osze-
nia kandydatów i g³osowanie  dla dokonania wyboru So³tysa. W
drugiej kolejno�ci wybory cz³onków Rady  So³eckiej.

§ 25. Za wybranych uwa¿a siê kandydatów, którzy uzyskali
najwiêksz¹ liczbê g³osów.

§ 26. Wyboru lub odwo³ania So³tysa i cz³onków Rady So-
³eckiej  dokonuje siê w g³osowaniu tajnym.

§ 27. 1. So³tys i cz³onkowie Rady  So³eckiej s¹ bezpo�red-
nio odpowiedzialni przed  Zebraniem Wiejskim i mog¹ byæ przez
Zebranie Wiejskie odwo³ani przed up³ywem  kadencji, je¿eli nie
wykonuj¹ swoich obowi¹zków, naruszaj¹ postanowienia  Statu-
tu i uchwa³y Zebrania lub dopu�cili siê czynu dyskwalifikuj¹ce-
go w opinii �rodowiska.  Uzasadniony wniosek o odwo³anie
z³o¿ony przez piêæ osób,  powinien byæ  poddany   g³osowaniu na
Zebraniu, na którym zosta³ zg³oszony lub na nastêpnym, w ter-
minie do jednego miesi¹ca.

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

§ 28. 1. W przypadku odwo³ania lub ust¹pienia So³tysa,
Burmistrz zwo³uje Zebranie Wiejskie dla wyboru nowego So³tysa.

2. Wybory dla uzupe³nienia sk³adu Rady So³eckiej lub wy-
brania nowego sk³adu ca³ej Rady So³eckiej, przeprowadza sa-
modzielnie Zebranie Wiejskie, zwo³ane przez So³tysa.

Rozdzia³ VI
Gospodarka finansowa So³ectwa

§ 29.1. So³ectwo prowadzi w³asn¹ gospodarkê finanso-
w¹ na podstawie rocznego planu   finansowo- rzeczowego,
uchwalonego przez Zebranie Wiejskie, który stanowi  integraln¹
czê�æ  bud¿etu gmin. Plan powinien byæ uchwalony w terminie
do 15  listopada roku poprzedzaj¹cego rok bud¿etowy.

2. So³ectwo uzgadnia plan finansowy i wszystkie jego zmia-
ny z Burmistrzem G³ogówka. Burmistrz mo¿e dokonaæ korekty
planu finansowego So³ectwa w przypadku: niewykonania za-
dañ obowi¹zkowych i naruszenia dyscypliny bud¿etowej.

3. So³ectwo dysponuje nastêpuj¹cymi �rodkami finanso-
wymi:

1) �rodkami wydzielonymi w bud¿ecie Gminy,
2) op³atami z tytu³u prowadzenia dzia³alno�ci i posiadania

mienia komunalnego,
3) dobrowolnymi wp³atami osób fizycznych i prawnych,
4) saldem �rodków pieniê¿nych z roku ubieg³ego.
4.  Z posiadanych �rodków finansowych So³ectwo pokry-

wa koszty zwi¹zane z:
1) utrzymaniem mienia komunalnego przekazanego w za-

rz¹d So³ectwu,
2) dofinansowanie czynów spo³ecznych,
3) wyposa¿eniem, remontem i utrzymaniem dróg So³ectwa,
4) wydatkami zwi¹zanymi z utrzymaniem lokali i dzia³alno-

�ci organów So³ectwa,
5) dofinansowaniem dzia³alno�ci kulturalnej, o�wiatowej

i sportowej,
6) inne, wa¿ne cele So³ectwa, zgodnie z uchwa³¹ Zebra-

nia Wiejskiego, za zgod¹ Burmistrza.
5. Czynno�ci prawne zwi¹zane z realizacj¹ powierzonych

So³ectwu spraw w  zakresie zadañ obowi¹zkowych podejmuje
Burmistrz, po uprzednim,  uzgodnieniu z So³tysem i przy uwzglêd-
nieniu planu finansowego So³ectwa.

6.  So³tys mo¿e podejmowaæ zobowi¹zania zgodnie z pla-
nem finansowym, po  uzyskaniu  kontrasygnaty Skarbnika Gminy.

7. So³ectwo mo¿e podejmowaæ zobowi¹zania do wysoko-
�ci posiadanych  �rodków. Zobowi¹zania przekraczaj¹ce stan
w³asnych �rodków musz¹ byæ   uzgodnione z Burmistrzem.

Rozdzia³ VII
Nadzór nad dzia³alno�ci¹ So³ectwa

§ 30.1. Rada Miejska sprawuje nadzór nad jednostkami
pomocniczymi w zakresie   wykonywanych zadañ.

2. Do podstawowych �rodków nadzoru nale¿y w szczegól-
no�ci:

 - dokonywanie oceny stanu So³ectwa na sesji,
 - dokonywanie lustracji So³ectwa,
 - rozpatrywanie sprawozdañ z dzia³alno�ci gospodarczej,

finansowej i  spo³ecznej So³ectwa.
3. Dzia³alno�æ finansow¹  So³ectwa nadzoruje Skarbnik

Gminy.
4. Burmistrz zobowi¹zany jest czuwaæ, aby mienie So³ec-

twa nie by³o nara¿one na szkody i uszczuplenie oraz, aby docho-
dy So³ectwa i �wiadczenia pobierane na jego korzy�æ by³y wy-
datkowane zgodnie z prawem i Statutem So³ectwa.

5. Organy wykonawcze Gminy i podporz¹dkowane Gmi-
nie jednostki organizacyjne s¹ zobowi¹zane uwzglêdniaæ i re-
alizowaæ uchwa³y i opinie organów So³ectwa, udzielaj¹c odpo-
wiedzi w ci¹gu 14 dni a w razie zajêcia odmiennego stanowi-
ska,  przedstawiæ je wraz z uzasadnieniem.

6. Burmistrz , je¿eli uzna uchwa³y  So³ectwa za wykraczaj¹-
ce poza zakres przekazanych im kompetencji i sprzeczne z pra-
wem - powinien wstrzymaæ ich realizacjê.

7. Organy So³ectwa mog¹ wnie�æ sprzeciw do Burmistrza
na postêpowanie sprzeczne z pkt. 6, gdy narusza ono istotne
interesy mieszkañców.

8. Burmistrz badaj¹c sprzeciw:
1) uznaje jego zasadno�æ lub
2) w razie uwzglêdnienia sprzeciwu podejmuje decyzjê o

wstrzymaniu rozstrzygniêcia okre�lonego w pkt. 6 i wnosi spra-
wê pod obrady Rady Miejskiej, której uchwa³a ostatecznie roz-
strzyga sprawê.

Rozdzia³ VIII
Postanowienia koñcowe

§ 31. Zmiany Statutu dokonuje Rada Miejska.

 § 32. Statut wchodzi w ¿ycie po up³ywie  14 dni od dnia
og³oszenia w Dzienniku Urzêdowym Województwa Opolskiego.
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Za³¹cznik
 do uchwa³y Nr VII/69/2003

Rady Miejskiej w G³ogówku
z dnia 17 czerwca 2003 r.

STATUT  SO£ECTWA
GÓRECZNO

Rozdzia³ I
Nazwa i teren dzia³ania

§ 1.1.Ogó³ mieszkañców So³ectwa Góreczno stanowi sa-
morz¹d mieszkañców wsi.

2.Nazwa samorz¹du mieszkañców wsi brzmi:  So³ectwo
Góreczno.

§ 2. 1.So³ectwo Góreczno jest jednostk¹ pomocnicz¹, któ-
rej mieszkañcy wspólnie z innymi so³ectwami i osiedlem  two-
rz¹ wspólnotê samorz¹dow¹ Gminy G³ogówek.

2.Samorz¹d mieszkañców wsi -So³ectwa Góreczno dzia-
³a na podstawie przepisów prawa a w szczególno�ci:

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

- na podstawie Statutu Gminy G³ogówek,
- niniejszego Statutu.

§ 3. Teren dzia³ania So³ectwa obejmuje wie� Góreczno.

Rozdzia³ II
Organizacja i zakres dzia³ania

§ 4. Organami  So³ectwa s¹:
a)  Zebranie Wiejskie
b) So³tys
c) Rada So³ectwa.

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

2. So³tys jest organem wykonawczym.
3. Rada So³ecka jest organem wspomagaj¹cym dzia³al-

no�æ  So³ectwa.

§ 6.  1.  Do zadañ samorz¹dów mieszkañców wsi - So³ec-
twa nale¿y:

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

b) kszta³towania zasad wspó³¿ycia spo³ecznego,
c) organizowaniu wspólnych prac na rzecz miejsca za-

mieszkania,
d) tworzenie pomocy s¹siedzkiej,
e) sprawowanie kontroli spo³ecznej nad dzia³alno�ci¹ jed-

nostek organizacyjnych  zwi¹zanych z warunkami ¿ycia na wsi.
2. So³ectwo zarz¹dza przekazanym mu przez Gminê od-

rêbn¹ uchwa³¹ mieniem komunalnym oraz mieniem bêd¹cym
w jego posiadaniu.

3. W zakresie  zwyk³ego zarz¹du mieniem So³ectwo:
1) utrzymuje mienie w stanie nie pogorszonym, poprzez

dokonywanie niezbêdnych napraw, konserwacji i remontów,
2) za³atwia bie¿¹ce sprawy zwi¹zane z eksploatacj¹ mienia,
3) pobiera dochody i korzysta z mienia zgodnie z przezna-

czeniem,
4) mo¿e prowadziæ dzia³alno�æ gospodarcz¹ z u¿yciem

mienia, którym zarz¹dza, w zakresie nie wykraczaj¹cym poza
zadania o charakterze u¿yteczno�ci publicznej,

5) mo¿e oddawaæ w najem, dzier¿awê lub do innego ko-
rzystania lokale, obiekty i grunty po uprzednim uzgodnieniu z
Burmistrzem G³ogówka zasad i warunków tych  czynno�ci,

6) mo¿e zawieraæ umowy z osobami fizycznymi, prawnymi
i jednostkami organizacyjnymi nie posiadaj¹cymi osobowo�ci
prawnej w zakresie okre�lonym w pkt. 1-5,

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

§ 7. Zadania okre�lone w § 6 samorz¹d mieszkañców
wsi realizuje w szczególno�ci poprzez:

1. Podejmowanie uchwa³ w sprawach So³ectwa.
2. Opiniowanie spraw nale¿¹cych do zakresu dzia³ania

samorz¹du mieszkañców.
3. Wspó³uczestnictwo w organizowaniu i przeprowadze-

niu przez Radê Miejsk¹ konsultacji spo³ecznej projektów uchwa³
Rady Miejskiej w sprawach o podstawowym znaczeniu dla
mieszkañców So³ectwa.

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

5. Wspó³pracê z radnymi z terenu  So³ectwa w zakresie
organizacji spotkañ z wyborcami, dy¿urów oraz kierowanie do
nich wniosków dotycz¹cych So³ectwa.

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

§ 8. 1. Do wy³¹cznej w³a�ciwo�ci Zebrania Wiejskiego
nale¿y:

a) wybór i odwo³anie So³tysa
b) wybór i odwo³anie Rady So³ectwa
c) uchwalenie rocznego planu rzeczowo - finansowego

oraz dokonywania w nim zmian
d) opiniowanie o prawach w³asno�ci, u¿ytkowania, zby-

wania lub w innych sprawach rzeczowych i maj¹tkowych zwa-
nych mieniem gminnym

e) opiniowanie celowo�ci utworzenia, poszerzenia i likwi-
dacji So³ectwa lub powo³ywanie jednostek ni¿szego rzêdu.

§ 9. 1. Uchwa³y i opinie Zebrania Wiejskiego So³tys prze-
kazuje Burmistrzowi G³ogówka.

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

3. O sposobie za³atwienia spraw Burmistrz informuje Ze-
branie Wiejskie i So³tysa.

§ 10. Samorz¹d mieszkañców wsi mo¿e uczestniczyæ w
postêpowaniu administracyjnym na zasadach ustalonych w
Kodeksie postêpowania administracyjnego dla organizacji, je-
¿eli to jest uzasadnione celami statutowymi samorz¹du i gdy za
tym przemawia interes spo³eczny mieszkañców So³ectwa.

§ 11. Dla realizacji wspólnych przedsiêwziêæ  samorz¹d
mieszkañców wsi nawi¹zuje wspó³pracê z samorz¹dami miesz-
kañców s¹siednich so³ectw i osiedla, zawiera porozumienia,
okre�laj¹c zakres i sposób wykonywania wspólnych zadañ, mo¿e
podejmowaæ wspólne uchwa³y.

Rozdzia³ III
So³tys i Rada So³ecka

§ 12. 1. Kadencja So³tysa, Rady So³eckiej i innych orga-
nów powo³anych przez Zebranie Wiejskie trwa cztery lata.

2. Dzia³alno�æ So³tysa i Rady So³eckiej ma charakter spo-
³eczny,  Przewodnicz¹cym Rady So³eckiej jest So³tys.



Dziennik Urzêdowy
Województwa Opolskiego Nr 60 - 5295 -     Poz.1146

§ 13. 1. Do obowi¹zków So³tysa nale¿y w szczególno�ci:
1) zwo³ywanie Zebrañ Wiejskich,
2) zwo³ywanie posiedzeñ Rady So³eckiej,
3) dzia³anie stosowne do wskazañ Zebrania Wiejskiego,
4) wp³ywanie na wykorzystanie aktywno�ci mieszkañców

s³u¿¹cej poprawie gospodarki i warunków ¿ycia w So³ectwie,
5) reprezentowanie mieszkañców So³ectwa na zewn¹trz,
6) uczestniczenie w naradach So³tysów,
7) pe³nienie roli mê¿a zaufania w miejscowym �rodowisku,
8) wykonywanie powierzonych mu przepisami prawa z

zakresu administracji publicznej,
9) prowadzenie zarz¹du, administracji, gospodarki tymi

sk³adnikami mienia i �rodkami finansowymi, które Gmina prze-
kaza³a So³ectwu do korzystania. Akceptowanie dokumentów z
tym zwi¹zanych,

10) opiniowanie wniosków mieszkañców So³ectwa w
sprawie przyznania im zasi³ków i innej pomocy, jak równie¿ wnio-
sków o ulgi z zakresu podatków, op³at i innych nale¿no�ci,

11) potwierdzenie okoliczno�ci, których przy za³atwieniu
spraw przez mieszkañców  wymagaj¹ przepisy prawa,

12) sporz¹dzanie sprawozdañ z dzia³alno�ci So³ectwa,
13) wykonywanie innych zadañ nale¿¹cych do So³tysa z

mocy ogólnie obowi¹zuj¹cych przepisów m.in. w zakresie obron-
no�ci i ochrony po¿arowej, inkasa niektórych podatków i op³at,
zapobieganie klêskom ¿ywio³owym oraz usuwanie ich skutków,

14) prowadzenie teczki zawieraj¹cej:
- Statut So³ectwa,
 - protoko³y z Zebrañ So³eckich,
 - sprawozdania i umowy
15) protokó³ z Zebrania So³eckiego winien zawieraæ:
- skrócony opis dyskusji,
- wnioski i uchwa³y przy czym w sprawach poddawanych

pod g³osowanie winien byæ ujêty zapis jak¹ ilo�ci¹ g³osów od-
dano "za" i  "przeciw"  i  " wstrzymuj¹cych siê",

 -za³¹czon¹ listê osób obecnych na Zebraniu.
2. Na Zebraniach Wiejskich So³tys przedk³ada co najmniej

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

3. So³tys mo¿e braæ udzia³ w sesjach Rady Miejskiej.
4. Na sesjach Rady Miejskiej So³tysowi przys³uguje pra-

wo wystêpowania z g³osem doradczym. Mo¿e równie¿ zg³aszaæ
wnioski w imieniu Zebrania Mieszkañców.

§ 14.1. Przy wykonywaniu swoich zadañ,  So³tys wspó³-
dzia³a z Rad¹ So³eck¹:

Rada So³ecka sk³ada siê z 3 - 7 osób, w tym So³tys.
2. Do obowi¹zków Rady So³eckiej nale¿y wspomaganie

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

3. Posiedzenia Rady So³eckiej odbywaj¹ siê co najmniej
1 raz na kwarta³. Posiedzeniom przewodniczy So³tys.

4. Radny z So³ectwa obligatoryjnie uczestniczy w posie-
dzeniu Rady.

5. Rada So³ecka w szczególno�ci:
1) opracowuje i przedk³ada na Zebraniu projekty uchwa³ w spra-

wach bêd¹cych przedmiotem rozpatrywania przez Zebranie,
2) dokonywanie rozliczenia finansowego z zakresu administro-

wania mieniem komunalnym znajduj¹cym siê na terenie So³ectwa,
3) opracowuje i przedk³ada na Zebraniu Wiejskim projek-

ty programów pracy samorz¹du,
4) wystêpuje wobec Zebrania Wiejskiego z inicjatywami

dotycz¹cymi udzia³u mieszkañców w rozwi¹zywaniu problemów
So³ectwa i realizacji zadañ samorz¹du,

5) organizuje wykonywanie uchwa³ Zebrania Wiejskiego
oraz kontroluje ich realizacjê,

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

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

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

Rozdzia³  IV
Zasady i tryb zwo³ywania Zebrañ Wiejskich oraz wa-

runki wa¿no�ci podejmowania uchwa³

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

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

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

§ 18. 1. Zebranie Wiejskie odbywa siê w miarê istniej¹-
cych potrzeb, jednak nie rzadziej ni¿ 2 razy w roku.

2. Termin i miejsce Zebrania Wiejskiego podaje siê do
wiadomo�ci publicznej poprzez og³oszenie na tablicy i obiegówki.

3. Zebranie Wiejskie zwo³ywane na wniosek mieszkañ-
ców, Rady Miejskiej lub Burmistrza winno odbywaæ siê w termi-
nie 7 dni chyba, ¿e wnioskodawca proponuje termin pó�niejszy.

§ 19. 1. Zebranie Wiejskie jest wa¿ne, gdy mieszkañcy
So³ectwa zostali o nim prawid³owo zawiadomieni, zgodnie z wy-
mogami Statutu.

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

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

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

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

§ 21. 1. Zebranie Wiejskie jest uprawnione do przeprowa-
dzenia wyborów oraz podejmowania uchwa³ w obecno�ci co
najmniej 1/5 uprawnionych do g³osowania osób.

2. W przypadku braku okre�lonego w pkt. 1 quorum, na-
stêpnie Zebranie Mieszkañców So³ectwa odbywa siê po up³y-
wie 1/2 godziny od wyznaczonego I terminu Zebrania bez  wzglê-
du na ilo�æ osób uprawnionych do g³osowania, uchwa³y podej-
mowane w drugim terminie s¹ wi¹¿¹ce.

3. Uchwa³y Zebrania zapadaj¹ zwyk³¹ wiêkszo�ci¹ g³o-
sów , tzn. liczba g³osów "za" musi byæ wiêksza od g³osów "przeciw".

4. G³osowanie odbywa siê w sposób jawny. Zebranie mo¿e
postanowiæ o przeprowadzeniu tajnego g³osowania nad kon-
kretn¹ spraw¹.

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

Rozdzia³ V
Tryb wyboru So³tysa i Rady So³eckiej

§ 22. 1. Zebranie Wiejskie, na którym ma byæ dokonany
wybór So³tysa i cz³onków Rady   So³eckiej zarz¹dza Burmistrz. W
tym celu okre�la miejsce, dzieñ, godzinê Zebrania  Wiejskiego
oraz wyznacza przewodnicz¹cego Zebrania.
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2. Postanowienia Burmistrza o zwo³aniu Zebrania Wiej-
skiego dla wyboru So³tysa  podaje siê do wiadomo�ci miesz-
kañców  So³ectwa co najmniej na 7 dni przed  wyznaczon¹ dat¹
Zebrania.

§ 23. 1. Wybory So³tysa, cz³onków Rady So³eckiej  lub od-
wo³anie przeprowadza komisja  w sk³adzie co najmniej 3 osób
wybranych spo�ród   uprawnionych uczestników Zebrania. Wy-
bory przeprowadza siê na kartkach do  g³osowania, opatrzonych
pieczêci¹ Rady  Gminy.

2. Do zadañ komisji nale¿y:
-  przyjêcie zg³oszeñ kandydatów,
- przeprowadzenie g³osowania,
- ustalenie wyników wyborów,
- og³oszenie wyników wyborów,
- sporz¹dzenie protoko³u o wynikach wyborów.
3. Protokó³ podpisuj¹ cz³onkowie  komisji oraz Przewod-

nicz¹cy Zebrania.

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

2. W pierwszej kolejno�ci nale¿y przeprowadziæ zg³osze-
nia kandydatów i g³osowanie  dla dokonania wyboru So³tysa. W
drugiej kolejno�ci wybory cz³onków Rady  So³eckiej.

§ 25. Za wybranych uwa¿a siê kandydatów, którzy uzyskali
najwiêksz¹ liczbê g³osów.

§ 26. Wyboru lub odwo³ania So³tysa i cz³onków Rady So-
³eckiej  dokonuje siê w g³osowaniu tajnym.

§ 27. 1. So³tys i cz³onkowie Rady  So³eckiej s¹ bezpo�red-
nio odpowiedzialni przed  Zebraniem Wiejskim i mog¹ byæ przez
Zebranie Wiejskie odwo³ani przed up³ywem  kadencji, je¿eli nie
wykonuj¹ swoich obowi¹zków, naruszaj¹ postanowienia  Statu-
tu i uchwa³y Zebrania lub dopu�cili siê czynu dyskwalifikuj¹ce-
go w opinii �rodowiska.  Uzasadniony wniosek o odwo³anie
z³o¿ony przez piêæ osób,  powinien byæ  poddany   g³osowaniu na
Zebraniu, na którym zosta³ zg³oszony lub na nastêpnym, w ter-
minie do jednego miesi¹ca.

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

§ 28. 1. W przypadku odwo³ania lub ust¹pienia So³tysa,
Burmistrz zwo³uje Zebranie Wiejskie dla wyboru nowego So³tysa.

2. Wybory dla uzupe³nienia sk³adu Rady So³eckiej lub wy-
brania nowego sk³adu ca³ej Rady So³eckiej, przeprowadza sa-
modzielnie Zebranie Wiejskie, zwo³ane przez So³tysa.

Rozdzia³ VI
Gospodarka finansowa So³ectwa

§ 29.1. So³ectwo prowadzi w³asn¹ gospodarkê finanso-
w¹ na podstawie rocznego planu   finansowo- rzeczowego,
uchwalonego przez Zebranie Wiejskie, który stanowi  integraln¹
czê�æ  bud¿etu gmin. Plan powinien byæ uchwalony w terminie
do 15  listopada roku poprzedzaj¹cego rok bud¿etowy.

2. So³ectwo uzgadnia plan finansowy i wszystkie jego zmia-
ny z Burmistrzem G³ogówka. Burmistrz mo¿e dokonaæ korekty
planu finansowego So³ectwa w przypadku: niewykonania za-
dañ obowi¹zkowych i naruszenia dyscypliny bud¿etowej.

3. So³ectwo dysponuje nastêpuj¹cymi �rodkami finanso-
wymi:

1) �rodkami wydzielonymi w bud¿ecie Gminy,
2) op³atami z tytu³u prowadzenia dzia³alno�ci i posiadania

mienia komunalnego,

3) dobrowolnymi wp³atami osób fizycznych i prawnych,
4) saldem �rodków pieniê¿nych z roku ubieg³ego.
4.  Z posiadanych �rodków finansowych So³ectwo pokry-

wa koszty zwi¹zane z:
1) utrzymaniem mienia komunalnego przekazanego w za-

rz¹d So³ectwu,
2) dofinansowanie czynów spo³ecznych,
3) wyposa¿eniem, remontem i utrzymaniem dróg So³ectwa,
4) wydatkami zwi¹zanymi z utrzymaniem lokali i dzia³alno-

�ci organów So³ectwa,
5) dofinansowaniem dzia³alno�ci kulturalnej, o�wiatowej

i sportowej,
6) inne, wa¿ne cele So³ectwa, zgodnie z uchwa³¹ Zebra-

nia Wiejskiego, za zgod¹ Burmistrza.
5. Czynno�ci prawne zwi¹zane z realizacj¹ powierzonych

So³ectwu spraw w  zakresie zadañ obowi¹zkowych podejmuje
Burmistrz, po uprzednim,  uzgodnieniu z So³tysem i przy uwzglêd-
nieniu planu finansowego So³ectwa.

6.  So³tys mo¿e podejmowaæ zobowi¹zania zgodnie z pla-
nem finansowym, po  uzyskaniu  kontrasygnaty Skarbnika Gmi-
ny.

7. So³ectwo mo¿e podejmowaæ zobowi¹zania do wysoko-
�ci posiadanych  �rodków. Zobowi¹zania przekraczaj¹ce stan
w³asnych �rodków musz¹ byæ   uzgodnione z Burmistrzem.

Rozdzia³ VII
Nadzór nad dzia³alno�ci¹ So³ectwa

§ 30.1. Rada Miejska sprawuje nadzór nad jednostkami
pomocniczymi w zakresie   wykonywanych zadañ.

2. Do podstawowych �rodków nadzoru nale¿y w szczegól-
no�ci:

 - dokonywanie oceny stanu So³ectwa na sesji,
 - dokonywanie lustracji So³ectwa,
- rozpatrywanie sprawozdañ z dzia³alno�ci gospodarczej,

finansowej i  spo³ecznej So³ectwa.
3. Dzia³alno�æ finansow¹  So³ectwa nadzoruje Skarbnik

Gminy.
4. Burmistrz zobowi¹zany jest czuwaæ, aby mienie So³ec-

twa nie by³o nara¿one na szkody i uszczuplenie oraz, aby docho-
dy So³ectwa i �wiadczenia pobierane na jego korzy�æ by³y wy-
datkowane zgodnie z prawem i Statutem So³ectwa.

5. Organy wykonawcze Gminy i podporz¹dkowane Gmi-
nie jednostki organizacyjne s¹ zobowi¹zane uwzglêdniaæ i re-
alizowaæ uchwa³y i opinie organów So³ectwa, udzielaj¹c odpo-
wiedzi w ci¹gu 14 dni a w razie zajêcia odmiennego stanowi-
ska,  przedstawiæ je wraz z uzasadnieniem.

6. Burmistrz , je¿eli uzna uchwa³y  So³ectwa za wykraczaj¹-
ce poza zakres przekazanych im kompetencji i sprzeczne z pra-
wem - powinien wstrzymaæ ich realizacjê.

7. Organy So³ectwa mog¹ wnie�æ sprzeciw do Burmistrza
na postêpowanie sprzeczne z pkt. 6, gdy narusza ono istotne
interesy mieszkañców.

8. Burmistrz badaj¹c sprzeciw:
1) uznaje jego zasadno�æ lub
2) w razie uwzglêdnienia sprzeciwu podejmuje decyzjê o

wstrzymaniu rozstrzygniêcia okre�lonego w pkt. 6 i wnosi spra-
wê pod obrady Rady Miejskiej, której uchwa³a ostatecznie roz-
strzyga sprawê.

Rozdzia³ VIII
Postanowienia koñcowe

§ 31. Zmiany Statutu dokonuje Rada Miejska.

 § 32. Statut wchodzi w ¿ycie po up³ywie  14 dni od dnia
og³oszenia w Dzienniku Urzêdowym Województwa Opolskiego.
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Za³¹cznik
do uchwa³y Nr VII/69/2003

Rady Miejskiej w G³ogówku
z dnia 17 czerwca 2003 r.

STATUT  SO£ECTWA
KIERPIEÑ

Rozdzia³ I
Nazwa i teren dzia³ania

§ 1.1.Ogó³ mieszkañców So³ectwa  Kierpieñ stanowi sa-
morz¹d mieszkañców wsi.

2.Nazwa samorz¹du mieszkañców wsi brzmi:  So³ectwo
Kierpieñ.

§ 2. 1.So³ectwo Kierpieñ jest jednostk¹ pomocnicz¹, któ-
rej mieszkañcy wspólnie z innymi so³ectwami i osiedlem  two-
rz¹ wspólnotê samorz¹dow¹ Gminy G³ogówek.

2.Samorz¹d mieszkañców wsi -So³ectwa  Kierpieñ  dzia³a
na podstawie przepisów prawa a w szczególno�ci:

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

- na podstawie Statutu Gminy G³ogówek,
- niniejszego Statutu.

§ 3. Teren dzia³ania So³ectwa obejmuje wie�  Kierpieñ.

Rozdzia³ II
Organizacja i zakres dzia³ania

§ 4. Organami  So³ectwa s¹:
a)  Zebranie Wiejskie
b) So³tys
c) Rada So³ectwa.

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

2. So³tys jest organem wykonawczym.
3. Rada So³ecka jest organem wspomagaj¹cym dzia³al-

no�æ  So³ectwa.

§ 6.  1.  Do zadañ samorz¹dów mieszkañców wsi - So-
³ectwa nale¿y:

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

b) kszta³towania zasad wspó³¿ycia spo³ecznego,
c) organizowaniu wspólnych prac na rzecz miejsca za-

mieszkania,
d) tworzenie pomocy s¹siedzkiej,
e) sprawowanie kontroli spo³ecznej nad dzia³alno�ci¹ jed-

nostek organizacyjnych  zwi¹zanych z warunkami ¿ycia na wsi.
2. So³ectwo zarz¹dza przekazanym mu przez Gminê od-

rêbn¹ uchwa³¹ mieniem komunalnym oraz mieniem bêd¹cym
w jego posiadaniu.

3. W zakresie  zwyk³ego zarz¹du mieniem So³ectwo:
1) utrzymuje mienie w stanie nie pogorszonym, poprzez

dokonywanie niezbêdnych napraw, konserwacji i remontów,
2) za³atwia bie¿¹ce sprawy zwi¹zane z eksploatacj¹ mienia,
3) pobiera dochody i korzysta z mienia zgodnie z przezna-

czeniem,
4) mo¿e prowadziæ dzia³alno�æ gospodarcz¹ z u¿yciem

mienia, którym zarz¹dza, w zakresie nie wykraczaj¹cym poza
zadania o charakterze u¿yteczno�ci publicznej,

5) mo¿e oddawaæ w najem, dzier¿awê lub do innego ko-
rzystania lokale, obiekty i grunty po uprzednim uzgodnieniu z
Burmistrzem G³ogówka zasad i warunków tych  czynno�ci,

6) mo¿e zawieraæ umowy z osobami fizycznymi, prawnymi
i jednostkami organizacyjnymi nie posiadaj¹cymi osobowo�ci
prawnej w zakresie okre�lonym w pkt. 1-5,

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

§ 7. Zadania okre�lone w § 6 samorz¹d mieszkañców
wsi realizuje w szczególno�ci poprzez:

1. Podejmowanie uchwa³ w sprawach So³ectwa.
2. Opiniowanie spraw nale¿¹cych do zakresu dzia³ania

samorz¹du mieszkañców.
3. Wspó³uczestnictwo w organizowaniu i przeprowadze-

niu przez Radê Miejsk¹ konsultacji spo³ecznej projektów uchwa³
Rady Miejskiej w sprawach o podstawowym znaczeniu dla
mieszkañców So³ectwa.

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

5. Wspó³pracê z radnymi z terenu  So³ectwa w zakresie
organizacji spotkañ z wyborcami, dy¿urów oraz kierowanie do
nich wniosków dotycz¹cych So³ectwa.

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

§ 8. 1. Do wy³¹cznej w³a�ciwo�ci Zebrania Wiejskiego
nale¿y:

a) wybór i odwo³anie So³tysa
b) wybór i odwo³anie Rady So³ectwa
c) uchwalenie rocznego planu rzeczowo - finansowego

oraz dokonywania w nim zmian
d) opiniowanie o prawach w³asno�ci, u¿ytkowania, zby-

wania lub w innych sprawach rzeczowych i maj¹tkowych zwa-
nych mieniem gminnym

e) opiniowanie celowo�ci utworzenia, poszerzenia i likwi-
dacji So³ectwa lub powo³ywanie jednostek ni¿szego rzêdu.

§ 9. 1. Uchwa³y i opinie Zebrania Wiejskiego So³tys prze-
kazuje Burmistrzowi G³ogówka.

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

3. O sposobie za³atwienia spraw Burmistrz informuje Ze-
branie Wiejskie i So³tysa.

§ 10. Samorz¹d mieszkañców wsi mo¿e uczestniczyæ w
postêpowaniu administracyjnym na zasadach ustalonych w
Kodeksie postêpowania administracyjnego dla organizacji, je-
¿eli to jest uzasadnione celami statutowymi samorz¹du i gdy za
tym przemawia interes spo³eczny mieszkañców So³ectwa.

§ 11. Dla realizacji wspólnych przedsiêwziêæ  samorz¹d
mieszkañców wsi nawi¹zuje wspó³pracê z samorz¹dami miesz-
kañców s¹siednich so³ectw i osiedla, zawiera porozumienia,
okre�laj¹c zakres i sposób wykonywania wspólnych zadañ, mo¿e
podejmowaæ wspólne uchwa³y.

Rozdzia³ III
So³tys i Rada So³ecka

§ 12. 1. Kadencja So³tysa, Rady So³eckiej i innych orga-
nów powo³anych przez Zebranie Wiejskie trwa cztery lata.

2. Dzia³alno�æ So³tysa i Rady So³eckiej ma charakter spo-
³eczny,  Przewodnicz¹cym Rady So³eckiej jest So³tys.

§ 13. 1. Do obowi¹zków So³tysa nale¿y w szczególno�ci:
1) zwo³ywanie Zebrañ Wiejskich,
2) zwo³ywanie posiedzeñ Rady So³eckiej,
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3) dzia³anie stosowne do wskazañ Zebrania Wiejskiego,
4) wp³ywanie na wykorzystanie aktywno�ci mieszkañców

s³u¿¹cej poprawie gospodarki i warunków ¿ycia w so³ectwie,
5) reprezentowanie mieszkañców So³ectwa na zewn¹trz,
6) uczestniczenie w naradach So³tysów,
7) pe³nienie roli mê¿a zaufania w miejscowym �rodowisku,
8) wykonywanie powierzonych mu przepisami prawa z

zakresu administracji publicznej,
9) prowadzenie zarz¹du, administracji, gospodarki tymi

sk³adnikami mienia i �rodkami finansowymi, które Gmina prze-
kaza³a So³ectwu do korzystania. Akceptowanie dokumentów z
tym zwi¹zanych,

10) opiniowanie wniosków mieszkañców So³ectwa w
sprawie przyznania im zasi³ków i innej pomocy, jak równie¿ wnio-
sków o ulgi z zakresu podatków, op³at i innych nale¿no�ci,

11) potwierdzenie okoliczno�ci, których przy za³atwieniu
spraw przez mieszkañców  wymagaj¹ przepisy prawa,

12) sporz¹dzanie sprawozdañ z dzia³alno�ci So³ectwa,
13) wykonywanie innych zadañ nale¿¹cych do So³tysa z

mocy ogólnie obowi¹zuj¹cych przepisów m.in. w zakresie obron-
no�ci i ochrony po¿arowej, inkasa niektórych podatków i op³at,
zapobieganie klêskom ¿ywio³owym oraz usuwanie ich skutków,

14) prowadzenie teczki zawieraj¹cej:
- Statut So³ectwa,
 - protoko³y z Zebrañ So³eckich,
 - sprawozdania i umowy
15) protokó³ z Zebrania So³eckiego winien zawieraæ:
- skrócony opis dyskusji,
- wnioski i uchwa³y przy czym w sprawach poddawanych

pod g³osowanie winien byæ ujêty zapis jak¹ ilo�ci¹ g³osów od-
dano "za" i  "przeciw"  i  " wstrzymuj¹cych siê",

 -za³¹czon¹ listê osób obecnych na Zebraniu.
2. Na Zebraniach Wiejskich So³tys przedk³ada co najmniej

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

3. So³tys mo¿e braæ udzia³ w sesjach Rady Miejskiej.
4. Na sesjach Rady Miejskiej So³tysowi przys³uguje pra-

wo wystêpowania z g³osem doradczym. Mo¿e równie¿ zg³aszaæ
wnioski w imieniu Zebrania Mieszkañców.

§ 14.1. Przy wykonywaniu swoich zadañ,  So³tys wspó³-
dzia³a z Rad¹ So³eck¹:

Rada So³ecka sk³ada siê z 3 - 7 osób, w tym So³tys.
2. Do obowi¹zków Rady So³eckiej nale¿y wspomaganie

So³tysa. Rada so³ecka ma charakter opiniodawczy, doradczy i
inicjatywny.

3. Posiedzenia Rady So³eckiej odbywaj¹ siê co najmniej
1 raz na kwarta³. Posiedzeniom przewodniczy So³tys.

4. Radny z So³ectwa obligatoryjnie uczestniczy w posie-
dzeniu Rady.

5. Rada So³ecka w szczególno�ci:
1) opracowuje i przedk³ada na Zebraniu projekty uchwa³ w spra-

wach bêd¹cych przedmiotem rozpatrywania przez Zebranie,
2) dokonywanie rozliczenia finansowego z zakresu admi-

nistrowania mieniem komunalnym znajduj¹cym siê na terenie
So³ectwa,

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

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

5) organizuje wykonywanie uchwa³ Zebrania Wiejskiego
oraz kontroluje ich realizacjê,

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

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

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

Rozdzia³  IV
Zasady i tryb zwo³ywania Zebrañ Wiejskich oraz wa-

runki wa¿no�ci podejmowania uchwa³

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

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

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

§ 18. 1. Zebranie Wiejskie odbywa siê w miarê istniej¹-
cych potrzeb, jednak nie rzadziej ni¿ 2 razy w roku.

2. Termin i miejsce Zebrania Wiejskiego podaje siê do
wiadomo�ci publicznej poprzez og³oszenie na tablicy i obiegówki.

3. Zebranie Wiejskie zwo³ywane na wniosek mieszkañ-
ców, Rady Miejskiej lub Burmistrza winno odbywaæ siê w termi-
nie 7 dni chyba, ¿e wnioskodawca proponuje termin pó�niejszy.

§ 19. 1. Zebranie Wiejskie jest wa¿ne, gdy mieszkañcy
So³ectwa zostali o nim prawid³owo zawiadomieni, zgodnie z wy-
mogami Statutu.

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

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

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

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

§ 21. 1. Zebranie Wiejskie jest uprawnione do przeprowa-
dzenia wyborów oraz podejmowania uchwa³ w obecno�ci co
najmniej 1/5 uprawnionych do g³osowania osób.

2. W przypadku braku okre�lonego w pkt. 1 quorum, na-
stêpnie Zebranie Mieszkañców So³ectwa odbywa siê po up³y-
wie 1/2 godziny od wyznaczonego I terminu Zebrania bez  wzglê-
du na ilo�æ osób uprawnionych do g³osowania, uchwa³y podej-
mowane w drugim terminie s¹ wi¹¿¹ce.

3. Uchwa³y Zebrania zapadaj¹ zwyk³¹ wiêkszo�ci¹ g³o-
sów , tzn. liczba g³osów "za" musi byæ wiêksza od g³osów "przeciw".

4. G³osowanie odbywa siê w sposób jawny. Zebranie mo¿e
postanowiæ o przeprowadzeniu tajnego g³osowania nad kon-
kretn¹ spraw¹.

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

Rozdzia³ V
Tryb wyboru So³tysa i Rady So³eckiej

§ 22. 1. Zebranie Wiejskie, na którym ma byæ dokonany
wybór So³tysa i cz³onków Rady   So³eckiej zarz¹dza Burmistrz. W
tym celu okre�la miejsce, dzieñ, godzinê Zebrania  Wiejskiego
oraz wyznacza przewodnicz¹cego Zebrania.

2. Postanowienia Burmistrza o zwo³aniu Zebrania Wiej-
skiego dla wyboru So³tysa  podaje siê do wiadomo�ci miesz-
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kañców  So³ectwa co najmniej na 7 dni przed  wyznaczon¹ dat¹
Zebrania.

§ 23. 1. Wybory So³tysa, cz³onków Rady So³eckiej  lub od-
wo³anie przeprowadza komisja  w sk³adzie co najmniej 3 osób
wybranych spo�ród   uprawnionych uczestników Zebrania. Wy-
bory przeprowadza siê na kartkach do  g³osowania, opatrzonych
pieczêci¹ Rady  Gminy.

2. Do zadañ komisji nale¿y:
-  przyjêcie zg³oszeñ kandydatów,
- przeprowadzenie g³osowania,
- ustalenie wyników wyborów,
- og³oszenie wyników wyborów,
- sporz¹dzenie protoko³u o wynikach wyborów.
3. Protokó³ podpisuj¹ cz³onkowie  komisji oraz Przewod-

nicz¹cy Zebrania.

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

2. W pierwszej kolejno�ci nale¿y przeprowadziæ zg³osze-
nia kandydatów i g³osowanie  dla dokonania wyboru So³tysa. W
drugiej kolejno�ci wybory cz³onków Rady  So³eckiej.

§ 25. Za wybranych uwa¿a siê kandydatów, którzy uzyskali
najwiêksz¹ liczbê g³osów.

§ 26. Wyboru lub odwo³ania So³tysa i cz³onków Rady So-
³eckiej  dokonuje siê w g³osowaniu tajnym.

§ 27. 1. So³tys i cz³onkowie Rady  So³eckiej s¹ bezpo�red-
nio odpowiedzialni przed  Zebraniem Wiejskim i mog¹ byæ przez
Zebranie Wiejskie odwo³ani przed up³ywem  kadencji, je¿eli nie
wykonuj¹ swoich obowi¹zków, naruszaj¹ postanowienia  Statu-
tu i uchwa³y Zebrania lub dopu�cili siê czynu dyskwalifikuj¹ce-
go w opinii �rodowiska.  Uzasadniony wniosek o odwo³anie
z³o¿ony przez piêæ osób,  powinien byæ  poddany   g³osowaniu na
Zebraniu, na którym zosta³ zg³oszony lub na nastêpnym, w ter-
minie do jednego miesi¹ca.

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

§ 28. 1. W przypadku odwo³ania lub ust¹pienia So³tysa,
Burmistrz zwo³uje Zebranie Wiejskie dla wyboru nowego So³tysa.

2. Wybory dla uzupe³nienia sk³adu Rady So³eckiej lub wy-
brania nowego sk³adu ca³ej Rady So³eckiej, przeprowadza sa-
modzielnie Zebranie Wiejskie, zwo³ane przez So³tysa.

Rozdzia³ VI
Gospodarka finansowa So³ectwa

§ 29.1. So³ectwo prowadzi w³asn¹ gospodarkê finanso-
w¹ na podstawie rocznego planu   finansowo- rzeczowego,
uchwalonego przez Zebranie Wiejskie, który stanowi  integraln¹
czê�æ  bud¿etu gmin. Plan powinien byæ uchwalony w terminie
do 15  listopada roku poprzedzaj¹cego rok bud¿etowy.

2. So³ectwo uzgadnia plan finansowy i wszystkie jego zmia-
ny z Burmistrzem G³ogówka. Burmistrz mo¿e dokonaæ korekty
planu finansowego So³ectwa w przypadku: niewykonania za-
dañ obowi¹zkowych i naruszenia dyscypliny bud¿etowej.

3. So³ectwo dysponuje nastêpuj¹cymi �rodkami finanso-
wymi:

1) �rodkami wydzielonymi w bud¿ecie Gminy,
 2) op³atami z tytu³u prowadzenia dzia³alno�ci i posiada-

nia mienia komunalnego,
3) dobrowolnymi wp³atami osób fizycznych i prawnych,

4) saldem �rodków pieniê¿nych z roku ubieg³ego.
4.  Z posiadanych �rodków finansowych So³ectwo pokry-

wa koszty zwi¹zane z:
1) utrzymaniem mienia komunalnego przekazanego w za-

rz¹d So³ectwu,
2) dofinansowanie czynów spo³ecznych,
3) wyposa¿eniem, remontem i utrzymaniem dróg So³ectwa,
4) wydatkami zwi¹zanymi z utrzymaniem lokali i dzia³alno-

�ci organów So³ectwa,
5) dofinansowaniem dzia³alno�ci kulturalnej, o�wiatowej

i sportowej,
6) inne, wa¿ne cele So³ectwa, zgodnie z uchwa³¹ Zebrania

Wiejskiego, za zgod¹ Burmistrza.
5. Czynno�ci prawne zwi¹zane z realizacj¹ powierzonych

So³ectwu spraw w  zakresie zadañ obowi¹zkowych podejmuje
Burmistrz, po uprzednim,  uzgodnieniu z So³tysem i przy uwzglêd-
nieniu planu finansowego So³ectwa.

6.  So³tys mo¿e podejmowaæ zobowi¹zania zgodnie z pla-
nem finansowym, po  uzyskaniu  kontrasygnaty Skarbnika Gmi-
ny.

7. So³ectwo mo¿e podejmowaæ zobowi¹zania do wysoko-
�ci posiadanych  �rodków. Zobowi¹zania przekraczaj¹ce stan
w³asnych �rodków musz¹ byæ   uzgodnione z Burmistrzem.

Rozdzia³ VII
Nadzór nad dzia³alno�ci¹ So³ectwa

§ 30.1. Rada Miejska sprawuje nadzór nad jednostkami
pomocniczymi w zakresie   wykonywanych zadañ.

2. Do podstawowych �rodków nadzoru nale¿y w szczegól-
no�ci:

 - dokonywanie oceny stanu So³ectwa na sesji,
 - dokonywanie lustracji So³ectwa,
- rozpatrywanie sprawozdañ z dzia³alno�ci gospodarczej,

finansowej i  spo³ecznej So³ectwa.
3. Dzia³alno�æ finansow¹  So³ectwa nadzoruje Skarbnik

Gminy.
4. Burmistrz zobowi¹zany jest czuwaæ, aby mienie So³ec-

twa nie by³o nara¿one na szkody i uszczuplenie oraz, aby docho-
dy So³ectwa i �wiadczenia pobierane na jego korzy�æ by³y wydat-
kowane zgodnie z prawem i Statutem So³ectwa.

5. Organy wykonawcze Gminy i podporz¹dkowane Gminie
jednostki organizacyjne s¹ zobowi¹zane uwzglêdniaæ i realizo-
waæ uchwa³y i opinie organów So³ectwa, udzielaj¹c odpowiedzi
w ci¹gu 14 dni a w razie zajêcia odmiennego stanowiska,  przed-
stawiæ je wraz z uzasadnieniem.

6. Burmistrz , je¿eli uzna uchwa³y  So³ectwa za wykraczaj¹-
ce poza zakres przekazanych im kompetencji i sprzeczne z pra-
wem - powinien wstrzymaæ ich realizacjê.

7. Organy So³ectwa mog¹ wnie�æ sprzeciw do Burmistrza
na postêpowanie sprzeczne z pkt. 6, gdy narusza ono istotne
interesy mieszkañców.

8. Burmistrz badaj¹c sprzeciw:
1) uznaje jego zasadno�æ lub
2) w razie uwzglêdnienia sprzeciwu podejmuje decyzjê o

wstrzymaniu rozstrzygniêcia okre�lonego w pkt. 6 i wnosi spra-
wê pod obrady Rady Miejskiej, której uchwa³a ostatecznie roz-
strzyga sprawê.

Rozdzia³ VIII
Postanowienia koñcowe

§ 31. Zmiany Statutu dokonuje Rada Miejska.

§ 32. Statut wchodzi w ¿ycie po up³ywie  14 dni od dnia
og³oszenia w Dzienniku Urzêdowym Województwa Opolskiego.
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Za³¹cznik
do uchwa³y  Nr VII/69/2003

Rady Miejskiej w G³ogówku
z dnia 17 czerwca 2003 r.

STATUT  SO£ECTWA
LE�NIK

Rozdzia³ I
Nazwa i teren dzia³ania

§ 1.1.Ogó³ mieszkañców So³ectwa Le�nik stanowi samo-
rz¹d mieszkañców wsi.

2.Nazwa samorz¹du mieszkañców wsi brzmi: So³ectwo
Le�nik.

§ 2. 1.So³ectwo Le�nik jest jednostk¹ pomocnicz¹, której
mieszkañcy wspólnie z innymi so³ectwami i osiedlem  tworz¹
wspólnotê samorz¹dow¹ Gminy G³ogówek.

2.Samorz¹d mieszkañców wsi -So³ectwa  Le�nik  dzia³a
na podstawie przepisów prawa a w szczególno�ci:

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

- na podstawie Statutu Gminy G³ogówek,
- niniejszego Statutu.

§ 3. Teren dzia³ania So³ectwa obejmuje wie�  Le�nik.

Rozdzia³ II
Organizacja i zakres dzia³ania

§ 4. Organami  So³ectwa s¹:
a)  Zebranie Wiejskie
b) So³tys
c) Rada So³ectwa.

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

2. So³tys jest organem wykonawczym.
3. Rada So³ecka jest organem wspomagaj¹cym dzia³al-

no�æ  So³ectwa.

§ 6.  1.  Do zadañ samorz¹dów mieszkañców wsi - So³ec-
twa nale¿y:

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

b) kszta³towania zasad wspó³¿ycia spo³ecznego,
c) organizowaniu wspólnych prac na rzecz miejsca za-

mieszkania,
d) tworzenie pomocy s¹siedzkiej,
e) sprawowanie kontroli spo³ecznej nad dzia³alno�ci¹ jed-

nostek organizacyjnych  zwi¹zanych z warunkami ¿ycia na wsi.
2. So³ectwo zarz¹dza przekazanym mu przez Gminê od-

rêbn¹ uchwa³¹ mieniem komunalnym oraz mieniem bêd¹cym
w jego posiadaniu.

3. W zakresie  zwyk³ego zarz¹du mieniem So³ectwo:
1) utrzymuje mienie w stanie nie pogorszonym, poprzez

dokonywanie niezbêdnych napraw, konserwacji i remontów,
2) za³atwia bie¿¹ce sprawy zwi¹zane z eksploatacj¹ mienia,
3) pobiera dochody i korzysta z mienia zgodnie z przezna-

czeniem,
4) mo¿e prowadziæ dzia³alno�æ gospodarcz¹ z u¿yciem

mienia, którym zarz¹dza, w zakresie nie wykraczaj¹cym poza
zadania o charakterze u¿yteczno�ci publicznej,

5) mo¿e oddawaæ w najem, dzier¿awê lub do innego

korzystania lokale, obiekty i grunty po uprzednim uzgodnieniu z
Burmistrzem G³ogówka zasad i warunków tych  czynno�ci,

6) mo¿e zawieraæ umowy z osobami fizycznymi, prawnymi
i jednostkami organizacyjnymi nie posiadaj¹cymi osobowo�ci
prawnej w zakresie okre�lonym w pkt. 1-5,

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

§ 7. Zadania okre�lone w § 6 samorz¹d mieszkañców
wsi realizuje w szczególno�ci poprzez:

1. Podejmowanie uchwa³ w sprawach So³ectwa.
2. Opiniowanie spraw nale¿¹cych do zakresu dzia³ania

samorz¹du mieszkañców.
3. Wspó³uczestnictwo w organizowaniu i przeprowadze-

niu przez Radê Miejsk¹ konsultacji spo³ecznej projektów uchwa³
Rady Miejskiej w sprawach o podstawowym znaczeniu dla
mieszkañców So³ectwa.

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

5. Wspó³pracê z radnymi z terenu  So³ectwa w zakresie
organizacji spotkañ z wyborcami, dy¿urów oraz kierowanie do
nich wniosków dotycz¹cych So³ectwa.

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

§ 8. 1. Do wy³¹cznej w³a�ciwo�ci Zebrania Wiejskiego
nale¿y:

a) wybór i odwo³anie So³tysa
b) wybór i odwo³anie Rady So³ectwa
c) uchwalenie rocznego planu rzeczowo - finansowego

oraz dokonywania w nim zmian
d) opiniowanie o prawach w³asno�ci, u¿ytkowania, zby-

wania lub w innych sprawach rzeczowych i maj¹tkowych zwa-
nych mieniem gminnym

e) opiniowanie celowo�ci utworzenia, poszerzenia i likwi-
dacji So³ectwa lub powo³ywanie jednostek ni¿szego rzêdu.

§ 9. 1. Uchwa³y i opinie Zebrania Wiejskiego So³tys prze-
kazuje Burmistrzowi G³ogówka.

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

3. O sposobie za³atwienia spraw Burmistrz informuje Ze-
branie Wiejskie i So³tysa.

§ 10. Samorz¹d mieszkañców wsi mo¿e uczestniczyæ w
postêpowaniu administracyjnym na zasadach ustalonych w
Kodeksie postêpowania administracyjnego dla organizacji, je-
¿eli to jest uzasadnione celami statutowymi samorz¹du i gdy za
tym przemawia interes spo³eczny mieszkañców So³ectwa.

§ 11. Dla realizacji wspólnych przedsiêwziêæ  samorz¹d
mieszkañców wsi nawi¹zuje wspó³pracê z samorz¹dami miesz-
kañców s¹siednich so³ectw i osiedla, zawiera porozumienia,
okre�laj¹c zakres i sposób wykonywania wspólnych zadañ, mo¿e
podejmowaæ wspólne uchwa³y.

Rozdzia³ III
So³tys i Rada So³ecka

§ 12. 1. Kadencja So³tysa, Rady So³eckiej i innych orga-
nów powo³anych przez Zebranie Wiejskie trwa cztery lata.

2. Dzia³alno�æ So³tysa i Rady So³eckiej ma charakter spo-
³eczny,  Przewodnicz¹cym Rady So³eckiej jest So³tys.
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§ 13. 1. Do obowi¹zków So³tysa nale¿y w szczególno�ci:
1) zwo³ywanie Zebrañ Wiejskich,
2) zwo³ywanie posiedzeñ Rady So³eckiej,
3) dzia³anie stosowne do wskazañ Zebrania Wiejskiego,
4) wp³ywanie na wykorzystanie aktywno�ci mieszkañców

s³u¿¹cej poprawie gospodarki i warunków ¿ycia w So³ectwie,
5) reprezentowanie mieszkañców So³ectwa na zewn¹trz,
6) uczestniczenie w naradach So³tysów,
7) pe³nienie roli mê¿a zaufania w miejscowym �rodowisku,
8) wykonywanie powierzonych mu przepisami prawa z

zakresu administracji publicznej,
9) prowadzenie zarz¹du, administracji, gospodarki tymi

sk³adnikami mienia i �rodkami finansowymi, które Gmina prze-
kaza³a So³ectwu do korzystania. Akceptowanie dokumentów z
tym zwi¹zanych,

10) opiniowanie wniosków mieszkañców So³ectwa w
sprawie przyznania im zasi³ków i innej pomocy, jak równie¿ wnio-
sków o ulgi z zakresu podatków, op³at i innych nale¿no�ci,

11) potwierdzenie okoliczno�ci, których przy za³atwieniu
spraw przez mieszkañców  wymagaj¹ przepisy prawa,

12) sporz¹dzanie sprawozdañ z dzia³alno�ci So³ectwa,
13) wykonywanie innych zadañ nale¿¹cych do So³tysa z

mocy ogólnie obowi¹zuj¹cych przepisów m.in. w zakresie obron-
no�ci i ochrony po¿arowej, inkasa niektórych podatków i op³at,
zapobieganie klêskom ¿ywio³owym oraz usuwanie ich skutków,

14) prowadzenie teczki zawieraj¹cej:
- Statut So³ectwa,
 - protoko³y z Zebrañ So³eckich,
 - sprawozdania i umowy
15) protokó³ z Zebrania So³eckiego winien zawieraæ:
- skrócony opis dyskusji,
- wnioski i uchwa³y przy czym w sprawach poddawanych

pod g³osowanie winien byæ ujêty zapis jak¹ ilo�ci¹ g³osów od-
dano "za" i  "przeciw"  i  " wstrzymuj¹cych siê",

 -za³¹czon¹ listê osób obecnych na Zebraniu.
2. Na Zebraniach Wiejskich So³tys przedk³ada co najmniej

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

3. So³tys mo¿e braæ udzia³ w sesjach Rady Miejskiej.
4. Na sesjach Rady Miejskiej So³tysowi przys³uguje pra-

wo wystêpowania z g³osem doradczym. Mo¿e równie¿ zg³aszaæ
wnioski w imieniu Zebrania Mieszkañców.

§ 14.1. Przy wykonywaniu swoich zadañ,  So³tys wspó³-
dzia³a z Rad¹ So³eck¹:

Rada So³ecka sk³ada siê z 3 - 7 osób, w tym So³tys.
2. Do obowi¹zków Rady So³eckiej nale¿y wspomaganie

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

3. Posiedzenia Rady So³eckiej odbywaj¹ siê co najmniej
1 raz na kwarta³. Posiedzeniom przewodniczy So³tys.

4. Radny z So³ectwa obligatoryjnie uczestniczy w posie-
dzeniu Rady.

5. Rada So³ecka w szczególno�ci:
1) opracowuje i przedk³ada na Zebraniu projekty uchwa³ w spra-

wach bêd¹cych przedmiotem rozpatrywania przez Zebranie,
2) dokonywanie rozliczenia finansowego z zakresu admi-

nistrowania mieniem komunalnym znajduj¹cym siê na terenie
So³ectwa,

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

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

5) organizuje wykonywanie uchwa³ Zebrania Wiejskiego
oraz kontroluje ich realizacjê,

6) decyduje w sprawach udzia³u samorz¹du mieszkañ-

ców wsi w postêpowaniu administracyjnym,
7) wspó³dzia³a z w³a�ciwymi organizacjami spo³ecznymi

w celu wspólnej  realizacji zadañ.
8) Na Zebraniach Wiejskich So³tys sk³ada informacjê o

dzia³alno�ci Rady So³eckiej.

Rozdzia³  IV
Zasady i tryb zwo³ywania Zebrañ Wiejskich oraz wa-

runki wa¿no�ci podejmowania uchwa³

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

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

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

§ 18. 1. Zebranie Wiejskie odbywa siê w miarê istniej¹-
cych potrzeb, jednak nie rzadziej ni¿ 2 razy w roku.

2. Termin i miejsce Zebrania Wiejskiego podaje siê do
wiadomo�ci publicznej poprzez og³oszenie na tablicy i obiegówki.

3. Zebranie Wiejskie zwo³ywane na wniosek mieszkañ-
ców, Rady Miejskiej lub Burmistrza winno odbywaæ siê w termi-
nie 7 dni chyba, ¿e wnioskodawca proponuje termin pó�niejszy.

§ 19. 1. Zebranie Wiejskie jest wa¿ne, gdy mieszkañcy
So³ectwa zostali o nim prawid³owo zawiadomieni, zgodnie z wy-
mogami Statutu.

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

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

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

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

§ 21. 1. Zebranie Wiejskie jest uprawnione do przeprowa-
dzenia wyborów oraz podejmowania uchwa³ w obecno�ci co
najmniej 1/5 uprawnionych do g³osowania osób.

2. W przypadku braku okre�lonego w pkt. 1 quorum, na-
stêpnie Zebranie Mieszkañców So³ectwa odbywa siê po up³y-
wie 1/2 godziny od wyznaczonego I terminu Zebrania bez  wzglê-
du na ilo�æ osób uprawnionych do g³osowania, uchwa³y podej-
mowane w drugim terminie s¹ wi¹¿¹ce.

3. Uchwa³y Zebrania zapadaj¹ zwyk³¹ wiêkszo�ci¹ g³o-
sów , tzn. liczba g³osów "za" musi byæ wiêksza od g³osów "przeciw".

4. G³osowanie odbywa siê w sposób jawny. Zebranie mo¿e
postanowiæ o przeprowadzeniu tajnego g³osowania nad kon-
kretn¹ spraw¹.

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

Rozdzia³ V
Tryb wyboru So³tysa i Rady So³eckiej

§ 22. 1. Zebranie Wiejskie, na którym ma byæ dokonany
wybór So³tysa i cz³onków Rady So³eckiej zarz¹dza Burmistrz.
W tym celu okre�la miejsce, dzieñ, godzinê Zebrania  Wiej-
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skiego oraz wyznacza przewodnicz¹cego Zebrania.
2. Postanowienia Burmistrza o zwo³aniu Zebrania Wiej-

skiego dla wyboru So³tysa  podaje siê do wiadomo�ci miesz-
kañców  So³ectwa co najmniej na 7 dni przed  wyznaczon¹ dat¹
Zebrania.

§ 23. 1. Wybory So³tysa, cz³onków Rady So³eckiej  lub od-
wo³anie przeprowadza komisja  w sk³adzie co najmniej 3 osób
wybranych spo�ród   uprawnionych uczestników Zebrania. Wy-
bory przeprowadza siê na kartkach do  g³osowania, opatrzonych
pieczêci¹ Rady  Gminy.

2. Do zadañ komisji nale¿y:
-  przyjêcie zg³oszeñ kandydatów,
- przeprowadzenie g³osowania,
- ustalenie wyników wyborów,
- og³oszenie wyników wyborów,
- sporz¹dzenie protoko³u o wynikach wyborów.
3. Protokó³ podpisuj¹ cz³onkowie  komisji oraz Przewod-

nicz¹cy Zebrania.

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

2. W pierwszej kolejno�ci nale¿y przeprowadziæ zg³osze-
nia kandydatów i g³osowanie  dla dokonania wyboru So³tysa. W
drugiej kolejno�ci wybory cz³onków Rady  So³eckiej.

§ 25. Za wybranych uwa¿a siê kandydatów, którzy uzyskali
najwiêksz¹ liczbê g³osów.

§ 26. Wyboru lub odwo³ania So³tysa i cz³onków Rady So-
³eckiej  dokonuje siê w g³osowaniu tajnym.

§ 27. 1. So³tys i cz³onkowie Rady  So³eckiej s¹ bezpo�red-
nio odpowiedzialni przed  Zebraniem Wiejskim i mog¹ byæ przez
Zebranie Wiejskie odwo³ani przed up³ywem  kadencji, je¿eli nie
wykonuj¹ swoich obowi¹zków, naruszaj¹ postanowienia  Statu-
tu i uchwa³y Zebrania lub dopu�cili siê czynu dyskwalifikuj¹ce-
go w opinii �rodowiska.  Uzasadniony wniosek o odwo³anie
z³o¿ony przez piêæ osób,  powinien byæ  poddany   g³osowaniu na
Zebraniu, na którym zosta³ zg³oszony lub na nastêpnym, w ter-
minie do jednego miesi¹ca.

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

§ 28. 1. W przypadku odwo³ania lub ust¹pienia So³tysa,
Burmistrz zwo³uje Zebranie Wiejskie dla wyboru nowego So³tysa.

2. Wybory dla uzupe³nienia sk³adu Rady So³eckiej lub wy-
brania nowego sk³adu ca³ej Rady So³eckiej, przeprowadza sa-
modzielnie Zebranie Wiejskie, zwo³ane przez So³tysa.

Rozdzia³ VI
Gospodarka finansowa So³ectwa

§ 29.1. So³ectwo prowadzi w³asn¹ gospodarkê finanso-
w¹ na podstawie rocznego planu finansowo- rzeczowego,
uchwalonego przez Zebranie Wiejskie, który stanowi  integraln¹
czê�æ  bud¿etu gmin. Plan powinien byæ uchwalony w terminie
do 15  listopada roku poprzedzaj¹cego rok bud¿etowy.

2. So³ectwo uzgadnia plan finansowy i wszystkie jego zmia-
ny z Burmistrzem G³ogówka. Burmistrz mo¿e dokonaæ korekty
planu finansowego So³ectwa w przypadku: niewykonania za-
dañ obowi¹zkowych i naruszenia dyscypliny bud¿etowej.

3. So³ectwo dysponuje nastêpuj¹cymi �rodkami finanso-
wymi:

1) �rodkami wydzielonymi w bud¿ecie Gminy,
 2) op³atami z tytu³u prowadzenia dzia³alno�ci i posiada-

nia mienia komunalnego,
3) dobrowolnymi wp³atami osób fizycznych i prawnych,
4) saldem �rodków pieniê¿nych z roku ubieg³ego.
4.  Z posiadanych �rodków finansowych So³ectwo pokry-

wa koszty zwi¹zane z:
1) utrzymaniem mienia komunalnego przekazanego w za-

rz¹d So³ectwu,
2) dofinansowanie czynów spo³ecznych,
3) wyposa¿eniem, remontem i utrzymaniem dróg So³ectwa,
4) wydatkami zwi¹zanymi z utrzymaniem lokali i dzia³alno-

�ci organów So³ectwa,
5) dofinansowaniem dzia³alno�ci kulturalnej, o�wiatowej

i sportowej,
6) inne, wa¿ne cele So³ectwa, zgodnie z uchwa³¹ Zebra-

nia Wiejskiego, za zgod¹ Burmistrza.
5. Czynno�ci prawne zwi¹zane z realizacj¹ powierzonych

So³ectwu spraw w  zakresie zadañ obowi¹zkowych podejmuje
Burmistrz, po uprzednim,  uzgodnieniu z So³tysem i przy uwzglêd-
nieniu planu finansowego So³ectwa.

6.  So³tys mo¿e podejmowaæ zobowi¹zania zgodnie z pla-
nem finansowym, po  uzyskaniu  kontrasygnaty Skarbnika Gmi-
ny.

7. So³ectwo mo¿e podejmowaæ zobowi¹zania do wysoko-
�ci posiadanych  �rodków. Zobowi¹zania przekraczaj¹ce stan
w³asnych �rodków musz¹ byæ   uzgodnione z Burmistrzem.

Rozdzia³ VII
Nadzór nad dzia³alno�ci¹ So³ectwa

§ 30.1. Rada Miejska sprawuje nadzór nad jednostkami po-
mocniczymi w zakresie   wykonywanych zadañ.

2. Do podstawowych �rodków nadzoru nale¿y w szczególno-
�ci:

 - dokonywanie oceny stanu So³ectwa na sesji,
 - dokonywanie lustracji So³ectwa,
- rozpatrywanie sprawozdañ z dzia³alno�ci gospodarczej, finan-

sowej i  spo³ecznej So³ectwa.
3. Dzia³alno�æ finansow¹  So³ectwa nadzoruje Skarbnik Gmi-

ny.
4. Burmistrz zobowi¹zany jest czuwaæ, aby mienie So³ectwa

nie by³o nara¿one na szkody i uszczuplenie oraz, aby dochody So³ec-
twa i �wiadczenia pobierane na jego korzy�æ by³y wydatkowane zgod-
nie z prawem i Statutem So³ectwa.

5. Organy wykonawcze Gminy i podporz¹dkowane Gminie jed-
nostki organizacyjne s¹ zobowi¹zane uwzglêdniaæ i realizowaæ uchwa-
³y i opinie organów So³ectwa, udzielaj¹c odpowiedzi w ci¹gu 14 dni a
w razie zajêcia odmiennego stanowiska,  przedstawiæ je wraz z uza-
sadnieniem.

6. Burmistrz , je¿eli uzna uchwa³y  So³ectwa za wykraczaj¹ce
poza zakres przekazanych im kompetencji i sprzeczne z prawem -
powinien wstrzymaæ ich realizacjê.

7. Organy So³ectwa mog¹ wnie�æ sprzeciw do Burmistrza na
postêpowanie sprzeczne z pkt. 6, gdy narusza ono istotne interesy
mieszkañców.

8. Burmistrz badaj¹c sprzeciw:
1) uznaje jego zasadno�æ lub
2) w razie uwzglêdnienia sprzeciwu podejmuje decyzjê o wstrzy-

maniu rozstrzygniêcia okre�lonego w pkt. 6 i wnosi sprawê pod obra-
dy Rady Miejskiej, której uchwa³a ostatecznie rozstrzyga sprawê.

Rozdzia³ VIII
Postanowienia koñcowe

§ 31. Zmiany Statutu dokonuje Rada Miejska.

 § 32. Statut wchodzi w ¿ycie po up³ywie  14 dni od dnia
og³oszenia w Dzienniku Urzêdowym Województwa Opolskiego.
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Za³¹cznik
do uchwa³y Nr VII/69/2003

Rady Miejskiej w G³ogówku
z dnia 17 czerwca 2003 r.

STATUT  SO£ECTWA
MIONÓW

Rozdzia³ I
Nazwa i teren dzia³ania

§ 1.1.Ogó³ mieszkañców So³ectwa Mionów stanowi sa-
morz¹d mieszkañców wsi.

2.Nazwa samorz¹du mieszkañców wsi brzmi: So³ectwo
Mionów.

§ 2. 1.So³ectwo Mionów jest jednostk¹ pomocnicz¹, której
mieszkañcy wspólnie z innymi so³ectwami i osiedlem  tworz¹
wspólnotê samorz¹dow¹ Gminy G³ogówek.

2.Samorz¹d mieszkañców wsi -So³ectwa  Mionów  dzia³a
na podstawie przepisów prawa a w szczególno�ci:

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

- na podstawie Statutu Gminy G³ogówek,
- niniejszego Statutu.

§ 3. Teren dzia³ania So³ectwa obejmuje wie�   Mionów.

Rozdzia³ II
Organizacja i zakres dzia³ania

§ 4. Organami  So³ectwa s¹:
a)  Zebranie Wiejskie
b) So³tys
c) Rada So³ectwa.

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

2. So³tys jest organem wykonawczym.
3. Rada So³ecka jest organem wspomagaj¹cym dzia³al-

no�æ  So³ectwa.

§ 6.  1.  Do zadañ samorz¹dów mieszkañców wsi - So³ec-
twa nale¿y:

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

b) kszta³towania zasad wspó³¿ycia spo³ecznego,
c) organizowaniu wspólnych prac na rzecz miejsca za-

mieszkania,
d) tworzenie pomocy s¹siedzkiej,
e) sprawowanie kontroli spo³ecznej nad dzia³alno�ci¹ jed-

nostek organizacyjnych  zwi¹zanych z warunkami ¿ycia na wsi.
2. So³ectwo zarz¹dza przekazanym mu przez Gminê od-

rêbn¹ uchwa³¹ mieniem komunalnym oraz mieniem bêd¹cym
w jego posiadaniu.

3. W zakresie  zwyk³ego zarz¹du mieniem So³ectwo:
1) utrzymuje mienie w stanie nie pogorszonym, poprzez

dokonywanie niezbêdnych napraw, konserwacji i remontów,
2) za³atwia bie¿¹ce sprawy zwi¹zane z eksploatacj¹ mienia,
3) pobiera dochody i korzysta z mienia zgodnie z przezna-

czeniem,
4) mo¿e prowadziæ dzia³alno�æ gospodarcz¹ z u¿yciem

mienia, którym zarz¹dza, w zakresie nie wykraczaj¹cym poza
zadania o charakterze u¿yteczno�ci publicznej,

5) mo¿e oddawaæ w najem, dzier¿awê lub do innego ko-

rzystania lokale, obiekty i grunty po uprzednim uzgodnieniu z
Burmistrzem G³ogówka zasad i warunków tych  czynno�ci,

6) mo¿e zawieraæ umowy z osobami fizycznymi, prawnymi
i jednostkami organizacyjnymi nie posiadaj¹cymi osobowo�ci
prawnej w zakresie okre�lonym w pkt. 1-5,

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

§ 7. Zadania okre�lone w § 6 samorz¹d mieszkañców
wsi realizuje w szczególno�ci poprzez:

1. Podejmowanie uchwa³ w sprawach So³ectwa.
2. Opiniowanie spraw nale¿¹cych do zakresu dzia³ania

samorz¹du mieszkañców.
3. Wspó³uczestnictwo w organizowaniu i przeprowadze-

niu przez Radê Miejsk¹ konsultacji spo³ecznej projektów uchwa³
Rady Miejskiej w sprawach o podstawowym znaczeniu dla
mieszkañców So³ectwa.

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

5. Wspó³pracê z radnymi z terenu  So³ectwa w zakresie
organizacji spotkañ z wyborcami, dy¿urów oraz kierowanie do
nich wniosków dotycz¹cych So³ectwa.

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

§ 8. 1. Do wy³¹cznej w³a�ciwo�ci Zebrania Wiejskiego
nale¿y:

a) wybór i odwo³anie So³tysa
b) wybór i odwo³anie Rady So³ectwa
c) uchwalenie rocznego planu rzeczowo - finansowego

oraz dokonywania w nim zmian
d) opiniowanie o prawach w³asno�ci, u¿ytkowania, zby-

wania lub w innych sprawach rzeczowych i maj¹tkowych zwa-
nych mieniem gminnym

e) opiniowanie celowo�ci utworzenia, poszerzenia i likwi-
dacji So³ectwa lub powo³ywanie jednostek ni¿szego rzêdu.

§ 9. 1. Uchwa³y i opinie Zebrania Wiejskiego So³tys prze-
kazuje Burmistrzowi G³ogówka.

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

3. O sposobie za³atwienia spraw Burmistrz informuje Ze-
branie Wiejskie i So³tysa.

§ 10. Samorz¹d mieszkañców wsi mo¿e uczestniczyæ w
postêpowaniu administracyjnym na zasadach ustalonych w
Kodeksie postêpowania administracyjnego dla organizacji, je-
¿eli to jest uzasadnione celami statutowymi samorz¹du i gdy za
tym przemawia interes spo³eczny mieszkañców So³ectwa.

§ 11. Dla realizacji wspólnych przedsiêwziêæ  samorz¹d
mieszkañców wsi nawi¹zuje wspó³pracê z samorz¹dami miesz-
kañców s¹siednich so³ectw i osiedla, zawiera porozumienia,
okre�laj¹c zakres i sposób wykonywania wspólnych zadañ, mo¿e
podejmowaæ wspólne uchwa³y.

Rozdzia³ III
So³tys i Rada So³ecka

§ 12. 1. Kadencja So³tysa, Rady So³eckiej i innych orga-
nów powo³anych przez Zebranie Wiejskie trwa cztery lata.

2. Dzia³alno�æ So³tysa i Rady So³eckiej ma charakter spo-
³eczny,  Przewodnicz¹cym Rady So³eckiej jest So³tys.
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§ 13. 1. Do obowi¹zków So³tysa nale¿y w szczególno�ci:
1) zwo³ywanie Zebrañ Wiejskich,
2) zwo³ywanie posiedzeñ Rady So³eckiej,
3) dzia³anie stosowne do wskazañ Zebrania Wiejskiego,
4) wp³ywanie na wykorzystanie aktywno�ci mieszkañców

s³u¿¹cej poprawie gospodarki i warunków ¿ycia w So³ectwie,
5) reprezentowanie mieszkañców So³ectwa na zewn¹trz,
6) uczestniczenie w naradach So³tysów,
7) pe³nienie roli mê¿a zaufania w miejscowym �rodowisku,
8) wykonywanie powierzonych mu przepisami prawa z

zakresu administracji publicznej,
9) prowadzenie zarz¹du, administracji, gospodarki tymi

sk³adnikami mienia i �rodkami finansowymi, które Gmina prze-
kaza³a So³ectwu do korzystania. Akceptowanie dokumentów z
tym zwi¹zanych,

10) opiniowanie wniosków mieszkañców So³ectwa w
sprawie przyznania im zasi³ków i innej pomocy, jak równie¿ wnio-
sków o ulgi z zakresu podatków, op³at i innych nale¿no�ci,

11) potwierdzenie okoliczno�ci, których przy za³atwieniu
spraw przez mieszkañców  wymagaj¹ przepisy prawa,

12) sporz¹dzanie sprawozdañ z dzia³alno�ci So³ectwa,
13) wykonywanie innych zadañ nale¿¹cych do So³tysa z

mocy ogólnie obowi¹zuj¹cych przepisów m.in. w zakresie obron-
no�ci i ochrony po¿arowej, inkasa niektórych podatków i op³at,
zapobieganie klêskom ¿ywio³owym oraz usuwanie ich skutków,

14) prowadzenie teczki zawieraj¹cej:
- Statut So³ectwa,
 - protoko³y z Zebrañ So³eckich,
 - sprawozdania i umowy
15) protokó³ z Zebrania So³eckiego winien zawieraæ:
- skrócony opis dyskusji,
- wnioski i uchwa³y przy czym w sprawach poddawanych

pod g³osowanie winien byæ ujêty zapis jak¹ ilo�ci¹ g³osów od-
dano "za" i  "przeciw"  i  " wstrzymuj¹cych siê",

 -za³¹czon¹ listê osób obecnych na Zebraniu.
2. Na Zebraniach Wiejskich So³tys przedk³ada co najmniej

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

3. So³tys mo¿e braæ udzia³ w sesjach Rady Miejskiej.
4. Na sesjach Rady Miejskiej So³tysowi przys³uguje pra-

wo wystêpowania z g³osem doradczym. Mo¿e równie¿ zg³aszaæ
wnioski w imieniu Zebrania Mieszkañców.

§ 14.1. Przy wykonywaniu swoich zadañ,  So³tys wspó³-
dzia³a z Rad¹ So³eck¹:

Rada So³ecka sk³ada siê z 3 - 7 osób, w tym So³tys.
2. Do obowi¹zków Rady So³eckiej nale¿y wspomaganie

So³tysa. Rada so³ecka ma charakter opiniodawczy, doradczy i
inicjatywy.

3. Posiedzenia Rady So³eckiej odbywaj¹ siê co najmniej
1 raz na kwarta³. Posiedzeniom przewodniczy So³tys.

4. Radny z So³ectwa obligatoryjnie uczestniczy w posie-
dzeniu Rady.

5. Rada So³ecka w szczególno�ci:
1) opracowuje i przedk³ada na Zebraniu projekty uchwa³ w spra-

wach bêd¹cych przedmiotem rozpatrywania przez Zebranie,
2) dokonywanie rozliczenia finansowego z zakresu admi-

nistrowania mieniem komunalnym znajduj¹cym siê na terenie
So³ectwa,

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

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

5) organizuje wykonywanie uchwa³ Zebrania Wiejskiego
oraz kontroluje ich realizacjê,

6) decyduje w sprawach udzia³u samorz¹du mieszkañ-

ców wsi w postêpowaniu administracyjnym,
7) wspó³dzia³a z w³a�ciwymi organizacjami spo³ecznymi

w celu wspólnej  realizacji zadañ.
8) Na Zebraniach Wiejskich So³tys sk³ada informacjê o

dzia³alno�ci Rady So³eckiej.

Rozdzia³  IV
Zasady i tryb zwo³ywania Zebrañ Wiejskich oraz wa-

runki wa¿no�ci podejmowania uchwa³

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

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

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

§ 18. 1. Zebranie Wiejskie odbywa siê w miarê istniej¹-
cych potrzeb, jednak nie rzadziej ni¿ 2 razy w roku.

2. Termin i miejsce Zebrania Wiejskiego podaje siê do
wiadomo�ci publicznej poprzez og³oszenie na tablicy i obiegówki.

3. Zebranie Wiejskie zwo³ywane na wniosek mieszkañ-
ców, Rady Miejskiej lub Burmistrza winno odbywaæ siê w termi-
nie 7 dni chyba, ¿e wnioskodawca proponuje termin pó�niejszy.

§ 19. 1. Zebranie Wiejskie jest wa¿ne, gdy mieszkañcy
So³ectwa zostali o nim prawid³owo zawiadomieni, zgodnie z wy-
mogami Statutu.

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

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

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

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

§ 21. 1. Zebranie Wiejskie jest uprawnione do przeprowa-
dzenia wyborów oraz podejmowania uchwa³ w obecno�ci co
najmniej 1/5 uprawnionych do g³osowania osób.

2. W przypadku braku okre�lonego w pkt. 1 quorum, na-
stêpnie Zebranie Mieszkañców So³ectwa odbywa siê po up³y-
wie 1/2 godziny od wyznaczonego I terminu Zebrania bez  wzglê-
du na ilo�æ osób uprawnionych do g³osowania, uchwa³y podej-
mowane w drugim terminie s¹ wi¹¿¹ce.

3. Uchwa³y Zebrania zapadaj¹ zwyk³¹ wiêkszo�ci¹ g³o-
sów , tzn. liczba g³osów "za" musi byæ wiêksza od g³osów "przeciw".

4. G³osowanie odbywa siê w sposób jawny. Zebranie mo¿e
postanowiæ o przeprowadzeniu tajnego g³osowania nad kon-
kretn¹ spraw¹.

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

Rozdzia³ V
Tryb wyboru So³tysa i Rady So³eckiej

§ 22. 1. Zebranie Wiejskie, na którym ma byæ dokonany
wybór So³tysa i cz³onków Rady   So³eckiej zarz¹dza Burmistrz.

W  tym celu okre�la miejsce, dzieñ, godzinê Zebrania  Wiej-
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skiego oraz wyznacza przewodnicz¹cego Zebrania.
2. Postanowienia Burmistrza o zwo³aniu Zebrania Wiej-

skiego dla wyboru So³tysa  podaje siê do wiadomo�ci miesz-
kañców  So³ectwa co najmniej na 7 dni przed  wyznaczon¹ dat¹
Zebrania.

§ 23. 1. Wybory So³tysa, cz³onków Rady So³eckiej  lub od-
wo³anie przeprowadza komisja  w sk³adzie co najmniej 3 osób
wybranych spo�ród   uprawnionych uczestników Zebrania. Wy-
bory przeprowadza siê na kartkach do  g³osowania, opatrzonych
pieczêci¹ Rady  Gminy.

2. Do zadañ komisji nale¿y:
-  przyjêcie zg³oszeñ kandydatów,
- przeprowadzenie g³osowania,
- ustalenie wyników wyborów,
- og³oszenie wyników wyborów,
- sporz¹dzenie protoko³u o wynikach wyborów.
3. Protokó³ podpisuj¹ cz³onkowie  komisji oraz Przewod-

nicz¹cy Zebrania.

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

2. W pierwszej kolejno�ci nale¿y przeprowadziæ zg³osze-
nia kandydatów i g³osowanie  dla dokonania wyboru So³tysa. W
drugiej kolejno�ci wybory cz³onków Rady  So³eckiej.

§ 25. Za wybranych uwa¿a siê kandydatów, którzy uzyskali
najwiêksz¹ liczbê g³osów.

§ 26. Wyboru lub odwo³ania So³tysa i cz³onków Rady So-
³eckiej  dokonuje siê w g³osowaniu tajnym.

§ 27. 1. So³tys i cz³onkowie Rady  So³eckiej s¹ bezpo�red-
nio odpowiedzialni przed  Zebraniem Wiejskim i mog¹ byæ przez
Zebranie Wiejskie odwo³ani przed up³ywem  kadencji, je¿eli nie
wykonuj¹ swoich obowi¹zków, naruszaj¹ postanowienia  Statu-
tu i uchwa³y Zebrania lub dopu�cili siê czynu dyskwalifikuj¹ce-
go w opinii �rodowiska.  Uzasadniony wniosek o odwo³anie
z³o¿ony przez piêæ osób,  powinien byæ  poddany   g³osowaniu na
Zebraniu, na którym zosta³ zg³oszony lub na nastêpnym, w ter-
minie do jednego miesi¹ca.

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

§ 28. 1. W przypadku odwo³ania lub ust¹pienia So³tysa,
Burmistrz zwo³uje Zebranie Wiejskie dla wyboru nowego So³tysa.

2. Wybory dla uzupe³nienia sk³adu Rady So³eckiej lub wy-
brania nowego sk³adu ca³ej Rady So³eckiej, przeprowadza sa-
modzielnie Zebranie Wiejskie, zwo³ane przez So³tysa.

Rozdzia³ VI
Gospodarka finansowa So³ectwa

§ 29.1. So³ectwo prowadzi w³asn¹ gospodarkê finanso-
w¹ na podstawie rocznego planu   finansowo- rzeczowego,
uchwalonego przez Zebranie Wiejskie, który stanowi  integraln¹
czê�æ  bud¿etu gmin. Plan powinien byæ uchwalony w terminie
do 15  listopada roku poprzedzaj¹cego rok bud¿etowy.

2. So³ectwo uzgadnia plan finansowy i wszystkie jego zmia-
ny z Burmistrzem G³ogówka. Burmistrz mo¿e dokonaæ korekty
planu finansowego So³ectwa w przypadku: niewykonania za-
dañ obowi¹zkowych i naruszenia dyscypliny bud¿etowej.

3. So³ectwo dysponuje nastêpuj¹cymi �rodkami finanso-
wymi:

1) �rodkami wydzielonymi w bud¿ecie Gminy,
 2) op³atami z tytu³u prowadzenia dzia³alno�ci i posiada-

nia mienia komunalnego,
3) dobrowolnymi wp³atami osób fizycznych i prawnych,
4) saldem �rodków pieniê¿nych z roku ubieg³ego.
4.  Z posiadanych �rodków finansowych So³ectwo pokry-

wa koszty zwi¹zane z:
1) utrzymaniem mienia komunalnego przekazanego w za-

rz¹d So³ectwu,
2) dofinansowanie czynów spo³ecznych,
3) wyposa¿eniem, remontem i utrzymaniem dróg So³ectwa,
4) wydatkami zwi¹zanymi z utrzymaniem lokali i dzia³alno-

�ci organów So³ectwa,
5) dofinansowaniem dzia³alno�ci kulturalnej, o�wiatowej

i sportowej,
6) inne, wa¿ne cele So³ectwa, zgodnie z uchwa³¹ Zebra-

nia Wiejskiego, za zgod¹ Burmistrza.
5. Czynno�ci prawne zwi¹zane z realizacj¹ powierzonych

So³ectwu spraw w  zakresie zadañ obowi¹zkowych podejmuje
Burmistrz, po uprzednim,  uzgodnieniu z So³tysem i przy uwzglêd-
nieniu planu finansowego So³ectwa.

6.  So³tys mo¿e podejmowaæ zobowi¹zania zgodnie z pla-
nem finansowym, po  uzyskaniu  kontrasygnaty Skarbnika Gmi-
ny.

7. So³ectwo mo¿e podejmowaæ zobowi¹zania do wysoko-
�ci posiadanych  �rodków. Zobowi¹zania przekraczaj¹ce stan
w³asnych �rodków musz¹ byæ   uzgodnione z Burmistrzem.

Rozdzia³ VII
Nadzór nad dzia³alno�ci¹ So³ectwa

§ 30.1. Rada Miejska sprawuje nadzór nad jednostkami po-
mocniczymi w zakresie   wykonywanych zadañ.

2. Do podstawowych �rodków nadzoru nale¿y w szczególno-
�ci:

 - dokonywanie oceny stanu So³ectwa na sesji,
 - dokonywanie lustracji So³ectwa,
- rozpatrywanie sprawozdañ z dzia³alno�ci gospodarczej, finan-

sowej i  spo³ecznej So³ectwa.
3. Dzia³alno�æ finansow¹  So³ectwa nadzoruje Skarbnik Gmi-

ny.
4. Burmistrz zobowi¹zany jest czuwaæ, aby mienie So³ectwa

nie by³o nara¿one na szkody i uszczuplenie oraz, aby dochody So³ec-
twa i �wiadczenia pobierane na jego korzy�æ by³y wydatkowane zgod-
nie z prawem i Statutem So³ectwa.

5. Organy wykonawcze Gminy i podporz¹dkowane Gminie jed-
nostki organizacyjne s¹ zobowi¹zane uwzglêdniaæ i realizowaæ uchwa-
³y i opinie organów So³ectwa, udzielaj¹c odpowiedzi w ci¹gu 14 dni a
w razie zajêcia odmiennego stanowiska,  przedstawiæ je wraz z uza-
sadnieniem.

6. Burmistrz , je¿eli uzna uchwa³y  So³ectwa za wykraczaj¹ce
poza zakres przekazanych im kompetencji i sprzeczne z prawem -
powinien wstrzymaæ ich realizacjê.

7. Organy So³ectwa mog¹ wnie�æ sprzeciw do Burmistrza na
postêpowanie sprzeczne z pkt. 6, gdy narusza ono istotne interesy
mieszkañców.

8. Burmistrz badaj¹c sprzeciw:
1) uznaje jego zasadno�æ lub
2) w razie uwzglêdnienia sprzeciwu podejmuje decyzjê o wstrzy-

maniu rozstrzygniêcia okre�lonego w pkt. 6 i wnosi sprawê pod obra-
dy Rady Miejskiej, której uchwa³a ostatecznie rozstrzyga sprawê.

Rozdzia³ VIII
Postanowienia koñcowe

§ 31. Zmiany Statutu dokonuje Rada Miejska.

 § 32. Statut wchodzi w ¿ycie po up³ywie  14 dni od dnia
og³oszenia w Dzienniku Urzêdowym Województwa Opolskiego.
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Za³¹cznik
do uchwa³y Nr VII/69/2003

Rady Miejskiej w G³ogówku
z dnia 17 czerwca 2003 r.

STATUT  SO£ECTWA
NOWE  KOTKOWICE

Rozdzia³ I
Nazwa i teren dzia³ania

§ 1.1.Ogó³ mieszkañców So³ectwa  Nowe Kotkowice sta-
nowi samorz¹d mieszkañców wsi.

2.Nazwa samorz¹du mieszkañców wsi brzmi: So³ectwo
Nowe Kotkowice.

§ 2. 1.So³ectwo Nowe Kotkowice jest jednostk¹ pomocni-
cz¹, której mieszkañcy wspólnie z innymi so³ectwami i osie-
dlem  tworz¹ wspólnotê samorz¹dow¹ Gminy G³ogówek.

2.Samorz¹d mieszkañców wsi -So³ectwa Nowe Kotkowi-
ce dzia³a na podstawie przepisów prawa a w szczególno�ci:

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

- na podstawie Statutu Gminy G³ogówek,
- niniejszego Statutu.

§ 3. Teren dzia³ania So³ectwa obejmuje wie�   Nowe Kot-
kowice.

Rozdzia³ II
Organizacja i zakres dzia³ania

§ 4. Organami  So³ectwa s¹:
a)  Zebranie Wiejskie
b) So³tys
c) Rada So³ectwa.

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

2. So³tys jest organem wykonawczym.
3. Rada So³ecka jest organem wspomagaj¹cym dzia³al-

no�æ  So³ectwa.

§ 6.  1.  Do zadañ samorz¹dów mieszkañców wsi - So³ec-
twa nale¿y:

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

b) kszta³towania zasad wspó³¿ycia spo³ecznego,
c) organizowaniu wspólnych prac na rzecz miejsca za-

mieszkania,
d) tworzenie pomocy s¹siedzkiej,
e) sprawowanie kontroli spo³ecznej nad dzia³alno�ci¹ jed-

nostek organizacyjnych  zwi¹zanych z warunkami ¿ycia na wsi.
2. So³ectwo zarz¹dza przekazanym mu przez Gminê od-

rêbn¹ uchwa³¹ mieniem komunalnym oraz mieniem bêd¹cym
w jego posiadaniu.

3. W zakresie  zwyk³ego zarz¹du mieniem So³ectwo:
1) utrzymuje mienie w stanie nie pogorszonym, poprzez

dokonywanie niezbêdnych napraw, konserwacji i remontów,
2) za³atwia bie¿¹ce sprawy zwi¹zane z eksploatacj¹ mienia,
3) pobiera dochody i korzysta z mienia zgodnie z przezna-

czeniem,
4) mo¿e prowadziæ dzia³alno�æ gospodarcz¹ z u¿yciem

mienia, którym zarz¹dza, w zakresie nie wykraczaj¹cym poza
zadania o charakterze u¿yteczno�ci publicznej,

5) mo¿e oddawaæ w najem, dzier¿awê lub do innego ko-

rzystania lokale, obiekty i grunty po uprzednim uzgodnieniu z
Burmistrzem G³ogówka zasad i warunków tych  czynno�ci,

6) mo¿e zawieraæ umowy z osobami fizycznymi, prawnymi
i jednostkami organizacyjnymi nie posiadaj¹cymi osobowo�ci
prawnej w zakresie okre�lonym w pkt. 1-5,

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

§ 7. Zadania okre�lone w § 6 samorz¹d mieszkañców wsi
realizuje w szczególno�ci poprzez:

1. Podejmowanie uchwa³ w sprawach So³ectwa.
2. Opiniowanie spraw nale¿¹cych do zakresu dzia³ania

samorz¹du mieszkañców.
3. Wspó³uczestnictwo w organizowaniu i przeprowadze-

niu przez Radê Miejsk¹ konsultacji spo³ecznej projektów uchwa³
Rady Miejskiej w sprawach o podstawowym znaczeniu dla
mieszkañców So³ectwa.

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

5. Wspó³pracê z radnymi z terenu  So³ectwa w zakresie
organizacji spotkañ z wyborcami, dy¿urów oraz kierowanie do
nich wniosków dotycz¹cych So³ectwa.

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

§ 8. 1. Do wy³¹cznej w³a�ciwo�ci Zebrania Wiejskiego
nale¿y:

a) wybór i odwo³anie So³tysa
b) wybór i odwo³anie Rady So³ectwa
c) uchwalenie rocznego planu rzeczowo - finansowego

oraz dokonywania w nim zmian
d) opiniowanie o prawach w³asno�ci, u¿ytkowania, zby-

wania lub w innych sprawach rzeczowych i maj¹tkowych zwa-
nych mieniem gminnym

e) opiniowanie celowo�ci utworzenia, poszerzenia i likwi-
dacji So³ectwa lub powo³ywanie jednostek ni¿szego rzêdu.

§ 9. 1. Uchwa³y i opinie Zebrania Wiejskiego So³tys prze-
kazuje Burmistrzowi G³ogówka.

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

3. O sposobie za³atwienia spraw Burmistrz informuje Ze-
branie Wejskie i So³tysa.

§ 10. Samorz¹d mieszkañców wsi mo¿e uczestniczyæ w
postêpowaniu administracyjnym na zasadach ustalonych w
Kodeksie postêpowania administracyjnego dla organizacji, je-
¿eli to jest uzasadnione celami statutowymi samorz¹du i gdy za
tym przemawia interes spo³eczny mieszkañców So³ectwa.

§ 11. Dla realizacji wspólnych przedsiêwziêæ  samorz¹d
mieszkañców wsi nawi¹zuje wspó³pracê z samorz¹dami miesz-
kañców s¹siednich so³ectw i osiedla, zawiera porozumienia,
okre�laj¹c zakres i sposób wykonywania wspólnych zadañ, mo¿e
podejmowaæ wspólne uchwa³y.

Rozdzia³ III
So³tys i Rada So³ecka

§ 12. 1. Kadencja So³tysa, Rady So³eckiej i innych orga-
nów powo³anych przez Zebranie Wiejskie trwa cztery lata.

2. Dzia³alno�æ So³tysa i Rady So³eckiej ma charakter spo-
³eczny,  Przewodnicz¹cym Rady So³eckiej jest So³tys.

§ 13. 1. Do obowi¹zków So³tysa nale¿y w szczególno�ci:
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1) zwo³ywanie Zebrañ Wiejskich,
2) zwo³ywanie posiedzeñ Rady So³eckiej,
3) dzia³anie stosowne do wskazañ Zebrania Wiejskiego,
4) wp³ywanie na wykorzystanie aktywno�ci mieszkañców

s³u¿¹cej poprawie gospodarki i warunków ¿ycia w So³ectwie,
5) reprezentowanie mieszkañców So³ectwa na zewn¹trz,
6) uczestniczenie w naradach So³tysów,
7) pe³nienie roli mê¿a zaufania w miejscowym �rodowisku,
8) wykonywanie powierzonych mu przepisami prawa z

zakresu administracji publicznej,
9) prowadzenie zarz¹du, administracji, gospodarki tymi

sk³adnikami mienia i �rodkami finansowymi, które Gmina prze-
kaza³a So³ectwu do korzystania. Akceptowanie dokumentów z
tym zwi¹zanych,

10) opiniowanie wniosków mieszkañców So³ectwa w
sprawie przyznania im zasi³ków i innej pomocy, jak równie¿ wnio-
sków o ulgi z zakresu podatków, op³at i innych nale¿no�ci,

11) potwierdzenie okoliczno�ci, których przy za³atwieniu
spraw przez mieszkañców  wymagaj¹ przepisy prawa,

12) sporz¹dzanie sprawozdañ z dzia³alno�ci So³ectwa,
13) wykonywanie innych zadañ nale¿¹cych do So³tysa z

mocy ogólnie obowi¹zuj¹cych przepisów m.in. w zakresie obron-
no�ci i ochrony po¿arowej, inkasa niektórych podatków i op³at,
zapobieganie klêskom ¿ywio³owym oraz usuwanie ich skutków,

14) prowadzenie teczki zawieraj¹cej:
- Statut So³ectwa,
 - protoko³y z Zebrañ So³eckich,
 - sprawozdania i umowy
15) protokó³ z Zebrania So³eckiego winien zawieraæ:
- skrócony opis dyskusji,
- wnioski i uchwa³y przy czym w sprawach poddawanych

pod g³osowanie winien byæ ujêty zapis jak¹ ilo�ci¹ g³osów od-
dano "za" i  "przeciw"  i  " wstrzymuj¹cych siê",

 -za³¹czon¹ listê osób obecnych na Zebraniu.
2. Na Zebraniach Wiejskich So³tys przedk³ada co najmniej

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

3. So³tys mo¿e braæ udzia³ w sesjach Rady Miejskiej.
4. Na sesjach Rady Miejskiej So³tysowi przys³uguje pra-

wo wystêpowania z g³osem doradczym. Mo¿e równie¿ zg³aszaæ
wnioski w imieniu Zebrania Mieszkañców.

§ 14.1. Przy wykonywaniu swoich zadañ,  So³tys wspó³-
dzia³a z Rad¹ So³eck¹:

Rada So³ecka sk³ada siê z 3 - 7 osób, w tym So³tys.
2. Do obowi¹zków Rady So³eckiej nale¿y wspomaganie So³ty-

sa. Rada So³ecka ma charakter opiniodawczy, doradczy i inicjatywny.
3. Posiedzenia Rady So³eckiej odbywaj¹ siê co najmniej

1 raz na kwarta³. Posiedzeniom przewodniczy So³tys.
4. Radny z So³ectwa obligatoryjnie uczestniczy w posie-

dzeniu Rady.
5. Rada So³ecka w szczególno�ci:
1) opracowuje i przedk³ada na Zebraniu projekty uchwa³ w

sprawach bêd¹cych przedmiotem rozpatrywania przez Zebranie,
2) dokonywanie rozliczenia finansowego z zakresu admi-

nistrowania mieniem komunalnym znajduj¹cym siê na terenie
So³ectwa,

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

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

5) organizuje wykonywanie uchwa³ Zebrania Wiejskiego
oraz kontroluje ich realizacjê,

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

7) wspó³dzia³a z w³a�ciwymi organizacjami spo³ecznymi

w celu wspólnej  realizacji zadañ.
8) Na Zebraniach Wiejskich So³tys sk³ada informacjê o

dzia³alno�ci Rady So³eckiej.

Rozdzia³  IV
Zasady i tryb zwo³ywania Zebrañ Wiejskich oraz wa-

runki wa¿no�ci podejmowania uchwa³

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

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

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

§ 18. 1. Zebranie Wiejskie odbywa siê w miarê istniej¹-
cych potrzeb, jednak nie rzadziej ni¿ 2 razy w roku.

2. Termin i miejsce Zebrania Wiejskiego podaje siê do
wiadomo�ci publicznej poprzez og³oszenie na tablicy i obiegówki.

3. Zebranie Wiejskie zwo³ywane na wniosek mieszkañ-
ców, Rady Miejskiej lub Burmistrza winno odbywaæ siê w termi-
nie 7 dni chyba, ¿e wnioskodawca proponuje termin pó�niejszy.

§ 19. 1. Zebranie Wiejskie jest wa¿ne, gdy mieszkañcy
So³ectwa zostali o nim prawid³owo zawiadomieni, zgodnie z wy-
mogami Statutu.

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

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

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

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

§ 21. 1. Zebranie Wiejskie jest uprawnione do przeprowa-
dzenia wyborów oraz podejmowania uchwa³ w obecno�ci co
najmniej 1/5 uprawnionych do g³osowania osób.

2. W przypadku braku okre�lonego w pkt. 1 quorum, na-
stêpnie Zebranie Mieszkañców So³ectwa odbywa siê po up³y-
wie 1/2 godziny od wyznaczonego I terminu Zebrania bez  wzglê-
du na ilo�æ osób uprawnionych do g³osowania, uchwa³y podej-
mowane w drugim terminie s¹ wi¹¿¹ce.

3. Uchwa³y Zebrania zapadaj¹ zwyk³¹ wiêkszo�ci¹ g³o-
sów , tzn. liczba g³osów "za" musi byæ wiêksza od g³osów "przeciw".

4. G³osowanie odbywa siê w sposób jawny. Zebranie mo¿e
postanowiæ o przeprowadzeniu tajnego g³osowania nad kon-
kretn¹ spraw¹.

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

Rozdzia³ V
Tryb wyboru So³tysa i Rady So³eckiej

§ 22. 1. Zebranie Wiejskie, na którym ma byæ dokonany
wybór So³tysa i cz³onków Rady   So³eckiej zarz¹dza Burmistrz. W
tym celu okre�la miejsce, dzieñ, godzinê Zebrania  Wiejskiego
oraz wyznacza przewodnicz¹cego Zebrania.
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2. Postanowienia Burmistrza o zwo³aniu Zebrania Wiejskiego
dla wyboru So³tysa  podaje siê do wiadomo�ci mieszkañców
So³ectwa co najmniej na 7 dni przed  wyznaczon¹ dat¹ Zebra-
nia.

§ 23. 1. Wybory So³tysa, cz³onków Rady So³eckiej  lub od-
wo³anie przeprowadza komisja  w sk³adzie co najmniej 3 osób
wybranych spo�ród   uprawnionych uczestników Zebrania. Wy-
bory przeprowadza siê na kartkach do  g³osowania, opatrzonych
pieczêci¹ Rady  Gminy.

2. Do zadañ komisji nale¿y:
-  przyjêcie zg³oszeñ kandydatów,
- przeprowadzenie g³osowania,
- ustalenie wyników wyborów,
- og³oszenie wyników wyborów,
- sporz¹dzenie protoko³u o wynikach wyborów.
3. Protokó³ podpisuj¹ cz³onkowie  komisji oraz Przewod-

nicz¹cy Zebrania.

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

2. W pierwszej kolejno�ci nale¿y przeprowadziæ zg³osze-
nia kandydatów i g³osowanie  dla dokonania wyboru So³tysa. W
drugiej kolejno�ci wybory cz³onków Rady  So³eckiej.

§ 25. Za wybranych uwa¿a siê kandydatów, którzy uzyskali
najwiêksz¹ liczbê g³osów.

§ 26. Wyboru lub odwo³ania So³tysa i cz³onków Rady So-
³eckiej  dokonuje siê w g³osowaniu tajnym.

§ 27. 1. So³tys i cz³onkowie Rady  So³eckiej s¹ bezpo�red-
nio odpowiedzialni przed  Zebraniem Wiejskim i mog¹ byæ przez
Zebranie Wiejskie odwo³ani przed up³ywem  kadencji, je¿eli nie
wykonuj¹ swoich obowi¹zków, naruszaj¹ postanowienia  Statu-
tu i uchwa³y Zebrania lub dopu�cili siê czynu dyskwalifikuj¹ce-
go w opinii �rodowiska.  Uzasadniony wniosek o odwo³anie
z³o¿ony przez piêæ osób,  powinien byæ  poddany   g³osowaniu na
Zebraniu, na którym zosta³ zg³oszony lub na nastêpnym, w ter-
minie do jednego miesi¹ca.

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

§ 28. 1. W przypadku odwo³ania lub ust¹pienia So³tysa,
Burmistrz zwo³uje Zebranie Wiejskie dla wyboru nowego So³tysa.

2. Wybory dla uzupe³nienia sk³adu Rady So³eckiej lub wy-
brania nowego sk³adu ca³ej Rady So³eckiej, przeprowadza sa-
modzielnie Zebranie Wiejskie, zwo³ane przez So³tysa.

Rozdzia³ VI
Gospodarka finansowa So³ectwa

§ 29.1. So³ectwo prowadzi w³asn¹ gospodarkê finanso-
w¹ na podstawie rocznego planu   finansowo- rzeczowego,
uchwalonego przez Zebranie Wiejskie, który stanowi  integraln¹
czê�æ  bud¿etu gmin. Plan powinien byæ uchwalony w terminie
do 15  listopada roku poprzedzaj¹cego rok bud¿etowy.

2. So³ectwo uzgadnia plan finansowy i wszystkie jego zmia-
ny z Burmistrzem G³ogówka. Burmistrz mo¿e dokonaæ korekty
planu finansowego So³ectwa w przypadku: niewykonania za-
dañ obowi¹zkowych i naruszenia dyscypliny bud¿etowej.

3. So³ectwo dysponuje nastêpuj¹cymi �rodkami finanso-
wymi:

1) �rodkami wydzielonymi w bud¿ecie Gminy,
 2) op³atami z tytu³u prowadzenia dzia³alno�ci i posiada-

nia mienia komunalnego,

3) dobrowolnymi wp³atami osób fizycznych i prawnych,
4) saldem �rodków pieniê¿nych z roku ubieg³ego.
4.  Z posiadanych �rodków finansowych So³ectwo pokry-

wa koszty zwi¹zane z:
1) utrzymaniem mienia komunalnego przekazanego w za-

rz¹d So³ectwu,
2) dofinansowanie czynów spo³ecznych,
3) wyposa¿eniem, remontem i utrzymaniem dróg So³ectwa,
4) wydatkami zwi¹zanymi z utrzymaniem lokali i dzia³alno-

�ci organów So³ectwa,
5) dofinansowaniem dzia³alno�ci kulturalnej, o�wiatowej

i sportowej,
6) inne, wa¿ne cele So³ectwa, zgodnie z uchwa³¹ Zebra-

nia Wiejskiego, za zgod¹ Burmistrza.
5. Czynno�ci prawne zwi¹zane z realizacj¹ powierzonych

So³ectwu spraw w  zakresie zadañ obowi¹zkowych podejmuje
Burmistrz, po uprzednim,  uzgodnieniu z So³tysem i przy uwzglêd-
nieniu planu finansowego So³ectwa.

6.  So³tys mo¿e podejmowaæ zobowi¹zania zgodnie z pla-
nem finansowym, po  uzyskaniu  kontrasygnaty Skarbnika Gmi-
ny.

7. So³ectwo mo¿e podejmowaæ zobowi¹zania do wysoko-
�ci posiadanych  �rodków. Zobowi¹zania przekraczaj¹ce stan
w³asnych �rodków musz¹ byæ   uzgodnione z Burmistrzem.

Rozdzia³ VII
Nadzór nad dzia³alno�ci¹ So³ectwa

§ 30.1. Rada Miejska sprawuje nadzór nad jednostkami
pomocniczymi w zakresie   wykonywanych zadañ.

2. Do podstawowych �rodków nadzoru nale¿y w szczegól-
no�ci:

 - dokonywanie oceny stanu So³ectwa na sesji,
 - dokonywanie lustracji So³ectwa,
- rozpatrywanie sprawozdañ z dzia³alno�ci gospodarczej,

finansowej i  spo³ecznej So³ectwa.
3. Dzia³alno�æ finansow¹  So³ectwa nadzoruje Skarbnik

Gminy.
4. Burmistrz zobowi¹zany jest czuwaæ, aby mienie So³ec-

twa nie by³o nara¿one na szkody i uszczuplenie oraz, aby docho-
dy So³ectwa i �wiadczenia pobierane na jego korzy�æ by³y wy-
datkowane zgodnie z prawem i Statutem So³ectwa.

5. Organy wykonawcze Gminy i podporz¹dkowane Gmi-
nie jednostki organizacyjne s¹ zobowi¹zane uwzglêdniaæ i re-
alizowaæ uchwa³y i opinie organów So³ectwa, udzielaj¹c odpo-
wiedzi w ci¹gu 14 dni a w razie zajêcia odmiennego stanowi-
ska,  przedstawiæ je wraz z uzasadnieniem.

6. Burmistrz , je¿eli uzna uchwa³y  So³ectwa za wykraczaj¹-
ce poza zakres przekazanych im kompetencji i sprzeczne z pra-
wem - powinien wstrzymaæ ich realizacjê.

7. Organy So³ectwa mog¹ wnie�æ sprzeciw do Burmistrza
na postêpowanie sprzeczne z pkt. 6, gdy narusza ono istotne
interesy mieszkañców.

8. Burmistrz badaj¹c sprzeciw:
1) uznaje jego zasadno�æ lub
2) w razie uwzglêdnienia sprzeciwu podejmuje decyzjê o

wstrzymaniu rozstrzygniêcia okre�lonego w pkt. 6 i wnosi spra-
wê pod obrady Rady Miejskiej, której uchwa³a ostatecznie roz-
strzyga sprawê.

Rozdzia³ VIII
Postanowienia koñcowe

§ 31. Zmiany Statutu dokonuje Rada Miejska.

 § 32. Statut wchodzi w ¿ycie po up³ywie  14 dni od dnia
og³oszenia w Dzienniku Urzêdowym Województwa Opolskiego.
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Za³¹cznik
do uchwa³y Nr VII/69/2003

Rady Miejskiej w G³ogówku
z dnia 17 czerwca 2003 r.

STATUT  SO£ECTWA
RZEPCZE

Rozdzia³ I
Nazwa i teren dzia³ania

§ 1.1.Ogó³ mieszkañców So³ectwa Rzepcze stanowi sa-
morz¹d mieszkañców wsi.

2.Nazwa samorz¹du mieszkañców wsi brzmi: So³ectwo
Rzepcze.

§ 2. 1.So³ectwo Rzepcze jest jednostk¹ pomocnicz¹, któ-
rej mieszkañcy wspólnie z innymi so³ectwami i osiedlem  two-
rz¹ wspólnotê samorz¹dow¹ Gminy G³ogówek.

2.Samorz¹d mieszkañców wsi -So³ectwa Rzepcze  dzia³a
na podstawie przepisów prawa a w szczególno�ci:

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

- na podstawie Statutu Gminy G³ogówek,
- niniejszego Statutu.

§ 3. Teren dzia³ania So³ectwa obejmuje wie� Rzepcze.

Rozdzia³ II
Organizacja i zakres dzia³ania

§ 4. Organami  So³ectwa s¹:
a)  Zebranie Wiejskie
b) So³tys
c) Rada So³ectwa.

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

2. So³tys jest organem wykonawczym.
3. Rada So³ecka jest organem wspomagaj¹cym dzia³al-

no�æ  So³ectwa.

§ 6.  1.  Do zadañ samorz¹dów mieszkañców wsi - So³ec-
twa nale¿y:

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

b) kszta³towania zasad wspó³¿ycia spo³ecznego,
c) organizowaniu wspólnych prac na rzecz miejsca za-

mieszkania,
d) tworzenie pomocy s¹siedzkiej,
e) sprawowanie kontroli spo³ecznej nad dzia³alno�ci¹ jed-

nostek organizacyjnych  zwi¹zanych z warunkami ¿ycia na wsi.
2. So³ectwo zarz¹dza przekazanym mu przez Gminê od-

rêbn¹ uchwa³¹ mieniem komunalnym oraz mieniem bêd¹cym
w jego posiadaniu.

3. W zakresie  zwyk³ego zarz¹du mieniem So³ectwo:
1) utrzymuje mienie w stanie nie pogorszonym, poprzez

dokonywanie niezbêdnych napraw, konserwacji i remontów,
2) za³atwia bie¿¹ce sprawy zwi¹zane z eksploatacj¹ mienia,
3) pobiera dochody i korzysta z mienia zgodnie z przezna-

czeniem,
4) mo¿e prowadziæ dzia³alno�æ gospodarcz¹ z u¿yciem

mienia, którym zarz¹dza, w zakresie nie wykraczaj¹cym poza
zadania o charakterze u¿yteczno�ci publicznej,

5) mo¿e oddawaæ w najem, dzier¿awê lub do innego ko-
rzystania lokale, obiekty i grunty po uprzednim uzgodnieniu z
Burmistrzem G³ogówka zasad i warunków tych  czynno�ci,

6) mo¿e zawieraæ umowy z osobami fizycznymi, prawnymi
i jednostkami organizacyjnymi nie posiadaj¹cymi osobowo�ci
prawnej w zakresie okre�lonym w pkt. 1-5,

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

§ 7. Zadania okre�lone w § 6 samorz¹d mieszkañców
wsi realizuje w szczególno�ci poprzez:

1. Podejmowanie uchwa³ w sprawach So³ectwa.
2. Opiniowanie spraw nale¿¹cych do zakresu dzia³ania

samorz¹du mieszkañców.
3. Wspó³uczestnictwo w organizowaniu i przeprowadze-

niu przez Radê Miejsk¹ konsultacji spo³ecznej projektów uchwa³
Rady Miejskiej w sprawach o podstawowym znaczeniu dla
mieszkañców So³ectwa.

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

5. Wspó³pracê z radnymi z terenu  So³ectwa w zakresie
organizacji spotkañ z wyborcami, dy¿urów oraz kierowanie do
nich wniosków dotycz¹cych So³ectwa.

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

§ 8. 1. Do wy³¹cznej w³a�ciwo�ci Zebrania Wiejskiego
nale¿y:

a) wybór i odwo³anie So³tysa
b) wybór i odwo³anie Rady So³ectwa
c) uchwalenie rocznego planu rzeczowo - finansowego

oraz dokonywania w nim zmian
d) opiniowanie o prawach w³asno�ci, u¿ytkowania, zby-

wania lub w innych sprawach rzeczowych i maj¹tkowych zwa-
nych mieniem gminnym

e) opiniowanie celowo�ci utworzenia, poszerzenia i likwi-
dacji So³ectwa lub powo³ywanie jednostek ni¿szego rzêdu.

§ 9. 1. Uchwa³y i opinie Zebrania Wiejskiego So³tys prze-
kazuje Burmistrzowi G³ogówka.

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

3. O sposobie za³atwienia spraw Burmistrz informuje Ze-
branie Wiejskie i So³tysa.

§ 10. Samorz¹d mieszkañców wsi mo¿e uczestniczyæ w
postêpowaniu administracyjnym na zasadach ustalonych w
Kodeksie postêpowania administracyjnego dla organizacji, je-
¿eli to jest uzasadnione celami statutowymi samorz¹du i gdy za
tym przemawia interes spo³eczny mieszkañców So³ectwa.

§ 11. Dla realizacji wspólnych przedsiêwziêæ  samorz¹d
mieszkañców wsi nawi¹zuje wspó³pracê z samorz¹dami miesz-
kañców s¹siednich so³ectw i osiedla, zawiera porozumienia,
okre�laj¹c zakres i sposób wykonywania wspólnych zadañ, mo¿e
podejmowaæ wspólne uchwa³y.

Rozdzia³ III
So³tys i Rada So³ecka

§ 12. 1. Kadencja So³tysa, Rady So³eckiej i innych orga-
nów powo³anych przez Zebranie Wiejskie trwa cztery lata.

2. Dzia³alno�æ So³tysa i Rady So³eckiej ma charakter spo-
³eczny,  Przewodnicz¹cym Rady So³eckiej jest So³tys.

§ 13. 1. Do obowi¹zków So³tysa nale¿y w szczególno�ci:
1) zwo³ywanie Zebrañ Wiejskich,
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2) zwo³ywanie posiedzeñ Rady So³eckiej,
3) dzia³anie stosowne do wskazañ Zebrania Wiejskiego,
4) wp³ywanie na wykorzystanie aktywno�ci mieszkañców

s³u¿¹cej poprawie gospodarki i warunków ¿ycia w So³ectwie,
5) reprezentowanie mieszkañców So³ectwa na zewn¹trz,
6) uczestniczenie w naradach So³tysów,
7) pe³nienie roli mê¿a zaufania w miejscowym �rodowisku,
8) wykonywanie powierzonych mu przepisami prawa z

zakresu administracji publicznej,
9) prowadzenie zarz¹du, administracji, gospodarki tymi

sk³adnikami mienia i �rodkami finansowymi, które Gmina prze-
kaza³a So³ectwu do korzystania. Akceptowanie dokumentów z
tym zwi¹zanych,

10) opiniowanie wniosków mieszkañców So³ectwa w
sprawie przyznania im zasi³ków i innej pomocy, jak równie¿ wnio-
sków o ulgi z zakresu podatków, op³at i innych nale¿no�ci,

11) potwierdzenie okoliczno�ci, których przy za³atwieniu
spraw przez mieszkañców  wymagaj¹ przepisy prawa,

12) sporz¹dzanie sprawozdañ z dzia³alno�ci So³ectwa,
13) wykonywanie innych zadañ nale¿¹cych do So³tysa z

mocy ogólnie obowi¹zuj¹cych przepisów m.in. w zakresie obron-
no�ci i ochrony po¿arowej, inkasa niektórych podatków i op³at,
zapobieganie klêskom ¿ywio³owym oraz usuwanie ich skutków,

14) prowadzenie teczki zawieraj¹cej:
- Statut So³ectwa,
 - protoko³y z Zebrañ So³eckich,
 - sprawozdania i umowy
15) protokó³ z Zebrania So³eckiego winien zawieraæ:
- skrócony opis dyskusji,
- wnioski i uchwa³y przy czym w sprawach poddawanych

pod g³osowanie winien byæ ujêty zapis jak¹ ilo�ci¹ g³osów od-
dano "za" i  "przeciw"  i  " wstrzymuj¹cych siê",

 -za³¹czon¹ listê osób obecnych na Zebraniu.
2. Na Zebraniach Wiejskich So³tys przedk³ada co najmniej

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

3. So³tys mo¿e braæ udzia³ w sesjach Rady Miejskiej.
4. Na sesjach Rady Miejskiej So³tysowi przys³uguje pra-

wo wystêpowania z g³osem doradczym. Mo¿e równie¿ zg³aszaæ
wnioski w imieniu Zebrania Mieszkañców.

§ 14.1. Przy wykonywaniu swoich zadañ,  So³tys wspó³-
dzia³a z Rad¹ So³eck¹:

Rada So³ecka sk³ada siê z 3 - 7 osób, w tym So³tys.
2. Do obowi¹zków Rady So³eckiej nale¿y wspomaganie

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

3. Posiedzenia Rady So³eckiej odbywaj¹ siê co najmniej
1 raz na kwarta³. Posiedzeniom przewodniczy So³tys.

4. Radny z So³ectwa obligatoryjnie uczestniczy w posie-
dzeniu Rady.

5. Rada So³ecka w szczególno�ci:
1) opracowuje i przedk³ada na Zebraniu projekty uchwa³ w spra-

wach bêd¹cych przedmiotem rozpatrywania przez Zebranie,
2) dokonywanie rozliczenia finansowego z zakresu admi-

nistrowania mieniem komunalnym znajduj¹cym siê na terenie
So³ectwa,

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

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

5) organizuje wykonywanie uchwa³ Zebrania Wiejskiego
oraz kontroluje ich realizacjê,

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

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

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

Rozdzia³  IV
Zasady i tryb zwo³ywania Zebrañ Wiejskich oraz wa-

runki wa¿no�ci podejmowania uchwa³

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

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

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

§ 18. 1. Zebranie Wiejskie odbywa siê w miarê istniej¹-
cych potrzeb, jednak nie rzadziej ni¿ 2 razy w roku.

2. Termin i miejsce Zebrania Wiejskiego podaje siê do
wiadomo�ci publicznej poprzez og³oszenie na tablicy i obiegówki.

3. Zebranie Wiejskie zwo³ywane na wniosek mieszkañ-
ców, Rady Miejskiej lub Burmistrza winno odbywaæ siê w termi-
nie 7 dni chyba, ¿e wnioskodawca proponuje termin pó�niejszy.

§ 19. 1. Zebranie Wiejskie jest wa¿ne, gdy mieszkañcy
So³ectwa zostali o nim prawid³owo zawiadomieni, zgodnie z wy-
mogami Statutu.

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

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

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

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

§ 21. 1. Zebranie Wiejskie jest uprawnione do przeprowa-
dzenia wyborów oraz podejmowania uchwa³ w obecno�ci co
najmniej 1/5 uprawnionych do g³osowania osób.

2. W przypadku braku okre�lonego w pkt. 1 quorum, na-
stêpnie Zebranie Mieszkañców So³ectwa odbywa siê po up³y-
wie 1/2 godziny od wyznaczonego I terminu Zebrania bez  wzglê-
du na ilo�æ osób uprawnionych do g³osowania, uchwa³y podej-
mowane w drugim terminie s¹ wi¹¿¹ce.

3. Uchwa³y Zebrania zapadaj¹ zwyk³¹ wiêkszo�ci¹ g³o-
sów , tzn. liczba g³osów "za" musi byæ wiêksza od g³osów "przeciw".

4. G³osowanie odbywa siê w sposób jawny. Zebranie mo¿e
postanowiæ o przeprowadzeniu tajnego g³osowania nad kon-
kretn¹ spraw¹.

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

Rozdzia³ V
Tryb wyboru So³tysa i Rady So³eckiej

§ 22. 1. Zebranie Wiejskie, na którym ma byæ dokonany
wybór So³tysa i cz³onków Rady   So³eckiej zarz¹dza Burmistrz. W
tym celu okre�la miejsce, dzieñ, godzinê Zebrania  Wiejskiego
oraz wyznacza przewodnicz¹cego Zebrania.
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2. Postanowienia Burmistrza o zwo³aniu Zebrania Wiej-
skiego dla wyboru So³tysa  podaje siê do wiadomo�ci miesz-
kañców  So³ectwa co najmniej na 7 dni przed  wyznaczon¹ dat¹
Zebrania.

§ 23. 1. Wybory So³tysa, cz³onków Rady So³eckiej  lub od-
wo³anie przeprowadza komisja  w sk³adzie co najmniej 3 osób
wybranych spo�ród   uprawnionych uczestników Zebrania. Wy-
bory przeprowadza siê na kartkach do  g³osowania, opatrzonych
pieczêci¹ Rady  Gminy.

2. Do zadañ komisji nale¿y:
-  przyjêcie zg³oszeñ kandydatów,
- przeprowadzenie g³osowania,
- ustalenie wyników wyborów,
- og³oszenie wyników wyborów,
- sporz¹dzenie protoko³u o wynikach wyborów.
3. Protokó³ podpisuj¹ cz³onkowie  komisji oraz Przewod-

nicz¹cy Zebrania.

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

2. W pierwszej kolejno�ci nale¿y przeprowadziæ zg³osze-
nia kandydatów i g³osowanie  dla dokonania wyboru So³tysa. W
drugiej kolejno�ci wybory cz³onków Rady  So³eckiej.

§ 25. Za wybranych uwa¿a siê kandydatów, którzy uzyskali
najwiêksz¹ liczbê g³osów.

§ 26. Wyboru lub odwo³ania So³tysa i cz³onków Rady So-
³eckiej  dokonuje siê w g³osowaniu tajnym.

§ 27. 1. So³tys i cz³onkowie Rady  So³eckiej s¹ bezpo�red-
nio odpowiedzialni przed  Zebraniem Wiejskim i mog¹ byæ przez
Zebranie Wiejskie odwo³ani przed up³ywem  kadencji, je¿eli nie
wykonuj¹ swoich obowi¹zków, naruszaj¹ postanowienia  Statu-
tu i uchwa³y Zebrania lub dopu�cili siê czynu dyskwalifikuj¹ce-
go w opinii �rodowiska.  Uzasadniony wniosek o odwo³anie
z³o¿ony przez piêæ osób,  powinien byæ  poddany   g³osowaniu na
Zebraniu, na którym zosta³ zg³oszony lub na nastêpnym, w ter-
minie do jednego miesi¹ca.

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

§ 28. 1. W przypadku odwo³ania lub ust¹pienia So³tysa,
Burmistrz zwo³uje Zebranie Wiejskie dla wyboru nowego So³tysa.

2. Wybory dla uzupe³nienia sk³adu Rady So³eckiej lub wy-
brania nowego sk³adu ca³ej Rady So³eckiej, przeprowadza sa-
modzielnie Zebranie Wiejskie, zwo³ane przez So³tysa.

Rozdzia³ VI
Gospodarka finansowa So³ectwa

§ 29.1. So³ectwo prowadzi w³asn¹ gospodarkê finanso-
w¹ na podstawie rocznego planu   finansowo- rzeczowego,
uchwalonego przez Zebranie Wiejskie, który stanowi  integraln¹
czê�æ  bud¿etu gmin. Plan powinien byæ uchwalony w terminie
do 15  listopada roku poprzedzaj¹cego rok bud¿etowy.

2. So³ectwo uzgadnia plan finansowy i wszystkie jego zmia-
ny z Burmistrzem G³ogówka. Burmistrz mo¿e dokonaæ korekty
planu finansowego So³ectwa w przypadku: niewykonania za-
dañ obowi¹zkowych i naruszenia dyscypliny bud¿etowej.

3. So³ectwo dysponuje nastêpuj¹cymi �rodkami finansowymi:
1) �rodkami wydzielonymi w bud¿ecie Gminy,
 2) op³atami z tytu³u prowadzenia dzia³alno�ci i posiada-

nia mienia komunalnego,
3) dobrowolnymi wp³atami osób fizycznych i prawnych,

4) saldem �rodków pieniê¿nych z roku ubieg³ego.
4.  Z posiadanych �rodków finansowych So³ectwo pokry-

wa koszty zwi¹zane z:
1) utrzymaniem mienia komunalnego przekazanego w za-

rz¹d So³ectwu,
2) dofinansowanie czynów spo³ecznych,
3) wyposa¿eniem, remontem i utrzymaniem dróg So³ectwa,
4) wydatkami zwi¹zanymi z utrzymaniem lokali i dzia³alno-

�ci organów So³ectwa,
5) dofinansowaniem dzia³alno�ci kulturalnej, o�wiatowej

i sportowej,
6) inne, wa¿ne cele So³ectwa, zgodnie z uchwa³¹ Zebrania

Wiejskiego, za zgod¹ Burmistrza.
5. Czynno�ci prawne zwi¹zane z realizacj¹ powierzonych

So³ectwu spraw w  zakresie zadañ obowi¹zkowych podejmuje
Burmistrz, po uprzednim,  uzgodnieniu z So³tysem i przy uwzglêd-
nieniu planu finansowego So³ectwa.

6.  So³tys mo¿e podejmowaæ zobowi¹zania zgodnie z pla-
nem finansowym, po  uzyskaniu  kontrasygnaty Skarbnika Gminy.

7. So³ectwo mo¿e podejmowaæ zobowi¹zania do wysoko-
�ci posiadanych  �rodków. Zobowi¹zania przekraczaj¹ce stan
w³asnych �rodków musz¹ byæ   uzgodnione z Burmistrzem.

Rozdzia³ VII
Nadzór nad dzia³alno�ci¹ So³ectwa

§ 30.1. Rada Miejska sprawuje nadzór nad jednostkami
pomocniczymi w zakresie   wykonywanych zadañ.

2. Do podstawowych �rodków nadzoru nale¿y w szczegól-
no�ci:

 - dokonywanie oceny stanu So³ectwa na sesji,
 - dokonywanie lustracji So³ectwa,
- rozpatrywanie sprawozdañ z dzia³alno�ci gospodarczej,

finansowej i  spo³ecznej So³ectwa.
3. Dzia³alno�æ finansow¹  So³ectwa nadzoruje Skarbnik

Gminy.
4. Burmistrz zobowi¹zany jest czuwaæ, aby mienie So³ec-

twa nie by³o nara¿one na szkody i uszczuplenie oraz, aby docho-
dy So³ectwa i �wiadczenia pobierane na jego korzy�æ by³y wydat-
kowane zgodnie z prawem i Statutem So³ectwa.

5. Organy wykonawcze Gminy i podporz¹dkowane Gminie
jednostki organizacyjne s¹ zobowi¹zane uwzglêdniaæ i realizo-
waæ uchwa³y i opinie organów So³ectwa, udzielaj¹c odpowiedzi
w ci¹gu 14 dni a w razie zajêcia odmiennego stanowiska,  przed-
stawiæ je wraz z uzasadnieniem.

6. Burmistrz , je¿eli uzna uchwa³y  So³ectwa za wykraczaj¹-
ce poza zakres przekazanych im kompetencji i sprzeczne z pra-
wem - powinien wstrzymaæ ich realizacjê.

7. Organy So³ectwa mog¹ wnie�æ sprzeciw do Burmistrza
na postêpowanie sprzeczne z pkt. 6, gdy narusza ono istotne
interesy mieszkañców.

8. Burmistrz badaj¹c sprzeciw:
1) uznaje jego zasadno�æ lub
2) w razie uwzglêdnienia sprzeciwu podejmuje decyzjê o

wstrzymaniu rozstrzygniêcia okre�lonego w pkt. 6 i wnosi spra-
wê pod obrady Rady Miejskiej, której uchwa³a ostatecznie roz-
strzyga sprawê.

Rozdzia³ VIII
Postanowienia koñcowe

§ 31. Zmiany Statutu dokonuje Rada Miejska.

 § 32. Statut wchodzi w ¿ycie po up³ywie  14 dni od dnia
og³oszenia w Dzienniku Urzêdowym Województwa Opolskiego.
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Za³¹cznik
do uchwa³y Nr VII/69/2003

Rady Miejskiej w G³ogówku
z dnia 17 czerwca 2003 r.

STATUT  SO£ECTWA
STARE  KOTKOWICE

Rozdzia³ I
Nazwa i teren dzia³ania

§ 1.1.Ogó³ mieszkañców So³ectwa  Stare Kotkowice sta-
nowi samorz¹d mieszkañców wsi.

2.Nazwa samorz¹du mieszkañców wsi brzmi: So³ectwo
Stare Kotkowice.

§ 2. 1.So³ectwo Stare Kotkowice jest jednostk¹ pomocni-
cz¹, której mieszkañcy wspólnie z innymi so³ectwami i osie-
dlem  tworz¹ wspólnotê samorz¹dow¹ Gminy G³ogówek.

2.Samorz¹d mieszkañców wsi -So³ectwa  Stare Kotkowi-
ce  dzia³a na podstawie przepisów prawa a w szczególno�ci:

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

- na podstawie Statutu Gminy G³ogówek,
- niniejszego Statutu.

§ 3. Teren dzia³ania So³ectwa obejmuje wie� Stare Kotkowice.

Rozdzia³ II
Organizacja i zakres dzia³ania

§ 4. Organami  So³ectwa s¹:
a)  Zebranie Wiejskie
b) So³tys
c) Rada So³ectwa.

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

2. So³tys jest organem wykonawczym.
3. Rada So³ecka jest organem wspomagaj¹cym dzia³al-

no�æ  So³ectwa.

§ 6.  1.  Do zadañ samorz¹dów mieszkañców wsi - So³ec-
twa nale¿y:

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

b) kszta³towania zasad wspó³¿ycia spo³ecznego,
c) organizowaniu wspólnych prac na rzecz miejsca za-

mieszkania,
d) tworzenie pomocy s¹siedzkiej,
e) sprawowanie kontroli spo³ecznej nad dzia³alno�ci¹ jed-

nostek organizacyjnych  zwi¹zanych z warunkami ¿ycia na wsi.
2. So³ectwo zarz¹dza przekazanym mu przez Gminê od-

rêbn¹ uchwa³¹ mieniem komunalnym oraz mieniem bêd¹cym
w jego posiadaniu.

3. W zakresie  zwyk³ego zarz¹du mieniem So³ectwo:
1) utrzymuje mienie w stanie nie pogorszonym, poprzez

dokonywanie niezbêdnych napraw, konserwacji i remontów,
2) za³atwia bie¿¹ce sprawy zwi¹zane z eksploatacj¹ mienia,
3) pobiera dochody i korzysta z mienia zgodnie z przezna-

czeniem,
4) mo¿e prowadziæ dzia³alno�æ gospodarcz¹ z u¿yciem

mienia, którym zarz¹dza, w zakresie nie wykraczaj¹cym poza
zadania o charakterze u¿yteczno�ci publicznej,

5) mo¿e oddawaæ w najem, dzier¿awê lub do innego ko-
rzystania lokale, obiekty i grunty po uprzednim uzgodnieniu z
Burmistrzem G³ogówka zasad i warunków tych  czynno�ci,

6) mo¿e zawieraæ umowy z osobami fizycznymi, prawnymi
i jednostkami organizacyjnymi nie posiadaj¹cymi osobowo�ci
prawnej w zakresie okre�lonym w pkt. 1-5,

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

§ 7. Zadania okre�lone w § 6 samorz¹d mieszkañców wsi
realizuje w szczególno�ci poprzez:

1. Podejmowanie uchwa³ w sprawach So³ectwa.
2. Opiniowanie spraw nale¿¹cych do zakresu dzia³ania

samorz¹du mieszkañców.
3. Wspó³uczestnictwo w organizowaniu i przeprowadze-

niu przez Radê Miejsk¹ konsultacji spo³ecznej projektów uchwa³
Rady Miejskiej w sprawach o podstawowym znaczeniu dla
mieszkañców So³ectwa.

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

5. Wspó³pracê z radnymi z terenu  So³ectwa w zakresie
organizacji spotkañ z wyborcami, dy¿urów oraz kierowanie do
nich wniosków dotycz¹cych So³ectwa.

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

§ 8. 1. Do wy³¹cznej w³a�ciwo�ci Zebrania Wiejskiego
nale¿y:

a) wybór i odwo³anie So³tysa
b) wybór i odwo³anie Rady So³ectwa
c) uchwalenie rocznego planu rzeczowo - finansowego

oraz dokonywania w nim zmian
d) opiniowanie o prawach w³asno�ci, u¿ytkowania, zby-

wania lub w innych sprawach rzeczowych i maj¹tkowych zwa-
nych mieniem gminnym

e) opiniowanie celowo�ci utworzenia, poszerzenia i likwi-
dacji So³ectwa lub powo³ywanie jednostek ni¿szego rzêdu.

§ 9. 1. Uchwa³y i opinie Zebrania Wiejskiego So³tys prze-
kazuje Burmistrzowi G³ogówka.

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

3. O sposobie za³atwienia spraw Burmistrz informuje Ze-
branie Wiejskie i So³tysa.

§ 10. Samorz¹d mieszkañców wsi mo¿e uczestniczyæ w
postêpowaniu administracyjnym na zasadach ustalonych w
Kodeksie postêpowania administracyjnego dla organizacji, je-
¿eli to jest uzasadnione celami statutowymi samorz¹du i gdy za
tym przemawia interes spo³eczny mieszkañców So³ectwa.

§ 11. Dla realizacji wspólnych przedsiêwziêæ  samorz¹d
mieszkañców wsi nawi¹zuje wspó³pracê z samorz¹dami miesz-
kañców s¹siednich so³ectw i osiedla, zawiera porozumienia,
okre�laj¹c zakres i sposób wykonywania wspólnych zadañ, mo¿e
podejmowaæ wspólne uchwa³y.

Rozdzia³ III
So³tys i Rada So³ecka

§ 12. 1. Kadencja So³tysa, Rady So³eckiej i innych orga-
nów powo³anych przez Zebranie Wiejskie trwa cztery lata.

2. Dzia³alno�æ So³tysa i Rady So³eckiej ma charakter spo-
³eczny,  Przewodnicz¹cym Rady So³eckiej jest So³tys.

§ 13. 1. Do obowi¹zków So³tysa nale¿y w szczególno�ci:
1) zwo³ywanie Zebrañ Wiejskich,
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2) zwo³ywanie posiedzeñ Rady So³eckiej,
3) dzia³anie stosowne do wskazañ Zebrania Wiejskiego,
4) wp³ywanie na wykorzystanie aktywno�ci mieszkañców

s³u¿¹cej poprawie gospodarki i warunków ¿ycia w So³ectwie,
5) reprezentowanie mieszkañców So³ectwa na zewn¹trz,
6) uczestniczenie w naradach So³tysów,
7) pe³nienie roli mê¿a zaufania w miejscowym �rodowisku,
8) wykonywanie powierzonych mu przepisami prawa z

zakresu administracji publicznej,
9) prowadzenie zarz¹du, administracji, gospodarki tymi

sk³adnikami mienia i �rodkami finansowymi, które Gmina prze-
kaza³a So³ectwu do korzystania. Akceptowanie dokumentów z
tym zwi¹zanych,

10) opiniowanie wniosków mieszkañców So³ectwa w
sprawie przyznania im zasi³ków i innej pomocy, jak równie¿ wnio-
sków o ulgi z zakresu podatków, op³at i innych nale¿no�ci,

11) potwierdzenie okoliczno�ci, których przy za³atwieniu
spraw przez mieszkañców  wymagaj¹ przepisy prawa,

12) sporz¹dzanie sprawozdañ z dzia³alno�ci So³ectwa,
13) wykonywanie innych zadañ nale¿¹cych do So³tysa z

mocy ogólnie obowi¹zuj¹cych przepisów m.in. w zakresie obron-
no�ci i ochrony po¿arowej, inkasa niektórych podatków i op³at,
zapobieganie klêskom ¿ywio³owym oraz usuwanie ich skutków,

14) prowadzenie teczki zawieraj¹cej:
- Statut So³ectwa,
 - protoko³y z Zebrañ So³eckich,
 - sprawozdania i umowy
15) protokó³ z Zebrania So³eckiego winien zawieraæ:
- skrócony opis dyskusji,
- wnioski i uchwa³y przy czym w sprawach poddawanych

pod g³osowanie winien byæ ujêty zapis jak¹ ilo�ci¹ g³osów od-
dano "za" i  "przeciw"  i  " wstrzymuj¹cych siê",

 -za³¹czon¹ listê osób obecnych na Zebraniu.
2. Na Zebraniach Wiejskich So³tys przedk³ada co najmniej

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

3. So³tys mo¿e braæ udzia³ w sesjach Rady Miejskiej.
4. Na sesjach Rady Miejskiej So³tysowi przys³uguje pra-

wo wystêpowania z g³osem doradczym. Mo¿e równie¿ zg³aszaæ
wnioski w imieniu Zebrania Mieszkañców.

§ 14.1. Przy wykonywaniu swoich zadañ,  So³tys wspó³-
dzia³a z Rad¹ So³eck¹:

Rada So³ecka sk³ada siê z 3 - 7 osób, w tym So³tys.
2. Do obowi¹zków Rady So³eckiej nale¿y wspomaganie

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

3. Posiedzenia Rady So³eckiej odbywaj¹ siê co najmniej
1 raz na kwarta³. Posiedzeniom przewodniczy So³tys.

4. Radny z So³ectwa obligatoryjnie uczestniczy w posie-
dzeniu Rady.

5. Rada So³ecka w szczególno�ci:
1) opracowuje i przedk³ada na Zebraniu projekty uchwa³ w spra-

wach bêd¹cych przedmiotem rozpatrywania przez Zebranie,
2) dokonywanie rozliczenia finansowego z zakresu admi-

nistrowania mieniem komunalnym znajduj¹cym siê na terenie
So³ectwa,

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

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

5) organizuje wykonywanie uchwa³ Zebrania Wiejskiego
oraz kontroluje ich realizacjê,

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

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

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

Rozdzia³ IV
Zasady i tryb zwo³ywania Zebrañ Wiejskich oraz wa-

runki wa¿no�ci podejmowania uchwa³

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

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

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

§ 18. 1. Zebranie Wiejskie odbywa siê w miarê istniej¹-
cych potrzeb, jednak nie rzadziej ni¿ 2 razy w roku.

2. Termin i miejsce Zebrania Wiejskiego podaje siê do
wiadomo�ci publicznej poprzez og³oszenie na tablicy i obiegówki.

3. Zebranie Wiejskie zwo³ywane na wniosek mieszkañ-
ców, Rady Miejskiej lub Burmistrza winno odbywaæ siê w termi-
nie 7 dni chyba, ¿e wnioskodawca proponuje termin pó�niejszy.

§ 19. 1. Zebranie Wiejskie jest wa¿ne, gdy mieszkañcy
So³ectwa zostali o nim prawid³owo zawiadomieni, zgodnie z wy-
mogami Statutu.

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

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

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

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

§ 21. 1. Zebranie Wiejskie jest uprawnione do przeprowa-
dzenia wyborów oraz podejmowania uchwa³ w obecno�ci co
najmniej 1/5 uprawnionych do g³osowania osób.

2. W przypadku braku okre�lonego w pkt. 1 quorum, na-
stêpnie Zebranie Mieszkañców So³ectwa odbywa siê po up³y-
wie 1/2 godziny od wyznaczonego I terminu Zebrania bez  wzglê-
du na ilo�æ osób uprawnionych do g³osowania, uchwa³y podej-
mowane w drugim terminie s¹ wi¹¿¹ce.

3. Uchwa³y Zebrania zapadaj¹ zwyk³¹ wiêkszo�ci¹ g³o-
sów , tzn. liczba g³osów "za" musi byæ wiêksza od g³osów "przeciw".

4. G³osowanie odbywa siê w sposób jawny. Zebranie mo¿e
postanowiæ o przeprowadzeniu tajnego g³osowania nad kon-
kretn¹ spraw¹.

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

Rozdzia³ V
Tryb wyboru So³tysa i Rady So³eckiej

§ 22. 1. Zebranie Wiejskie, na którym ma byæ dokonany
wybór So³tysa i cz³onków Rady   So³eckiej zarz¹dza Burmistrz. W
tym celu okre�la miejsce, dzieñ, godzinê Zebrania  Wiejskiego
oraz wyznacza przewodnicz¹cego Zebrania.
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2. Postanowienia Burmistrza o zwo³aniu Zebrania Wiej-
skiego dla wyboru So³tysa  podaje siê do wiadomo�ci miesz-
kañców  So³ectwa co najmniej na 7 dni przed  wyznaczon¹ dat¹
Zebrania.

§ 23. 1. Wybory So³tysa, cz³onków Rady So³eckiej  lub od-
wo³anie przeprowadza komisja  w sk³adzie co najmniej 3 osób
wybranych spo�ród   uprawnionych uczestników Zebrania. Wy-
bory przeprowadza siê na kartkach do  g³osowania, opatrzonych
pieczêci¹ Rady  Gminy.

2. Do zadañ komisji nale¿y:
-  przyjêcie zg³oszeñ kandydatów,
- przeprowadzenie g³osowania,
- ustalenie wyników wyborów,
- og³oszenie wyników wyborów,
- sporz¹dzenie protoko³u o wynikach wyborów.
3. Protokó³ podpisuj¹ cz³onkowie  komisji oraz Przewod-

nicz¹cy Zebrania.

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

2. W pierwszej kolejno�ci nale¿y przeprowadziæ zg³osze-
nia kandydatów i g³osowanie  dla dokonania wyboru So³tysa. W
drugiej kolejno�ci wybory cz³onków Rady  So³eckiej.

§ 25. Za wybranych uwa¿a siê kandydatów, którzy uzyskali
najwiêksz¹ liczbê g³osów.

§ 26. Wyboru lub odwo³ania So³tysa i cz³onków Rady So-
³eckiej  dokonuje siê w g³osowaniu tajnym.

§ 27. 1. So³tys i cz³onkowie Rady  So³eckiej s¹ bezpo�red-
nio odpowiedzialni przed  Zebraniem Wiejskim i mog¹ byæ przez
Zebranie Wiejskie odwo³ani przed up³ywem  kadencji, je¿eli nie
wykonuj¹ swoich obowi¹zków, naruszaj¹ postanowienia  Statu-
tu i uchwa³y Zebrania lub dopu�cili siê czynu dyskwalifikuj¹ce-
go w opinii �rodowiska.  Uzasadniony wniosek o odwo³anie
z³o¿ony przez piêæ osób,  powinien byæ  poddany   g³osowaniu na
Zebraniu, na którym zosta³ zg³oszony lub na nastêpnym, w ter-
minie do jednego miesi¹ca.

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

§ 28. 1. W przypadku odwo³ania lub ust¹pienia So³tysa,
Burmistrz zwo³uje Zebranie Wiejskie dla wyboru nowego So³tysa.

2. Wybory dla uzupe³nienia sk³adu Rady So³eckiej lub wy-
brania nowego sk³adu ca³ej Rady So³eckiej, przeprowadza sa-
modzielnie Zebranie Wiejskie, zwo³ane przez So³tysa.

Rozdzia³ VI
Gospodarka finansowa So³ectwa

§ 29.1. So³ectwo prowadzi w³asn¹ gospodarkê finanso-
w¹ na podstawie rocznego planu   finansowo- rzeczowego,
uchwalonego przez Zebranie Wiejskie, który stanowi  integraln¹
czê�æ  bud¿etu gmin. Plan powinien byæ uchwalony w terminie
do 15  listopada roku poprzedzaj¹cego rok bud¿etowy.

2. So³ectwo uzgadnia plan finansowy i wszystkie jego zmia-
ny z Burmistrzem G³ogówka. Burmistrz mo¿e dokonaæ korekty
planu finansowego So³ectwa w przypadku: niewykonania za-
dañ obowi¹zkowych i naruszenia dyscypliny bud¿etowej.

3. So³ectwo dysponuje nastêpuj¹cymi �rodkami finanso-
wymi:

1) �rodkami wydzielonymi w bud¿ecie Gminy,
 2) op³atami z tytu³u prowadzenia dzia³alno�ci i posiada-

nia mienia komunalnego,

3) dobrowolnymi wp³atami osób fizycznych i prawnych,
4) saldem �rodków pieniê¿nych z roku ubieg³ego.
4.  Z posiadanych �rodków finansowych So³ectwo pokry-

wa koszty zwi¹zane z:
1) utrzymaniem mienia komunalnego przekazanego w za-

rz¹d So³ectwu,
2) dofinansowanie czynów spo³ecznych,
3) wyposa¿eniem, remontem i utrzymaniem dróg So³ectwa,
4) wydatkami zwi¹zanymi z utrzymaniem lokali i dzia³alno-

�ci organów So³ectwa,
5) dofinansowaniem dzia³alno�ci kulturalnej, o�wiatowej

i sportowej,
6) inne, wa¿ne cele So³ectwa, zgodnie z uchwa³¹ Zebra-

nia Wiejskiego, za zgod¹ Burmistrza.
5. Czynno�ci prawne zwi¹zane z realizacj¹ powierzonych

So³ectwu spraw w  zakresie zadañ obowi¹zkowych podejmuje
Burmistrz, po uprzednim,  uzgodnieniu z So³tysem i przy uwzglêd-
nieniu planu finansowego So³ectwa.

6.  So³tys mo¿e podejmowaæ zobowi¹zania zgodnie z pla-
nem finansowym, po  uzyskaniu  kontrasygnaty Skarbnika Gminy.

7. So³ectwo mo¿e podejmowaæ zobowi¹zania do wysoko-
�ci posiadanych  �rodków. Zobowi¹zania przekraczaj¹ce stan
w³asnych �rodków musz¹ byæ   uzgodnione z Burmistrzem.

Rozdzia³ VII
Nadzór nad dzia³alno�ci¹ So³ectwa

§ 30.1. Rada Miejska sprawuje nadzór nad jednostkami
pomocniczymi w zakresie   wykonywanych zadañ.

2. Do podstawowych �rodków nadzoru nale¿y w szczegól-
no�ci:

 - dokonywanie oceny stanu So³ectwa na sesji,
 - dokonywanie lustracji So³ectwa,
- rozpatrywanie sprawozdañ z dzia³alno�ci gospodarczej,

finansowej i  spo³ecznej So³ectwa.
3. Dzia³alno�æ finansow¹  So³ectwa nadzoruje Skarbnik

Gminy.
4. Burmistrz zobowi¹zany jest czuwaæ, aby mienie So³ec-

twa nie by³o nara¿one na szkody i uszczuplenie oraz, aby docho-
dy So³ectwa i �wiadczenia pobierane na jego korzy�æ by³y wy-
datkowane zgodnie z prawem i Statutem So³ectwa.

5. Organy wykonawcze Gminy i podporz¹dkowane Gmi-
nie jednostki organizacyjne s¹ zobowi¹zane uwzglêdniaæ i re-
alizowaæ uchwa³y i opinie organów So³ectwa, udzielaj¹c odpo-
wiedzi w ci¹gu 14 dni a w razie zajêcia odmiennego stanowi-
ska,  przedstawiæ je wraz z uzasadnieniem.

6. Burmistrz , je¿eli uzna uchwa³y  So³ectwa za wykraczaj¹-
ce poza zakres przekazanych im kompetencji i sprzeczne z pra-
wem - powinien wstrzymaæ ich realizacjê.

7. Organy So³ectwa mog¹ wnie�æ sprzeciw do Burmistrza
na postêpowanie sprzeczne z pkt. 6, gdy narusza ono istotne
interesy mieszkañców.

8. Burmistrz badaj¹c sprzeciw:
1) uznaje jego zasadno�æ lub
2) w razie uwzglêdnienia sprzeciwu podejmuje decyzjê o

wstrzymaniu rozstrzygniêcia okre�lonego w pkt. 6 i wnosi spra-
wê pod obrady Rady Miejskiej, której uchwa³a ostatecznie roz-
strzyga sprawê.

Rozdzia³ VIII
Postanowienia koñcowe

§ 31. Zmiany Statutu dokonuje Rada Miejska.

 § 32. Statut wchodzi w ¿ycie po up³ywie  14 dni od dnia
og³oszenia w Dzienniku Urzêdowym Województwa Opolskiego.
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Za³¹cznik
do uchwa³y Nr VII/69/2003

Rady Miejskiej w G³ogówku
z dnia 17 czerwca 2003 r.

STATUT  SO£ECTWA
SZONÓW

Rozdzia³ I
Nazwa i teren dzia³ania

§ 1.1.Ogó³ mieszkañców So³ectwa Szonów stanowi sa-
morz¹d mieszkañców wsi.

2.Nazwa samorz¹du mieszkañców wsi brzmi: So³ectwo
Szonów.

§ 2. 1.So³ectwo Szonów jest jednostk¹ pomocnicz¹, któ-
rej mieszkañcy wspólnie z innymi so³ectwami i osiedlem  two-
rz¹ wspólnotê samorz¹dow¹ Gminy G³ogówek.

2.Samorz¹d mieszkañców wsi -So³ectwa  Szonów  dzia³a
na podstawie przepisów prawa a w szczególno�ci:

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

- na podstawie Statutu Gminy G³ogówek,
- niniejszego Statutu.

§ 3. Teren dzia³ania So³ectwa obejmuje wie�  Szonów.

Rozdzia³ II
Organizacja i zakres dzia³ania

§ 4. Organami  So³ectwa s¹:
a)  Zebranie Wiejskie
b) So³tys
c) Rada So³ectwa.

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

2. So³tys jest organem wykonawczym.
3. Rada So³ecka jest organem wspomagaj¹cym dzia³al-

no�æ  So³ectwa.

§ 6.  1.  Do zadañ samorz¹dów mieszkañców wsi - So³ec-
twa nale¿y:

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

b) kszta³towania zasad wspó³¿ycia spo³ecznego,
c) organizowaniu wspólnych prac na rzecz miejsca za-

mieszkania,
d) tworzenie pomocy s¹siedzkiej,
e) sprawowanie kontroli spo³ecznej nad dzia³alno�ci¹ jed-

nostek organizacyjnych  zwi¹zanych z warunkami ¿ycia na wsi.
2. So³ectwo zarz¹dza przekazanym mu przez Gminê od-

rêbn¹ uchwa³¹ mieniem komunalnym oraz mieniem bêd¹cym
w jego posiadaniu.

3. W zakresie  zwyk³ego zarz¹du mieniem So³ectwo:
1) utrzymuje mienie w stanie nie pogorszonym, poprzez

dokonywanie niezbêdnych napraw, konserwacji i remontów,
2) za³atwia bie¿¹ce sprawy zwi¹zane z eksploatacj¹ mienia,
3) pobiera dochody i korzysta z mienia zgodnie z przezna-

czeniem,
4) mo¿e prowadziæ dzia³alno�æ gospodarcz¹ z u¿yciem

mienia, którym zarz¹dza, w zakresie nie wykraczaj¹cym poza
zadania o charakterze u¿yteczno�ci publicznej,

5) mo¿e oddawaæ w najem, dzier¿awê lub do innego ko-
rzystania lokale, obiekty i grunty po uprzednim uzgodnieniu z
Burmistrzem G³ogówka zasad i warunków tych  czynno�ci,

6) mo¿e zawieraæ umowy z osobami fizycznymi, prawnymi
i jednostkami organizacyjnymi nie posiadaj¹cymi osobowo�ci
prawnej w zakresie okre�lonym w pkt. 1-5,

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

§ 7. Zadania okre�lone w § 6 samorz¹d mieszkañców
wsi realizuje w szczególno�ci poprzez:

1. Podejmowanie uchwa³ w sprawach So³ectwa.
2. Opiniowanie spraw nale¿¹cych do zakresu dzia³ania

samorz¹du mieszkañców.
3. Wspó³uczestnictwo w organizowaniu i przeprowadze-

niu przez Radê Miejsk¹ konsultacji spo³ecznej projektów uchwa³
Rady Miejskiej w sprawach o podstawowym znaczeniu dla
mieszkañców So³ectwa.

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

5. Wspó³pracê z radnymi z terenu  So³ectwa w zakresie
organizacji spotkañ z wyborcami, dy¿urów oraz kierowanie do
nich wniosków dotycz¹cych So³ectwa.

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

§ 8. 1. Do wy³¹cznej w³a�ciwo�ci Zebrania Wiejskiego
nale¿y:

a) wybór i odwo³anie So³tysa
b) wybór i odwo³anie Rady So³ectwa
c) uchwalenie rocznego planu rzeczowo - finansowego

oraz dokonywania w nim zmian
d) opiniowanie o prawach w³asno�ci, u¿ytkowania, zby-

wania lub w innych sprawach rzeczowych i maj¹tkowych zwa-
nych mieniem gminnym

e) opiniowanie celowo�ci utworzenia, poszerzenia i likwi-
dacji So³ectwa lub powo³ywanie jednostek ni¿szego rzêdu.

§ 9. 1. Uchwa³y i opinie Zebrania Wiejskiego So³tys prze-
kazuje Burmistrzowi G³ogówka.

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

3. O sposobie za³atwienia spraw Burmistrz informuje Ze-
branie Wiejskie i So³tysa.

§ 10. Samorz¹d mieszkañców wsi mo¿e uczestniczyæ w
postêpowaniu administracyjnym na zasadach ustalonych w
Kodeksie postêpowania administracyjnego dla organizacji, je-
¿eli to jest uzasadnione celami statutowymi samorz¹du i gdy za
tym przemawia interes spo³eczny mieszkañców So³ectwa.

§ 11. Dla realizacji wspólnych przedsiêwziêæ  samorz¹d
mieszkañców wsi nawi¹zuje wspó³pracê z samorz¹dami miesz-
kañców s¹siednich so³ectw i osiedla, zawiera porozumienia,
okre�laj¹c zakres i sposób wykonywania wspólnych zadañ, mo¿e
podejmowaæ wspólne uchwa³y.

Rozdzia³ III
So³tys i Rada So³ecka

§ 12. 1. Kadencja So³tysa, Rady So³eckiej i innych orga-
nów powo³anych przez Zebranie Wiejskie trwa cztery lata.

2. Dzia³alno�æ So³tysa i Rady So³eckiej ma charakter spo-
³eczny,  Przewodnicz¹cym Rady So³eckiej jest So³tys.
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§ 13. 1. Do obowi¹zków So³tysa nale¿y w szczególno�ci:
1) zwo³ywanie Zebrañ Wiejskich,
2) zwo³ywanie posiedzeñ Rady So³eckiej,
3) dzia³anie stosowne do wskazañ Zebrania Wiejskiego,
4) wp³ywanie na wykorzystanie aktywno�ci mieszkañców

s³u¿¹cej poprawie gospodarki i warunków ¿ycia w So³ectwie,
5) reprezentowanie mieszkañców So³ectwa na zewn¹trz,
6) uczestniczenie w naradach So³tysów,
7) pe³nienie roli mê¿a zaufania w miejscowym �rodowisku,
8) wykonywanie powierzonych mu przepisami prawa z

zakresu administracji publicznej,
9) prowadzenie zarz¹du, administracji, gospodarki tymi

sk³adnikami mienia i �rodkami finansowymi, które Gmina prze-
kaza³a So³ectwu do korzystania. Akceptowanie dokumentów z
tym zwi¹zanych,

10) opiniowanie wniosków mieszkañców So³ectwa w
sprawie przyznania im zasi³ków i innej pomocy, jak równie¿ wnio-
sków o ulgi z zakresu podatków, op³at i innych nale¿no�ci,

11) potwierdzenie okoliczno�ci, których przy za³atwieniu
spraw przez mieszkañców  wymagaj¹ przepisy prawa,

12) sporz¹dzanie sprawozdañ z dzia³alno�ci So³ectwa,
13) wykonywanie innych zadañ nale¿¹cych do So³tysa z

mocy ogólnie obowi¹zuj¹cych przepisów m.in. w zakresie obron-
no�ci i ochrony po¿arowej, inkasa niektórych podatków i op³at,
zapobieganie klêskom ¿ywio³owym oraz usuwanie ich skutków,

14) prowadzenie teczki zawieraj¹cej:
- Statut So³ectwa,
 - protoko³y z Zebrañ So³eckich,
 - sprawozdania i umowy
15) protokó³ z Zebrania So³eckiego winien zawieraæ:
- skrócony opis dyskusji,
- wnioski i uchwa³y przy czym w sprawach poddawanych

pod g³osowanie winien byæ ujêty zapis jak¹ ilo�ci¹ g³osów od-
dano "za" i  "przeciw"  i  " wstrzymuj¹cych siê",

 -za³¹czon¹ listê osób obecnych na Zebraniu.
2. Na Zebraniach Wiejskich So³tys przedk³ada co najmniej

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

3. So³tys mo¿e braæ udzia³ w sesjach Rady Miejskiej.
4. Na sesjach Rady Miejskiej So³tysowi przys³uguje pra-

wo wystêpowania z g³osem doradczym. Mo¿e równie¿ zg³aszaæ
wnioski w imieniu Zebrania Mieszkañców.

§ 14.1. Przy wykonywaniu swoich zadañ,  So³tys wspó³-
dzia³a z Rad¹ So³eck¹:

Rada So³ecka sk³ada siê z 3 - 7 osób, w tym So³tys.
2. Do obowi¹zków Rady So³eckiej nale¿y wspomaganie

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

3. Posiedzenia Rady So³eckiej odbywaj¹ siê co najmniej
1 raz na kwarta³. Posiedzeniom przewodniczy So³tys.

4. Radny z So³ectwa obligatoryjnie uczestniczy w posie-
dzeniu Rady.

5. Rada So³ecka w szczególno�ci:
1) opracowuje i przedk³ada na Zebraniu projekty uchwa³ w spra-

wach bêd¹cych przedmiotem rozpatrywania przez Zebranie,
2) dokonywanie rozliczenia finansowego z zakresu administro-

wania mieniem komunalnym znajduj¹cym siê na terenie So³ectwa,
3) opracowuje i przedk³ada na Zebraniu Wiejskim projek-

ty programów pracy samorz¹du,
4) wystêpuje wobec Zebrania Wiejskiego z inicjatywami

dotycz¹cymi udzia³u mieszkañców w rozwi¹zywaniu problemów
So³ectwa i realizacji zadañ samorz¹du,

5) organizuje wykonywanie uchwa³ Zebrania Wiejskiego
oraz kontroluje ich realizacjê,

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

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

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

Rozdzia³  IV
Zasady i tryb zwo³ywania Zebrañ Wiejskich oraz wa-

runki wa¿no�ci podejmowania uchwa³

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

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

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

§ 18. 1. Zebranie Wiejskie odbywa siê w miarê istniej¹-
cych potrzeb, jednak nie rzadziej ni¿ 2 razy w roku.

2. Termin i miejsce Zebrania Wiejskiego podaje siê do
wiadomo�ci publicznej poprzez og³oszenie na tablicy i obiegówki.

3. Zebranie Wiejskie zwo³ywane na wniosek mieszkañ-
ców, Rady Miejskiej lub Burmistrza winno odbywaæ siê w termi-
nie 7 dni chyba, ¿e wnioskodawca proponuje termin pó�niejszy.

§ 19. 1. Zebranie Wiejskie jest wa¿ne, gdy mieszkañcy
So³ectwa zostali o nim prawid³owo zawiadomieni, zgodnie z wy-
mogami Statutu.

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

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

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

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

§ 21. 1. Zebranie Wiejskie jest uprawnione do przeprowa-
dzenia wyborów oraz podejmowania uchwa³ w obecno�ci co
najmniej 1/5 uprawnionych do g³osowania osób.

2. W przypadku braku okre�lonego w pkt. 1 quorum, na-
stêpnie Zebranie Mieszkañców So³ectwa odbywa siê po up³y-
wie 1/2 godziny od wyznaczonego I terminu Zebrania bez  wzglê-
du na ilo�æ osób uprawnionych do g³osowania, uchwa³y podej-
mowane w drugim terminie s¹ wi¹¿¹ce.

3. Uchwa³y Zebrania zapadaj¹ zwyk³¹ wiêkszo�ci¹ g³o-
sów , tzn. liczba g³osów "za" musi byæ wiêksza od g³osów "przeciw".

4. G³osowanie odbywa siê w sposób jawny. Zebranie mo¿e
postanowiæ o przeprowadzeniu tajnego g³osowania nad kon-
kretn¹ spraw¹.

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

Rozdzia³ V
Tryb wyboru So³tysa i Rady So³eckiej

§ 22. 1. Zebranie Wiejskie, na którym ma byæ dokonany
wybór So³tysa i cz³onków Rady   So³eckiej zarz¹dza Burmistrz. W
tym celu okre�la miejsce, dzieñ, godzinê Zebrania  Wiejskiego
oraz wyznacza przewodnicz¹cego Zebrania.
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2. Postanowienia Burmistrza o zwo³aniu Zebrania Wiej-
skiego dla wyboru So³tysa  podaje siê do wiadomo�ci miesz-
kañców  So³ectwa co najmniej na 7 dni przed  wyznaczon¹ dat¹
Zebrania.

§ 23. 1. Wybory So³tysa, cz³onków Rady So³eckiej  lub od-
wo³anie przeprowadza komisja  w sk³adzie co najmniej 3 osób
wybranych spo�ród   uprawnionych uczestników Zebrania. Wy-
bory przeprowadza siê na kartkach do  g³osowania, opatrzonych
pieczêci¹ Rady  Gminy.

2. Do zadañ komisji nale¿y:
-  przyjêcie zg³oszeñ kandydatów,
- przeprowadzenie g³osowania,
- ustalenie wyników wyborów,
- og³oszenie wyników wyborów,
- sporz¹dzenie protoko³u o wynikach wyborów.
3. Protokó³ podpisuj¹ cz³onkowie  komisji oraz Przewod-

nicz¹cy Zebrania.

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

2. W pierwszej kolejno�ci nale¿y przeprowadziæ zg³osze-
nia kandydatów i g³osowanie  dla dokonania wyboru So³tysa. W
drugiej kolejno�ci wybory cz³onków Rady  So³eckiej.

§ 25. Za wybranych uwa¿a siê kandydatów, którzy uzyskali
najwiêksz¹ liczbê g³osów.

§ 26. Wyboru lub odwo³ania So³tysa i cz³onków Rady So-
³eckiej  dokonuje siê w g³osowaniu tajnym.

§ 27. 1. So³tys i cz³onkowie Rady  So³eckiej s¹ bezpo�red-
nio odpowiedzialni przed  Zebraniem Wiejskim i mog¹ byæ przez
Zebranie Wiejskie odwo³ani przed up³ywem  kadencji, je¿eli nie
wykonuj¹ swoich obowi¹zków, naruszaj¹ postanowienia  Statu-
tu i uchwa³y Zebrania lub dopu�cili siê czynu dyskwalifikuj¹ce-
go w opinii �rodowiska.  Uzasadniony wniosek o odwo³anie
z³o¿ony przez piêæ osób,  powinien byæ  poddany   g³osowaniu na
Zebraniu, na którym zosta³ zg³oszony lub na nastêpnym, w ter-
minie do jednego miesi¹ca.

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

§ 28. 1. W przypadku odwo³ania lub ust¹pienia So³tysa,
Burmistrz zwo³uje Zebranie Wiejskie dla wyboru nowego So³tysa.

2. Wybory dla uzupe³nienia sk³adu Rady So³eckiej lub wy-
brania nowego sk³adu ca³ej Rady So³eckiej, przeprowadza sa-
modzielnie Zebranie Wiejskie, zwo³ane przez So³tysa.

Rozdzia³ VI
Gospodarka finansowa So³ectwa

§ 29.1. So³ectwo prowadzi w³asn¹ gospodarkê finanso-
w¹ na podstawie rocznego planu   finansowo- rzeczowego,
uchwalonego przez Zebranie Wiejskie, który stanowi  integraln¹
czê�æ  bud¿etu gmin. Plan powinien byæ uchwalony w terminie
do 15  listopada roku poprzedzaj¹cego rok bud¿etowy.

2. So³ectwo uzgadnia plan finansowy i wszystkie jego zmia-
ny z Burmistrzem G³ogówka. Burmistrz mo¿e dokonaæ korekty
planu finansowego So³ectwa w przypadku: niewykonania za-
dañ obowi¹zkowych i naruszenia dyscypliny bud¿etowej.

3. So³ectwo dysponuje nastêpuj¹cymi �rodkami finanso-
wymi:

1) �rodkami wydzielonymi w bud¿ecie Gminy,
 2) op³atami z tytu³u prowadzenia dzia³alno�ci i posiada-

nia mienia komunalnego,

3) dobrowolnymi wp³atami osób fizycznych i prawnych,
4) saldem �rodków pieniê¿nych z roku ubieg³ego.
4.  Z posiadanych �rodków finansowych So³ectwo pokry-

wa koszty zwi¹zane z:
1) utrzymaniem mienia komunalnego przekazanego w za-

rz¹d So³ectwu,
2) dofinansowanie czynów spo³ecznych,
3) wyposa¿eniem, remontem i utrzymaniem dróg So³ectwa,
4) wydatkami zwi¹zanymi z utrzymaniem lokali i dzia³alno-

�ci organów So³ectwa,
5) dofinansowaniem dzia³alno�ci kulturalnej, o�wiatowej

i sportowej,
6) inne, wa¿ne cele So³ectwa, zgodnie z uchwa³¹ Zebra-

nia Wiejskiego, za zgod¹ Burmistrza.
5. Czynno�ci prawne zwi¹zane z realizacj¹ powierzonych

So³ectwu spraw w  zakresie zadañ obowi¹zkowych podejmuje
Burmistrz, po uprzednim,  uzgodnieniu z So³tysem i przy uwzglêd-
nieniu planu finansowego So³ectwa.

6.  So³tys mo¿e podejmowaæ zobowi¹zania zgodnie z pla-
nem finansowym, po  uzyskaniu  kontrasygnaty Skarbnika Gmi-
ny.

7. So³ectwo mo¿e podejmowaæ zobowi¹zania do wysoko-
�ci posiadanych  �rodków. Zobowi¹zania przekraczaj¹ce stan
w³asnych �rodków musz¹ byæ   uzgodnione z Burmistrzem.

Rozdzia³ VII
Nadzór nad dzia³alno�ci¹ So³ectwa

§ 30.1. Rada Miejska sprawuje nadzór nad jednostkami
pomocniczymi w zakresie   wykonywanych zadañ.

2. Do podstawowych �rodków nadzoru nale¿y w szczegól-
no�ci:

 - dokonywanie oceny stanu So³ectwa na sesji,
 - dokonywanie lustracji So³ectwa,
- rozpatrywanie sprawozdañ z dzia³alno�ci gospodarczej,

finansowej i  spo³ecznej So³ectwa.
3. Dzia³alno�æ finansow¹  So³ectwa nadzoruje Skarbnik

Gminy.
4. Burmistrz zobowi¹zany jest czuwaæ, aby mienie So³ec-

twa nie by³o nara¿one na szkody i uszczuplenie oraz, aby docho-
dy So³ectwa i �wiadczenia pobierane na jego korzy�æ by³y wy-
datkowane zgodnie z prawem i Statutem So³ectwa.

5. Organy wykonawcze Gminy i podporz¹dkowane Gmi-
nie jednostki organizacyjne s¹ zobowi¹zane uwzglêdniaæ i re-
alizowaæ uchwa³y i opinie organów So³ectwa, udzielaj¹c odpo-
wiedzi w ci¹gu 14 dni a w razie zajêcia odmiennego stanowi-
ska,  przedstawiæ je wraz z uzasadnieniem.

6. Burmistrz , je¿eli uzna uchwa³y  So³ectwa za wykraczaj¹-
ce poza zakres przekazanych im kompetencji i sprzeczne z pra-
wem - powinien wstrzymaæ ich realizacjê.

7. Organy So³ectwa mog¹ wnie�æ sprzeciw do Burmistrza
na postêpowanie sprzeczne z pkt. 6, gdy narusza ono istotne
interesy mieszkañców.

8. Burmistrz badaj¹c sprzeciw:
1) uznaje jego zasadno�æ lub
2) w razie uwzglêdnienia sprzeciwu podejmuje decyzjê o

wstrzymaniu rozstrzygniêcia okre�lonego w pkt. 6 i wnosi spra-
wê pod obrady Rady Miejskiej, której uchwa³a ostatecznie roz-
strzyga sprawê.

Rozdzia³ VIII
Postanowienia koñcowe

§ 31. Zmiany Statutu dokonuje Rada Miejska.

§ 32. Statut wchodzi w ¿ycie po up³ywie  14 dni od dnia
og³oszenia w Dzienniku Urzêdowym Województwa Opolskiego.
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Za³¹cznik
do uchwa³y Nr VII/69/2003

Rady Miejskiej w G³ogówku
z dnia 17 czerwca 2003 r.

STATUT  SO£ECTWA
TOMICE

Rozdzia³ I
Nazwa i teren dzia³ania

§ 1.1.Ogó³ mieszkañców So³ectwa Tomice stanowi sa-
morz¹d mieszkañców wsi.

2.Nazwa samorz¹du mieszkañców wsi brzmi: So³ectwo
Tomice.

§ 2. 1.So³ectwo Tomice jest jednostk¹ pomocnicz¹, której
mieszkañcy wspólnie z innymi so³ectwami i osiedlem  tworz¹
wspólnotê samorz¹dow¹ Gminy G³ogówek.

2.Samorz¹d mieszkañców wsi -So³ectwa  Tomice  dzia³a
na podstawie przepisów prawa a w szczególno�ci:

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

- na podstawie Statutu Gminy G³ogówek,
- niniejszego Statutu.

§ 3. Teren dzia³ania So³ectwa obejmuje wie�  Tomice

Rozdzia³ II
Organizacja i zakres dzia³ania

§ 4. Organami  So³ectwa s¹:
a)  Zebranie Wiejskie
b) So³tys
c) Rada So³ectwa.

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

2. So³tys jest organem wykonawczym.
3. Rada So³ecka jest organem wspomagaj¹cym dzia³al-

no�æ  So³ectwa.

§ 6.  1.  Do zadañ samorz¹dów mieszkañców wsi - So³ec-
twa nale¿y:

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

b) kszta³towania zasad wspó³¿ycia spo³ecznego,
c) organizowaniu wspólnych prac na rzecz miejsca za-

mieszkania,
d) tworzenie pomocy s¹siedzkiej,
e) sprawowanie kontroli spo³ecznej nad dzia³alno�ci¹ jed-

nostek organizacyjnych  zwi¹zanych z warunkami ¿ycia na wsi.
2. So³ectwo zarz¹dza przekazanym mu przez Gminê od-

rêbn¹ uchwa³¹ mieniem komunalnym oraz mieniem bêd¹cym
w jego posiadaniu.

3. W zakresie  zwyk³ego zarz¹du mieniem So³ectwo:
1) utrzymuje mienie w stanie nie pogorszonym, poprzez

dokonywanie niezbêdnych napraw, konserwacji i remontów,
2) za³atwia bie¿¹ce sprawy zwi¹zane z eksploatacj¹ mienia,
3) pobiera dochody i korzysta z mienia zgodnie z przezna-

czeniem,
4) mo¿e prowadziæ dzia³alno�æ gospodarcz¹ z u¿yciem

mienia, którym zarz¹dza, w zakresie nie wykraczaj¹cym poza
zadania o charakterze u¿yteczno�ci publicznej,

5) mo¿e oddawaæ w najem, dzier¿awê lub do innego ko-
rzystania lokale, obiekty i grunty po uprzednim uzgodnieniu z
Burmistrzem G³ogówka zasad i warunków tych  czynno�ci,

6) mo¿e zawieraæ umowy z osobami fizycznymi, prawnymi
i jednostkami organizacyjnymi nie posiadaj¹cymi osobowo�ci
prawnej w zakresie okre�lonym w pkt. 1-5,

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

§ 7. Zadania okre�lone w § 6 samorz¹d mieszkañców
wsi realizuje w szczególno�ci poprzez:

1. Podejmowanie uchwa³ w sprawach So³ectwa.
2. Opiniowanie spraw nale¿¹cych do zakresu dzia³ania

samorz¹du mieszkañców.
3. Wspó³uczestnictwo w organizowaniu i przeprowadze-

niu przez Radê Miejsk¹ konsultacji spo³ecznej projektów uchwa³
Rady Miejskiej w sprawach o podstawowym znaczeniu dla
mieszkañców So³ectwa.

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

5. Wspó³pracê z radnymi z terenu  So³ectwa w zakresie
organizacji spotkañ z wyborcami, dy¿urów oraz kierowanie do
nich wniosków dotycz¹cych So³ectwa.

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

§ 8. 1. Do wy³¹cznej w³a�ciwo�ci Zebrania Wiejskiego
nale¿y:

a) wybór i odwo³anie So³tysa
b) wybór i odwo³anie Rady So³ectwa
c) uchwalenie rocznego planu rzeczowo - finansowego

oraz dokonywania w nim zmian
d) opiniowanie o prawach w³asno�ci, u¿ytkowania, zby-

wania lub w innych sprawach rzeczowych i maj¹tkowych zwa-
nych mieniem gminnym

e) opiniowanie celowo�ci utworzenia, poszerzenia i likwi-
dacji So³ectwa lub powo³ywanie jednostek ni¿szego rzêdu.

§ 9. 1. Uchwa³y i opinie Zebrania Wiejskiego So³tys prze-
kazuje Burmistrzowi G³ogówka.

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

3. O sposobie za³atwienia spraw Burmistrz informuje Ze-
branie Wiejskie i So³tysa.

§ 10. Samorz¹d mieszkañców wsi mo¿e uczestniczyæ w
postêpowaniu administracyjnym na zasadach ustalonych w
Kodeksie postêpowania administracyjnego dla organizacji, je-
¿eli to jest uzasadnione celami statutowymi samorz¹du i gdy za
tym przemawia interes spo³eczny mieszkañców So³ectwa.

§ 11. Dla realizacji wspólnych przedsiêwziêæ  samorz¹d
mieszkañców wsi nawi¹zuje wspó³pracê z samorz¹dami miesz-
kañców s¹siednich so³ectw i osiedla, zawiera porozumienia,
okre�laj¹c zakres i sposób wykonywania wspólnych zadañ, mo¿e
podejmowaæ wspólne uchwa³y.

Rozdzia³ III
So³tys i Rada So³ecka

§ 12. 1. Kadencja So³tysa, Rady So³eckiej i innych orga-
nów powo³anych przez Zebranie Wiejskie trwa cztery lata.

2. Dzia³alno�æ So³tysa i Rady So³eckiej ma charakter spo-
³eczny,  Przewodnicz¹cym Rady So³eckiej jest So³tys.

§ 13. 1. Do obowi¹zków So³tysa nale¿y w szczególno�ci:
1) zwo³ywanie Zebrañ Wiejskich,
2) zwo³ywanie posiedzeñ Rady So³eckiej,
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3) dzia³anie stosowne do wskazañ Zebrania Wiejskiego,
4) wp³ywanie na wykorzystanie aktywno�ci mieszkañców

s³u¿¹cej poprawie gospodarki i warunków ¿ycia w So³ectwie,
5) reprezentowanie mieszkañców So³ectwa na zewn¹trz,
6) uczestniczenie w naradach So³tysów,
7) pe³nienie roli mê¿a zaufania w miejscowym �rodowisku,
8) wykonywanie powierzonych mu przepisami prawa z

zakresu administracji publicznej,
9) prowadzenie zarz¹du, administracji, gospodarki tymi

sk³adnikami mienia i �rodkami finansowymi, które Gmina prze-
kaza³a So³ectwu do korzystania. Akceptowanie dokumentów z
tym zwi¹zanych,

10) opiniowanie wniosków mieszkañców So³ectwa w
sprawie przyznania im zasi³ków i innej pomocy, jak równie¿ wnio-
sków o ulgi z zakresu podatków, op³at i innych nale¿no�ci,

11) potwierdzenie okoliczno�ci, których przy za³atwieniu
spraw przez mieszkañców  wymagaj¹ przepisy prawa,

12) sporz¹dzanie sprawozdañ z dzia³alno�ci So³ectwa,
13) wykonywanie innych zadañ nale¿¹cych do So³tysa z

mocy ogólnie obowi¹zuj¹cych przepisów m.in. w zakresie obron-
no�ci i ochrony po¿arowej, inkasa niektórych podatków i op³at,
zapobieganie klêskom ¿ywio³owym oraz usuwanie ich skutków,

14) prowadzenie teczki zawieraj¹cej:
- Statut So³ectwa,
 - protoko³y z Zebrañ So³eckich,
 - sprawozdania i umowy
15) protokó³ z Zebrania So³eckiego winien zawieraæ:
- skrócony opis dyskusji,
- wnioski i uchwa³y przy czym w sprawach poddawanych

pod g³osowanie winien byæ ujêty zapis jak¹ ilo�ci¹ g³osów od-
dano "za" i  "przeciw"  i  " wstrzymuj¹cych siê",

 -za³¹czon¹ listê osób obecnych na Zebraniu.
2. Na Zebraniach Wiejskich So³tys przedk³ada co najmniej

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

3. So³tys mo¿e braæ udzia³ w sesjach Rady Miejskiej.
4. Na sesjach Rady Miejskiej So³tysowi przys³uguje pra-

wo wystêpowania z g³osem doradczym. Mo¿e równie¿ zg³aszaæ
wnioski w imieniu Zebrania Mieszkañców.

§ 14.1. Przy wykonywaniu swoich zadañ,  So³tys wspó³-
dzia³a z Rad¹ So³eck¹:

Rada So³ecka sk³ada siê z 3 - 7 osób, w tym So³tys.
2. Do obowi¹zków Rady So³eckiej nale¿y wspomaganie

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

3. Posiedzenia Rady So³eckiej odbywaj¹ siê co najmniej
1 raz na kwarta³. Posiedzeniom przewodniczy So³tys.

4. Radny z So³ectwa obligatoryjnie uczestniczy w posie-
dzeniu Rady.

5. Rada So³ecka w szczególno�ci:
1) opracowuje i przedk³ada na Zebraniu projekty uchwa³ w spra-

wach bêd¹cych przedmiotem rozpatrywania przez Zebranie,
2) dokonywanie rozliczenia finansowego z zakresu admi-

nistrowania mieniem komunalnym znajduj¹cym siê na terenie
So³ectwa,

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

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

5) organizuje wykonywanie uchwa³ Zebrania Wiejskiego
oraz kontroluje ich realizacjê,

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

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

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

Rozdzia³  IV
Zasady i tryb zwo³ywania Zebrañ Wiejskich oraz wa-

runki wa¿no�ci podejmowania uchwa³

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

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

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

§ 18. 1. Zebranie Wiejskie odbywa siê w miarê istniej¹-
cych potrzeb, jednak nie rzadziej ni¿ 2 razy w roku.

2. Termin i miejsce Zebrania Wiejskiego podaje siê do
wiadomo�ci publicznej poprzez og³oszenie na tablicy i obiegówki.

3. Zebranie Wiejskie zwo³ywane na wniosek mieszkañ-
ców, Rady Miejskiej lub Burmistrza winno odbywaæ siê w termi-
nie 7 dni chyba, ¿e wnioskodawca proponuje termin pó�niejszy.

§ 19. 1. Zebranie Wiejskie jest wa¿ne, gdy mieszkañcy
So³ectwa zostali o nim prawid³owo zawiadomieni, zgodnie z wy-
mogami Statutu.

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

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

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

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

§ 21. 1. Zebranie Wiejskie jest uprawnione do przeprowa-
dzenia wyborów oraz podejmowania uchwa³ w obecno�ci co
najmniej 1/5 uprawnionych do g³osowania osób.

2. W przypadku braku okre�lonego w pkt. 1 quorum, na-
stêpnie Zebranie Mieszkañców So³ectwa odbywa siê po up³y-
wie 1/2 godziny od wyznaczonego I terminu Zebrania bez  wzglê-
du na ilo�æ osób uprawnionych do g³osowania, uchwa³y podej-
mowane w drugim terminie s¹ wi¹¿¹ce.

3. Uchwa³y Zebrania zapadaj¹ zwyk³¹ wiêkszo�ci¹ g³o-
sów , tzn. liczba g³osów "za" musi byæ wiêksza od g³osów "przeciw".

4. G³osowanie odbywa siê w sposób jawny. Zebranie mo¿e
postanowiæ o przeprowadzeniu tajnego g³osowania nad kon-
kretn¹ spraw¹.

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

Rozdzia³ V
Tryb wyboru So³tysa i Rady So³eckiej

§ 22. 1. Zebranie Wiejskie, na którym ma byæ dokonany
wybór So³tysa i cz³onków Rady   So³eckiej zarz¹dza Burmistrz. W
tym celu okre�la miejsce, dzieñ, godzinê Zebrania  Wiejskiego
oraz wyznacza przewodnicz¹cego Zebrania.

2. Postanowienia Burmistrza o zwo³aniu Zebrania Wiejskiego
dla wyboru So³tysa  podaje siê do wiadomo�ci mieszkañców
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So³ectwa co najmniej na 7 dni przed  wyznaczon¹ dat¹ Zebra-
nia.

§ 23. 1. Wybory So³tysa, cz³onków Rady So³eckiej  lub od-
wo³anie przeprowadza komisja  w sk³adzie co najmniej 3 osób
wybranych spo�ród   uprawnionych uczestników Zebrania. Wy-
bory przeprowadza siê na kartkach do  g³osowania, opatrzonych
pieczêci¹ Rady  Gminy.

2. Do zadañ komisji nale¿y:
-  przyjêcie zg³oszeñ kandydatów,
- przeprowadzenie g³osowania,
- ustalenie wyników wyborów,
- og³oszenie wyników wyborów,
- sporz¹dzenie protoko³u o wynikach wyborów.
3. Protokó³ podpisuj¹ cz³onkowie  komisji oraz Przewod-

nicz¹cy Zebrania.

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

2. W pierwszej kolejno�ci nale¿y przeprowadziæ zg³osze-
nia kandydatów i g³osowanie  dla dokonania wyboru So³tysa. W
drugiej kolejno�ci wybory cz³onków Rady  So³eckiej.

§ 25. Za wybranych uwa¿a siê kandydatów, którzy uzyskali
najwiêksz¹ liczbê g³osów.

§ 26. Wyboru lub odwo³ania So³tysa i cz³onków Rady So-
³eckiej  dokonuje siê w g³osowaniu tajnym.

§ 27. 1. So³tys i cz³onkowie Rady  So³eckiej s¹ bezpo�red-
nio odpowiedzialni przed  Zebraniem Wiejskim i mog¹ byæ przez
Zebranie Wiejskie odwo³ani przed up³ywem  kadencji, je¿eli nie
wykonuj¹ swoich obowi¹zków, naruszaj¹ postanowienia  Statu-
tu i uchwa³y Zebrania lub dopu�cili siê czynu dyskwalifikuj¹ce-
go w opinii �rodowiska.  Uzasadniony wniosek o odwo³anie
z³o¿ony przez piêæ osób,  powinien byæ  poddany   g³osowaniu na
Zebraniu, na którym zosta³ zg³oszony lub na nastêpnym, w ter-
minie do jednego miesi¹ca.

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

§ 28. 1. W przypadku odwo³ania lub ust¹pienia So³tysa,
Burmistrz zwo³uje Zebranie Wiejskie dla wyboru nowego So³tysa.

2. Wybory dla uzupe³nienia sk³adu Rady So³eckiej lub wy-
brania nowego sk³adu ca³ej Rady So³eckiej, przeprowadza sa-
modzielnie Zebranie Wiejskie, zwo³ane przez So³tysa.

Rozdzia³ VI
Gospodarka finansowa So³ectwa

§ 29.1. So³ectwo prowadzi w³asn¹ gospodarkê finanso-
w¹ na podstawie rocznego planu   finansowo- rzeczowego,
uchwalonego przez Zebranie Wiejskie, który stanowi  integraln¹
czê�æ  bud¿etu gmin. Plan powinien byæ uchwalony w terminie
do 15  listopada roku poprzedzaj¹cego rok bud¿etowy.

2. So³ectwo uzgadnia plan finansowy i wszystkie jego zmia-
ny z Burmistrzem G³ogówka. Burmistrz mo¿e dokonaæ korekty
planu finansowego So³ectwa w przypadku: niewykonania za-
dañ obowi¹zkowych i naruszenia dyscypliny bud¿etowej.

3. So³ectwo dysponuje nastêpuj¹cymi �rodkami finanso-
wymi:

1) �rodkami wydzielonymi w bud¿ecie Gminy,
 2) op³atami z tytu³u prowadzenia dzia³alno�ci i posiada-

nia mienia komunalnego,
3) dobrowolnymi wp³atami osób fizycznych i prawnych,
4) saldem �rodków pieniê¿nych z roku ubieg³ego.

4.  Z posiadanych �rodków finansowych So³ectwo pokry-
wa koszty zwi¹zane z:

1) utrzymaniem mienia komunalnego przekazanego w za-
rz¹d So³ectwu,

2) dofinansowanie czynów spo³ecznych,
3) wyposa¿eniem, remontem i utrzymaniem dróg So³ectwa,
4) wydatkami zwi¹zanymi z utrzymaniem lokali i dzia³alno-

�ci organów So³ectwa,
5) dofinansowaniem dzia³alno�ci kulturalnej, o�wiatowej

i sportowej,
6) inne, wa¿ne cele So³ectwa, zgodnie z uchwa³¹ Zebra-

nia Wiejskiego, za zgod¹ Burmistrza.
5. Czynno�ci prawne zwi¹zane z realizacj¹ powierzonych

So³ectwu spraw w  zakresie zadañ obowi¹zkowych podejmuje
Burmistrz, po uprzednim,  uzgodnieniu z So³tysem i przy uwzglêd-
nieniu planu finansowego So³ectwa.

6.  So³tys mo¿e podejmowaæ zobowi¹zania zgodnie z pla-
nem finansowym, po  uzyskaniu  kontrasygnaty Skarbnika Gmi-
ny.

7. So³ectwo mo¿e podejmowaæ zobowi¹zania do wysoko-
�ci posiadanych  �rodków. Zobowi¹zania przekraczaj¹ce stan
w³asnych �rodków musz¹ byæ   uzgodnione z Burmistrzem.

Rozdzia³ VII
Nadzór nad dzia³alno�ci¹ So³ectwa

§ 30.1. Rada Miejska sprawuje nadzór nad jednostkami
pomocniczymi w zakresie   wykonywanych zadañ.

2. Do podstawowych �rodków nadzoru nale¿y w szczegól-
no�ci:

 - dokonywanie oceny stanu So³ectwa na sesji,
 - dokonywanie lustracji So³ectwa,
- rozpatrywanie sprawozdañ z dzia³alno�ci gospodarczej,

finansowej i  spo³ecznej So³ectwa.
3. Dzia³alno�æ finansow¹  So³ectwa nadzoruje Skarbnik

Gminy.
4. Burmistrz zobowi¹zany jest czuwaæ, aby mienie So³ec-

twa nie by³o nara¿one na szkody i uszczuplenie oraz, aby docho-
dy So³ectwa i �wiadczenia pobierane na jego korzy�æ by³y wy-
datkowane zgodnie z prawem i Statutem So³ectwa.

5. Organy wykonawcze Gminy i podporz¹dkowane Gmi-
nie jednostki organizacyjne s¹ zobowi¹zane uwzglêdniaæ i re-
alizowaæ uchwa³y i opinie organów So³ectwa, udzielaj¹c odpo-
wiedzi w ci¹gu 14 dni a w razie zajêcia odmiennego stanowi-
ska,  przedstawiæ je wraz z uzasadnieniem.

6. Burmistrz , je¿eli uzna uchwa³y  So³ectwa za wykraczaj¹-
ce poza zakres przekazanych im kompetencji i sprzeczne z pra-
wem - powinien wstrzymaæ ich realizacjê.

7. Organy So³ectwa mog¹ wnie�æ sprzeciw do Burmistrza
na postêpowanie sprzeczne z pkt. 6, gdy narusza ono istotne
interesy mieszkañców.

8. Burmistrz badaj¹c sprzeciw:
1) uznaje jego zasadno�æ lub
2) w razie uwzglêdnienia sprzeciwu podejmuje decyzjê o

wstrzymaniu rozstrzygniêcia okre�lonego w pkt. 6 i wnosi spra-
wê pod obrady Rady Miejskiej, której uchwa³a ostatecznie roz-
strzyga sprawê.

Rozdzia³ VIII
Postanowienia koñcowe

§ 31. Zmiany Statutu dokonuje Rada Miejska.

§ 32. Statut wchodzi w ¿ycie po up³ywie  14 dni od dnia
og³oszenia w Dzienniku Urzêdowym Województwa Opolskiego.
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Za³¹cznik
do uchwa³y Nr VII/69/2003

Rady Miejskiej w G³ogówku
z dnia 17 czerwca 2003 r.

STATUT  SO£ECTWA
TWARDAWA

Rozdzia³ I
Nazwa i teren dzia³ania

§ 1.1.Ogó³ mieszkañców So³ectwa Twardawa stanowi
samorz¹d mieszkañców wsi.

2.Nazwa samorz¹du mieszkañców wsi brzmi: So³ectwo
Twardawa.

§ 2. 1.So³ectwo  Twardawa jest jednostk¹ pomocnicz¹,
której mieszkañcy wspólnie z innymi so³ectwami i osiedlem
tworz¹ wspólnotê samorz¹dow¹ Gminy G³ogówek.

2.Samorz¹d mieszkañców wsi -So³ectwa  Twardawa  dzia-
³a na podstawie przepisów prawa a w szczególno�ci:

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

- na podstawie Statutu Gminy G³ogówek,
- niniejszego Statutu.

§ 3. Teren dzia³ania So³ectwa obejmuje wie�   Twardawa.

Rozdzia³ II
Organizacja i zakres dzia³ania

§ 4. Organami  So³ectwa s¹:
a)  Zebranie Wiejskie
b) So³tys
c) Rada So³ectwa.

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

2. So³tys jest organem wykonawczym.
3. Rada So³ecka jest organem wspomagaj¹cym dzia³al-

no�æ  So³ectwa.

§ 6.  1.  Do zadañ samorz¹dów mieszkañców wsi - So³ec-
twa nale¿y:

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

b) kszta³towania zasad wspó³¿ycia spo³ecznego,
c) organizowaniu wspólnych prac na rzecz miejsca za-

mieszkania,
d) tworzenie pomocy s¹siedzkiej,
e) sprawowanie kontroli spo³ecznej nad dzia³alno�ci¹ jed-

nostek organizacyjnych  zwi¹zanych z warunkami ¿ycia na wsi.
2. So³ectwo zarz¹dza przekazanym mu przez Gminê od-

rêbn¹ uchwa³¹ mieniem komunalnym oraz mieniem bêd¹cym
w jego posiadaniu.

3. W zakresie  zwyk³ego zarz¹du mieniem So³ectwo:
1) utrzymuje mienie w stanie nie pogorszonym, poprzez

dokonywanie niezbêdnych napraw, konserwacji i remontów,
2) za³atwia bie¿¹ce sprawy zwi¹zane z eksploatacj¹ mienia,
3) pobiera dochody i korzysta z mienia zgodnie z przezna-

czeniem,
4) mo¿e prowadziæ dzia³alno�æ gospodarcz¹ z u¿yciem

mienia, którym zarz¹dza, w zakresie nie wykraczaj¹cym poza
zadania o charakterze u¿yteczno�ci publicznej,

5) mo¿e oddawaæ w najem, dzier¿awê lub do innego ko-
rzystania lokale, obiekty i grunty po uprzednim uzgodnieniu z
Burmistrzem G³ogówka zasad i warunków tych  czynno�ci,

6) mo¿e zawieraæ umowy z osobami fizycznymi, prawnymi
i jednostkami organizacyjnymi nie posiadaj¹cymi osobowo�ci
prawnej w zakresie okre�lonym w pkt. 1-5,

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

§ 7. Zadania okre�lone w § 6 samorz¹d mieszkañców
wsi realizuje w szczególno�ci poprzez:

1. Podejmowanie uchwa³ w sprawach So³ectwa.
2. Opiniowanie spraw nale¿¹cych do zakresu dzia³ania

samorz¹du mieszkañców.
3. Wspó³uczestnictwo w organizowaniu i przeprowadze-

niu przez Radê Miejsk¹ konsultacji spo³ecznej projektów uchwa³
Rady Miejskiej w sprawach o podstawowym znaczeniu dla
mieszkañców So³ectwa.

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

5. Wspó³pracê z radnymi z terenu  So³ectwa w zakresie
organizacji spotkañ z wyborcami, dy¿urów oraz kierowanie do
nich wniosków dotycz¹cych So³ectwa.

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

§ 8. 1. Do wy³¹cznej w³a�ciwo�ci Zebrania Wiejskiego
nale¿y:

a) wybór i odwo³anie So³tysa
b) wybór i odwo³anie Rady So³ectwa
c) uchwalenie rocznego planu rzeczowo - finansowego

oraz dokonywania w nim zmian
d) opiniowanie o prawach w³asno�ci, u¿ytkowania, zby-

wania lub w innych sprawach rzeczowych i maj¹tkowych zwa-
nych mieniem gminnym

e) opiniowanie celowo�ci utworzenia, poszerzenia i likwi-
dacji So³ectwa lub powo³ywanie jednostek ni¿szego rzêdu.

§ 9. 1. Uchwa³y i opinie Zebrania Wiejskiego So³tys prze-
kazuje Burmistrzowi G³ogówka.

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

3. O sposobie za³atwienia spraw Burmistrz informuje Ze-
branie Wiejskie i So³tysa.

§ 10. Samorz¹d mieszkañców wsi mo¿e uczestniczyæ w
postêpowaniu administracyjnym na zasadach ustalonych w
Kodeksie postêpowania administracyjnego dla organizacji, je-
¿eli to jest uzasadnione celami statutowymi samorz¹du i gdy za
tym przemawia interes spo³eczny mieszkañców So³ectwa.

§ 11. Dla realizacji wspólnych przedsiêwziêæ  samorz¹d
mieszkañców wsi nawi¹zuje wspó³pracê z samorz¹dami miesz-
kañców s¹siednich so³ectw i osiedla, zawiera porozumienia,
okre�laj¹c zakres i sposób wykonywania wspólnych zadañ, mo¿e
podejmowaæ wspólne uchwa³y.

Rozdzia³ III
So³tys i Rada So³ecka

§ 12. 1. Kadencja So³tysa, Rady So³eckiej i innych orga-
nów powo³anych przez Zebranie Wiejskie trwa cztery lata.

2. Dzia³alno�æ So³tysa i Rady So³eckiej ma charakter spo-
³eczny,  Przewodnicz¹cym Rady So³eckiej jest So³tys.

§ 13. 1. Do obowi¹zków So³tysa nale¿y w szczególno�ci:
1) zwo³ywanie Zebrañ Wiejskich,
2) zwo³ywanie posiedzeñ Rady So³eckiej,
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3) dzia³anie stosowne do wskazañ Zebrania Wiejskiego,
4) wp³ywanie na wykorzystanie aktywno�ci mieszkañców

s³u¿¹cej poprawie gospodarki i warunków ¿ycia w so³ectwie,
5) reprezentowanie mieszkañców So³ectwa na zewn¹trz,
6) uczestniczenie w naradach So³tysów,
7) pe³nienie roli mê¿a zaufania w miejscowym �rodowisku,
8) wykonywanie powierzonych mu przepisami prawa z

zakresu administracji publicznej,
9) prowadzenie zarz¹du, administracji, gospodarki tymi

sk³adnikami mienia i �rodkami finansowymi, które Gmina prze-
kaza³a So³ectwu do korzystania. Akceptowanie dokumentów z
tym zwi¹zanych,

10) opiniowanie wniosków mieszkañców So³ectwa w
sprawie przyznania im zasi³ków i innej pomocy, jak równie¿ wnio-
sków o ulgi z zakresu podatków, op³at i innych nale¿no�ci,

11) potwierdzenie okoliczno�ci, których przy za³atwieniu
spraw przez mieszkañców  wymagaj¹ przepisy prawa,

12) sporz¹dzanie sprawozdañ z dzia³alno�ci So³ectwa,
13) wykonywanie innych zadañ nale¿¹cych do So³tysa z

mocy ogólnie obowi¹zuj¹cych przepisów m.in. w zakresie obron-
no�ci i ochrony po¿arowej, inkasa niektórych podatków i op³at,
zapobieganie klêskom ¿ywio³owym oraz usuwanie ich skutków,

14) prowadzenie teczki zawieraj¹cej:
- Statut So³ectwa,
 - protoko³y z Zebrañ So³eckich,
 - sprawozdania i umowy
15) protokó³ z Zebrania So³eckiego winien zawieraæ:
- skrócony opis dyskusji,
- wnioski i uchwa³y przy czym w sprawach poddawanych

pod g³osowanie winien byæ ujêty zapis jak¹ ilo�ci¹ g³osów od-
dano "za" i  "przeciw"  i  " wstrzymuj¹cych siê",

 -za³¹czon¹ listê osób obecnych na Zebraniu.
2. Na Zebraniach Wiejskich So³tys przedk³ada co najmniej

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

3. So³tys mo¿e braæ udzia³ w sesjach Rady Miejskiej.
4. Na sesjach Rady Miejskiej So³tysowi przys³uguje pra-

wo wystêpowania z g³osem doradczym. Mo¿e równie¿ zg³aszaæ
wnioski w imieniu Zebrania Mieszkañców.

§ 14.1. Przy wykonywaniu swoich zadañ,  So³tys wspó³-
dzia³a z Rad¹ So³eck¹:

Rada So³ecka sk³ada siê z 3 - 7 osób, w tym So³tys.
2. Do obowi¹zków Rady So³eckiej nale¿y wspomaganie

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

3. Posiedzenia Rady So³eckiej odbywaj¹ siê co najmniej
1 raz na kwarta³. Posiedzeniom przewodniczy So³tys.

4. Radny z So³ectwa obligatoryjnie uczestniczy w posie-
dzeniu Rady.

5. Rada So³ecka w szczególno�ci:
1) opracowuje i przedk³ada na Zebraniu projekty uchwa³ w spra-

wach bêd¹cych przedmiotem rozpatrywania przez Zebranie,
2) dokonywanie rozliczenia finansowego z zakresu admi-

nistrowania mieniem komunalnym znajduj¹cym siê na terenie
So³ectwa,

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

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

5) organizuje wykonywanie uchwa³ Zebrania Wiejskiego
oraz kontroluje ich realizacjê,

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

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

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

Rozdza³  IV
Zasady i tryb zwo³ywania Zebrañ Wiejskich oraz wa-

runki wa¿no�ci podejmowania uchwa³

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

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

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

§ 18. 1. Zebranie Wiejskie odbywa siê w miarê istniej¹-
cych potrzeb, jednak nie rzadziej ni¿ 2 razy w roku.

2. Termin i miejsce Zebrania Wiejskiego podaje siê do
wiadomo�ci publicznej poprzez og³oszenie na tablicy i obiegówki.

3. Zebranie Wiejskie zwo³ywane na wniosek mieszkañ-
ców, Rady Miejskiej lub Burmistrza winno odbywaæ siê w termi-
nie 7 dni chyba, ¿e wnioskodawca proponuje termin pó�niejszy.

§ 19. 1. Zebranie Wiejskie jest wa¿ne, gdy mieszkañcy
So³ectwa zostali o nim prawid³owo zawiadomieni, zgodnie z wy-
mogami Statutu.

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

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

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

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

§ 21. 1. Zebranie Wiejskie jest uprawnione do przeprowa-
dzenia wyborów oraz podejmowania uchwa³ w obecno�ci co
najmniej 1/5 uprawnionych do g³osowania osób.

2. W przypadku braku okre�lonego w pkt. 1 quorum, na-
stêpnie Zebranie Mieszkañców So³ectwa odbywa siê po up³y-
wie 1/2 godziny od wyznaczonego I terminu Zebrania bez  wzglê-
du na ilo�æ osób uprawnionych do g³osowania, uchwa³y podej-
mowane w drugim terminie s¹ wi¹¿¹ce.

3. Uchwa³y Zebrania zapadaj¹ zwyk³¹ wiêkszo�ci¹ g³o-
sów , tzn. liczba g³osów "za" musi byæ wiêksza od g³osów "przeciw".

4. G³osowanie odbywa siê w sposób jawny. Zebranie mo¿e
postanowiæ o przeprowadzeniu tajnego g³osowania nad kon-
kretn¹ spraw¹.

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

Rozdzia³ V
Tryb wyboru So³tysa i Rady So³eckiej

§ 22. 1. Zebranie Wiejskie, na którym ma byæ dokonany
wybór So³tysa i cz³onków Rady   So³eckiej zarz¹dza Burmistrz. W
tym celu okre�la miejsce, dzieñ, godzinê Zebrania  Wiejskiego
oraz wyznacza przewodnicz¹cego Zebrania.

2. Postanowienia Burmistrza o zwo³aniu Zebrania Wiejskiego
dla wyboru So³tysa  podaje siê do wiadomo�ci mieszkañców
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So³ectwa co najmniej na 7 dni przed  wyznaczon¹ dat¹ Zebra-
nia.

§ 23. 1. Wybory So³tysa, cz³onków Rady So³eckiej  lub od-
wo³anie przeprowadza komisja  w sk³adzie co najmniej 3 osób
wybranych spo�ród   uprawnionych uczestników Zebrania. Wy-
bory przeprowadza siê na kartkach do  g³osowania, opatrzonych
pieczêci¹ Rady  Gminy.

2. Do zadañ komisji nale¿y:
-  przyjêcie zg³oszeñ kandydatów,
- przeprowadzenie g³osowania,
- ustalenie wyników wyborów,
- og³oszenie wyników wyborów,
- sporz¹dzenie protoko³u o wynikach wyborów.
3. Protokó³ podpisuj¹ cz³onkowie  komisji oraz Przewod-

nicz¹cy Zebrania.

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

2. W pierwszej kolejno�ci nale¿y przeprowadziæ zg³osze-
nia kandydatów i g³osowanie  dla dokonania wyboru So³tysa. W
drugiej kolejno�ci wybory cz³onków Rady  So³eckiej.

§ 25. Za wybranych uwa¿a siê kandydatów, którzy uzyskali
najwiêksz¹ liczbê g³osów.

§ 26. Wyboru lub odwo³ania So³tysa i cz³onków Rady So-
³eckiej  dokonuje siê w g³osowaniu tajnym.

§ 27. 1. So³tys i cz³onkowie Rady  So³eckiej s¹ bezpo�red-
nio odpowiedzialni przed  Zebraniem Wiejskim i mog¹ byæ przez
Zebranie Wiejskie odwo³ani przed up³ywem  kadencji, je¿eli nie
wykonuj¹ swoich obowi¹zków, naruszaj¹ postanowienia  Statu-
tu i uchwa³y Zebrania lub dopu�cili siê czynu dyskwalifikuj¹ce-
go w opinii �rodowiska.  Uzasadniony wniosek o odwo³anie
z³o¿ony przez piêæ osób,  powinien byæ  poddany   g³osowaniu na
Zebraniu, na którym zosta³ zg³oszony lub na nastêpnym, w ter-
minie do jednego miesi¹ca.

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

§ 28. 1. W przypadku odwo³ania lub ust¹pienia So³tysa,
Burmistrz zwo³uje Zebranie Wiejskie dla wyboru nowego So³tysa.

2. Wybory dla uzupe³nienia sk³adu Rady So³eckiej lub wy-
brania nowego sk³adu ca³ej Rady So³eckiej, przeprowadza sa-
modzielnie Zebranie Wiejskie, zwo³ane przez So³tysa.

Rozdzia³ VI
Gospodarka finansowa So³ectwa

§ 29.1. So³ectwo prowadzi w³asn¹ gospodarkê finanso-
w¹ na podstawie rocznego planu   finansowo- rzeczowego,
uchwalonego przez Zebranie Wiejskie, który stanowi  integraln¹
czê�æ  bud¿etu gmin. Plan powinien byæ uchwalony w terminie
do 15  listopada roku poprzedzaj¹cego rok bud¿etowy.

2. So³ectwo uzgadnia plan finansowy i wszystkie jego zmia-
ny z Burmistrzem G³ogówka. Burmistrz mo¿e dokonaæ korekty
planu finansowego So³ectwa w przypadku: niewykonania za-
dañ obowi¹zkowych i naruszenia dyscypliny bud¿etowej.

3. So³ectwo dysponuje nastêpuj¹cymi �rodkami finanso-
wymi:

1) �rodkami wydzielonymi w bud¿ecie Gminy,
 2) op³atami z tytu³u prowadzenia dzia³alno�ci i posiada-

nia mienia komunalnego,
3) dobrowolnymi wp³atami osób fizycznych i prawnych,
4) saldem �rodków pieniê¿nych z roku ubieg³ego.

4.  Z posiadanych �rodków finansowych So³ectwo pokry-
wa koszty zwi¹zane z:

1) utrzymaniem mienia komunalnego przekazanego w za-
rz¹d So³ectwu,

2) dofinansowanie czynów spo³ecznych,
3) wyposa¿eniem, remontem i utrzymaniem dróg So³ectwa,
4) wydatkami zwi¹zanymi z utrzymaniem lokali i dzia³alno-

�ci organów So³ectwa,
5) dofinansowaniem dzia³alno�ci kulturalnej, o�wiatowej

i sportowej,
6) inne, wa¿ne cele So³ectwa, zgodnie z uchwa³¹ Zebra-

nia Wiejskiego, za zgod¹ Burmistrza.
5. Czynno�ci prawne zwi¹zane z realizacj¹ powierzonych

So³ectwu spraw w  zakresie zadañ obowi¹zkowych podejmuje
Burmistrz, po uprzednim,  uzgodnieniu z So³tysem i przy uwzglêd-
nieniu planu finansowego So³ectwa.

6.  So³tys mo¿e podejmowaæ zobowi¹zania zgodnie z pla-
nem finansowym, po  uzyskaniu  kontrasygnaty Skarbnika Gmi-
ny.

7. So³ectwo mo¿e podejmowaæ zobowi¹zania do wysoko-
�ci posiadanych  �rodków. Zobowi¹zania przekraczaj¹ce stan
w³asnych �rodków musz¹ byæ   uzgodnione z Burmistrzem.

Rozdzia³ VII
Nadzór nad dzia³alno�ci¹ So³ectwa

§ 30.1. Rada Miejska sprawuje nadzór nad jednostkami
pomocniczymi w zakresie   wykonywanych zadañ.

2. Do podstawowych �rodków nadzoru nale¿y w szczegól-
no�ci:

 - dokonywanie oceny stanu So³ectwa na sesji,
 - dokonywanie lustracji So³ectwa,
- rozpatrywanie sprawozdañ z dzia³alno�ci gospodarczej,

finansowej i  spo³ecznej So³ectwa.
3. Dzia³alno�æ finansow¹  So³ectwa nadzoruje Skarbnik

Gminy.
4. Burmistrz zobowi¹zany jest czuwaæ, aby mienie So³ec-

twa nie by³o nara¿one na szkody i uszczuplenie oraz, aby docho-
dy So³ectwa i �wiadczenia pobierane na jego korzy�æ by³y wy-
datkowane zgodnie z prawem i Statutem So³ectwa.

5. Organy wykonawcze Gminy i podporz¹dkowane Gmi-
nie jednostki organizacyjne s¹ zobowi¹zane uwzglêdniaæ i re-
alizowaæ uchwa³y i opinie organów So³ectwa, udzielaj¹c odpo-
wiedzi w ci¹gu 14 dni a w razie zajêcia odmiennego stanowi-
ska,  przedstawiæ je wraz z uzasadnieniem.

6. Burmistrz , je¿eli uzna uchwa³y  So³ectwa za wykraczaj¹-
ce poza zakres przekazanych im kompetencji i sprzeczne z pra-
wem - powinien wstrzymaæ ich realizacjê.

7. Organy So³ectwa mog¹ wnie�æ sprzeciw do Burmistrza
na postêpowanie sprzeczne z pkt. 6, gdy narusza ono istotne
interesy mieszkañców.

8. Burmistrz badaj¹c sprzeciw:
1) uznaje jego zasadno�æ lub
2) w razie uwzglêdnienia sprzeciwu podejmuje decyzjê o

wstrzymaniu rozstrzygniêcia okre�lonego w pkt. 6 i wnosi spra-
wê pod obrady Rady Miejskiej, której uchwa³a ostatecznie roz-
strzyga sprawê.

Rozdzia³ VIII
Postanowienia koñcowe

§ 31. Zmiany Statutu dokonuje Rada Miejska.

 § 32. Statut wchodzi w ¿ycie po up³ywie  14 dni od dnia
og³oszenia w Dzienniku Urzêdowym Województwa Opolskiego.
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STATUT  SO£ECTWA
ZAWADA

Rozdzia³ I
Nazwa i teren dzia³ania

§ 1.1.Ogó³ mieszkañców So³ectwa Zawada stanowi sa-
morz¹d mieszkañców wsi.

2.Nazwa samorz¹du mieszkañców wsi brzmi:  So³ectwo
Zawada.

§ 2. 1.So³ectwo Zawada jest jednostk¹ pomocnicz¹, któ-
rej mieszkañcy wspólnie z innymi so³ectwami i osiedlem  two-
rz¹ wspólnotê samorz¹dow¹ Gminy G³ogówek.

2.Samorz¹d mieszkañców wsi -So³ectwa Zawada  dzia³a
na podstawie przepisów prawa a w szczególno�ci:

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

- na podstawie Statutu Gminy G³ogówek,
- niniejszego Statutu.

§ 3. Teren dzia³ania So³ectwa obejmuje wie�   Zawada.

Rozdzia³ II
Organizacja i zakres dzia³ania

§ 4. Organami  So³ectwa s¹:
a)  Zebranie Wiejskie
b) So³tys
c) Rada So³ectwa.

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

2. So³tys jest organem wykonawczym.
3. Rada So³ecka jest organem wspomagaj¹cym dzia³al-

no�æ  So³ectwa.

§ 6.  1.  Do zadañ samorz¹dów mieszkañców wsi - So³ec-
twa nale¿y:

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

b) kszta³towania zasad wspó³¿ycia spo³ecznego,
c) organizowaniu wspólnych prac na rzecz miejsca za-

mieszkania,
d) tworzenie pomocy s¹siedzkiej,
e) sprawowanie kontroli spo³ecznej nad dzia³alno�ci¹ jed-

nostek organizacyjnych  zwi¹zanych z warunkami ¿ycia na wsi.
2. So³ectwo zarz¹dza przekazanym mu przez Gminê od-

rêbn¹ uchwa³¹ mieniem komunalnym oraz mieniem bêd¹cym
w jego posiadaniu.

3. W zakresie  zwyk³ego zarz¹du mieniem So³ectwo:
1) utrzymuje mienie w stanie nie pogorszonym, poprzez

dokonywanie niezbêdnych napraw, konserwacji i remontów,
2) za³atwia bie¿¹ce sprawy zwi¹zane z eksploatacj¹ mienia,
3) pobiera dochody i korzysta z mienia zgodnie z przezna-

czeniem,
4) mo¿e prowadziæ dzia³alno�æ gospodarcz¹ z u¿yciem

mienia, którym zarz¹dza, w zakresie nie wykraczaj¹cym poza
zadania o charakterze u¿yteczno�ci publicznej,

5) mo¿e oddawaæ w najem, dzier¿awê lub do innego ko-
rzystania lokale, obiekty i grunty po uprzednim uzgodnieniu z
Burmistrzem G³ogówka zasad i warunków tych  czynno�ci,

6) mo¿e zawieraæ umowy z osobami fizycznymi, prawnymi
i jednostkami organizacyjnymi nie posiadaj¹cymi osobowo�ci
prawnej w zakresie okre�lonym w pkt. 1-5,

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

§ 7. Zadania okre�lone w § 6 samorz¹d mieszkañców
wsi realizuje w szczególno�ci poprzez:

1. Podejmowanie uchwa³ w sprawach So³ectwa.
2. Opiniowanie spraw nale¿¹cych do zakresu dzia³ania

samorz¹du mieszkañców.
3. Wspó³uczestnictwo w organizowaniu i przeprowadze-

niu przez Radê Miejsk¹ konsultacji spo³ecznej projektów uchwa³
Rady Miejskiej w sprawach o podstawowym znaczeniu dla
mieszkañców So³ectwa.

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

5. Wspó³pracê z radnymi z terenu  So³ectwa w zakresie
organizacji spotkañ z wyborcami, dy¿urów oraz kierowanie do
nich wniosków dotycz¹cych So³ectwa.

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

§ 8. 1. Do wy³¹cznej w³a�ciwo�ci Zebrania Wiejskiego
nale¿y:

a) wybór i odwo³anie So³tysa
b) wybór i odwo³anie Rady So³ectwa
c) uchwalenie rocznego planu rzeczowo - finansowego

oraz dokonywania w nim zmian
d) opiniowanie o prawach w³asno�ci, u¿ytkowania, zby-

wania lub w innych sprawach rzeczowych i maj¹tkowych zwa-
nych mieniem gminnym

e) opiniowanie celowo�ci utworzenia, poszerzenia i likwi-
dacji So³ectwa lub powo³ywanie jednostek ni¿szego rzêdu.

§ 9. 1. Uchwa³y i opinie Zebrania Wiejskiego So³tys prze-
kazuje Burmistrzowi G³ogówka.

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

3. O sposobie za³atwienia spraw Burmistrz informuje Ze-
branie Wejskie i So³tysa.

§ 10. Samorz¹d mieszkañców wsi mo¿e uczestniczyæ w
postêpowaniu administracyjnym na zasadach ustalonych w Ko-
deksie postêpowania administracyjnego dla organizacji, je¿eli
to jest uzasadnione celami statutowymi samorz¹du i gdy za tym
przemawia interes spo³eczny mieszkañców So³ectwa.

§ 11. Dla realizacji wspólnych przedsiêwziêæ  samorz¹d
mieszkañców wsi nawi¹zuje wspó³pracê z samorz¹dami miesz-
kañców s¹siednich so³ectw i osiedla, zawiera porozumienia,
okre�laj¹c zakres i sposób wykonywania wspólnych zadañ, mo¿e
podejmowaæ wspólne uchwa³y.

Rozdzia³ III
So³tys i Rada So³ecka

§ 12. 1. Kadencja So³tysa, Rady So³eckiej i innych orga-
nów powo³anych przez Zebranie Wiejskie trwa cztery lata.

2. Dzia³alno�æ So³tysa i Rady So³eckiej ma charakter spo-
³eczny,  Przewodnicz¹cym Rady So³eckiej jest So³tys.

§ 13. 1. Do obowi¹zków So³tysa nale¿y w szczególno�ci:
1) zwo³ywanie Zebrañ Wiejskich,
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2) zwo³ywanie posiedzeñ Rady So³eckiej,
3) dzia³anie stosowne do wskazañ Zebrania Wiejskiego,
4) wp³ywanie na wykorzystanie aktywno�ci mieszkañców

s³u¿¹cej poprawie gospodarki i warunków ¿ycia w so³ectwie,
5) reprezentowanie mieszkañców So³ectwa na zewn¹trz,
6) uczestniczenie w naradach So³tysów,
7) pe³nienie roli mê¿a zaufania w miejscowym �rodowisku,
8) wykonywanie powierzonych mu przepisami prawa z

zakresu administracji publicznej,
9) prowadzenie zarz¹du, administracji, gospodarki tymi

sk³adnikami mienia i �rodkami finansowymi, które Gmina prze-
kaza³a So³ectwu do korzystania. Akceptowanie dokumentów z
tym zwi¹zanych,

10) opiniowanie wniosków mieszkañców So³ectwa w
sprawie przyznania im zasi³ków i innej pomocy, jak równie¿ wnio-
sków o ulgi z zakresu podatków, op³at i innych nale¿no�ci,

11) potwierdzenie okoliczno�ci, których przy za³atwieniu
spraw przez mieszkañców  wymagaj¹ przepisy prawa,

12) sporz¹dzanie sprawozdañ z dzia³alno�ci So³ectwa,
13) wykonywanie innych zadañ nale¿¹cych do So³tysa z

mocy ogólnie obowi¹zuj¹cych przepisów m.in. w zakresie obron-
no�ci i ochrony po¿arowej, inkasa niektórych podatków i op³at,
zapobieganie klêskom ¿ywio³owym oraz usuwanie ich skutków,

14) prowadzenie teczki zawieraj¹cej:
- Statut So³ectwa,
 - protoko³y z Zebrañ So³eckich,
 - sprawozdania i umowy
15) protokó³ z Zebrania So³eckiego winien zawieraæ:
- skrócony opis dyskusji,
- wnioski i uchwa³y przy czym w sprawach poddawanych

pod g³osowanie winien byæ ujêty zapis jak¹ ilo�ci¹ g³osów od-
dano "za" i  "przeciw"  i  " wstrzymuj¹cych siê",

 -za³¹czon¹ listê osób obecnych na Zebraniu.
2. Na Zebraniach Wiejskich So³tys przedk³ada co najmniej

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

3. So³tys mo¿e braæ udzia³ w sesjach Rady Miejskiej.
4. Na sesjach Rady Miejskiej So³tysowi przys³uguje pra-

wo wystêpowania z g³osem doradczym. Mo¿e równie¿ zg³aszaæ
wnioski w imieniu Zebrania Mieszkañców.

§ 14.1. Przy wykonywaniu swoich zadañ,  So³tys wspó³-
dzia³a z Rad¹ So³eck¹:

Rada So³ecka sk³ada siê z 3 - 7 osób, w tym So³tys.
2. Do obowi¹zków Rady So³eckiej nale¿y wspomaganie

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

3. Posiedzenia Rady So³eckiej odbywaj¹ siê co najmniej
1 raz na kwarta³. Posiedzeniom przewodniczy So³tys.

4. Radny z So³ectwa obligatoryjnie uczestniczy w posie-
dzeniu Rady.

5. Rada So³ecka w szczególno�ci:
1) opracowuje i przedk³ada na Zebraniu projekty uchwa³ w spra-

wach bêd¹cych przedmiotem rozpatrywania przez Zebranie,
2) dokonywanie rozliczenia finansowego z zakresu admi-

nistrowania mieniem komunalnym znajduj¹cym siê na terenie
So³ectwa,

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

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

5) organizuje wykonywanie uchwa³ Zebrania Wiejskiego
oraz kontroluje ich realizacjê,

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

7) wspó³dzia³a z w³a�ciwymi organizacjami spo³ecznymi

w celu wspólnej  realizacji zadañ.
8) Na Zebraniach Wiejskich So³tys sk³ada informacjê o

dzia³alno�ci Rady So³eckiej.

Rozdzia³  IV
Zasady i tryb zwo³ywania Zebrañ Wiejskich oraz wa-

runki wa¿no�ci podejmowania uchwa³

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

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

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

§ 18. 1. Zebranie Wiejskie odbywa siê w miarê istniej¹-
cych potrzeb, jednak nie rzadziej ni¿ 2 razy w roku.

2. Termin i miejsce Zebrania Wiejskiego podaje siê do
wiadomo�ci publicznej poprzez og³oszenie na tablicy i obiegówki.

3. Zebranie Wiejskie zwo³ywane na wniosek mieszkañ-
ców, Rady Miejskiej lub Burmistrza winno odbywaæ siê w termi-
nie 7 dni chyba, ¿e wnioskodawca proponuje termin pó�niejszy.

§ 19. 1. Zebranie Wiejskie jest wa¿ne, gdy mieszkañcy
So³ectwa zostali o nim prawid³owo zawiadomieni, zgodnie z wy-
mogami Statutu.

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

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

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

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

§ 21. 1. Zebranie Wiejskie jest uprawnione do przeprowa-
dzenia wyborów oraz podejmowania uchwa³ w obecno�ci co
najmniej 1/5 uprawnionych do g³osowania osób.

2. W przypadku braku okre�lonego w pkt. 1 quorum, na-
stêpnie Zebranie Mieszkañców So³ectwa odbywa siê po up³y-
wie 1/2 godziny od wyznaczonego I terminu Zebrania bez  wzglê-
du na ilo�æ osób uprawnionych do g³osowania, uchwa³y podej-
mowane w drugim terminie s¹ wi¹¿¹ce.

3. Uchwa³y Zebrania zapadaj¹ zwyk³¹ wiêkszo�ci¹ g³o-
sów , tzn. liczba g³osów "za" musi byæ wiêksza od g³osów "przeciw".

4. G³osowanie odbywa siê w sposób jawny. Zebranie mo¿e
postanowiæ o przeprowadzeniu tajnego g³osowania nad kon-
kretn¹ spraw¹.

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

Rozdzia³ V
Tryb wyboru So³tysa i Rady So³eckiej

§ 22. 1. Zebranie Wiejskie, na którym ma byæ dokonany
wybór So³tysa i cz³onków Rady   So³eckiej zarz¹dza Burmistrz. W
tym celu okre�la miejsce, dzieñ, godzinê Zebrania  Wiejskiego
oraz wyznacza przewodnicz¹cego Zebrania.

2. Postanowienia Burmistrza o zwo³aniu Zebrania Wiej-
skiego dla wyboru So³tysa  podaje siê do wiadomo�ci miesz-
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kañców  So³ectwa co najmniej na 7 dni przed  wyznaczon¹ dat¹
Zebrania.

§ 23. 1. Wybory So³tysa, cz³onków Rady So³eckiej  lub od-
wo³anie przeprowadza komisja  w sk³adzie co najmniej 3 osób
wybranych spo�ród   uprawnionych uczestników Zebrania. Wy-
bory przeprowadza siê na kartkach do  g³osowania, opatrzonych
pieczêci¹ Rady  Gminy.

2. Do zadañ komisji nale¿y:
-  przyjêcie zg³oszeñ kandydatów,
- przeprowadzenie g³osowania,
- ustalenie wyników wyborów,
- og³oszenie wyników wyborów,
- sporz¹dzenie protoko³u o wynikach wyborów.
3. Protokó³ podpisuj¹ cz³onkowie  komisji oraz Przewod-

nicz¹cy Zebrania.

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

2. W pierwszej kolejno�ci nale¿y przeprowadziæ zg³osze-
nia kandydatów i g³osowanie  dla dokonania wyboru So³tysa. W
drugiej kolejno�ci wybory cz³onków Rady  So³eckiej.

§ 25. Za wybranych uwa¿a siê kandydatów, którzy uzyskali
najwiêksz¹ liczbê g³osów.

§ 26. Wyboru lub odwo³ania So³tysa i cz³onków Rady So-
³eckiej  dokonuje siê w g³osowaniu tajnym.

§ 27. 1. So³tys i cz³onkowie Rady  So³eckiej s¹ bezpo�red-
nio odpowiedzialni przed  Zebraniem Wiejskim i mog¹ byæ przez
Zebranie Wiejskie odwo³ani przed up³ywem  kadencji, je¿eli nie
wykonuj¹ swoich obowi¹zków, naruszaj¹ postanowienia  Statu-
tu i uchwa³y Zebrania lub dopu�cili siê czynu dyskwalifikuj¹ce-
go w opinii �rodowiska.  Uzasadniony wniosek o odwo³anie
z³o¿ony przez piêæ osób,  powinien byæ  poddany   g³osowaniu na
Zebraniu, na którym zosta³ zg³oszony lub na nastêpnym, w ter-
minie do jednego miesi¹ca.

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

§ 28. 1. W przypadku odwo³ania lub ust¹pienia So³tysa,
Burmistrz zwo³uje Zebranie Wiejskie dla wyboru nowego So³tysa.

2. Wybory dla uzupe³nienia sk³adu Rady So³eckiej lub wy-
brania nowego sk³adu ca³ej Rady So³eckiej, przeprowadza sa-
modzielnie Zebranie Wiejskie, zwo³ane przez So³tysa.

Rozdzia³ VI
Gospodarka finansowa So³ectwa

§ 29.1. So³ectwo prowadzi w³asn¹ gospodarkê finanso-
w¹ na podstawie rocznego planu   finansowo- rzeczowego,
uchwalonego przez Zebranie Wiejskie, który stanowi  integraln¹
czê�æ  bud¿etu gmin. Plan powinien byæ uchwalony w terminie
do 15  listopada roku poprzedzaj¹cego rok bud¿etowy.

2. So³ectwo uzgadnia plan finansowy i wszystkie jego zmia-
ny z Burmistrzem G³ogówka. Burmistrz mo¿e dokonaæ korekty
planu finansowego So³ectwa w przypadku: niewykonania za-
dañ obowi¹zkowych i naruszenia dyscypliny bud¿etowej.

3. So³ectwo dysponuje nastêpuj¹cymi �rodkami finanso-
wymi:

1) �rodkami wydzielonymi w bud¿ecie Gminy,
 2) op³atami z tytu³u prowadzenia dzia³alno�ci i posiada-

nia mienia komunalnego,
3) dobrowolnymi wp³atami osób fizycznych i prawnych,
4) saldem �rodków pieniê¿nych z roku ubieg³ego.

4.  Z posiadanych �rodków finansowych So³ectwo pokry-
wa koszty zwi¹zane z:

1) utrzymaniem mienia komunalnego przekazanego w za-
rz¹d So³ectwu,

2) dofinansowanie czynów spo³ecznych,
3) wyposa¿eniem, remontem i utrzymaniem dróg So³ectwa,
4) wydatkami zwi¹zanymi z utrzymaniem lokali i dzia³alno-

�ci organów So³ectwa,
5) dofinansowaniem dzia³alno�ci kulturalnej, o�wiatowej

i sportowej,
6) inne, wa¿ne cele So³ectwa, zgodnie z uchwa³¹ Zebra-

nia Wiejskiego, za zgod¹ Burmistrza.
5. Czynno�ci prawne zwi¹zane z realizacj¹ powierzonych

So³ectwu spraw w  zakresie zadañ obowi¹zkowych podejmuje
Burmistrz, po uprzednim,  uzgodnieniu z So³tysem i przy uwzglêd-
nieniu planu finansowego So³ectwa.

6.  So³tys mo¿e podejmowaæ zobowi¹zania zgodnie z pla-
nem finansowym, po  uzyskaniu  kontrasygnaty Skarbnika Gmi-
ny.

7. So³ectwo mo¿e podejmowaæ zobowi¹zania do wysoko-
�ci posiadanych  �rodków. Zobowi¹zania przekraczaj¹ce stan
w³asnych �rodków musz¹ byæ   uzgodnione z Burmistrzem.

Rozdzia³ VII
Nadzór nad dzia³alno�ci¹ So³ectwa

§ 30.1. Rada Miejska sprawuje nadzór nad jednostkami
pomocniczymi w zakresie   wykonywanych zadañ.

2. Do podstawowych �rodków nadzoru nale¿y w szczegól-
no�ci:

 - dokonywanie oceny stanu So³ectwa na sesji,
 - dokonywanie lustracji So³ectwa,
- rozpatrywanie sprawozdañ z dzia³alno�ci gospodarczej,

finansowej i  spo³ecznej So³ectwa.
3. Dzia³alno�æ finansow¹  So³ectwa nadzoruje Skarbnik

Gminy.
4. Burmistrz zobowi¹zany jest czuwaæ, aby mienie So³ec-

twa nie by³o nara¿one na szkody i uszczuplenie oraz, aby docho-
dy So³ectwa i �wiadczenia pobierane na jego korzy�æ by³y wy-
datkowane zgodnie z prawem i Statutem So³ectwa.

5. Organy wykonawcze Gminy i podporz¹dkowane Gmi-
nie jednostki organizacyjne s¹ zobowi¹zane uwzglêdniaæ i re-
alizowaæ uchwa³y i opinie organów So³ectwa, udzielaj¹c odpo-
wiedzi w ci¹gu 14 dni a w razie zajêcia odmiennego stanowi-
ska,  przedstawiæ je wraz z uzasadnieniem.

6. Burmistrz , je¿eli uzna uchwa³y  So³ectwa za wykraczaj¹-
ce poza zakres przekazanych im kompetencji i sprzeczne z pra-
wem - powinien wstrzymaæ ich realizacjê.

7. Organy So³ectwa mog¹ wnie�æ sprzeciw do Burmistrza
na postêpowanie sprzeczne z pkt. 6, gdy narusza ono istotne
interesy mieszkañców.

8. Burmistrz badaj¹c sprzeciw:
1) uznaje jego zasadno�æ lub
2) w razie uwzglêdnienia sprzeciwu podejmuje decyzjê o

wstrzymaniu rozstrzygniêcia okre�lonego w pkt. 6 i wnosi spra-
wê pod obrady Rady Miejskiej, której uchwa³a ostatecznie roz-
strzyga sprawê.

Rozdzia³ VIII
Postanowienia koñcowe

§ 31. Zmiany Statutu dokonuje Rada Miejska.

 § 32. Statut wchodzi w ¿ycie po up³ywie  14 dni od dnia
og³oszenia w Dzienniku Urzêdowym Województwa Opolskiego.
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Za³¹cznik
do uchwa³y Nr VII/69/2003

Rady Miejskiej w G³ogówku
z dnia 17 czerwca 2003 r.

STATUT  SO£ECTWA
ZWIASTOWICE

Rozdzia³ I
Nazwa i teren dzia³ania

§ 1.1.Ogó³ mieszkañców So³ectwa Zwiastowice stanowi
samorz¹d mieszkañców wsi.

2.Nazwa samorz¹du mieszkañców wsi brzmi: So³ectwo
Zwiastowice.

§ 2. 1.So³ectwo Zwiastowice jest jednostk¹ pomocnicz¹,
której mieszkañcy wspólnie z innymi so³ectwami i osiedlem
tworz¹ wspólnotê samorz¹dow¹ Gminy G³ogówek.

2.Samorz¹d mieszkañców wsi -So³ectwa  Zwiastowice
dzia³a na podstawie przepisów prawa a w szczególno�ci:

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

- na podstawie Statutu Gminy G³ogówek,
- niniejszego Statutu.

§ 3. Teren dzia³ania So³ectwa obejmuje wie�  Zwiastowi-
ce.

Rozdzia³ II
Organizacja i zakres dzia³ania

§ 4. Organami  So³ectwa s¹:
a)  Zebranie Wiejskie
b) So³tys
c) Rada So³ectwa.

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

2. So³tys jest organem wykonawczym.
3. Rada So³ecka jest organem wspomagaj¹cym dzia³al-

no�æ  So³ectwa.

§ 6.  1.  Do zadañ samorz¹dów mieszkañców wsi - So³ec-
twa nale¿y:

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

b) kszta³towania zasad wspó³¿ycia spo³ecznego,
c) organizowaniu wspólnych prac na rzecz miejsca za-

mieszkania,
d) tworzenie pomocy s¹siedzkiej,
e) sprawowanie kontroli spo³ecznej nad dzia³alno�ci¹ jed-

nostek organizacyjnych  zwi¹zanych z warunkami ¿ycia na wsi.
2. So³ectwo zarz¹dza przekazanym mu przez Gminê od-

rêbn¹ uchwa³¹ mieniem komunalnym oraz mieniem bêd¹cym
w jego posiadaniu.

3. W zakresie  zwyk³ego zarz¹du mieniem So³ectwo:
1) utrzymuje mienie w stanie nie pogorszonym, poprzez

dokonywanie niezbêdnych napraw, konserwacji i remontów,
2) za³atwia bie¿¹ce sprawy zwi¹zane z eksploatacj¹ mienia,
3) pobiera dochody i korzysta z mienia zgodnie z przezna-

czeniem,
4) mo¿e prowadziæ dzia³alno�æ gospodarcz¹ z u¿yciem

mienia, którym zarz¹dza, w zakresie nie wykraczaj¹cym poza
zadania o charakterze u¿yteczno�ci publicznej,

5) mo¿e oddawaæ w najem, dzier¿awê lub do innego ko-
rzystania lokale, obiekty i grunty po uprzednim uzgodnieniu z
Burmistrzem G³ogówka zasad i warunków tych  czynno�ci,

6) mo¿e zawieraæ umowy z osobami fizycznymi, prawnymi
i jednostkami organizacyjnymi nie posiadaj¹cymi osobowo�ci
prawnej w zakresie okre�lonym w pkt. 1-5,

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

§ 7. Zadania okre�lone w § 6 samorz¹d mieszkañców
wsi realizuje w szczególno�ci poprzez:

1. Podejmowanie uchwa³ w sprawach So³ectwa.
2. Opiniowanie spraw nale¿¹cych do zakresu dzia³ania

samorz¹du mieszkañców.
3. Wspó³uczestnictwo w organizowaniu i przeprowadze-

niu przez Radê Miejsk¹ konsultacji spo³ecznej projektów uchwa³
Rady Miejskiej w sprawach o podstawowym znaczeniu dla
mieszkañców So³ectwa.

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

5. Wspó³pracê z radnymi z terenu  So³ectwa w zakresie
organizacji spotkañ z wyborcami, dy¿urów oraz kierowanie do
nich wniosków dotycz¹cych So³ectwa.

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

§ 8. 1. Do wy³¹cznej w³a�ciwo�ci Zebrania Wiejskiego
nale¿y:

a) wybór i odwo³anie So³tysa
b) wybór i odwo³anie Rady So³ectwa
c) uchwalenie rocznego planu rzeczowo - finansowego

oraz dokonywania w nim zmian
d) opiniowanie o prawach w³asno�ci, u¿ytkowania, zby-

wania lub w innych sprawach rzeczowych i maj¹tkowych zwa-
nych mieniem gminnym

e) opiniowanie celowo�ci utworzenia, poszerzenia i likwi-
dacji So³ectwa lub powo³ywanie jednostek ni¿szego rzêdu.

§ 9. 1. Uchwa³y i opinie Zebrania Wiejskiego So³tys prze-
kazuje Burmistrzowi G³ogówka.

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

3. O sposobie za³atwienia spraw Burmistrz informuje Ze-
branie Wiejskie i So³tysa.

§ 10. Samorz¹d mieszkañców wsi mo¿e uczestniczyæ w
postêpowaniu administracyjnym na zasadach ustalonych w
Kodeksie postêpowania administracyjnego dla organizacji, je-
¿eli to jest uzasadnione celami statutowymi samorz¹du i gdy za
tym przemawia interes spo³eczny mieszkañców So³ectwa.

§ 11. Dla realizacji wspólnych przedsiêwziêæ  samorz¹d
mieszkañców wsi nawi¹zuje wspó³pracê z samorz¹dami miesz-
kañców s¹siednich so³ectw i osiedla, zawiera porozumienia,
okre�laj¹c zakres i sposób wykonywania wspólnych zadañ, mo¿e
podejmowaæ wspólne uchwa³y.

Rozdzia³ III
So³tys i Rada So³ecka

§ 12. 1. Kadencja So³tysa, Rady So³eckiej i innych orga-
nów powo³anych przez Zebranie Wiejskie trwa cztery lata.

2. Dzia³alno�æ So³tysa i Rady So³eckiej ma charakter spo-
³eczny,  Przewodnicz¹cym Rady So³eckiej jest So³tys.
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§ 13. 1. Do obowi¹zków So³tysa nale¿y w szczególno�ci:
1) zwo³ywanie Zebrañ Wiejskich,
2) zwo³ywanie posiedzeñ Rady So³eckiej,
3) dzia³anie stosowne do wskazañ Zebrania Wiejskiego,
4) wp³ywanie na wykorzystanie aktywno�ci mieszkañców

s³u¿¹cej poprawie gospodarki i warunków ¿ycia w so³ectwie,
5) reprezentowanie mieszkañców So³ectwa na zewn¹trz,
6) uczestniczenie w naradach So³tysów,
7) pe³nienie roli mê¿a zaufania w miejscowym �rodowisku,
8) wykonywanie powierzonych mu przepisami prawa z

zakresu administracji publicznej,
9) prowadzenie zarz¹du, administracji, gospodarki tymi

sk³adnikami mienia i �rodkami finansowymi, które Gmina prze-
kaza³a So³ectwu do korzystania. Akceptowanie dokumentów z
tym zwi¹zanych,

10) opiniowanie wniosków mieszkañców So³ectwa w
sprawie przyznania im zasi³ków i innej pomocy, jak równie¿ wnio-
sków o ulgi z zakresu podatków, op³at i innych nale¿no�ci,

11) potwierdzenie okoliczno�ci, których przy za³atwieniu
spraw przez mieszkañców  wymagaj¹ przepisy prawa,

12) sporz¹dzanie sprawozdañ z dzia³alno�ci So³ectwa,
13) wykonywanie innych zadañ nale¿¹cych do So³tysa z

mocy ogólnie obowi¹zuj¹cych przepisów m.in. w zakresie obron-
no�ci i ochrony po¿arowej, inkasa niektórych podatków i op³at,
zapobieganie klêskom ¿ywio³owym oraz usuwanie ich skutków,

14) prowadzenie teczki zawieraj¹cej:
- Statut So³ectwa,
 - protoko³y z Zebrañ So³eckich,
 - sprawozdania i umowy
15) protokó³ z Zebrania So³eckiego winien zawieraæ:
- skrócony opis dyskusji,
- wnioski i uchwa³y przy czym w sprawach poddawanych

pod g³osowanie winien byæ ujêty zapis jak¹ ilo�ci¹ g³osów od-
dano "za" i  "przeciw"  i  " wstrzymuj¹cych siê",

 -za³¹czon¹ listê osób obecnych na Zebraniu.
2. Na Zebraniach Wiejskich So³tys przedk³ada co najmniej

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

3. So³tys mo¿e braæ udzia³ w sesjach Rady Miejskiej.
4. Na sesjach Rady Miejskiej So³tysowi przys³uguje pra-

wo wystêpowania z g³osem doradczym. Mo¿e równie¿ zg³aszaæ
wnioski w imieniu Zebrania Mieszkañców.

§ 14.1. Przy wykonywaniu swoich zadañ,  So³tys wspó³-
dzia³a z Rad¹ So³eck¹:

Rada So³ecka sk³ada siê z 3 - 7 osób, w tym So³tys.
2. Do obowi¹zków Rady So³eckiej nale¿y wspomaganie

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

3. Posiedzenia Rady So³eckiej odbywaj¹ siê co najmniej
1 raz na kwarta³. Posiedzeniom przewodniczy So³tys.

4. Radny z So³ectwa obligatoryjnie uczestniczy w posie-
dzeniu Rady.

5. Rada So³ecka w szczególno�ci:
1) opracowuje i przedk³ada na Zebraniu projekty uchwa³ w spra-

wach bêd¹cych przedmiotem rozpatrywania przez Zebranie,
2) dokonywanie rozliczenia finansowego z zakresu admi-

nistrowania mieniem komunalnym znajduj¹cym siê na terenie
So³ectwa,

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

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

5) organizuje wykonywanie uchwa³ Zebrania Wiejskiego
oraz kontroluje ich realizacjê,

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

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

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

Rozdzia³  IV
Zasady i tryb zwo³ywania Zebrañ Wiejskich oraz wa-

runki wa¿no�ci podejmowania uchwa³

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

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

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

§ 18. 1. Zebranie Wiejskie odbywa siê w miarê istniej¹-
cych potrzeb, jednak nie rzadziej ni¿ 2 razy w roku.

2. Termin i miejsce Zebrania Wiejskiego podaje siê do
wiadomo�ci publicznej poprzez og³oszenie na tablicy i obiegówki.

3. Zebranie Wiejskie zwo³ywane na wniosek mieszkañ-
ców, Rady Miejskiej lub Burmistrza winno odbywaæ siê w termi-
nie 7 dni chyba, ¿e wnioskodawca proponuje termin pó�niejszy.

§ 19. 1. Zebranie Wiejskie jest wa¿ne, gdy mieszkañcy
So³ectwa zostali o nim prawid³owo zawiadomieni, zgodnie z wy-
mogami Statutu.

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

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

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

§ 20. W celu udzielenia So³tysowi sta³ej pomocy w przygotowa-
niu materia³ów i w organizacji zebrañ, Burmistrz wyznacza poszcze-
gólnych pracowników Urzêdu Gminy do kontaktów z So³ectwem.

§ 21. 1. Zebranie Wiejskie jest uprawnione do przeprowa-
dzenia wyborów oraz podejmowania uchwa³ w obecno�ci co
najmniej 1/5 uprawnionych do g³osowania osób.

2. W przypadku braku okre�lonego w pkt. 1 quorum, na-
stêpnie Zebranie Mieszkañców So³ectwa odbywa siê po up³y-
wie 1/2 godziny od wyznaczonego I terminu Zebrania bez  wzglê-
du na ilo�æ osób uprawnionych do g³osowania, uchwa³y podej-
mowane w drugim terminie s¹ wi¹¿¹ce.

3. Uchwa³y Zebrania zapadaj¹ zwyk³¹ wiêkszo�ci¹ g³o-
sów , tzn. liczba g³osów "za" musi byæ wiêksza od g³osów "przeciw".

4. G³osowanie odbywa siê w sposób jawny. Zebranie mo¿e
postanowiæ o przeprowadzeniu tajnego g³osowania nad kon-
kretn¹ spraw¹.

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

Rozdzia³ V
Tryb wyboru So³tysa i Rady So³eckiej

§ 22. 1. Zebranie Wiejskie, na którym ma byæ dokonany
wybór So³tysa i cz³onków Rady   So³eckiej zarz¹dza Burmistrz. W
tym celu okre�la miejsce, dzieñ, godzinê Zebrania  Wiejskiego
oraz wyznacza przewodnicz¹cego Zebrania.
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2. Postanowienia Burmistrza o zwo³aniu Zebrania Wiej-
skiego dla wyboru So³tysa  podaje siê do wiadomo�ci miesz-
kañców  So³ectwa co najmniej na 7 dni przed  wyznaczon¹ dat¹
Zebrania.

§ 23. 1. Wybory So³tysa, cz³onków Rady So³eckiej  lub od-
wo³anie przeprowadza komisja  w sk³adzie co najmniej 3 osób
wybranych spo�ród   uprawnionych uczestników Zebrania. Wy-
bory przeprowadza siê na kartkach do  g³osowania, opatrzonych
pieczêci¹ Rady  Gminy.

2. Do zadañ komisji nale¿y:
-  przyjêcie zg³oszeñ kandydatów,
- przeprowadzenie g³osowania,
- ustalenie wyników wyborów,
- og³oszenie wyników wyborów,
- sporz¹dzenie protoko³u o wynikach wyborów.
3. Protokó³ podpisuj¹ cz³onkowie  komisji oraz Przewod-

nicz¹cy Zebrania.

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

2. W pierwszej kolejno�ci nale¿y przeprowadziæ zg³osze-
nia kandydatów i g³osowanie  dla dokonania wyboru So³tysa. W
drugiej kolejno�ci wybory cz³onków Rady  So³eckiej.

§ 25. Za wybranych uwa¿a siê kandydatów, którzy uzyskali
najwiêksz¹ liczbê g³osów.

§ 26. Wyboru lub odwo³ania So³tysa i cz³onków Rady So-
³eckiej  dokonuje siê w g³osowaniu tajnym.

§ 27. 1. So³tys i cz³onkowie Rady  So³eckiej s¹ bezpo�red-
nio odpowiedzialni przed  Zebraniem Wiejskim i mog¹ byæ przez
Zebranie Wiejskie odwo³ani przed up³ywem  kadencji, je¿eli nie
wykonuj¹ swoich obowi¹zków, naruszaj¹ postanowienia  Statu-
tu i uchwa³y Zebrania lub dopu�cili siê czynu dyskwalifikuj¹ce-
go w opinii �rodowiska.  Uzasadniony wniosek o odwo³anie
z³o¿ony przez piêæ osób,  powinien byæ  poddany   g³osowaniu na
Zebraniu, na którym zosta³ zg³oszony lub na nastêpnym, w ter-
minie do jednego miesi¹ca.

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

§ 28. 1. W przypadku odwo³ania lub ust¹pienia So³tysa,
Burmistrz zwo³uje Zebranie Wiejskie dla wyboru nowego So³tysa.

2. Wybory dla uzupe³nienia sk³adu Rady So³eckiej lub wy-
brania nowego sk³adu ca³ej Rady So³eckiej, przeprowadza sa-
modzielnie Zebranie Wiejskie, zwo³ane przez So³tysa.

Rozdzia³ VI
Gospodarka finansowa So³ectwa

§ 29.1. So³ectwo prowadzi w³asn¹ gospodarkê finanso-
w¹ na podstawie rocznego planu   finansowo- rzeczowego,
uchwalonego przez Zebranie Wiejskie, który stanowi  integraln¹
czê�æ  bud¿etu gmin. Plan powinien byæ uchwalony w terminie
do 15  listopada roku poprzedzaj¹cego rok bud¿etowy.

2. So³ectwo uzgadnia plan finansowy i wszystkie jego zmia-
ny z Burmistrzem G³ogówka. Burmistrz mo¿e dokonaæ korekty
planu finansowego So³ectwa w przypadku: niewykonania za-
dañ obowi¹zkowych i naruszenia dyscypliny bud¿etowej.

3. So³ectwo dysponuje nastêpuj¹cymi �rodkami finanso-
wymi:

1) �rodkami wydzielonymi w bud¿ecie Gminy,
 2) op³atami z tytu³u prowadzenia dzia³alno�ci i posiada-

nia mienia komunalnego,

3) dobrowolnymi wp³atami osób fizycznych i prawnych,
4) saldem �rodków pieniê¿nych z roku ubieg³ego.
4.  Z posiadanych �rodków finansowych So³ectwo pokry-

wa koszty zwi¹zane z:
1) utrzymaniem mienia komunalnego przekazanego w za-

rz¹d So³ectwu,
2) dofinansowanie czynów spo³ecznych,
3) wyposa¿eniem, remontem i utrzymaniem dróg So³ectwa,
4) wydatkami zwi¹zanymi z utrzymaniem lokali i dzia³alno-

�ci organów So³ectwa,
5) dofinansowaniem dzia³alno�ci kulturalnej, o�wiatowej

i sportowej,
6) inne, wa¿ne cele So³ectwa, zgodnie z uchwa³¹ Zebra-

nia Wiejskiego, za zgod¹ Burmistrza.
5. Czynno�ci prawne zwi¹zane z realizacj¹ powierzonych

So³ectwu spraw w  zakresie zadañ obowi¹zkowych podejmuje
Burmistrz, po uprzednim,  uzgodnieniu z So³tysem i przy uwzglêd-
nieniu planu finansowego So³ectwa.

6.  So³tys mo¿e podejmowaæ zobowi¹zania zgodnie z pla-
nem finansowym, po  uzyskaniu  kontrasygnaty Skarbnika Gminy.

7. So³ectwo mo¿e podejmowaæ zobowi¹zania do wysoko-
�ci posiadanych  �rodków. Zobowi¹zania przekraczaj¹ce stan
w³asnych �rodków musz¹ byæ   uzgodnione z Burmistrzem.

Rozdzia³ VII
Nadzór nad dzia³alno�ci¹ So³ectwa

§ 30.1. Rada Miejska sprawuje nadzór nad jednostkami
pomocniczymi w zakresie   wykonywanych zadañ.

2. Do podstawowych �rodków nadzoru nale¿y w szczegól-
no�ci:

 - dokonywanie oceny stanu So³ectwa na sesji,
 - dokonywanie lustracji So³ectwa,
- rozpatrywanie sprawozdañ z dzia³alno�ci gospodarczej,

finansowej i  spo³ecznej So³ectwa.
3. Dzia³alno�æ finansow¹  So³ectwa nadzoruje Skarbnik

Gminy.
4. Burmistrz zobowi¹zany jest czuwaæ, aby mienie So³ec-

twa nie by³o nara¿one na szkody i uszczuplenie oraz, aby docho-
dy So³ectwa i �wiadczenia pobierane na jego korzy�æ by³y wy-
datkowane zgodnie z prawem i Statutem So³ectwa.

5. Organy wykonawcze Gminy i podporz¹dkowane Gmi-
nie jednostki organizacyjne s¹ zobowi¹zane uwzglêdniaæ i re-
alizowaæ uchwa³y i opinie organów So³ectwa, udzielaj¹c odpo-
wiedzi w ci¹gu 14 dni a w razie zajêcia odmiennego stanowi-
ska,  przedstawiæ je wraz z uzasadnieniem.

6. Burmistrz , je¿eli uzna uchwa³y  So³ectwa za wykraczaj¹-
ce poza zakres przekazanych im kompetencji i sprzeczne z pra-
wem - powinien wstrzymaæ ich realizacjê.

7. Organy So³ectwa mog¹ wnie�æ sprzeciw do Burmistrza
na postêpowanie sprzeczne z pkt. 6, gdy narusza ono istotne
interesy mieszkañców.

8. Burmistrz badaj¹c sprzeciw:
1) uznaje jego zasadno�æ lub
2) w razie uwzglêdnienia sprzeciwu podejmuje decyzjê o

wstrzymaniu rozstrzygniêcia okre�lonego w pkt. 6 i wnosi spra-
wê pod obrady Rady Miejskiej, której uchwa³a ostatecznie roz-
strzyga sprawê.

Rozdzia³ VIII
Postanowienia koñcowe

§ 31. Zmiany Statutu dokonuje Rada Miejska.

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

Dziennik Urzêdowy
Województwa Opolskiego Nr 60         Poz. 1146- 5329-



Dziennik Urzêdowy
Województwa Opolskiego Nr 60

Na podstawie art. 35 ust. 1 i art. 40 ust. 2 pkt 1 ustawy z
dnia 8 marca 1990 r. o samorz¹dzie gminnym ( Dz. U. z 2001 r.
Nr 142, poz. 1591 z pó�n. zm.) -  Rada Miejska w G³ogówku,
uchwala, co nastêpuje:

§1. Przyjmuje siê Statuty nastêpuj¹cych So³ectw Gminy
Gtogówek:

1) Kazimierz - stanowi¹cy za³¹cznik nr 1 do uchwa³y,
2) Mochów - stanowi¹cy za³¹cznik nr 2 do uchwa³y,
3) Rac³awice �l¹skie - stanowi¹cy za³¹cznik nr 3 do uchwa³y
4) Wierzch - stanowi¹cy za³¹cznik nr 4 do uchwa³y
5) Wróblin - stanowi¹cy za³¹cznik nr 5 do uchwa³y.

§2. Wykonanie uchwa³y powierza siê Burmistrzowi G³o-
gówka.

§3. Trac¹ moc uchwa³y: Nr V/38/2003, Nr V/42/2003,
Nr V/44/2003, Nr V/50/2003, Nr V/51/2003 Rady Miejskiej w G³o-
gówku z dnia 31 marca  2003 r.

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

Przewodnicz¹cy
Rady Miejskiej

Marek Pelka

Za³¹cznik
do uchwa³y Nr VII/70/2003

Rady Miejskiej w G³ogówku
z dnia 17 czerwca 2003 r.

STATUT  SO£ECTWA
KAZIMIERZ

Rozdzia³ I
Nazwa i teren dzia³ania

§ 1.1.Ogó³ mieszkañców So³ectwa  Kazimierz stanowi
samorz¹d mieszkañców wsi.

2.Nazwa samorz¹du mieszkañców wsi brzmi: So³ectwo
Kazimierz.

§ 2. 1.So³ectwo  Kazimierz jest jednostk¹ pomocnicz¹,
której mieszkañcy wspólnie z innymi so³ectwami i osiedlem
tworz¹ wspólnotê samorz¹dow¹ Gminy G³ogówek.

2.Samorz¹d mieszkañców wsi -So³ectwa Kazimierz  dzia-
³a na podstawie przepisów prawa a w szczególno�ci:

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

- na podstawie Statutu Gminy G³ogówek,
- niniejszego Statutu.

§ 3. Teren dzia³ania So³ectwa obejmuje wie�  Kazimierz.

1147

Uchwa³a Nr VII/70/2003
Rady Miejskiej w G³ogówku

z dnia 17 czerwca 2003 r.

w sprawie przyjêcia Statutów So³ectw Gminy G³ogówek.

Rozdzia³ II
Organizacja i zakres dzia³ania

§ 4. Organami So³ectwa s¹:
a) Zebranie Wiejskie
b)  So³tys
c) Rada So³ectwa.

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

2.So³tys jest organem wykonawczym.
3.Rada So³ecka jest organem wspomagaj¹cym dzia³al-

no�æ So³ectwa.

§ 6. 1. Do zadañ samorz¹dów mieszkañców wsi - So³ec-
twa nale¿y:

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

b) kszta³towania zasad wspó³¿ycia spo³ecznego,
c) organizowania wspólnych prac na rzecz miejsca za-

mieszkania,
d) tworzenie pomocy s¹siedzkiej,
e) sprawowanie kontroli spo³ecznej nad dzia³alno�ci¹ jed-

nostek organizacyjnych, zwi¹zanych z warunkami ¿ycia na wsi.
2.Rada Miejska przekazuje So³ectwu mienie: nierucho-

mo�æ zabudowan¹ budynkiem by³ej szko³y w Kazimierzu.
3.So³ectwo zarz¹dza przekazanym mu przez Gminê uchwa-

³¹ mieniem komunalnym oraz mieniem bêd¹cym w jego posia-
daniu.

4.W zakresie zwyk³ego zarz¹du mieniem So³ectwo:
1)utrzymuje mienie w stanie nie pogorszonym,  poprzez

dokonywanie niezbêdnych napraw, konserwacji i remontów,
2)za³atwia bie¿¹ce sprawy zwi¹zane z eksploatacj¹ mie-

nia,
3)pobiera dochody i korzysta z mienia zgodnie z przezna-

czeniem,
4)mo¿e prowadziæ dzia³alno�æ  gospodarcz¹ z u¿yciem

mienia, którym zarz¹dza, w zakresie nie wykraczaj¹cym poza
zadania o charakterze u¿yteczno�ci publicznej,

5)mo¿e oddawaæ w najem, dzier¿awê lub do innego ko-
rzystania lokale, obiekty i grunty po uprzednim uzgodnieniu z
Burmistrzem G³ogówka zasad i warunków tych czynno�ci,

6)mo¿e zawieraæ umowy z osobami fizycznymi, prawnymi
i jednostkami organizacyjnymi nie posiadaj¹cymi osobowo�ci
prawnej w zakresie okre�lonym w pkt. 2 i 3,

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

§ 7. Zadania okre�lone w § 6 samorz¹d mieszkañców
wsi realizuje w szczególno�ci poprzez:

1. Podejmowanie uchwa³ w sprawach So³ectwa.
2. Opiniowanie spraw nale¿¹cych do zakresu dzia³ania

samorz¹du mieszkañców.
3. Wspó³uczestnictwo w organizowaniu i przeprowadze-

niu przez Radê Miejsk¹ konsultacji spo³ecznej projektów uchwa³
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Rady Miejskiej w sprawach o podstawowym znaczeniu dla
mieszkañców So³ectwa.

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

5. Wspó³pracê z radnymi z terenu  So³ectwa w zakresie
organizacji spotkañ z wyborcami, dy¿urów oraz kierowanie do
nich wniosków dotycz¹cych So³ectwa.

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

§ 8. 1. Do wy³¹cznej w³a�ciwo�ci Zebrania Wiejskiego
nale¿y:

a) wybór i odwo³anie So³tysa
b) wybór i odwo³anie Rady So³ectwa
c) uchwalenie rocznego planu rzeczowo - finansowego

oraz dokonywania w nim zmian
d) opiniowanie o prawach w³asno�ci, u¿ytkowania, zby-

wania lub w innych sprawach rzeczowych i maj¹tkowych zwa-
nych mieniem gminnym

e) opiniowanie celowo�ci utworzenia, poszerzenia i likwi-
dacji So³ectwa lub powo³ywanie jednostek ni¿szego rzêdu.

§ 9. 1. Uchwa³y i opinie Zebrania Wiejskiego So³tys prze-
kazuje Burmistrzowi G³ogówka.

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

3. O sposobie za³atwienia spraw Burmistrz informuje Ze-
branie Wiejskie i So³tysa.

§ 10. Samorz¹d mieszkañców wsi mo¿e uczestniczyæ w
postêpowaniu administracyjnym na zasadach ustalonych w
Kodeksie postêpowania administracyjnego dla organizacji, je-
¿eli to jest uzasadnione celami statutowymi samorz¹du i gdy za
tym przemawia interes spo³eczny mieszkañców So³ectwa.

§ 11. Dla realizacji wspólnych przedsiêwziêæ  samorz¹d
mieszkañców wsi nawi¹zuje wspó³pracê z samorz¹dami miesz-
kañców s¹siednich so³ectw i osiedla, zawiera porozumienia,
okre�laj¹c zakres i sposób wykonywania wspólnych zadañ, mo¿e
podejmowaæ wspólne uchwa³y.

Rozdzia³ III
So³tys i Rada So³ecka

§ 12. 1. Kadencja So³tysa, Rady So³eckiej i innych orga-
nów powo³anych przez Zebranie Wiejskie trwa cztery lata.

2. Dzia³alno�æ So³tysa i Rady So³eckiej ma charakter spo-
³eczny,  Przewodnicz¹cym Rady So³eckiej jest So³tys.

§ 13. 1. Do obowi¹zków So³tysa nale¿y w szczególno�ci:
1) zwo³ywanie Zebrañ Wiejskich,
2) zwo³ywanie posiedzeñ Rady So³eckiej,
3) dzia³anie stosowne do wskazañ Zebrania Wiejskiego,
4) wp³ywanie na wykorzystanie aktywno�ci mieszkañców

s³u¿¹cej poprawie gospodarki i warunków ¿ycia w So³ectwie,
5) reprezentowanie mieszkañców So³ectwa na zewn¹trz,
6) uczestniczenie w naradach So³tysów,
7) pe³nienie roli mê¿a zaufania w miejscowym �rodowisku,
8) wykonywanie powierzonych mu przepisami prawa z

zakresu administracji publicznej,
9) prowadzenie zarz¹du, administracji, gospodarki tymi

sk³adnikami mienia i �rodkami finansowymi, które Gmina prze-
kaza³a So³ectwu do korzystania. Akceptowanie dokumentów z
tym zwi¹zanych,

10) opiniowanie wniosków mieszkañców So³ectwa w

sprawie przyznania im zasi³ków i innej pomocy, jak równie¿ wnio-
sków o ulgi z zakresu podatków, op³at i innych nale¿no�ci,

11) potwierdzenie okoliczno�ci, których przy za³atwieniu
spraw przez mieszkañców  wymagaj¹ przepisy prawa,

12) sporz¹dzanie sprawozdañ z dzia³alno�ci So³ectwa,
13) wykonywanie innych zadañ nale¿¹cych do So³tysa z

mocy ogólnie obowi¹zuj¹cych przepisów m.in. w zakresie obron-
no�ci i ochrony po¿arowej, inkasa niektórych podatków i op³at,
zapobieganie klêskom ¿ywio³owym oraz usuwanie ich skutków,

14) prowadzenie teczki zawieraj¹cej:
- Statut So³ectwa,
 - protoko³y z Zebrañ So³eckich,
 - sprawozdania i umowy
15) protokó³ z Zebrania So³eckiego winien zawieraæ:
- skrócony opis dyskusji,
- wnioski i uchwa³y przy czym w sprawach poddawanych

pod g³osowanie winien byæ ujêty zapis jak¹ ilo�ci¹ g³osów od-
dano "za" i  "przeciw"  i  " wstrzymuj¹cych siê",

 -za³¹czon¹ listê osób obecnych na Zebraniu.
2. Na Zebraniach Wiejskich So³tys przedk³ada co najmniej

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

3. So³tys mo¿e braæ udzia³ w sesjach Rady Miejskiej.
4. Na sesjach Rady Miejskiej So³tysowi przys³uguje pra-

wo wystêpowania z g³osem doradczym. Mo¿e równie¿ zg³aszaæ
wnioski w imieniu Zebrania Mieszkañców.

§ 14.1. Przy wykonywaniu swoich zadañ, So³tys wspó³-
dzia³a z Rad¹ So³eck¹:

Rada So³ecka sk³ada siê z 3 - 7 osób, w tym So³tys.
2. Do obowi¹zków Rady So³eckiej nale¿y wspomaganie

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

3. Posiedzenia Rady So³eckiej odbywaj¹ siê co najmniej
1 raz na kwarta³. Posiedzeniom przewodniczy So³tys.

4. Radny z So³ectwa obligatoryjnie uczestniczy w posie-
dzeniu Rady.

5. Rada So³ecka w szczególno�ci:
1) opracowuje i przedk³ada na Zebraniu projekty uchwa³ w spra-

wach bêd¹cych przedmiotem rozpatrywania przez Zebranie,
2) dokonywanie rozliczenia finansowego z zakresu admi-

nistrowania mieniem komunalnym znajduj¹cym siê na terenie
So³ectwa,

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

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

5) organizuje wykonywanie uchwa³ Zebrania Wiejskiego
oraz kontroluje ich realizacjê,

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

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

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

Rozdzia³  IV
Zasady i tryb zwo³ywania Zebrañ Wiejskich oraz wa-

runki wa¿no�ci podejmowania uchwa³

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

§ 17. Zebranie Wiejskie zwo³uje So³tys:
1) z w³asnej inicjatywy,
2) z inicjatywy Rady So³eckiej,
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3) na ¿¹danie co najmniej 1/10 mieszkañców uprawnio-
nych do udzia³u w Zebraniu,

4) na polecenie Rady Miejskiej lub Burmistrza.

§ 18. 1. Zebranie Wiejskie odbywa siê w miarê istniej¹-
cych potrzeb, jednak nie rzadziej ni¿ 2 razy w roku.

2. Termin i miejsce Zebrania Wiejskiego podaje siê do
wiadomo�ci publicznej poprzez og³oszenie na tablicy i obiegówki.

3. Zebranie Wiejskie zwo³ywane na wniosek mieszkañ-
ców, Rady Miejskiej lub Burmistrza winno odbywaæ siê w termi-
nie 7 dni chyba, ¿e wnioskodawca proponuje termin pó�niejszy.

§ 19. 1. Zebranie Wiejskie jest wa¿ne, gdy mieszkañcy
So³ectwa zostali o nim prawid³owo zawiadomieni, zgodnie z wy-
mogami Statutu.

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

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

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

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

§ 21. 1. Zebranie Wiejskie jest uprawnione do przeprowa-
dzenia wyborów oraz podejmowania uchwa³ w obecno�ci co
najmniej 1/5 uprawnionych do g³osowania osób.

2. W przypadku braku okre�lonego w pkt. 1 quorum, na-
stêpnie Zebranie Mieszkañców So³ectwa odbywa siê po up³y-
wie 1/2 godziny od wyznaczonego I terminu Zebrania bez  wzglê-
du na ilo�æ osób uprawnionych do g³osowania, uchwa³y podej-
mowane w drugim terminie s¹ wi¹¿¹ce.

3. Uchwa³y Zebrania zapadaj¹ zwyk³¹ wiêkszo�ci¹ g³o-
sów , tzn. liczba g³osów "za" musi byæ wiêksza od g³osów "przeciw".

4. G³osowanie odbywa siê w sposób jawny. Zebranie mo¿e
postanowiæ o przeprowadzeniu tajnego g³osowania nad kon-
kretn¹ spraw¹.

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

Rozdzia³ V
Tryb wyboru So³tysa i Rady So³eckiej

§ 22. 1. Zebranie Wiejskie, na którym ma byæ dokonany
wybór So³tysa i cz³onków Rady   So³eckiej zarz¹dza Burmistrz. W
tym celu okre�la miejsce, dzieñ, godzinê Zebrania  Wiejskiego
oraz wyznacza przewodnicz¹cego Zebrania.

2. Postanowienia Burmistrza o zwo³aniu Zebrania Wiej-
skiego dla wyboru So³tysa  podaje siê do wiadomo�ci miesz-
kañców  So³ectwa co najmniej na 7 dni przed  wyznaczon¹ dat¹
Zebrania.

§ 23. 1. Wybory So³tysa, cz³onków Rady So³eckiej  lub od-
wo³anie przeprowadza komisja  w sk³adzie co najmniej 3 osób
wybranych spo�ród   uprawnionych uczestników Zebrania. Wy-
bory przeprowadza siê na kartkach do  g³osowania, opatrzonych
pieczêci¹ Rady  Gminy.

2. Do zadañ komisji nale¿y:
-  przyjêcie zg³oszeñ kandydatów,
- przeprowadzenie g³osowania,
- ustalenie wyników wyborów,
- og³oszenie wyników wyborów,

- sporz¹dzenie protoko³u o wynikach wyborów.
3. Protokó³ podpisuj¹ cz³onkowie  komisji oraz Przewod-

nicz¹cy Zebrania.

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

2. W pierwszej kolejno�ci nale¿y przeprowadziæ zg³osze-
nia kandydatów i g³osowanie  dla dokonania wyboru So³tysa. W
drugiej kolejno�ci wybory cz³onków Rady  So³eckiej.

§ 25. Za wybranych uwa¿a siê kandydatów, którzy uzyskali
najwiêksz¹ liczbê g³osów.

§ 26. Wyboru lub odwo³ania So³tysa i cz³onków Rady So-
³eckiej  dokonuje siê w g³osowaniu tajnym.

§ 27. 1. So³tys i cz³onkowie Rady  So³eckiej s¹ bezpo�red-
nio odpowiedzialni przed  Zebraniem Wiejskim i mog¹ byæ przez
Zebranie Wiejskie odwo³ani przed up³ywem  kadencji, je¿eli nie
wykonuj¹ swoich obowi¹zków, naruszaj¹ postanowienia  Statu-
tu i uchwa³y Zebrania lub dopu�cili siê czynu dyskwalifikuj¹ce-
go w opinii �rodowiska.  Uzasadniony wniosek o odwo³anie
z³o¿ony przez piêæ osób,  powinien byæ  poddany   g³osowaniu na
Zebraniu, na którym zosta³ zg³oszony lub na nastêpnym, w ter-
minie do jednego miesi¹ca.

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

§ 28. 1. W przypadku odwo³ania lub ust¹pienia So³tysa,
Burmistrz zwo³uje Zebranie Wiejskie dla wyboru nowego So³tysa.

2. Wybory dla uzupe³nienia sk³adu Rady So³eckiej lub wy-
brania nowego sk³adu ca³ej Rady So³eckiej, przeprowadza sa-
modzielnie Zebranie Wiejskie, zwo³ane przez So³tysa.

Rozdzia³ VI
Gospodarka fiansowa So³ectwapodarka finansowa so-

³ectwa
§ 29.1. So³ectwo prowadzi w³asn¹ gospodarkê finanso-

w¹ na podstawie rocznego planu   finansowo- rzeczowego,
uchwalonego przez Zebranie Wiejskie, który stanowi  integraln¹
czê�æ  bud¿etu gmin. Plan powinien byæ uchwalony w terminie
do 15  listopada roku poprzedzaj¹cego rok bud¿etowy.

2. So³ectwo uzgadnia plan finansowy i wszystkie jego zmia-
ny z Burmistrzem G³ogówka. Burmistrz mo¿e dokonaæ korekty
planu finansowego So³ectwa w przypadku: niewykonania za-
dañ obowi¹zkowych i naruszenia dyscypliny bud¿etowej.

3. So³ectwo dysponuje nastêpuj¹cymi �rodkami finanso-
wymi:

1) �rodkami wydzielonymi w bud¿ecie Gminy,
 2) op³atami z tytu³u prowadzenia dzia³alno�ci i posiada-

nia mienia komunalnego,
3) dobrowolnymi wp³atami osób fizycznych i prawnych,
4) saldem �rodków pieniê¿nych z roku ubieg³ego.
4.  Z posiadanych �rodków finansowych So³ectwo pokry-

wa koszty zwi¹zane z:
1) utrzymaniem mienia komunalnego przekazanego w za-

rz¹d So³ectwu,
2) dofinansowanie czynów spo³ecznych,
3) wyposa¿eniem, remontem i utrzymaniem dróg So³ectwa,
4) wydatkami zwi¹zanymi z utrzymaniem lokali i dzia³alno-

�ci organów So³ectwa,
5) dofinansowaniem dzia³alno�ci kulturalnej, o�wiatowej

i sportowej,
6) inne, wa¿ne cele So³ectwa, zgodnie z uchwa³¹ Zebra-

nia Wiejskiego, za zgod¹ Burmistrza.
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5. Czynno�ci prawne zwi¹zane z realizacj¹ powierzonych
So³ectwu spraw w  zakresie zadañ obowi¹zkowych podejmuje
Burmistrz, po uprzednim,  uzgodnieniu z So³tysem i przy uwzglêd-
nieniu planu finansowego So³ectwa.

6.  So³tys mo¿e podejmowaæ zobowi¹zania zgodnie z pla-
nem finansowym, po  uzyskaniu  kontrasygnaty Skarbnika Gminy.

7. So³ectwo mo¿e podejmowaæ zobowi¹zania do wysoko-
�ci posiadanych  �rodków. Zobowi¹zania przekraczaj¹ce stan
w³asnych �rodków musz¹ byæ   uzgodnione z Burmistrzem.

Rozdzia³ VII
Nadzór nad dzia³alno�ci¹ So³ectwa

§ 30.1. Rada Miejska sprawuje nadzór nad jednostkami
pomocniczymi w zakresie   wykonywanych zadañ.

2. Do podstawowych �rodków nadzoru nale¿y w szczegól-
no�ci:

 - dokonywanie oceny stanu So³ectwa na sesji,
 - dokonywanie lustracji So³ectwa,
- rozpatrywanie sprawozdañ z dzia³alno�ci gospodarczej,

finansowej i  spo³ecznej So³ectwa.
3. Dzia³alno�æ finansow¹  So³ectwa nadzoruje Skarbnik

Gminy.
4. Burmistrz zobowi¹zany jest czuwaæ, aby mienie So³ec-

twa nie by³o nara¿one na szkody i uszczuplenie oraz, aby docho-
dy So³ectwa i �wiadczenia pobierane na jego korzy�æ by³y wy-
datkowane zgodnie z prawem i Statutem So³ectwa.

5. Organy wykonawcze Gminy i podporz¹dkowane Gmi-
nie jednostki organizacyjne s¹ zobowi¹zane uwzglêdniaæ i re-
alizowaæ uchwa³y i opinie organów So³ectwa, udzielaj¹c odpo-
wiedzi w ci¹gu 14 dni a w razie zajêcia odmiennego stanowi-
ska,  przedstawiæ je wraz z uzasadnieniem.

6. Burmistrz , je¿eli uzna uchwa³y  So³ectwa za wykraczaj¹-
ce poza zakres przekazanych im kompetencji i sprzeczne z pra-
wem - powinien wstrzymaæ ich realizacjê.

7. Organy So³ectwa mog¹ wnie�æ sprzeciw do Burmistrza
na postêpowanie sprzeczne z pkt. 6, gdy narusza ono istotne
interesy mieszkañców.

8. Burmistrz badaj¹c sprzeciw:
1) uznaje jego zasadno�æ lub
2) w razie uwzglêdnienia sprzeciwu podejmuje decyzjê o

wstrzymaniu rozstrzygniêcia okre�lonego w pkt. 6 i wnosi spra-
wê pod obrady Rady Miejskiej, której uchwa³a ostatecznie roz-
strzyga sprawê.

Rozdzia³ VIII
Postanowienia koñcowe

§ 31. Zmiany Statutu dokonuje Rada Miejska.

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

Za³¹cznik
do uchwa³y Nr VII/70/2003

Rady Miejskiej w G³ogówku
z dnia 17 czerwca 2003 r.

STATUT  SO£ECTWA
MOCHÓW

Rozdzia³ I
Nazwa i teren dzia³ania

§ 1.1.Ogó³ mieszkañców So³ectwa  Mochów  stanowi sa-
morz¹d mieszkañców wsi.

2.Nazwa samorz¹du mieszkañców wsi brzmi: So³ectwo
Mochów.

§ 2. 1.So³ectwo Mochów jest jednostk¹ pomocnicz¹, któ-
rej mieszkañcy wspólnie z innymi so³ectwami i osiedlem  two-
rz¹ wspólnotê samorz¹dow¹ Gminy G³ogówek.

2.Samorz¹d mieszkañców wsi -So³ectwa Mochów  dzia³a
na podstawie przepisów prawa a w szczególno�ci:

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

- na podstawie Statutu Gminy G³ogówek,
- niniejszego Statutu.

§ 3. Teren dzia³ania So³ectwa obejmuje wie�   Mochów .

Rozdzia³ II.
Organizacja i zakres dzia³ania

§ 4. Organami So³ectwa s¹:
a)Zebranie Wiejskie
b) So³tys
c)Rada So³ectwa.

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

2.So³tys jest organem wykonawczym.
3.Rada So³ecka jest organem wspomagaj¹cym dzia³al-

no�æ So³ectwa.

§ 6. 1. Do zadañ samorz¹dów mieszkañców wsi - So³ec-
twa nale¿y:

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

b)kszta³towania zasad wspó³¿ycia spo³ecznego,
c)organizowania wspólnych prac na rzecz miejsca za-

mieszkania,
d)tworzenie pomocy s¹siedzkiej,
e)sprawowanie kontroli spo³ecznej nad dzia³alno�ci¹ jed-

nostek organizacyjnych, zwi¹zanych z warunkami ¿ycia na wsi.
2.Rada Miejska przekazuje So³ectwu mienie: nierucho-

mo�æ zabudowan¹ budynkiem by³ej szko³y w Mochowie.
3.So³ectwo zarz¹dza przekazanym mu przez Gminê uchwa-

³¹ mieniem komunalnym oraz mieniem bêd¹cym w jego posia-
daniu.

4.W zakresie zwyk³ego zarz¹du mieniem So³ectwo:
1)utrzymuje mienie w stanie nie pogorszonym,  poprzez

dokonywanie niezbêdnych napraw, konserwacji i remontów,
2)za³atwia bie¿¹ce sprawy zwi¹zane z eksploatacj¹ mie-

nia,
3)pobiera dochody i korzysta z mienia zgodnie z przezna-

czeniem,
4)mo¿e prowadziæ dzia³alno�æ  gospodarcz¹ z u¿yciem

mienia, którym zarz¹dza, w zakresie nie wykraczaj¹cym poza
zadania o charakterze u¿yteczno�ci publicznej,

5)mo¿e oddawaæ w najem, dzier¿awê lub do innego ko-
rzystania lokale, obiekty i grunty po uprzednim uzgodnieniu z
Burmistrzem G³ogówka zasad i warunków tych czynno�ci,

6)mo¿e zawieraæ umowy z osobami fizycznymi, prawnymi
i jednostkami organizacyjnymi nie posiadaj¹cymi osobowo�ci
prawnej w zakresie okre�lonym w pkt. 2 i 3,

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

§ 7. Zadania okre�lone w § 6 samorz¹d mieszkañców
wsi realizuje w szczególno�ci poprzez:
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1. Podejmowanie uchwa³ w sprawach So³ectwa.
2. Opiniowanie spraw nale¿¹cych do zakresu dzia³ania

samorz¹du mieszkañców.
3. Wspó³uczestnictwo w organizowaniu i przeprowadze-

niu przez Radê Miejsk¹ konsultacji spo³ecznej projektów uchwa³
Rady Miejskiej w sprawach o podstawowym znaczeniu dla
mieszkañców So³ectwa.

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

5. Wspó³pracê z radnymi z terenu  So³ectwa w zakresie
organizacji spotkañ z wyborcami, dy¿urów oraz kierowanie do
nich wniosków dotycz¹cych So³ectwa.

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

§ 8. 1. Do wy³¹cznej w³a�ciwo�ci Zebrania Wiejskiego
nale¿y:

a) wybór i odwo³anie So³tysa
b) wybór i odwo³anie Rady So³ectwa
c) uchwalenie rocznego planu rzeczowo - finansowego

oraz dokonywania w nim zmian
d) opiniowanie o prawach w³asno�ci, u¿ytkowania, zby-

wania lub w innych sprawach rzeczowych i maj¹tkowych zwa-
nych mieniem gminnym

e) opiniowanie celowo�ci utworzenia, poszerzenia i likwi-
dacji So³ectwa lub powo³ywanie jednostek ni¿szego rzêdu.

§ 9. 1. Uchwa³y i opinie Zebrania Wiejskiego So³tys prze-
kazuje Burmistrzowi G³ogówka.

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

3. O sposobie za³atwienia spraw Burmistrz informuje Ze-
branie Wiejskie i So³tysa.

§ 10. Samorz¹d mieszkañców wsi mo¿e uczestniczyæ w
postêpowaniu administracyjnym na zasadach ustalonych w
Kodeksie postêpowania administracyjnego dla organizacji, je-
¿eli to jest uzasadnione celami statutowymi samorz¹du i gdy za
tym przemawia interes spo³eczny mieszkañców So³ectwa.

§ 11. Dla realizacji wspólnych przedsiêwziêæ  samorz¹d
mieszkañców wsi nawi¹zuje wspó³pracê z samorz¹dami miesz-
kañców s¹siednich so³ectw i osiedla, zawiera porozumienia,
okre�laj¹c zakres i sposób wykonywania wspólnych zadañ, mo¿e
podejmowaæ wspólne uchwa³y.

Rozdzia³ III
So³tys i Rada So³ecka

§ 12. 1. Kadencja So³tysa, Rady So³eckiej i innych orga-
nów powo³anych przez Zebranie Wiejskie trwa cztery lata.

2. Dzia³alno�æ So³tysa i Rady So³eckiej ma charakter spo-
³eczny,  Przewodnicz¹cym Rady So³eckiej jest So³tys.

§ 13. 1. Do obowi¹zków So³tysa nale¿y w szczególno�ci:
1) zwo³ywanie Zebrañ Wiejskich,
2) zwo³ywanie posiedzeñ Rady So³eckiej,
3) dzia³anie stosowne do wskazañ Zebrania Wiejskiego,
4) wp³ywanie na wykorzystanie aktywno�ci mieszkañców

s³u¿¹cej poprawie gospodarki i warunków ¿ycia w So³ectwie,
5) reprezentowanie mieszkañców So³ectwa na zewn¹trz,
6) uczestniczenie w naradach So³tysów,
7) pe³nienie roli mê¿a zaufania w miejscowym �rodowisku,
8) wykonywanie powierzonych mu przepisami prawa z

zakresu administracji publicznej,

9) prowadzenie zarz¹du, administracji, gospodarki tymi
sk³adnikami mienia i �rodkami finansowymi, które Gmina prze-
kaza³a So³ectwu do korzystania. Akceptowanie dokumentów z
tym zwi¹zanych,

10) opiniowanie wniosków mieszkañców So³ectwa w
sprawie przyznania im zasi³ków i innej pomocy, jak równie¿ wnio-
sków o ulgi z zakresu podatków, op³at i innych nale¿no�ci,

11) potwierdzenie okoliczno�ci, których przy za³atwieniu
spraw przez mieszkañców  wymagaj¹ przepisy prawa,

12) sporz¹dzanie sprawozdañ z dzia³alno�ci So³ectwa,
13) wykonywanie innych zadañ nale¿¹cych do So³tysa z

mocy ogólnie obowi¹zuj¹cych przepisów m.in. w zakresie obron-
no�ci i ochrony po¿arowej, inkasa niektórych podatków i op³at,
zapobieganie klêskom ¿ywio³owym oraz usuwanie ich skutków,

14) prowadzenie teczki zawieraj¹cej:
- Statut So³ectwa,
 - protoko³y z Zebrañ So³eckich,
 - sprawozdania i umowy
15) protokó³ z Zebrania So³eckiego winien zawieraæ:
- skrócony opis dyskusji,
- wnioski i uchwa³y przy czym w sprawach poddawanych

pod g³osowanie winien byæ ujêty zapis jak¹ ilo�ci¹ g³osów od-
dano "za" i  "przeciw"  i  " wstrzymuj¹cych siê",

 -za³¹czon¹ listê osób obecnych na Zebraniu.
2. Na Zebraniach Wiejskich So³tys przedk³ada co najmniej

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

3. So³tys mo¿e braæ udzia³ w sesjach Rady Miejskiej.
4. Na sesjach Rady Miejskiej So³tysowi przys³uguje pra-

wo wystêpowania z g³osem doradczym. Mo¿e równie¿ zg³aszaæ
wnioski w imieniu Zebrania Mieszkañców.

§ 14.1. Przy wykonywaniu swoich zadañ,  So³tys wspó³-
dzia³a z Rad¹ So³eck¹:

Rada So³ecka sk³ada siê z 3 - 7 osób, w tym So³tys.
2. Do obowi¹zków Rady So³eckiej nale¿y wspomaganie

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

3. Posiedzenia Rady So³eckiej odbywaj¹ siê co najmniej
1 raz na kwarta³. Posiedzeniom przewodniczy So³tys.

4. Radny z So³ectwa obligatoryjnie uczestniczy w posie-
dzeniu Rady.

5. Rada So³ecka w szczególno�ci:
1) opracowuje i przedk³ada na Zebraniu projekty uchwa³ w spra-

wach bêd¹cych przedmiotem rozpatrywania przez Zebranie,
2) dokonywanie rozliczenia finansowego z zakresu admi-

nistrowania mieniem komunalnym znajduj¹cym siê na terenie
So³ectwa,

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

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

5) organizuje wykonywanie uchwa³ Zebrania Wiejskiego
oraz kontroluje ich realizacjê,

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

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

8) Na Zebraniach Wiejskich So³tys sk³ada informacjê o
dzia³alno�ci Rady So³eckiej.
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           Rozdzia³  IV
Zasady i tryb zwo³ywania Zebrañ Wiejskich oraz wa-

runki wa¿no�ci podejmowania uchwa³

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

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

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

§ 18. 1. Zebranie Wiejskie odbywa siê w miarê istniej¹-
cych potrzeb, jednak nie rzadziej ni¿ 2 razy w roku.

2. Termin i miejsce Zebrania Wiejskiego podaje siê do
wiadomo�ci publicznej poprzez og³oszenie na tablicy i obiegówki.

3. Zebranie Wiejskie zwo³ywane na wniosek mieszkañ-
ców, Rady Miejskiej lub Burmistrza winno odbywaæ siê w termi-
nie 7 dni chyba, ¿e wnioskodawca proponuje termin pó�niejszy.

§ 19. 1. Zebranie Wiejskie jest wa¿ne, gdy mieszkañcy
So³ectwa zostali o nim prawid³owo zawiadomieni, zgodnie z wy-
mogami Statutu.

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

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

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

§ 20. W celu udzielenia So³tysowi sta³ej pomocy w przygotowa-
niu materia³ów i w organizacji zebrañ, Burmistrz wyznacza poszcze-
gólnych pracowników Urzêdu Gminy do kontaktów z So³ectwem.

§ 21. 1. Zebranie Wiejskie jest uprawnione do przeprowa-
dzenia wyborów oraz podejmowania uchwa³ w obecno�ci co
najmniej 1/5 uprawnionych do g³osowania osób.

2. W przypadku braku okre�lonego w pkt. 1 quorum, na-
stêpnie Zebranie Mieszkañców So³ectwa odbywa siê po up³y-
wie 1/2 godziny od wyznaczonego I terminu Zebrania bez  wzglê-
du na ilo�æ osób uprawnionych do g³osowania, uchwa³y podej-
mowane w drugim terminie s¹ wi¹¿¹ce.

3. Uchwa³y Zebrania zapadaj¹ zwyk³¹ wiêkszo�ci¹ g³o-
sów , tzn. liczba g³osów "za" musi byæ wiêksza od g³osów "przeciw".

4. G³osowanie odbywa siê w sposób jawny. Zebranie mo¿e
postanowiæ o przeprowadzeniu tajnego g³osowania nad kon-
kretn¹ spraw¹.

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

Rozdzia³ V
Tryb wyboru So³tysa i Rady So³eckiej

§ 22. 1. Zebranie Wiejskie, na którym ma byæ dokonany
wybór So³tysa i cz³onków Rady   So³eckiej zarz¹dza Burmistrz. W
tym celu okre�la miejsce, dzieñ, godzinê Zebrania  Wiejskiego
oraz wyznacza przewodnicz¹cego Zebrania.

2. Postanowienia Burmistrza o zwo³aniu Zebrania Wiej-
skiego dla wyboru So³tysa  podaje siê do wiadomo�ci miesz-
kañców  So³ectwa co najmniej na 7 dni przed  wyznaczon¹ dat¹
Zebrania.

§ 23. 1. Wybory So³tysa, cz³onków Rady So³eckiej  lub od-

wo³anie przeprowadza komisja  w sk³adzie co najmniej 3 osób
wybranych spo�ród   uprawnionych uczestników Zebrania. Wy-
bory przeprowadza siê na kartkach do  g³osowania, opatrzonych
pieczêci¹ Rady  Gminy.

2. Do zadañ komisji nale¿y:
-  przyjêcie zg³oszeñ kandydatów,
- przeprowadzenie g³osowania,
- ustalenie wyników wyborów,
- og³oszenie wyników wyborów,
- sporz¹dzenie protoko³u o wynikach wyborów.
3. Protokó³ podpisuj¹ cz³onkowie  komisji oraz Przewod-

nicz¹cy Zebrania.

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

2. W pierwszej kolejno�ci nale¿y przeprowadziæ zg³osze-
nia kandydatów i g³osowanie  dla dokonania wyboru So³tysa. W
drugiej kolejno�ci wybory cz³onków Rady  So³eckiej.

§ 25. Za wybranych uwa¿a siê kandydatów, którzy uzyskali
najwiêksz¹ liczbê g³osów.

§ 26. Wyboru lub odwo³ania So³tysa i cz³onków Rady So-
³eckiej  dokonuje siê w g³osowaniu tajnym.

§ 27. 1. So³tys i cz³onkowie Rady  So³eckiej s¹ bezpo�red-
nio odpowiedzialni przed  Zebraniem Wiejskim i mog¹ byæ przez
Zebranie Wiejskie odwo³ani przed up³ywem  kadencji, je¿eli nie
wykonuj¹ swoich obowi¹zków, naruszaj¹ postanowienia  Statu-
tu i uchwa³y Zebrania lub dopu�cili siê czynu dyskwalifikuj¹ce-
go w opinii �rodowiska.  Uzasadniony wniosek o odwo³anie
z³o¿ony przez piêæ osób,  powinien byæ  poddany   g³osowaniu na
Zebraniu, na którym zosta³ zg³oszony lub na nastêpnym, w ter-
minie do jednego miesi¹ca.

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

§ 28. 1. W przypadku odwo³ania lub ust¹pienia So³tysa,
Burmistrz zwo³uje Zebranie Wiejskie dla wyboru nowego So³tysa.

2. Wybory dla uzupe³nienia sk³adu Rady So³eckiej lub wy-
brania nowego sk³adu ca³ej Rady So³eckiej, przeprowadza sa-
modzielnie Zebranie Wiejskie, zwo³ane przez So³tysa.

Rozdzia³ VI
Gospodarka finansowa So³ectwa

§ 29.1. So³ectwo prowadzi w³asn¹ gospodarkê finanso-
w¹ na podstawie rocznego planu   finansowo- rzeczowego,
uchwalonego przez Zebranie Wiejskie, który stanowi  integraln¹
czê�æ  bud¿etu gmin. Plan powinien byæ uchwalony w terminie
do 15  listopada roku poprzedzaj¹cego rok bud¿etowy.

2. So³ectwo uzgadnia plan finansowy i wszystkie jego zmia-
ny z Burmistrzem G³ogówka. Burmistrz mo¿e dokonaæ korekty
planu finansowego So³ectwa w przypadku: niewykonania za-
dañ obowi¹zkowych i naruszenia dyscypliny bud¿etowej.

3. So³ectwo dysponuje nastêpuj¹cymi �rodkami finanso-
wymi:

 1) �rodkami wydzielonymi w bud¿ecie Gminy,
 2) op³atami z tytu³u prowadzenia dzia³alno�ci i posiada-

nia mienia komunalnego,
3) dobrowolnymi wp³atami osób fizycznych i prawnych,
4) saldem �rodków pieniê¿nych z roku ubieg³ego.
4.  Z posiadanych �rodków finansowych So³ectwo pokry-

wa koszty zwi¹zane z:
1) utrzymaniem mienia komunalnego przekazanego w za-

rz¹d So³ectwu,
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2) dofinansowanie czynów spo³ecznych,
3) wyposa¿eniem, remontem i utrzymaniem dróg So³ectwa,
4) wydatkami zwi¹zanymi z utrzymaniem lokali i dzia³alno-

�ci organów So³ectwa,
5) dofinansowaniem dzia³alno�ci kulturalnej, o�wiato-

wej i sportowej,
6) inne, wa¿ne cele So³ectwa, zgodnie z uchwa³¹ Zebra-

nia Wiejskiego, za zgod¹ Burmistrza.
5. Czynno�ci prawne zwi¹zane z realizacj¹ powierzonych

So³ectwu spraw w  zakresie zadañ obowi¹zkowych podejmuje
Burmistrz, po uprzednim,  uzgodnieniu z So³tysem i przy uwzglêd-
nieniu planu finansowego So³ectwa.

6.  So³tys mo¿e podejmowaæ zobowi¹zania zgodnie z planem
finansowym, po  uzyskaniu  kontrasygnaty Skarbnika Gminy.

7. So³ectwo mo¿e podejmowaæ zobowi¹zania do wysoko-
�ci posiadanych  �rodków. Zobowi¹zania przekraczaj¹ce stan
w³asnych �rodków musz¹ byæ   uzgodnione z Burmistrzem.

Rozdzia³ VII
Nadzór nad dzia³alno�ci¹ So³ectwa

§ 30.1. Rada Miejska sprawuje nadzór nad jednostkami
pomocniczymi w zakresie  wykonywanych zadañ.

2. Do podstawowych �rodków nadzoru nale¿y w szczególno-
�ci:  - dokonywanie oceny stanu So³ectwa na sesji,

 - dokonywanie lustracji So³ectwa,
- rozpatrywanie sprawozdañ z dzia³alno�ci gospodarczej,

finansowej i  spo³ecznej So³ectwa.
3. Dzia³alno�æ finansow¹  So³ectwa nadzoruje Skarbnik

Gminy.
4. Burmistrz zobowi¹zany jest czuwaæ, aby mienie So³ec-

twa nie by³o nara¿one na szkody i uszczuplenie oraz, aby docho-
dy So³ectwa i �wiadczenia pobierane na jego korzy�æ by³y wy-
datkowane zgodnie z prawem i Statutem So³ectwa.

5. Organy wykonawcze Gminy i podporz¹dkowane Gminie jed-
nostki organizacyjne s¹ zobowi¹zane uwzglêdniaæ i realizowaæ uchwa-
³y i opinie organów So³ectwa, udzielaj¹c odpowiedzi w ci¹gu 14 dni a
w razie zajêcia odmiennego stanowiska,  przedstawiæ je wraz z uza-
sadnieniem.

6. Burmistrz , je¿eli uzna uchwa³y  So³ectwa za wykraczaj¹-
ce poza zakres przekazanych im kompetencji i sprzeczne z pra-
wem - powinien wstrzymaæ ich realizacjê.

7. Organy So³ectwa mog¹ wnie�æ sprzeciw do Burmistrza
na postêpowanie sprzeczne z pkt. 6, gdy narusza ono istotne
interesy mieszkañców.

8. Burmistrz badaj¹c sprzeciw:
1) uznaje jego zasadno�æ lub
2) w razie uwzglêdnienia sprzeciwu podejmuje decyzjê o

wstrzymaniu rozstrzygniêcia okre�lonego w pkt. 6 i wnosi spra-
wê pod obrady Rady Miejskiej, której uchwa³a ostatecznie roz-
strzyga sprawê.

Rozdzia³ VIII
Postanowienia koñcowe

§ 31. Zmiany Statutu dokonuje Rada Miejska.

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

Za³¹cznik
do uchwa³y Nr VII/70/2003

Rady Miejskiej w G³ogówku
z dnia 17 czerwca 2003 r.

STATUT  SO£ECTWA
RAC£AWICE  �L¥SKIE

Rozdzia³ I
Nazwa i teren dzia³ania

§ 1.1.Ogó³ mieszkañców So³ectwa Rac³awice �l¹skie  stanowi
samorz¹d mieszkañców wsi.

2.Nazwa samorz¹du mieszkañców wsi brzmi:  So³ectwo   Ra-
c³awice �l¹skie.

§ 2. 1.So³ectwo  Rac³awice �l¹skie  jest jednostk¹ pomocnicz¹,
której mieszkañcy wspólnie z innymi so³ectwami i osiedlem  tworz¹
wspólnotê samorz¹dow¹ Gminy G³ogówek.

2.Samorz¹d mieszkañców wsi -So³ectwa Rac³awice �l¹skie
dzia³a na podstawie przepisów prawa a w szczególno�ci:

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

- na podstawie Statutu Gminy G³ogówek,
- niniejszego Statutu.

§ 3. Teren dzia³ania So³ectwa obejmuje wie�  Rac³awice �l¹skie
o obszarze 1619 ha.

Rozdzia³ II
Organizacja i zakres dzia³ania

§ 4. Organami So³ectwa s¹:
a)Zebranie Wiejskie
b) So³tys
c)Rada So³ectwa.

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

2.So³tys jest organem wykonawczym.
3.Rada So³ecka jest organem wspomagaj¹cym dzia³al-

no�æ So³ectwa.

§ 6. 1. Do zadañ samorz¹dów mieszkañców wsi - So³ec-
twa nale¿y:

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

b)kszta³towania zasad wspó³¿ycia spo³ecznego,
c)organizowania wspólnych prac na rzecz miejsca za-

mieszkania,
d)tworzenie pomocy s¹siedzkiej,
e)sprawowanie kontroli spo³ecznej nad dzia³alno�ci¹ jed-

nostek organizacyjnych, zwi¹zanych z warunkami ¿ycia na wsi.
2.Rada Miejska przekazuje So³ectwu mienie: komunalne

Dom Ludowy, stanowi¹cy nieruchomo�æ po³o¿on¹ w Rac³awi-
cach �l¹skich przy ul. Prudnickiej 16, dzia³ka nr 1027/mapa 5,
zabudowany budynkiem u¿ytkowo-mieszkalnym.

3.So³ectwo zarz¹dza przekazanym mu przez Gminê uchwa³¹
mieniem komunalnym oraz mieniem bêd¹cym w jego posiadaniu.

4.W zakresie zwyk³ego zarz¹du mieniem So³ectwo:
1)utrzymuje mienie w stanie nie pogorszonym,  poprzez

dokonywanie niezbêdnych napraw, konserwacji i remontów,
2)za³atwia bie¿¹ce sprawy zwi¹zane z eksploatacj¹ mienia,
3)pobiera dochody i korzysta z mienia zgodnie z przezna-

czeniem,
4)mo¿e prowadziæ dzia³alno�æ  gospodarcz¹ z u¿yciem

mienia, którym zarz¹dza, w zakresie nie wykraczaj¹cym poza
zadania o charakterze u¿yteczno�ci publicznej,
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5)mo¿e oddawaæ w najem, dzier¿awê lub do innego ko-
rzystania lokale, obiekty i grunty po uprzednim uzgodnieniu z
Burmistrzem G³ogówka zasad i warunków tych czynno�ci,

6)mo¿e zawieraæ umowy z osobami fizycznymi, prawnymi
i jednostkami organizacyjnymi nie posiadaj¹cymi osobowo�ci
prawnej w zakresie okre�lonym w pkt. 2 i 3,

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

§ 7. Zadania okre�lone w § 6 samorz¹d mieszkañców
wsi realizuje w szczególno�ci poprzez:

1. Podejmowanie uchwa³ w sprawach So³ectwa.
2. Opiniowanie spraw nale¿¹cych do zakresu dzia³ania

samorz¹du mieszkañców.
3. Wspó³uczestnictwo w organizowaniu i przeprowadze-

niu przez Radê Miejsk¹ konsultacji spo³ecznej projektów uchwa³
Rady Miejskiej w sprawach o podstawowym znaczeniu dla
mieszkañców So³ectwa.

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

5. Wspó³pracê z radnymi z terenu  So³ectwa w zakresie
organizacji spotkañ z wyborcami, dy¿urów oraz kierowanie do
nich wniosków dotycz¹cych So³ectwa.

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

§ 8. 1. Do wy³¹cznej w³a�ciwo�ci Zebrania Wiejskiego
nale¿y:

a) wybór i odwo³anie So³tysa
b) wybór i odwo³anie Rady So³ectwa
c) uchwalenie rocznego planu rzeczowo - finansowego

oraz dokonywania w nim zmian
d) opiniowanie o prawach w³asno�ci, u¿ytkowania, zby-

wania lub w innych sprawach rzeczowych i maj¹tkowych zwa-
nych mieniem gminnym

e) opiniowanie celowo�ci utworzenia, poszerzenia i likwi-
dacji So³ectwa lub powo³ywanie jednostek ni¿szego rzêdu.

§ 9. 1. Uchwa³y i opinie Zebrania Wiejskiego So³tys prze-
kazuje Burmistrzowi G³ogówka.

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

3. O sposobie za³atwienia spraw Burmistrz informuje Ze-
branie Wiejskie i So³tysa.

§ 10. Samorz¹d mieszkañców wsi mo¿e uczestniczyæ w
postêpowaniu administracyjnym na zasadach ustalonych w
Kodeksie postêpowania administracyjnego dla organizacji, je-
¿eli to jest uzasadnione celami statutowymi samorz¹du i gdy za
tym przemawia interes spo³eczny mieszkañców So³ectwa.

§ 11. Dla realizacji wspólnych przedsiêwziêæ  samorz¹d
mieszkañców wsi nawi¹zuje wspó³pracê z samorz¹dami miesz-
kañców s¹siednich so³ectw i osiedla, zawiera porozumienia,
okre�laj¹c zakres i sposób wykonywania wspólnych zadañ, mo¿e
podejmowaæ wspólne uchwa³y.

Rozdzia³ III
So³tys i Rada So³ecka

§ 12. 1. Kadencja So³tysa, Rady So³eckiej i innych orga-
nów powo³anych przez Zebranie Wiejskie trwa cztery lata.

2. Dzia³alno�æ So³tysa i Rady So³eckiej ma charakter spo-
³eczny,  Przewodnicz¹cym Rady So³eckiej jest So³tys.

§ 13. 1. Do obowi¹zków So³tysa nale¿y w szczególno�ci:
1) zwo³ywanie Zebrañ Wiejskich,
2) zwo³ywanie posiedzeñ Rady So³eckiej,
3) dzia³anie stosowne do wskazañ Zebrania Wiejskiego,
4) wp³ywanie na wykorzystanie aktywno�ci mieszkañców

s³u¿¹cej poprawie gospodarki i warunków ¿ycia w So³ectwie,
5) reprezentowanie mieszkañców So³ectwa na zewn¹trz,
6) uczestniczenie w naradach So³tysów,
7) pe³nienie roli mê¿a zaufania w miejscowym �rodowisku,
8) wykonywanie powierzonych mu przepisami prawa z

zakresu administracji publicznej,
9) prowadzenie zarz¹du, administracji, gospodarki tymi

sk³adnikami mienia i �rodkami finansowymi, które Gmina prze-
kaza³a So³ectwu do korzystania. Akceptowanie dokumentów z
tym zwi¹zanych,

10) opiniowanie wniosków mieszkañców So³ectwa w
sprawie przyznania im zasi³ków i innej pomocy, jak równie¿ wnio-
sków o ulgi z zakresu podatków, op³at i innych nale¿no�ci,

11) potwierdzenie okoliczno�ci, których przy za³atwieniu
spraw przez mieszkañców  wymagaj¹ przepisy prawa,

12) sporz¹dzanie sprawozdañ z dzia³alno�ci So³ectwa,
13) wykonywanie innych zadañ nale¿¹cych do So³tysa z

mocy ogólnie obowi¹zuj¹cych przepisów m.in. w zakresie obron-
no�ci i ochrony po¿arowej, inkasa niektórych podatków i op³at,
zapobieganie klêskom ¿ywio³owym oraz usuwanie ich skutków,

14) prowadzenie teczki zawieraj¹cej:
- Statut So³ectwa,
 - protoko³y z Zebrañ So³eckich,
 - sprawozdania i umowy
15) protokó³ z Zebrania So³eckiego winien zawieraæ:
- skrócony opis dyskusji,
- wnioski i uchwa³y przy czym w sprawach poddawanych

pod g³osowanie winien byæ ujêty zapis jak¹ ilo�ci¹ g³osów od-
dano "za" i  "przeciw"  i  " wstrzymuj¹cych siê",

 -za³¹czon¹ listê osób obecnych na Zebraniu.
2. Na Zebraniach Wiejskich So³tys przedk³ada co najmniej

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

3. So³tys mo¿e braæ udzia³ w sesjach Rady Miejskiej.
4. Na sesjach Rady Miejskiej So³tysowi przys³uguje pra-

wo wystêpowania z g³osem doradczym. Mo¿e równie¿ zg³aszaæ
wnioski w imieniu Zebrania Mieszkañców.

§ 14.1. Przy wykonywaniu swoich zadañ,  So³tys wspó³-
dzia³a z Rad¹ So³eck¹:

Rada So³ecka sk³ada siê z 3 - 11 osób, w tym So³tys.
2. Do obowi¹zków Rady So³eckiej nale¿y wspomaganie

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

3. Posiedzenia Rady So³eckiej odbywaj¹ siê co najmniej
1 raz na kwarta³. Posiedzeniom przewodniczy So³tys.

4. Radny z So³ectwa obligatoryjnie uczestniczy w posie-
dzeniu Rady.

5. Rada So³ecka w szczególno�ci:
1) opracowuje i przedk³ada na Zebraniu projekty uchwa³ w spra-

wach bêd¹cych przedmiotem rozpatrywania przez Zebranie,
2) dokonywanie rozliczenia finansowego z zakresu administro-

wania mieniem komunalnym znajduj¹cym siê na terenie So³ectwa,
3) opracowuje i przedk³ada na Zebraniu Wiejskim projekty pro-

gramów pracy samorz¹du,
4) wystêpuje wobec Zebrania Wiejskiego z inicjatywami doty-

cz¹cymi udzia³u mieszkañców w rozwi¹zywaniu problemów So³ec-
twa i realizacji zadañ samorz¹du,

5) organizuje wykonywanie uchwa³ Zebrania Wiejskiego oraz
kontroluje ich realizacjê,

Dziennik Urzêdowy
Województwa Opolskiego Nr 60         Poz. 1147- 5337-



Dziennik Urzêdowy
Województwa Opolskiego Nr 60

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

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

8) Na Zebraniach Wiejskich So³tys sk³ada informacjê o dzia³al-
no�ci Rady So³eckiej.

Rozdzia³  IV
Zasady i tryb zwo³ywania Zebrañ Wiejskich oraz wa-

runki wa¿no�ci podejmowania uchwa³

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

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

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

§ 18. 1. Zebranie Wiejskie odbywa siê w miarê istniej¹-
cych potrzeb, jednak nie rzadziej ni¿ 2 razy w roku.

2. Termin i miejsce Zebrania Wiejskiego podaje siê do
wiadomo�ci publicznej poprzez og³oszenie na tablicy i obiegówki.

3. Zebranie Wiejskie zwo³ywane na wniosek mieszkañ-
ców, Rady Miejskiej lub Burmistrza winno odbywaæ siê w termi-
nie 7 dni chyba, ¿e wnioskodawca proponuje termin pó�niejszy.

§ 19. 1. Zebranie Wiejskie jest wa¿ne, gdy mieszkañcy
So³ectwa zostali o nim prawid³owo zawiadomieni, zgodnie z wy-
mogami Statutu.

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

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

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

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

§ 21. 1. Zebranie Wiejskie jest uprawnione do przeprowa-
dzenia wyborów oraz podejmowania uchwa³ w obecno�ci co
najmniej 1/5 uprawnionych do g³osowania osób.

2. W przypadku braku okre�lonego w pkt. 1 quorum, na-
stêpnie Zebranie Mieszkañców So³ectwa odbywa siê po up³y-
wie 1/2 godziny od wyznaczonego I terminu Zebrania bez  wzglê-
du na ilo�æ osób uprawnionych do g³osowania, uchwa³y podej-
mowane w drugim terminie s¹ wi¹¿¹ce.

3. Uchwa³y Zebrania zapadaj¹ zwyk³¹ wiêkszo�ci¹ g³o-
sów , tzn. liczba g³osów "za" musi byæ wiêksza od g³osów "przeciw".

4. G³osowanie odbywa siê w sposób jawny. Zebranie mo¿e
postanowiæ o przeprowadzeniu tajnego g³osowania nad kon-
kretn¹ spraw¹.

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

Rozdzia³ V
Tryb wyboru So³tysa i Rady So³eckiej

§ 22. 1. Zebranie Wiejskie, na którym ma byæ dokonany
wybór So³tysa i cz³onków Rady   So³eckiej zarz¹dza Burmistrz. W

tym celu okre�la miejsce, dzieñ, godzinê Zebrania  Wiejskiego
oraz wyznacza przewodnicz¹cego Zebrania.

2. Postanowienia Burmistrza o zwo³aniu Zebrania Wiej-
skiego dla wyboru So³tysa  podaje siê do wiadomo�ci miesz-
kañców  So³ectwa co najmniej na 7 dni przed  wyznaczon¹ dat¹
Zebrania.

§ 23. 1. Wybory So³tysa, cz³onków Rady So³eckiej  lub od-
wo³anie przeprowadza komisja  w sk³adzie co najmniej 3 osób
wybranych spo�ród   uprawnionych uczestników Zebrania. Wy-
bory przeprowadza siê na kartkach do  g³osowania, opatrzonych
pieczêci¹ Rady  Gminy.

2. Do zadañ komisji nale¿y:
-  przyjêcie zg³oszeñ kandydatów,
- przeprowadzenie g³osowania,
- ustalenie wyników wyborów,
- og³oszenie wyników wyborów,
- sporz¹dzenie protoko³u o wynikach wyborów.
3. Protokó³ podpisuj¹ cz³onkowie  komisji oraz Przewod-

nicz¹cy Zebrania.

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

2. W pierwszej kolejno�ci nale¿y przeprowadziæ zg³osze-
nia kandydatów i g³osowanie  dla dokonania wyboru So³tysa. W
drugiej kolejno�ci wybory cz³onków Rady  So³eckiej.

§ 25. Za wybranych uwa¿a siê kandydatów, którzy uzyskali
najwiêksz¹ liczbê g³osów.

§ 26. Wyboru lub odwo³ania So³tysa i cz³onków Rady So-
³eckiej  dokonuje siê w g³osowaniu tajnym.

§ 27. 1. So³tys i cz³onkowie Rady  So³eckiej s¹ bezpo�red-
nio odpowiedzialni przed  Zebraniem Wiejskim i mog¹ byæ przez
Zebranie Wiejskie odwo³ani przed up³ywem  kadencji, je¿eli nie
wykonuj¹ swoich obowi¹zków, naruszaj¹ postanowienia  Statu-
tu i uchwa³y Zebrania lub dopu�cili siê czynu dyskwalifikuj¹ce-
go w opinii �rodowiska.  Uzasadniony wniosek o odwo³anie
z³o¿ony przez piêæ osób,  powinien byæ  poddany   g³osowaniu na
Zebraniu, na którym zosta³ zg³oszony lub na nastêpnym, w ter-
minie do jednego miesi¹ca.

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

§ 28. 1. W przypadku odwo³ania lub ust¹pienia So³tysa,
Burmistrz zwo³uje Zebranie Wiejskie dla wyboru nowego So³tysa.

2. Wybory dla uzupe³nienia sk³adu Rady So³eckiej lub wy-
brania nowego sk³adu ca³ej Rady So³eckiej, przeprowadza sa-
modzielnie Zebranie Wiejskie, zwo³ane przez So³tysa.

Rozdzia³ VI
Gospodarka finansowa So³ectwa

§ 29.1. So³ectwo prowadzi w³asn¹ gospodarkê finanso-
w¹ na podstawie rocznego planu   finansowo- rzeczowego,
uchwalonego przez Zebranie Wiejskie, który stanowi  integraln¹
czê�æ  bud¿etu gmin. Plan powinien byæ uchwalony w terminie
do 15  listopada roku poprzedzaj¹cego rok bud¿etowy.

2. So³ectwo uzgadnia plan finansowy i wszystkie jego zmia-
ny z Burmistrzem G³ogówka. Burmistrz mo¿e dokonaæ korekty
planu finansowego So³ectwa w przypadku: niewykonania za-
dañ obowi¹zkowych i naruszenia dyscypliny bud¿etowej.

3. So³ectwo dysponuje nastêpuj¹cymi �rodkami finansowymi:
1) �rodkami wydzielonymi w bud¿ecie Gminy,
 2) op³atami z tytu³u prowadzenia dzia³alno�ci i posiadania mie-

nia komunalnego,
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3) dobrowolnymi wp³atami osób fizycznych i prawnych,
4) saldem �rodków pieniê¿nych z roku ubieg³ego.
4.  Z posiadanych �rodków finansowych So³ectwo pokrywa

koszty zwi¹zane z:
1) utrzymaniem mienia komunalnego przekazanego w zarz¹d

So³ectwu,
2) dofinansowanie czynów spo³ecznych,
3) wyposa¿eniem, remontem i utrzymaniem dróg So³ectwa,
4) wydatkami zwi¹zanymi z utrzymaniem lokali i dzia³alno-

�ci organów So³ectwa,
5) dofinansowaniem dzia³alno�ci kulturalnej, o�wiatowej

i sportowej,
6) inne, wa¿ne cele So³ectwa, zgodnie z uchwa³¹ Zebra-

nia Wiejskiego, za zgod¹ Burmistrza.
5. Czynno�ci prawne zwi¹zane z realizacj¹ powierzonych

So³ectwu spraw w  zakresie zadañ obowi¹zkowych podejmuje
Burmistrz, po uprzednim,  uzgodnieniu z So³tysem i przy uwzglêd-
nieniu planu finansowego So³ectwa.

6.  So³tys mo¿e podejmowaæ zobowi¹zania zgodnie z planem
finansowym, po  uzyskaniu  kontrasygnaty Skarbnika Gminy.

7. So³ectwo mo¿e podejmowaæ zobowi¹zania do wysoko-
�ci posiadanych  �rodków. Zobowi¹zania przekraczaj¹ce stan
w³asnych �rodków musz¹ byæ   uzgodnione z Burmistrzem.

Rozdzia³ VII
Nadzór nad dzia³alno�ci¹ So³ectwa

§ 30.1. Rada Miejska sprawuje nadzór nad jednostkami
pomocniczymi w zakresie   wykonywanych zadañ.

2. Do podstawowych �rodków nadzoru nale¿y w szczegól-
no�ci:

 - dokonywanie oceny stanu So³ectwa na sesji,
 - dokonywanie lustracji So³ectwa,
- rozpatrywanie sprawozdañ z dzia³alno�ci gospodarczej,

finansowej i  spo³ecznej So³ectwa.
3. Dzia³alno�æ finansow¹  So³ectwa nadzoruje Skarbnik Gmi-

ny.
4. Burmistrz zobowi¹zany jest czuwaæ, aby mienie So³ec-

twa nie by³o nara¿one na szkody i uszczuplenie oraz, aby docho-
dy So³ectwa i �wiadczenia pobierane na jego korzy�æ by³y wy-
datkowane zgodnie z prawem i Statutem So³ectwa.

5. Organy wykonawcze Gminy i podporz¹dkowane Gmi-
nie jednostki organizacyjne s¹ zobowi¹zane uwzglêdniaæ i re-
alizowaæ uchwa³y i opinie organów So³ectwa, udzielaj¹c odpo-
wiedzi w ci¹gu 14 dni a w razie zajêcia odmiennego stanowi-
ska,  przedstawiæ je wraz z uzasadnieniem.

6. Burmistrz , je¿eli uzna uchwa³y  So³ectwa za wykraczaj¹-
ce poza zakres przekazanych im kompetencji i sprzeczne z pra-
wem - powinien wstrzymaæ ich realizacjê.

7. Organy So³ectwa mog¹ wnie�æ sprzeciw do Burmistrza
na postêpowanie sprzeczne z pkt. 6, gdy narusza ono istotne
interesy mieszkañców.

8. Burmistrz badaj¹c sprzeciw:
1) uznaje jego zasadno�æ lub
2) w razie uwzglêdnienia sprzeciwu podejmuje decyzjê o

wstrzymaniu rozstrzygniêcia okre�lonego w pkt. 6 i wnosi spra-
wê pod obrady Rady Miejskiej, której uchwa³a ostatecznie roz-
strzyga sprawê.

Rozdzia³ VIII
Postanowienia koñcowe

§ 31. Zmiany Statutu dokonuje Rada Miejska.

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

Za³¹cznik
do uchwa³y Nr VII/70/2003

Rady Miejskiej w G³ogówku
z dnia 17 czerwca 2003 r.

STATUT  SO£ECTWA
WIERZCH

Rozdzia³ I
Nazwa i teren dzia³ania

§ 1.1.Ogó³ mieszkañców So³ectwa  Wierzch  stanowi sa-
morz¹d mieszkañców wsi.

2.Nazwa samorz¹du mieszkañców wsi brzmi: So³ectwo
Wierzch.

§ 2. 1.So³ectwo Wierzch  jest jednostk¹ pomocnicz¹, któ-
rej mieszkañcy wspólnie z innymi so³ectwami i osiedlem  two-
rz¹ wspólnotê samorz¹dow¹ Gminy G³ogówek.

2.Samorz¹d mieszkañców wsi -So³ectwa Wierzch  dzia³a
na podstawie przepisów prawa a w szczególno�ci:

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

- na podstawie Statutu Gminy G³ogówek,
- niniejszego Statutu.

§ 3. Teren dzia³ania So³ectwa obejmuje wie� Wierzch.

Rozdzia³ II
Organizacja i zakres dzia³ania

§ 4. Organami So³ectwa s¹:
a)Zebranie Wiejskie
b) So³tys
c)Rada So³ectwa.

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

2.So³tys jest organem wykonawczym.
3.Rada So³ecka jest organem wspomagaj¹cym dzia³al-

no�æ So³ectwa.

§ 6. 1. Do zadañ samorz¹dów mieszkañców wsi - So³ec-
twa nale¿y:

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

b)kszta³towania zasad wspó³¿ycia spo³ecznego,
c)organizowania wspólnych prac na rzecz miejsca za-

mieszkania,
d)tworzenie pomocy s¹siedzkiej,
e)sprawowanie kontroli spo³ecznej nad dzia³alno�ci¹ jed-

nostek organizacyjnych, zwi¹zanych z warunkami ¿ycia na wsi.
2.Rada Miejska przekazuje So³ectwu mienie: nierucho-

mo�æ zabudowan¹ budynkiem by³ej szko³y w Wierzchu.
3.So³ectwo zarz¹dza przekazanym mu przez Gminê uchwa-

³¹ mieniem komunalnym oraz mieniem bêd¹cym w jego posia-
daniu.

4.W zakresie zwyk³ego zarz¹du mieniem So³ectwo:
1)utrzymuje mienie w stanie nie pogorszonym,  poprzez

dokonywanie niezbêdnych napraw, konserwacji i remontów,
2)za³atwia bie¿¹ce sprawy zwi¹zane z eksploatacj¹ mie-

nia,
3)pobiera dochody i korzysta z mienia zgodnie z przezna-

czeniem,
4)mo¿e prowadziæ dzia³alno�æ  gospodarcz¹ z u¿yciem

mienia, którym zarz¹dza, w zakresie nie wykraczaj¹cym poza
zadania o charakterze u¿yteczno�ci publicznej,
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5)mo¿e oddawaæ w najem, dzier¿awê lub do innego ko-
rzystania lokale, obiekty i grunty po uprzednim uzgodnieniu z
Burmistrzem G³ogówka zasad i warunków tych czynno�ci,

6)mo¿e zawieraæ umowy z osobami fizycznymi, prawnymi
i jednostkami organizacyjnymi nie posiadaj¹cymi osobowo�ci
prawnej w zakresie okre�lonym w pkt. 2 i 3,

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

§ 7. Zadania okre�lone w § 6 samorz¹d mieszkañców
wsi realizuje w szczególno�ci poprzez:

1. Podejmowanie uchwa³ w sprawach So³ectwa.
2. Opiniowanie spraw nale¿¹cych do zakresu dzia³ania

samorz¹du mieszkañców.
3. Wspó³uczestnictwo w organizowaniu i przeprowadze-

niu przez Radê Miejsk¹ konsultacji spo³ecznej projektów uchwa³
Rady Miejskiej w sprawach o podstawowym znaczeniu dla
mieszkañców So³ectwa.

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

5. Wspó³pracê z radnymi z terenu  So³ectwa w zakresie
organizacji spotkañ z wyborcami, dy¿urów oraz kierowanie do
nich wniosków dotycz¹cych So³ectwa.

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

§ 8. 1. Do wy³¹cznej w³a�ciwo�ci Zebrania Wiejskiego
nale¿y:

a) wybór i odwo³anie So³tysa
b) wybór i odwo³anie Rady So³ectwa
c) uchwalenie rocznego planu rzeczowo - finansowego

oraz dokonywania w nim zmian
d) opiniowanie o prawach w³asno�ci, u¿ytkowania, zby-

wania lub w innych sprawach rzeczowych i maj¹tkowych zwa-
nych mieniem gminnym

e) opiniowanie celowo�ci utworzenia, poszerzenia i likwi-
dacji So³ectwa lub powo³ywanie jednostek ni¿szego rzêdu.

§ 9. 1. Uchwa³y i opinie Zebrania Wiejskiego So³tys prze-
kazuje Burmistrzowi G³ogówka.

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

3. O sposobie za³atwienia spraw Burmistrz informuje Ze-
branie Wiejskie i So³tysa.

§ 10. Samorz¹d mieszkañców wsi mo¿e uczestniczyæ w
postêpowaniu administracyjnym na zasadach ustalonych w
Kodeksie postêpowania administracyjnego dla organizacji, je-
¿eli to jest uzasadnione celami statutowymi samorz¹du i gdy za
tym przemawia interes spo³eczny mieszkañców So³ectwa.

§ 11. Dla realizacji wspólnych przedsiêwziêæ  samorz¹d
mieszkañców wsi nawi¹zuje wspó³pracê z samorz¹dami miesz-
kañców s¹siednich so³ectw i osiedla, zawiera porozumienia,
okre�laj¹c zakres i sposób wykonywania wspólnych zadañ, mo¿e
podejmowaæ wspólne uchwa³y.

Rozdzia³ III
So³tys i Rada So³ecka

§ 12. 1. Kadencja So³tysa, Rady So³eckiej i innych orga-
nów powo³anych przez Zebranie Wiejskie trwa cztery lata.

2. Dzia³alno�æ So³tysa i Rady So³eckiej ma charakter spo-
³eczny,  Przewodnicz¹cym Rady So³eckiej jest So³tys.

§ 13. 1. Do obowi¹zków So³tysa nale¿y w szczególno�ci:
1) zwo³ywanie Zebrañ Wiejskich,
2) zwo³ywanie posiedzeñ Rady So³eckiej,
3) dzia³anie stosowne do wskazañ Zebrania Wiejskiego,
4) wp³ywanie na wykorzystanie aktywno�ci mieszkañców

s³u¿¹cej poprawie gospodarki i warunków ¿ycia w so³ectwie,
5) reprezentowanie mieszkañców So³ectwa na zewn¹trz,
6) uczestniczenie w naradach So³tysów,
7) pe³nienie roli mê¿a zaufania w miejscowym �rodowisku,
8) wykonywanie powierzonych mu przepisami prawa z

zakresu administracji publicznej,
9) prowadzenie zarz¹du, administracji, gospodarki tymi

sk³adnikami mienia i �rodkami finansowymi, które Gmina prze-
kaza³a So³ectwu do korzystania. Akceptowanie dokumentów z
tym zwi¹zanych,

10) opiniowanie wniosków mieszkañców So³ectwa w
sprawie przyznania im zasi³ków i innej pomocy, jak równie¿ wnio-
sków o ulgi z zakresu podatków, op³at i innych nale¿no�ci,

11) potwierdzenie okoliczno�ci, których przy za³atwieniu
spraw przez mieszkañców  wymagaj¹ przepisy prawa,

12) sporz¹dzanie sprawozdañ z dzia³alno�ci So³ectwa,
13) wykonywanie innych zadañ nale¿¹cych do So³tysa z

mocy ogólnie obowi¹zuj¹cych przepisów m.in. w zakresie obron-
no�ci i ochrony po¿arowej, inkasa niektórych podatków i op³at,
zapobieganie klêskom ¿ywio³owym oraz usuwanie ich skutków,

14) prowadzenie teczki zawieraj¹cej:
- Statut So³ectwa,
 - protoko³y z Zebrañ So³eckich,
 - sprawozdania i umowy
15) protokó³ z Zebrania So³eckiego winien zawieraæ:
- skrócony opis dyskusji,
- wnioski i uchwa³y przy czym w sprawach poddawanych

pod g³osowanie winien byæ ujêty zapis jak¹ ilo�ci¹ g³osów od-
dano "za" i  "przeciw"  i  " wstrzymuj¹cych siê",

 -za³¹czon¹ listê osób obecnych na Zebraniu.
2. Na Zebraniach Wiejskich So³tys przedk³ada co najmniej

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

3. So³tys mo¿e braæ udzia³ w sesjach Rady Miejskiej.
4. Na sesjach Rady Miejskiej So³tysowi przys³uguje pra-

wo wystêpowania z g³osem doradczym. Mo¿e równie¿ zg³aszaæ
wnioski w imieniu Zebrania Mieszkañców.

§ 14.1. Przy wykonywaniu swoich zadañ,  So³tys wspó³-
dzia³a z Rad¹ So³eck¹:

Rada So³ecka sk³ada siê z 3 - 7 osób, w tym So³tys.
2. Do obowi¹zków Rady So³eckiej nale¿y wspomaganie

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

3. Posiedzenia Rady So³eckiej odbywaj¹ siê co najmniej
1 raz na kwarta³. Posiedzeniom przewodniczy So³tys.

4. Radny z So³ectwa obligatoryjnie uczestniczy w posie-
dzeniu Rady.

5. Rada So³ecka w szczególno�ci:
1) opracowuje i przedk³ada na Zebraniu projekty uchwa³ w spra-

wach bêd¹cych przedmiotem rozpatrywania przez Zebranie,
2) dokonywanie rozliczenia finansowego z zakresu admi-

nistrowania mieniem komunalnym znajduj¹cym siê na terenie
So³ectwa,

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

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

5) organizuje wykonywanie uchwa³ Zebrania Wiejskiego
oraz kontroluje ich realizacjê,
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6) decyduje w sprawach udzia³u samorz¹du mieszkañ-
ców wsi w postêpowaniu administracyjnym,

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

8) na Zebraniach Wiejskich So³tys sk³ada informacjê o
dzia³alno�ci Rady So³eckiej.

Rozdzia³  IV
Zasady i tryb zwo³ywania Zebrañ Wiejskich oraz wa-

runki wa¿no�ci podejmowania uchwa³

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

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

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

§ 18. 1. Zebranie Wiejskie odbywa siê w miarê istniej¹-
cych potrzeb, jednak nie rzadziej ni¿ 2 razy w roku.

2. Termin i miejsce Zebrania Wiejskiego podaje siê do
wiadomo�ci publicznej poprzez og³oszenie na tablicy i obiegówki.

3. Zebranie Wiejskie zwo³ywane na wniosek mieszkañ-
ców, Rady Miejskiej lub Burmistrza winno odbywaæ siê w termi-
nie 7 dni chyba, ¿e wnioskodawca proponuje termin pó�niejszy.

§ 19. 1. Zebranie Wiejskie jest wa¿ne, gdy mieszkañcy
So³ectwa zostali o nim prawid³owo zawiadomieni, zgodnie z wy-
mogami Statutu.

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

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

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

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

§ 21. 1. Zebranie Wiejskie jest uprawnione do przeprowa-
dzenia wyborów oraz podejmowania uchwa³ w obecno�ci co
najmniej 1/5 uprawnionych do g³osowania osób.

2. W przypadku braku okre�lonego w pkt. 1 quorum, na-
stêpnie Zebranie Mieszkañców So³ectwa odbywa siê po up³y-
wie 1/2 godziny od wyznaczonego I terminu Zebrania bez  wzglê-
du na ilo�æ osób uprawnionych do g³osowania, uchwa³y podej-
mowane w drugim terminie s¹ wi¹¿¹ce.

3. Uchwa³y Zebrania zapadaj¹ zwyk³¹ wiêkszo�ci¹ g³o-
sów , tzn. liczba g³osów "za" musi byæ wiêksza od g³osów "przeciw".

4. G³osowanie odbywa siê w sposób jawny. Zebranie mo¿e
postanowiæ o przeprowadzeniu tajnego g³osowania nad kon-
kretn¹ spraw¹.

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

Rozdzia³ V
Tryb wyboru So³tysa i Rady So³eckiej

§ 22. 1. Zebranie Wiejskie, na którym ma byæ dokonany
wybór So³tysa i cz³onków Rady   So³eckiej zarz¹dza Burmistrz. W

tym celu okre�la miejsce, dzieñ, godzinê Zebrania  Wiejskiego
oraz wyznacza przewodnicz¹cego Zebrania.

2. Postanowienia Burmistrza o zwo³aniu Zebrania Wiej-
skiego dla wyboru So³tysa  podaje siê do wiadomo�ci miesz-
kañców  So³ectwa co najmniej na 7 dni przed  wyznaczon¹ dat¹
Zebrania.

§ 23. 1. Wybory So³tysa, cz³onków Rady So³eckiej  lub od-
wo³anie przeprowadza komisja  w sk³adzie co najmniej 3 osób
wybranych spo�ród   uprawnionych uczestników Zebrania. Wy-
bory przeprowadza siê na kartkach do  g³osowania, opatrzonych
pieczêci¹ Rady  Gminy.

2. Do zadañ komisji nale¿y:
-  przyjêcie zg³oszeñ kandydatów,
- przeprowadzenie g³osowania,
- ustalenie wyników wyborów,
- og³oszenie wyników wyborów,
- sporz¹dzenie protoko³u o wynikach wyborów.
3. Protokó³ podpisuj¹ cz³onkowie  komisji oraz Przewod-

nicz¹cy Zebrania.

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

2. W pierwszej kolejno�ci nale¿y przeprowadziæ zg³osze-
nia kandydatów i g³osowanie  dla dokonania wyboru So³tysa. W
drugiej kolejno�ci wybory cz³onków Rady  So³eckiej.

§ 25. Za wybranych uwa¿a siê kandydatów, którzy uzyskali
najwiêksz¹ liczbê g³osów.

§ 26. Wyboru lub odwo³ania So³tysa i cz³onków Rady So-
³eckiej  dokonuje siê w g³osowaniu tajnym.

§ 27. 1. So³tys i cz³onkowie Rady  So³eckiej s¹ bezpo�red-
nio odpowiedzialni przed  Zebraniem Wiejskim i mog¹ byæ przez
Zebranie Wiejskie odwo³ani przed up³ywem  kadencji, je¿eli nie
wykonuj¹ swoich obowi¹zków, naruszaj¹ postanowienia  Statu-
tu i uchwa³y Zebrania lub dopu�cili siê czynu dyskwalifikuj¹ce-
go w opinii �rodowiska.  Uzasadniony wniosek o odwo³anie
z³o¿ony przez piêæ osób,  powinien byæ  poddany   g³osowaniu na
Zebraniu, na którym zosta³ zg³oszony lub na nastêpnym, w ter-
minie do jednego miesi¹ca.

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

§ 28. 1. W przypadku odwo³ania lub ust¹pienia So³tysa,
Burmistrz zwo³uje Zebranie Wiejskie dla wyboru nowego So³tysa.

2. Wybory dla uzupe³nienia sk³adu Rady So³eckiej lub wy-
brania nowego sk³adu ca³ej Rady So³eckiej, przeprowadza sa-
modzielnie Zebranie Wiejskie, zwo³ane przez So³tysa.

Rozdzia³ VI
Gospodarka finansowa so³ectwa

§ 29.1. So³ectwo prowadzi w³asn¹ gospodarkê finanso-
w¹ na podstawie rocznego planu   finansowo- rzeczowego,
uchwalonego przez Zebranie Wiejskie, który stanowi  integraln¹
czê�æ  bud¿etu gmin. Plan powinien byæ uchwalony w terminie
do 15  listopada roku poprzedzaj¹cego rok bud¿etowy.

2. So³ectwo uzgadnia plan finansowy i wszystkie jego zmia-
ny z Burmistrzem G³ogówka. Burmistrz mo¿e dokonaæ korekty
planu finansowego So³ectwa w przypadku: niewykonania za-
dañ obowi¹zkowych i naruszenia dyscypliny bud¿etowej.

3. So³ectwo dysponuje nastêpuj¹cymi �rodkami finanso-
wymi:

1) �rodkami wydzielonymi w bud¿ecie Gminy,
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 2) op³atami z tytu³u prowadzenia dzia³alno�ci i posiada-
nia mienia komunalnego,

3) dobrowolnymi wp³atami osób fizycznych i prawnych,
4) saldem �rodków pieniê¿nych z roku ubieg³ego.
4.  Z posiadanych �rodków finansowych So³ectwo pokry-

wa koszty zwi¹zane z:
1) utrzymaniem mienia komunalnego przekazanego w za-

rz¹d So³ectwu,
2) dofinansowanie czynów spo³ecznych,
3) wyposa¿eniem, remontem i utrzymaniem dróg So³ectwa,
4) wydatkami zwi¹zanymi z utrzymaniem lokali i dzia³alno-

�ci organów So³ectwa,
5) dofinansowaniem dzia³alno�ci kulturalnej, o�wiatowej

i sportowej,
6) inne, wa¿ne cele So³ectwa, zgodnie z uchwa³¹ Zebra-

nia Wiejskiego, za zgod¹ Burmistrza.
5. Czynno�ci prawne zwi¹zane z realizacj¹ powierzonych

So³ectwu spraw w  zakresie zadañ obowi¹zkowych podejmuje
Burmistrz, po uprzednim,  uzgodnieniu z So³tysem i przy uwzglêd-
nieniu planu finansowego So³ectwa.

6.  So³tys mo¿e podejmowaæ zobowi¹zania zgodnie z pla-
nem finansowym, po  uzyskaniu  kontrasygnaty Skarbnika Gmi-
ny.

7. So³ectwo mo¿e podejmowaæ zobowi¹zania do wysoko-
�ci posiadanych  �rodków. Zobowi¹zania przekraczaj¹ce stan
w³asnych �rodków musz¹ byæ   uzgodnione z Burmistrzem.

Rozdzia³ VII
Nadzór nad dzia³alno�ci¹ So³ectwa

§ 30.1. Rada Miejska sprawuje nadzór nad jednostkami
pomocniczymi w zakresie   wykonywanych zadañ.

2. Do podstawowych �rodków nadzoru nale¿y w szczegól-
no�ci:

 - dokonywanie oceny stanu So³ectwa na sesji,
 - dokonywanie lustracji So³ectwa,
- rozpatrywanie sprawozdañ z dzia³alno�ci gospodarczej,

finansowej i  spo³ecznej So³ectwa.
3. Dzia³alno�æ finansow¹  So³ectwa nadzoruje Skarbnik

Gminy.
4. Burmistrz zobowi¹zany jest czuwaæ, aby mienie So³ec-

twa nie by³o nara¿one na szkody i uszczuplenie oraz, aby docho-
dy So³ectwa i �wiadczenia pobierane na jego korzy�æ by³y wy-
datkowane zgodnie z prawem i Statutem So³ectwa.

5. Burmistrz Miasta G³ogówka i wyznaczeni przez niego
jego pracownicy, maj¹ prawo ¿¹dania niezêdnych informacji i
danych dotycz¹cych funkcjonowania So³ectwa. Mog¹ ponadto
uczestniczyæ w posiedzeniach organu So³ectwa.

6. Organy wykonawcze Gminy i podporz¹dkowane Gmi-
nie jednostki organizacyjne s¹ zobowi¹zane uwzglêdniaæ i re-
alizowaæ uchwa³y i opinie organów So³ectwa, udzielaj¹c odpo-
wiedzi w ci¹gu 14 dni a w razie zajêcia odmiennego stanowi-
ska,  przedstawiæ je wraz z uzasadnieniem.

7. Burmistrz , je¿eli uzna uchwa³y  So³ectwa za wykraczaj¹-
ce poza zakres przekazanych im kompetencji i sprzeczne z pra-
wem - powinien wstrzymaæ ich realizacjê.

8. Organy So³ectwa mog¹ wnie�æ sprzeciw do Burmistrza
na postêpowanie sprzeczne z pkt. 6, gdy narusza ono istotne
interesy mieszkañców.

9. Burmistrz badaj¹c sprzeciw:
1) uznaje jego zasadno�æ lub
2) w razie uwzglêdnienia sprzeciwu podejmuje decyzjê o

wstrzymaniu rozstrzygniêcia okre�lonego w pkt. 6 i wnosi spra-
wê pod obrady Rady Miejskiej, której uchwa³a ostatecznie roz-
strzyga sprawê.

           Rozdzia³ VIII
Postanowienia koñcowe

   § 31. Zmiany Statutu dokonuje Rada Miejska.
 § 32. Statut wchodzi w ¿ycie po up³ywie  14 dni od dnia

og³oszenia w Dzienniku Urzêdowym Województwa Opolskiego.

Za³¹cznik
do uchwa³y Nr VII/70/2003

Rady Miejskiej w G³ogówku
z dnia 17 czerwca 2003 r.

STATUT  SO£ECTWA
WRÓBLIN

Rozdzia³ I
Nazwa i teren dzia³ania

§ 1.1.Ogó³ mieszkañców So³ectwa Wróblin stanowi sa-
morz¹d mieszkañców wsi.

2.Nazwa samorz¹du mieszkañców wsi brzmi: So³ectwo
Wróblin.

§ 2. 1.So³ectwo Wróblin  jest jednostk¹ pomocnicz¹, któ-
rej mieszkañcy wspólnie z innymi so³ectwami i osiedlem  two-
rz¹ wspólnotê samorz¹dow¹ Gminy G³ogówek.

2.Samorz¹d mieszkañców wsi -So³ectwa Wróblin  dzia³a
na podstawie przepisów prawa a w szczególno�ci:

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

- na podstawie Statutu Gminy G³ogówek,
- niniejszego Statutu.

§ 3. Teren dzia³ania So³ectwa obejmuje wie� Wróblin.

Rozdzia³ II.
Organizacja i zakres dzia³ania

§ 4. Organami So³ectwa s¹:
a)Zebranie Wiejskie
b) So³tys
c)Rada So³ectwa.

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

2.So³tys jest organem wykonawczym.
3.Rada So³ecka jest organem wspomagaj¹cym dzia³al-

no�æ So³ectwa.

§ 6. 1. Do zadañ samorz¹dów mieszkañców wsi - So³ec-
twa nale¿y:

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

b)kszta³towania zasad wspó³¿ycia spo³ecznego,
c)organizowania wspólnych prac na rzecz miejsca za-

mieszkania,
d)tworzenie pomocy s¹siedzkiej,
e)sprawowanie kontroli spo³ecznej nad dzia³alno�ci¹ jed-

nostek organizacyjnych, zwi¹zanych z warunkami ¿ycia na wsi.
2.Rada Miejska przekazuje So³ectwu mienie: nierucho-

mo�æ zabudowan¹ budynkiem by³ej szko³y we Wróblinie.
3.So³ectwo zarz¹dza przekazanym mu przez Gminê uchwa-

³¹ mieniem komunalnym oraz mieniem bêd¹cym w jego posia-
daniu.
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4.W zakresie zwyk³ego zarz¹du mieniem So³ectwo:
1)utrzymuje mienie w stanie nie pogorszonym,  poprzez

dokonywanie niezbêdnych napraw, konserwacji i remontów,
2)za³atwia bie¿¹ce sprawy zwi¹zane z eksploatacj¹ mie-

nia,
3)pobiera dochody i korzysta z mienia zgodnie z przezna-

czeniem,
4)mo¿e prowadziæ dzia³alno�æ  gospodarcz¹ z u¿yciem

mienia, którym zarz¹dza, w zakresie nie wykraczaj¹cym poza
zadania o charakterze u¿yteczno�ci publicznej,

5)mo¿e oddawaæ w najem, dzier¿awê lub do innego ko-
rzystania lokale, obiekty i grunty po uprzednim uzgodnieniu z
Burmistrzem G³ogówka zasad i warunków tych czynno�ci,

6)mo¿e zawieraæ umowy z osobami fizycznymi, prawnymi
i jednostkami organizacyjnymi nie posiadaj¹cymi osobowo�ci
prawnej w zakresie okre�lonym w pkt. 2 i 3,

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

§ 7. Zadania okre�lone w § 6 samorz¹d mieszkañców
wsi realizuje w szczególno�ci poprzez:

1. Podejmowanie uchwa³ w sprawach So³ectwa.
2. Opiniowanie spraw nale¿¹cych do zakresu dzia³ania

samorz¹du mieszkañców.
3. Wspó³uczestnictwo w organizowaniu i przeprowadze-

niu przez Radê Miejsk¹ konsultacji spo³ecznej projektów uchwa³
Rady Miejskiej w sprawach o podstawowym znaczeniu dla
mieszkañców So³ectwa.

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

5. Wspó³pracê z radnymi z terenu  So³ectwa w zakresie
organizacji spotkañ z wyborcami, dy¿urów oraz kierowanie do
nich wniosków dotycz¹cych So³ectwa.

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

§ 8. 1. Do wy³¹cznej w³a�ciwo�ci Zebrania Wiejskiego
nale¿y:

a) wybór i odwo³anie So³tysa
b) wybór i odwo³anie Rady So³ectwa
c) uchwalenie rocznego planu rzeczowo - finansowego

oraz dokonywania w nim zmian
d) opiniowanie o prawach w³asno�ci, u¿ytkowania, zby-

wania lub w innych sprawach rzeczowych i maj¹tkowych zwa-
nych mieniem gminnym

e) opiniowanie celowo�ci utworzenia, poszerzenia i likwi-
dacji So³ectwa lub powo³ywanie jednostek ni¿szego rzêdu.

§ 9. 1. Uchwa³y i opinie Zebrania Wiejskiego So³tys prze-
kazuje Burmistrzowi G³ogówka.

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

3. O sposobie za³atwienia spraw Burmistrz informuje Ze-
branie Wiejskie i So³tysa.

§ 10. Samorz¹d mieszkañców wsi mo¿e uczestniczyæ w
postêpowaniu administracyjnym na zasadach ustalonych w
Kodeksie postêpowania administracyjnego dla organizacji, je-
¿eli to jest uzasadnione celami statutowymi samorz¹du i gdy za
tym przemawia interes spo³eczny mieszkañców So³ectwa.

§ 11. Dla realizacji wspólnych przedsiêwziêæ  samorz¹d

mieszkañców wsi nawi¹zuje wspó³pracê z samorz¹dami miesz-
kañców s¹siednich so³ectw i osiedla, zawiera porozumienia,
okre�laj¹c zakres i sposób wykonywania wspólnych zadañ, mo¿e
podejmowaæ wspólne uchwa³y.

Rozdzia³ III
So³tys i Rada So³ecka

§ 12. 1. Kadencja So³tysa, Rady So³eckiej i innych orga-
nów powo³anych przez Zebranie Wiejskie trwa cztery lata.

2. Dzia³alno�æ So³tysa i Rady So³eckiej ma charakter spo-
³eczny,  Przewodnicz¹cym Rady So³eckiej jest So³tys.

§ 13. 1. Do obowi¹zków So³tysa nale¿y w szczególno�ci:
1) zwo³ywanie Zebrañ Wiejskich,
2) zwo³ywanie posiedzeñ Rady So³eckiej,
3) dzia³anie stosowne do wskazañ Zebrania Wiejskiego,
4) wp³ywanie na wykorzystanie aktywno�ci mieszkañców

s³u¿¹cej poprawie gospodarki i warunków ¿ycia w So³ectwie,
5) reprezentowanie mieszkañców So³ectwa na zewn¹trz,
6) uczestniczenie w naradach So³tysów,
7) pe³nienie roli mê¿a zaufania w miejscowym �rodowisku,
8) wykonywanie powierzonych mu przepisami prawa z

zakresu administracji publicznej,
9) prowadzenie zarz¹du, administracji, gospodarki tymi

sk³adnikami mienia i �rodkami finansowymi, które Gmina prze-
kaza³a So³ectwu do korzystania. Akceptowanie dokumentów z
tym zwi¹zanych,

10) opiniowanie wniosków mieszkañców So³ectwa w
sprawie przyznania im zasi³ków i innej pomocy, jak równie¿ wnio-
sków o ulgi z zakresu podatków, op³at i innych nale¿no�ci,

11) potwierdzenie okoliczno�ci, których przy za³atwieniu
spraw przez mieszkañców  wymagaj¹ przepisy prawa,

12) sporz¹dzanie sprawozdañ z dzia³alno�ci So³ectwa,
13) wykonywanie innych zadañ nale¿¹cych do So³tysa z

mocy ogólnie obowi¹zuj¹cych przepisów m.in. w zakresie obron-
no�ci i ochrony po¿arowej, inkasa niektórych podatków i op³at,
zapobieganie klêskom ¿ywio³owym oraz usuwanie ich skutków,

14) prowadzenie teczki zawieraj¹cej:
- Statut So³ectwa,
 - protoko³y z Zebrañ So³eckich,
 - sprawozdania i umowy
15) protokó³ z Zebrania So³eckiego winien zawieraæ:
- skrócony opis dyskusji,
- wnioski i uchwa³y przy czym w sprawach poddawanych

pod g³osowanie winien byæ ujêty zapis jak¹ ilo�ci¹ g³osów od-
dano "za" i  "przeciw"  i  " wstrzymuj¹cych siê",

 -za³¹czon¹ listê osób obecnych na Zebraniu.
2. Na Zebraniach Wiejskich So³tys przedk³ada co najmniej

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

3. So³tys mo¿e braæ udzia³ w sesjach Rady Miejskiej.
4. Na sesjach Rady Miejskiej So³tysowi przys³uguje pra-

wo wystêpowania z g³osem doradczym. Mo¿e równie¿ zg³aszaæ
wnioski w imieniu Zebrania Mieszkañców.

§ 14.1. Przy wykonywaniu swoich zadañ,  So³tys wspó³-
dzia³a z Rad¹ So³eck¹:

Rada So³ecka sk³ada siê z 3 - 7 osób, w tym So³tys.
2. Do obowi¹zków Rady So³eckiej nale¿y wspomaganie

So³tysa. Rada so³ecka ma charakter opiniodawczy, doradczy i
inicjatywny.

3. Posiedzenia Rady So³eckiej odbywaj¹ siê co najmniej
1 raz na kwarta³. Posiedzeniom przewodniczy So³tys.

4. Radny z So³ectwa obligatoryjnie uczestniczy w posie-
dzeniu Rady.
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5. Rada So³ecka w szczególno�ci:
1) opracowuje i przedk³ada na Zebraniu projekty uchwa³ w spra-

wach bêd¹cych przedmiotem rozpatrywania przez Zebranie,
2) dokonywanie rozliczenia finansowego z zakresu admi-

nistrowania mieniem komunalnym znajduj¹cym siê na terenie
So³ectwa,

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

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

5) organizuje wykonywanie uchwa³ Zebrania Wiejskiego
oraz kontroluje ich realizacjê,

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

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

8) na Zebraniach Wiejskich So³tys sk³ada informacjê o
dzia³alno�ci Rady So³eckiej.

Rozdzia³  IV
Zasady i tryb zwo³ywania Zebrañ Wiejskich oraz wa-

runki wa¿no�ci podejmowania uchwa³

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

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

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

§ 18. 1. Zebranie Wiejskie odbywa siê w miarê istniej¹-
cych potrzeb, jednak nie rzadziej ni¿ 2 razy w roku.

2. Termin i miejsce Zebrania Wiejskiego podaje siê do
wiadomo�ci publicznej poprzez og³oszenie na tablicy i obiegówki.

3. Zebranie Wiejskie zwo³ywane na wniosek mieszkañ-
ców, Rady Miejskiej lub Burmistrza winno odbywaæ siê w termi-
nie 7 dni chyba, ¿e wnioskodawca proponuje termin pó�niejszy.

§ 19. 1. Zebranie Wiejskie jest wa¿ne, gdy mieszkañcy
So³ectwa zostali o nim prawid³owo zawiadomieni, zgodnie z wy-
mogami Statutu.

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

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

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

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

§ 21. 1. Zebranie Wiejskie jest uprawnione do przeprowa-
dzenia wyborów oraz podejmowania uchwa³ w obecno�ci co
najmniej 1/5 uprawnionych do g³osowania osób.

2. W przypadku braku okre�lonego w pkt. 1 quorum, na-
stêpnie Zebranie Mieszkañców So³ectwa odbywa siê po up³y-
wie 1/2 godziny od wyznaczonego I terminu Zebrania bez  wzglê-
du na ilo�æ osób uprawnionych do g³osowania, uchwa³y podej-
mowane w drugim terminie s¹ wi¹¿¹ce.

3. Uchwa³y Zebrania zapadaj¹ zwyk³¹ wiêkszo�ci¹ g³o-
sów , tzn. liczba g³osów "za" musi byæ wiêksza od g³osów "przeciw".

4. G³osowanie odbywa siê w sposób jawny. Zebranie mo¿e
postanowiæ o przeprowadzeniu tajnego g³osowania nad kon-
kretn¹ spraw¹.

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

Rozdzia³ V
Tryb wyboru So³tysa i Rady So³eckiej

§ 22. 1. Zebranie Wiejskie, na którym ma byæ dokonany
wybór So³tysa i cz³onków Rady   So³eckiej zarz¹dza Burmistrz. W
tym celu okre�la miejsce, dzieñ, godzinê Zebrania  Wiejskiego
oraz wyznacza przewodnicz¹cego Zebrania.

2. Postanowienia Burmistrza o zwo³aniu Zebrania Wiej-
skiego dla wyboru So³tysa  podaje siê do wiadomo�ci miesz-
kañców  So³ectwa co najmniej na 7 dni przed  wyznaczon¹ dat¹
Zebrania.

§ 23. 1. Wybory So³tysa, cz³onków Rady So³eckiej  lub od-
wo³anie przeprowadza komisja  w sk³adzie co najmniej 3 osób
wybranych spo�ród   uprawnionych uczestników Zebrania. Wy-
bory przeprowadza siê na kartkach do  g³osowania, opatrzonych
pieczêci¹ Rady  Gminy.

2. Do zadañ komisji nale¿y:
-  przyjêcie zg³oszeñ kandydatów,
- przeprowadzenie g³osowania,
- ustalenie wyników wyborów,
- og³oszenie wyników wyborów,
- sporz¹dzenie protoko³u o wynikach wyborów.
3. Protokó³ podpisuj¹ cz³onkowie  komisji oraz Przewod-

nicz¹cy Zebrania.

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

2. W pierwszej kolejno�ci nale¿y przeprowadziæ zg³osze-
nia kandydatów i g³osowanie  dla dokonania wyboru So³tysa. W
drugiej kolejno�ci wybory cz³onków Rady  So³eckiej.

§ 25. Za wybranych uwa¿a siê kandydatów, którzy uzyskali
najwiêksz¹ liczbê g³osów.

§ 26. Wyboru lub odwo³ania So³tysa i cz³onków Rady So-
³eckiej  dokonuje siê w g³osowaniu tajnym.

§ 27. 1. So³tys i cz³onkowie Rady  So³eckiej s¹ bezpo�red-
nio odpowiedzialni przed  Zebraniem Wiejskim i mog¹ byæ przez
Zebranie Wiejskie odwo³ani przed up³ywem  kadencji, je¿eli nie
wykonuj¹ swoich obowi¹zków, naruszaj¹ postanowienia  Statu-
tu i uchwa³y Zebrania lub dopu�cili siê czynu dyskwalifikuj¹ce-
go w opinii �rodowiska.  Uzasadniony wniosek o odwo³anie
z³o¿ony przez piêæ osób,  powinien byæ  poddany   g³osowaniu na
Zebraniu, na którym zosta³ zg³oszony lub na nastêpnym, w ter-
minie do jednego miesi¹ca.

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

§ 28. 1. W przypadku odwo³ania lub ust¹pienia So³tysa,
Burmistrz zwo³uje Zebranie Wiejskie dla wyboru nowego So³tysa.

2. Wybory dla uzupe³nienia sk³adu Rady So³eckiej lub wy-
brania nowego sk³adu ca³ej Rady So³eckiej, przeprowadza sa-
modzielnie Zebranie Wiejskie, zwo³ane przez So³tysa.
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Rozdzia³ VI
Gospodarka finansowa So³ectwa

§ 29.1. So³ectwo prowadzi w³asn¹ gospodarkê finanso-
w¹ na podstawie rocznego planu   finansowo- rzeczowego,
uchwalonego przez Zebranie Wiejskie, który stanowi  integraln¹
czê�æ  bud¿etu gmin. Plan powinien byæ uchwalony w terminie
do 15  listopada roku poprzedzaj¹cego rok bud¿etowy.

2. So³ectwo uzgadnia plan finansowy i wszystkie jego zmia-
ny z Burmistrzem G³ogówka. Burmistrz mo¿e dokonaæ korekty
planu finansowego So³ectwa w przypadku: niewykonania za-
dañ obowi¹zkowych i naruszenia dyscypliny bud¿etowej.

3. So³ectwo dysponuje nastêpuj¹cymi �rodkami finanso-
wymi:

1) �rodkami wydzielonymi w bud¿ecie Gminy,
 2) op³atami z tytu³u prowadzenia dzia³alno�ci i posiada-

nia mienia komunalnego,
3) dobrowolnymi wp³atami osób fizycznych i prawnych,
4) saldem �rodków pieniê¿nych z roku ubieg³ego.
4.  Z posiadanych �rodków finansowych So³ectwo pokry-

wa koszty zwi¹zane z:
1) utrzymaniem mienia komunalnego przekazanego w za-

rz¹d So³ectwu,
2) dofinansowanie czynów spo³ecznych,
3) wyposa¿eniem, remontem i utrzymaniem dróg So³ectwa,
4) wydatkami zwi¹zanymi z utrzymaniem lokali i dzia³alno-

�ci organów So³ectwa,
5) dofinansowaniem dzia³alno�ci kulturalnej, o�wiatowej

i sportowej,
6) inne, wa¿ne cele So³ectwa, zgodnie z uchwa³¹ Zebra-

nia Wiejskiego, za zgod¹ Burmistrza.

5. Czynno�ci prawne zwi¹zane z realizacj¹ powierzonych
So³ectwu spraw w  zakresie zadañ obowi¹zkowych podejmuje
Burmistrz, po uprzednim,  uzgodnieniu z So³tysem i przy uwzglêd-
nieniu planu finansowego So³ectwa.

6.  So³tys mo¿e podejmowaæ zobowi¹zania zgodnie z pla-
nem finansowym, po  uzyskaniu  kontrasygnaty Skarbnika Gmi-
ny.

7. So³ectwo mo¿e podejmowaæ zobowi¹zania do wysoko-
�ci posiadanych  �rodków. Zobowi¹zania przekraczaj¹ce stan
w³asnych �rodków musz¹ byæ   uzgodnione z Burmistrzem.

Rozdzia³ VII
Nadzór nad dzia³alno�ci¹ So³ectwa

§ 30.1. Rada Miejska sprawuje nadzór nad jednostkami
pomocniczymi w zakresie   wykonywanych zadañ.

2. Do podstawowych �rodków nadzoru nale¿y w szczegól-
no�ci:

 - dokonywanie oceny stanu So³ectwa na sesji,
 - dokonywanie lustracji So³ectwa,
- rozpatrywanie sprawozdañ z dzia³alno�ci gospodarczej,

finansowej i  spo³ecznej So³ectwa.
3. Dzia³alno�æ finansow¹  So³ectwa nadzoruje Skarbnik

Gminy.
4. Burmistrz zobowi¹zany jest czuwaæ, aby mienie So³ec-

twa nie by³o nara¿one na szkody i uszczuplenie oraz, aby docho-
dy So³ectwa i �wiadczenia pobierane na jego korzy�æ by³y wy-
datkowane zgodnie z prawem i Statutem So³ectwa.

5. Organy wykonawcze Gminy i podporz¹dkowane Gmi-
nie jednostki organizacyjne s¹ zobowi¹zane uwzglêdniaæ i re-
alizowaæ uchwa³y i opinie organów So³ectwa, udzielaj¹c odpo-
wiedzi w ci¹gu 14 dni a w razie zajêcia odmiennego stanowi-
ska,  przedstawiæ je wraz z uzasadnieniem.

6. Burmistrz , je¿eli uzna uchwa³y  So³ectwa za wykraczaj¹-
ce poza zakres przekazanych im kompetencji i sprzeczne z pra-
wem - powinien wstrzymaæ ich realizacjê.

7. Organy So³ectwa mog¹ wnie�æ sprzeciw do Burmistrza
na postêpowanie sprzeczne z pkt. 6, gdy narusza ono istotne
interesy mieszkañców.

8. Burmistrz badaj¹c sprzeciw:
1) uznaje jego zasadno�æ lub
2) w razie uwzglêdnienia sprzeciwu podejmuje decyzjê o

wstrzymaniu rozstrzygniêcia okre�lonego w pkt. 6 i wnosi spra-
wê pod obrady Rady Miejskiej, której uchwa³a ostatecznie roz-
strzyga sprawê.

Rozdzia³ VIII
Postanowienia koñcowe

 § 31. Zmiany Statutu dokonuje Rada Miejska.

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