
DZIENNIK URZEDOWY
WOJEWÓDZTWA OPOLSKIEGO
Opole, dnia  17 pazdziernika  2003 r. Nr 83

TRE�Æ:
Poz.:

�

UCHWA£Y

1618- Rady Gminy Bierawa Nr X/61/2003 z dnia 8 sierpnia 2003 r. w sprawie uchwalenia miejscowego
planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Bierawa dla osiedla Korzonek.............................................6597

1619- Rady Gminy Komprachcice Nr VII/73/03 z dnia 2 pa�dziernika 2003 r. w sprawie nadania nazwy
nowej ulicy w Komprachcicach......................................................................................................................................6607

1620- Rady Miejskiej w Nysie Nr XIV/209/03 z dnia 29 wrze�nia 2003 r. w sprawie zaliczenia dróg
wewnêtrznych na terenie Gminy Nysa do kategorii dróg gminnych.........................................................................6608

1621- Rady Gminy Pokój Nr IV/31/2003 z dnia 10 lutego 2003 r. w sprawie uchwalenia Statutów
So³ectw Gminy Pokój.......................................................................................................................................................6610

1622- Rady Gminy Tarnów Opolski Nr X/68/03 z dnia 29 wrze�nia 2003 r. w sprawie ustalenia stawki
procentowej op³aty adiacenckiej dla w³a�cicieli i u¿ytkowników wieczystych........................................................6656

Na podstawie art. 85 ust. 2 ustawy z dnia 27 marca 2003r.
o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U.
Nr 80, poz. 717) oraz na podstawie art. 26 ustawy z dnia 7 lipca
1994 r. o zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 1999 r.
Nr 15, poz. 139, Nr 41, poz. 412 i Nr 111, poz. 1279, 2000 r. Nr 12,
poz. 136, Nr 109, poz. 1157 i Nr 120, poz. 1268,  2001 r. Nr 5,
poz. 42, Nr 14, poz. 124, Nr 100, poz. 1085, Nr 115, poz. 1229 i
Nr 154, poz. 1804, 2002 r. Nr 25, poz. 253, Nr 113, poz. 984 i
Nr 130, poz. 1112), Rada Gminy Bierawa uchwala:

§ 1. Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego
fragmentu Gminy Bierawa i przyjmuje ustalenia planu jako prze-
pisy gminne.

§ 2. Plan obejmuje obszar wyznaczony granic¹ Osiedla
Korzonek (zgodnie z ustaleniami okre�lonymi w uchwale
Nr  XXV/251/2001 Rady Gminy Bierawa z dnia 26 czerwca 2001 r.
oraz Nr XXVIII/334/2002 Rady Gminy Bierawa z dnia 9 wrze�nia
2002 r.). Granice terenu objêtego  opracowaniem okre�la rysu-
nek planu - za³¹cznik graficzny w skali 1:5000, stanowi¹cy inte-
graln¹ czê�æ uchwa³y.

1618

Uchwa³a Nr   X/61/2003
Rady Gminy Bierawa

z dnia 8 sierpnia 2003 r.

w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Bierawa dla Osiedla Korzonek.

§ 3. Ilekroæ w przepisach niniejszej uchwa³y mowa jest o
ustaleniu okre�lonego przeznaczenia terenu, oznacza to zakaz
realizacji innego przeznaczenia terenu.

§ 4. Ilekroæ w przepisach niniejszej uchwa³y mowa jest o:
1/ planie - nale¿y przez to rozumieæ ustalenia dotycz¹ce

obszaru okre�lonego § 2 niniejszej uchwa³y,
2/ rysunku planu -  nale¿y przez to rozumieæ rysunek planu

na mapie w skali 1:5000, stanowi¹cy za³¹cznik do niniejszej
uchwa³y,

3/ przepisach szczególnych - nale¿y przez to rozumieæ
przepisy ustaw wraz z aktami wykonawczymi, normy bran¿owe
oraz ograniczenia w dysponowaniu terenami, wynikaj¹ce z pra-
womocnych decyzji administracyjnych,

4/ u¿ytkowaniu podstawowym - nale¿y przez to rozumieæ
ustalony w planie rodzaj u¿ytkowania terenów w obrêbie obsza-
ru wyznaczonego liniami rozgraniczaj¹cymi, któremu winny byæ
podporz¹dkowane inne rodzaje u¿ytkowania, okre�lone jako
dopuszczalne,

5/ u¿ytkowaniu dopuszczalnym - nale¿y przez to rozumieæ
ustalony w planie rodzaj u¿ytkowania, który uzupe³nia u¿ytkowa-
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nie podstawowe lub mo¿e z nim wspó³istnieæ na warunkach
okre�lonych w planie,

6/ terenach publicznych - nale¿y przez to rozumieæ wy-
dzielone grunty pod drogi publiczne, wodne, urz¹dzenia i sieci
infrastruktury technicznej oraz wydzielone tereny us³ugowe o cha-
rakterze publicznym,

7/ intensywno�ci zabudowy - rozumie siê przez to stosu-
nek powierzchni ca³kowitej wszystkich kondygnacji naziemnych
budynku do powierzchni dzia³ek,

8/ inne nieuci¹¿liwe rodzaje dzia³alno�ci gospodarczej
nie zaliczane do dzia³alno�ci wytwórczej lub magazynowej -
nale¿y przyjmowaæ rodzaje dzia³alno�ci gospodarczej, nie po-
siadaj¹ce charakteru wytwórczego, przetwórczego lub magazy-
nowego oraz te rodzaje dzia³alno�ci gospodarczej, których funk-
cjonowanie nie narusza �rodowiska i warunków u¿ytkowych w
stosunku do otoczenia na skutek zanieczyszczenia powietrza, gleby,
wody, a tak¿e w wyniku ha³asu, wibracji lub promieniowania.

§ 5. Celem planu jest:
1) okre�lenie przeznaczenia terenów oraz linii rozgrani-

czaj¹cych tereny o ró¿nych funkcjach,
2) okre�lenie linii rozgraniczaj¹cych ulice, place oraz dro-

gi publiczne wraz z urz¹dzeniami pomocniczymi, a tak¿e tereny
niezbêdne do wytyczenia �cie¿ek rowerowych,

3) okre�lenie terenów przeznaczonych dla realizacji ce-
lów publicznych oraz linii rozgraniczaj¹cych te tereny,

4) okre�lenie zasad obs³ugi infrastruktury technicznej oraz
terenów przeznaczonych dla obs³ugi infrastruktury technicznej i
linii rozgraniczaj¹cych te tereny,

5) okre�lenie terenów podlegaj¹cych ochronie,
6) szczególne warunki zagospodarowania terenów, w tym

zakaz zabudowy, wynikaj¹ce z potrzeb ochrony �rodowiska przy-
rodniczego, kulturowego i zdrowia ludzi, prawid³owego gospo-
darowania zasobami przyrody oraz ochrony gruntów rolnych i
le�nych.

§ 6.1. Rozwi¹zania miejscowego planu zagospodarowa-
nia przestrzennego fragmentu Gminy Bierawa (osiedle Korzo-
nek) s¹ regulowane ustaleniami tekstowymi, stanowi¹cymi tre�æ
niniejszej uchwa³y, które zawieraj¹ zakazy, nakazy a tak¿e zale-
cenia i warunki dopuszczenia odstêpstw od zakazów i nakazów
zwi¹zanych z przeznaczeniem terenu, wraz za³¹cznikami i rysun-
kiem planu bêd¹cym za³¹cznikiem graficznym do uchwa³y.

2. Realizacja nowych obiektów, a tak¿e zmiana zagospo-
darowania i sposobu u¿ytkowania terenu i obiektów, nie mo¿e
naruszaæ:

a) praw w³a�cicieli, u¿ytkowników i w³adaj¹cych s¹siadu-
j¹cymi terenami,

b) aktualnie obowi¹zuj¹cych norm technicznych, sanitar-
nych i przeciwpo¿arowych,

c) wymagañ ochrony �rodowiska,
d) wymagañ ochrony konserwatorskiej (je�li teren podle-

ga takowej ochronie)
e) innych wymagañ, a w szczególno�ci zwi¹zanych z go-

spodark¹ wodn¹ i geologi¹.

§ 7. 1. Dla prawid³owego funkcjonowania obszaru objêtego
planem wyznaczono tereny dla realizacji dzia³añ publicznych, fi-
nansowanych w ca³o�ci lub czê�ci z bud¿etu pañstwa lub miasta.

2. Ustalenie ust. 1 nie narusza stanu istniej¹cych terenów
o funkcjach publicznych, co w szczególno�ci dotyczy dróg i ulic o
charakterze ponadlokalnym.

3. Terenami publicznymi,  przeznaczonymi do obs³ugi ko-
munikacyjnej terenu objêtego planem s¹:

a) tereny przeznaczone dla realizacji dróg i ulic:
- drogi g³ówne, oznaczenie KG

- drogi lokalne, oznaczenie KL
- drogi dojazdowe, oznaczenie KD
b) tereny przeznaczone dla realizacji �cie¿ek rowerowych

- w obrêbie linii rozgraniczaj¹cych dróg i ulic.
4. Obs³ugê obszaru objêtego planem w zakresie komuni-

kacji wraz z zieleni¹ izolacyjn¹ stanowi¹ drogi g³ówne, oznaczo-
ne symbolem  KG, lokalne oznaczone symbolem KL oraz dojaz-
dowe oznaczone symbolem KD.

§ 8. 1. Na terenie objêtym niniejszym planem nie wystê-
puj¹ wydzielone strefy ochrony konserwatorskiej.

2. Na terenie objêtym planem nie ma obiektów wpisa-
nych do rejestru zabytków.

3. Na terenie objêtym planem nie ma obiektów o charak-
terze zabytkowym.

4. Na terenie objêtym planem nie wyznaczono obiektów o
warto�ciach kulturowych, reprezentuj¹cych walory regionalne.

5. Na terenie objêtym planem nie ma uk³adów zieleni o
walorach zabytkowych.

6. Gmina Bierawa nie wyró¿nia siê szczególnymi walora-
mi uk³adów zieleni parkowej i parkowo-pa³acowej - dominuj¹ tu
lasy, stanowi¹ce otulinê bioklimatyczn¹.

§ 9.1. Na terenie objêtym planem nie wystêpuj¹ obiekty
uznane za pomniki przyrody.

2. Adaptuje siê istniej¹c¹ zieleñ, zalecaj¹c regularne sto-
sowanie:

a) ciêæ pielêgnacyjnych - przyrodniczych w celu uzyskania
najlepszego stanu zdrowotnego zieleni,

b) ciêæ technicznych - nieprzyrodniczych w celu zlikwido-
wania zagro¿eñ dla ludzi i mienia (w energetyce i telekomunika-
cji, w budownictwie, wzd³u¿ ci¹gów komunikacyjnych).

3. W uzasadnionych przypadkach, ustala siê wymianê ist-
niej¹cych drzew, powoduj¹cych zacienienie, zagra¿aj¹cych bez-
pieczeñstwu ludzi oraz zniszczeniu podziemnych urz¹dzeñ tech-
nicznych a tak¿e przy pracach niwelacyjnych, na zieleñ o wyso-
kich walorach estetycznych, zimozielonych, odpornych na wp³y-
wy zanieczyszczenia powietrza i gleby, gatunkowo odpowiada-
j¹cych warunkom siedliskowym terenu.

4. Ustala siê obowi¹zek zabezpieczenia zieleni na pla-
cach budów, zgodnie z wymogami obowi¹zuj¹cych przepisów.

5. Nale¿y d¹¿yæ do zachowania fragmentów s³abo prze-
kszta³conych biocenoz ³¹kowych i zadrzewieñ o charakterze ³ê-
gowym. Ponadto wprowadza siê obowi¹zek zachowania i ochro-
ny wszystkich chronionych gatunków ro�lin i zwierz¹t oraz cen-
nych siedlisk przyrodniczych.

6. Wprowadza siê konieczno�æ ochrony wszystkich ujêæ
wodnych - indywidualnych i zbiorowych. W obszarze ich stref
ochronnych nie mo¿na lokalizowaæ obiektów i urz¹dzeñ, powo-
duj¹cych zagro¿enie dla funkcjonowania i czysto�ci ujêæ wody.
Ustalenie stref ochronnych w oparciu o przepisy ustawy Prawo
wodne.

§ 10.W granicach okre�lonych w § 2 uchwa³y, ustala siê
nastêpuj¹ce rodzaje przeznaczenia terenów:

- MW-  tereny zabudowy mieszkaniowej wysokiej inten
            sywno�ci (brutto),
- AUC- tereny us³ug centrotwórczych i administracji (brutto),
- RL  - tereny lasów,
- RP - tereny upraw ogrodniczych i produkcji rolnej bez
           mo¿liwo�ci zabudowy,
- ZD - tereny ogrodów dzia³kowych,
- KS - tereny urz¹dzeñ komunikacji samochodowej,
- KG - tereny dróg g³ównych,
- KL - tereny dróg lokalnych,
- KD - tereny dróg dojazdowych.
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§ 11. W granicach okre�lonych w § 2 uchwa³y, ustala siê
przeznaczenie terenów oraz linie rozgraniczaj¹ce tereny o ró¿-
nych funkcjach i zasadach zagospodarowania - zgodnie z ozna-
czeniami na rysunku planu:

symbol  Przeznaczenie 
terenu 

u¿ytkowanie 

Podstawowe: gospodarka le�na RL tereny lasów, bez 
mo¿liwo�ci zabudowy Dopuszczalne: funkcje rekreacyjne, urz¹dzenia towarzysz¹ce 

Podstawowe: uprawy rolne, warzywnictwo, ogrodnictwo, bez mo¿liwo�ci 
zabudowy - dopuszcza siê zabudowê gospodarsko-inwentarsk¹; 
dodatkowe ustalenia  jak  w  §12 

RP tereny upraw 
ogrodniczych i produkcji 
rolnej, bez mo¿liwo�ci 
zabudowy  

Dopuszczalne: drogi dojazdowe do pól, zadrzewienia i zakrzewienia 
�ródpolne, urz¹dzenia infrastruktury technicznej,  
dopuszcza siê lokalizacjê obiektów i urz¹dzeñ uzupe³niaj¹cych, tj. 
gospodarstwo rolne, hodowlane, ujêcia wody pitnej w przypadku braku 
technicznych mo¿liwo�ci ich lokalizacji poza obszarem funkcjonalnym.  
Ewentualne inwestycje winny byæ wyposa¿one w infrastrukturê 
zapobiegaj¹c¹ degradacji �rodowiska. Lokalizacja obiektów mog¹cych 
pogorszyæ stan �rodowiska podlega procedurze oddzia³ywania na 
�rodowisko i uzgodnieñ z w³a�ciwymi organami administracyjnymi i 
sanitarnymi. 
W ramach u¿ytkowania terenu d¹¿yæ do zachowania i wzbogacenia 
struktur ekologicznych (zakrzewienia i zadrzewienia).   

Podstawowe: projektowana strefa zieleni dzia³kowej, wprowadzanie 
zabudowy altanowej; zakaz wprowadzania zabudowy o charakterze 
sta³ym; 
dodatkowe ustalenia  jak  w  §12 

ZD tereny ogrodów 
dzia³kowych 

Dopuszczalne: obiekty i urz¹dzenia infrastruktury technicznej 
obs³uguj¹cej funkcjê podstawow¹, urz¹dzanie stref wypoczynkowo-
rekreacyjnych, place zabaw dla dzieci, ulice dojazdowe i wewnêtrzne, 
parkingi 
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Symbol  Przeznaczenie 
terenu 

u¿ytkowanie 

podstawowe: adaptacja i projektowanie budownictwa mieszkaniowego 
wielorodzinnego o wysokiej intensywno�ci;  
tereny zabudowy mieszkalnej wielorodzinnej osiedla awaryjnego 
Zak³adów Azotowych Kêdzierzyn [Korzonek]; 
dodatkowe ustalenia  jak  w  §12 

L1 MW Tereny 
mieszkaniowe 
(brutto) o wysokiej 
intensywno�ci 
zabudowy 

dopuszczalne: ulice dojazdowe i wewnêtrzne, parkingi, obiekty i 
urz¹dzenia infrastruktury technicznej obs³uguj¹ce funkcjê podstawow¹, 
budynki gospodarcze, gara¿e wolno stoj¹ce 
max. wys. zabudowy: 
 �  dla bud. gospodarczych - 5m od poziomu gruntu rodzimego do 
kalenicy dachu lub szczytu �cianki attykowej 
 �  dla gara¿y � 3,5m od poziomu gruntu rodzimego do kalenicy dachu 
lub szczytu �cianki attykowej;  
dzia³alno�æ zwi¹zana z podstawowymi us³ugami bytowymi: handlu, 
gastronomii i nieuci¹¿liwego rzemios³a oraz inne nieuci¹¿liwe rodzaje 
dzia³alno�ci gospodarczej nie zaliczane do dzia³alno�ci wytwórczej lub 
magazynowej; 
adaptacja us³ug [kina, klubu, biblioteki, przedszkole, punkt lekarski] 
zakaz budowy oddzielnych obiektów kubaturowych dla prowadzonej 
dzia³alno�ci gospodarczej i konieczno�æ zapewnienia miejsc 
parkingowych dla potencjalnych klientów w obrêbie inwestowanych 
dzia³ek; 

podstawowe: tereny projektowanego parkingu samochodów osobowych 
� adaptacja; 
zakaz budowy stacji paliw 

L2 KS tereny urz¹dzeñ 
komunikacji 
samochodowej 

dopuszczalne:  drobny handel i gastronomia, urz¹dzenia towarzysz¹ce, 
ulice dojazdowe i wewnêtrzne; obiekty i urz¹dzenia obs³uguj¹ce funkcjê 
podstawow¹ 

podstawowe: us³ugi administracji (w tym banki), scentralizowane us³ugi 
handlu, gastronomii i kultury, obiekty sakralne i kultu religijnego, parkingi, 
zieleñ zorganizowana; 
dopuszczalna powierzchnia max. 1000 m

2
 powierzchni handlowej; 

dodatkowe ustalenia  jak  w  §12 

L3 AUC tereny us³ug 
centrotwórczych i 
administracji (brutto) 

dopuszczalne:  obiekty i urz¹dzenia infrastruktury technicznej 
obs³uguj¹ce funkcjê podstawow¹, ulice dojazdowe i wewnêtrzne, 
parkingi, zieleñ urz¹dzona, urz¹dzenia towarzysz¹ce, remonty i 
przebudowa obiektów; dla obiektów nowo projektowanych ustala siê  
wysoko�æ zabudowy 11m. 

 

klasa 
ulicy 

symbol przeznaczenie terenu szeroko�æ w liniach 
rozgraniczaj¹cych 

KG 
 

KG1/2 Odcinek drogi g³ównej (droga wojewódzka nr 408); w 
pierwszym etapie dostosowania drogi do podanej klasy 
nale¿y uzyskaæ nastêpuj¹ce minimalne jej parametry: 
szeroko�æ jezdni � 7,0 m, szeroko�æ poboczy 
utwardzonych � 2x2,0 m, szeroko�æ korony � 12,5 m, 
typ nawierzchni � KR 5; 
W liniach rozgraniczaj¹cych drogê nale¿y wyznaczyæ 
pas terenu pod �cie¿kê rowerow¹    

35m 
minimalna odleg³o�æ 

projektowanej zabudowy 
mieszkaniowej od 
krawêdzi jezdni  

20m 

KL (L)K20L1/2 Ulica lokalna � w miejscu istniej¹cej drogi 12m 
minimalna odleg³o�æ projektowanej zabudowy od krawêdzi jezdni: 
- na obszarze niezabudowanym lub w przypadku wystêpowania pojedynczych zabudowañ - 10m  
- na obszarze zabudowanym o czytelnej linii zabudowy - w linii zabudowy, jednak nie bli¿ej ni¿ 5m  
- na obszarze zabudowanym o nieczytelnej linii zabudowy - nie bli¿ej ni¿ 7m 

KD (L)K40D1/2 Ulica dojazdowa � w miejscu istniej¹cej drogi 10m 
minimalna odleg³o�æ projektowanej zabudowy od krawêdzi jezdni: 
- na obszarze niezabudowanym lub w przypadku wystêpowania pojedynczych zabudowañ - 8m  
- na obszarze zabudowanym o czytelnej linii zabudowy - w linii zabudowy, jednak nie bli¿ej ni¿ 4m  
- na obszarze zabudowanym o nieczytelnej linii zabudowy - nie bli¿ej ni¿ 5m 
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- w przypadku ulic i dróg adaptowanych linie rozgranicza-
j¹ce o odpowiedniej szeroko�ci, prowadzone s¹ zawsze syme-
trycznie w stosunku do osi istniej¹cego �ladu jezdni,

- w przypadku ulic i dróg projektowanych o� jezdni nale¿y
prowadziæ zgodnie z osi¹ linii rozgraniczaj¹cych,

- niektóre drogi i ulice posiadaj¹ lokalne przewê¿enia (zgod-
nie z rysunkiem planu), co wynika z istniej¹cego zagospodaro-
wania terenu - przewê¿enia te nie powoduj¹ utrudnienia we w³a-
�ciwym przeprowadzeniu korony jezdni,

- w liniach rozgraniczaj¹cych dróg i ulic dopuszcza siê
mo¿liwo�æ wystêpowania istniej¹cych ogrodzeñ dzia³ek oraz
obiektów i urz¹dzeñ infrastruktury technicznej,

- w liniach rozgraniczaj¹cych dróg i ulic dopuszcza siê rów-
nie¿ mo¿liwo�æ stawiania nowych ogrodzeñ, jednak tylko w przy-
padku uzupe³nienia przerw w linii ogrodzeñ istniej¹cych.

§ 12. Na terenach, o których mowa w § 11, ustala siê na-
stêpuj¹ce lokalne warunki i zasady:

1. Adaptuje siê istniej¹ce obiekty w dobrym stanie tech-
nicznym oraz uzasadnione zobowi¹zania lokalizacyjne, które
spe³niaj¹ wymogi w zakresie warunków technicznych na pod-
stawie przepisów szczególnych.

2. Zmiany adaptowanego obiektu musz¹ uwzglêdniaæ
odleg³o�ci od s¹siednich budynków, okre�lone w przepisach
prawa budowlanego, dotycz¹ce ochrony przeciwpo¿arowej i
warunków o�wietleniowych.

3. Adaptuje siê przebiegi istniej¹cej infrastruktury komu-
nalnej z mo¿liwo�ci¹ wprowadzenia korekt i przek³adek w³asnym
kosztem i staraniem na warunkach uzgodnionych z w³a�ciciela-
mi sieci i urz¹dzeñ.

4. Umo¿liwia siê podzia³, scalanie oraz wtórny podzia³ dzia-
³ek budowlanych:

- zgodnie z liniami podzia³u na dzia³ki budowlane,
- prostopadle lub równolegle do linii rozgraniczaj¹cych jed-

nostki terenowe lub do linii istniej¹cego podzia³u w³asno�cio-
wego,

- w inny sposób, w przypadku sporz¹dzania planu realiza-
cyjnego dla wiêkszego za³o¿enia (np. osiedla domów jednoro-
dzinnych).

5. Linie zabudowy i odleg³o�ci projektowanych  obiektów
od granic dzia³ek zgodnie z obowi¹zuj¹cymi przepisami Prawa
budowlanego i z uwzglêdnieniem zapisu w pkt 2.

6. Wymienione w pkt 5 odleg³o�ci priorytetowo dostoso-
waæ do warunków podanych w zasadach zagospodarowania i
obs³ugi dla elementów obs³ugi komunikacyjnej i infrastruktury
technicznej, z zachowaniem zasad i warunków okre�lonych w
przepisach szczególnych (minimalna odleg³o�æ od krawêdzi jezd-
ni, strefy ochronne sieci itp.).

7. Nowo projektowane oraz rozbudowywane obiekty kuba-
turowe musz¹ nawi¹zywaæ skal¹ i usytuowaniem na dzia³ce (w
przypadku dachów wielospadowych - kierunki kalenic) do obiek-
tów bezpo�rednio s¹siaduj¹cych z planowan¹ inwestycj¹. W
zakresie projektowanych uzupe³nieñ zabudowy nale¿y dostoso-
waæ siê do istniej¹cej zabudowy, zachowuj¹c tê sam¹ wyso-
ko�æ obiektu i charakter dachu oraz utrzymuj¹c istniej¹ce linie
zabudowy.

8. W uzasadnionych przypadkach dopuszcza siê odstêp-
stwa od zasad wymienionych w pkt.7, jednak odstêpstwa te na-
le¿y uzgodniæ z architektem miejskim.

9. Dla jednostek, przez które przebiegaj¹ g³ówne przewody
sieciowe infrastruktury technicznej (wg rysunku planu) ustala siê
konieczno�æ przeprowadzenia szczegó³owych uzgodnieñ z ich
dysponentami ze wzglêdu na wymagan¹ strefê ochronn¹ tych sieci.

10. Na rysunku planu niektóre jednostki znajduj¹ siê w
strefie zalewowej rzeki Bierawki. Szczegó³owe zasady u¿ytkowa-
nia i zagospodarowania terenów zagro¿onych zalaniem zawarto
w pkt 11 i 12 niniejszego paragrafu.

11. W planie zagospodarowania wyznacza siê strefê za-
gro¿enia powodziowego - na obszarze strefy ustala siê nastê-
puj¹ce zasady u¿ytkowania i zagospodarowania terenu:

- stopniowa przebudowa i zmiana struktury u¿ytkowania
gruntów ornych w kierunku upraw mniej podatnych na straty i
zagro¿enia powodziowe, z preferencj¹ dla u¿ytków zielonych i
upraw sadowniczych,

- renaturyzacja �rodowiska przyrodniczego terenów po³o-
¿onych w pobli¿u rzeki Bierawki w drodze przywrócenia charak-
terystycznych biotopów ³¹kowych, trzcinowisk, starorzeczy i po-
zosta³o�ci torfowisk,

- ochrona naturalnych terenów charakterystycznych dla
dolinnych terenów podmok³ych (starorzecza, szuwarowiska,
trzcinowiska, tereny bagienne i pobagienne),

- zaleca siê ograniczenie prac zmieniaj¹cych lokalne wa-
runki gruntowo-wodne, w tym ograniczenie regulacji cieków
wodnych na terenach otwartych oraz zawê¿ania ich przekrojów
poprzez zabudowê u¿ytkow¹,

- obszar strefy stanowi obszar zwiêkszonego ryzyka inwe-
stycyjnego i mo¿e byæ dopuszczony do zainwestowania wy³¹cz-
nie po poinformowaniu inwestora i na jego wy³¹czn¹ odpowie-
dzialno�æ oraz po opracowaniu planów ewakuacji obiektów w
czasie powodzi,

- wydanie decyzji WZiZT oraz o pozwoleniu na budowê
dla planowanej inwestycji bêdzie ka¿dorazowo rozpatrywane w
trybie indywidualnym; organ upowa¿niony do sporz¹dzania w/w
decyzji ma prawo - w uzasadnionych przypadkach - do negatyw-
nego rozpatrzenia wniosku o ich wydanie lub skierowaæ wnio-
sek o uzgodnienie inwestycji do Dyrektora Regionalnego Za-
rz¹du Gospodarki Wodnej,

- nie zaleca siê lokalizacji przemys³u i sk³adów, w szcze-
gólno�ci mog¹cych znacz¹co oddzia³ywaæ na �rodowisko oraz
zwi¹zanych ze sk³adowaniem materia³ów, surowców i produk-
tów, w szczególno�ci substancji toksycznych i niebezpiecznych
dla �rodowiska,

- zaleca siê d¹¿enie do likwidacji bezodp³ywowych zbior-
ników �ciekowych i budowê systemów kanalizacji zbiorczej,

- nie zaleca siê lokalizacji cmentarzy, budowy wysypisk i
urz¹dzeñ utylizacji zanieczyszczeñ,

- na terenie strefy dopuszcza siê ograniczon¹ zmianê
ukszta³towania powierzchni terenu, s³u¿¹c¹ zwiêkszaniu po-
wierzchni retencyjnych otwartych akwenów wodnych (wykorzy-
stuj¹cych lokalne eksploatacje kruszywa naturalnego).

12. Na terenach zagro¿onych powodzi¹ dopuszcza siê
budowê wa³ów przeciwpowodziowych w obrêbie ka¿dej jednost-
ki terenowej. Przy okre�laniu szczegó³owego zagospodarowa-
nia terenu nale¿y uwzglêdniæ konieczno�æ pozostawienia strefy
wolnej od dzia³añ inwestycyjnych na szeroko�æ min. 50m od
stopy ewentualnych wa³ów.W miejscach ewentualnego powsta-
nia obwa³owañ koryta rzeki nale¿y wyeliminowaæ mo¿liwo�æ
wykonywania wszelkich obiektów budowlanych (obiektów ku-
baturowych, studni, rowów, do³ów) w odleg³o�ci mniejszej ni¿
50m od stopy skarpy. Wzd³u¿ rzeki Bierawki wprowadza siê za-
kaz dzia³alno�ci inwestycyjnej w pasie szeroko�ci 20m od góry
skarpy, a na pozosta³ych ciekach 5m, za wyj¹tkiem robót regu-
lacyjnych i zwi¹zanych z utrzymaniem koryta.

13. Okre�la siê konieczno�æ przestrzegania przepisów, doty-
cz¹cych dopuszczalnych poziomów ha³asu w �rodowisku, w obrêbie
wszystkich jednostek terenowych, których te przepisy dotycz¹.

14. W przypadku terenów przeznaczonych pod zabudowê
mieszkaniow¹, s¹siaduj¹cych bezpo�rednio z obszarami o zna-
cz¹cych warto�ciach przyrodniczych okre�la siê konieczno�æ
zachowania mo¿liwie szerokiej strefy ekotonowej (granica eko-
systemów le�nych z ekosystemem ³¹k, pól, pastwisk, wód, itp.),
charakteryzuj¹cej siê szczególnie wysokim stopniem ró¿norod-
no�ci biologicznej, pozostawionej w dotychczasowym u¿ytko-
waniu (bez mo¿liwo�ci zabudowy).
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§ 13. Obs³ugê obszaru objêtego planem w zakresie infra-
struktury technicznej ustala siê nastêpuj¹co:

1. Na terenie objêtym planem adaptuje siê istniej¹ce sieci
i urz¹dzenia infrastruktury technicznej naziemnej i podziemnej,
obs³uguj¹cej przedmiotowy teren i tereny s¹siednie. Zapewnia
siê mo¿liwo�æ dokonywania ich remontów i przebudowy.

2. Na terenie Osiedla zabezpiecza siê mo¿liwo�æ przepro-
wadzania obiektów i urz¹dzeñ infrastruktury technicznej w obrê-
bie linii rozgraniczaj¹cych drogi, ulice oraz innych jednostek tere-
nowych.

3. Zaopatrzenie w wodê z istniej¹cego wodoci¹gu grupo-
wego "Korzonek", z mo¿liwo�ci¹ jego rozbudowy dla nowych te-
renów rozwojowych. Ujêcie wody dla wodoci¹gu stanowi¹ dwie
studnie g³êbinowe - zasadnicza i awaryjna.

Przed przy³¹czeniem siê do sieci wodoci¹gowej wymaga-
ne jest uzyskanie od jej w³a�ciciela warunków przy³¹czenia oraz
pó�niejsze ich spe³nienie.

4. Na terenie Osiedla istnieje odpowiednio zorganizowany
system odprowadzania �cieków. Proponuje siê rozwój systemu
kanalizacyjnego, który zgodnie z wcze�niejszymi koncepcjami
powinien byæ oparty na szkielecie uk³adu kolektorów sanitarnych
i przepompowni, odprowadzaj¹cych �cieki do oczyszczalni �cie-
ków w Zak³adach Azotowych  w Kêdzierzynie-Ko�lu, a wody desz-
czowe do cieków wodnych. Do czasu realizacji i uruchomienia syste-
mu kanalizacji na terenach nieskanalizowanych ustala siê ¿e:

- w celu odprowadzania �cieków gospodarczo-bytowych
nale¿y stosowaæ szczelne zbiorniki bezodp³ywowe do gromadze-
nia nieczysto�ci lub lokalne urz¹dzenia biologicznego ich oczysz-
czania,

- w celu odprowadzenia wód deszczowych nale¿y przepro-
wadziæ kryte kana³y do najbli¿szych cieków, potoków; dopuszcza
siê zagospodarowanie tych wód w granicy inwestowanego tere-
nu; �cieki opadowe nale¿y odprowadzaæ do odbiorników (cieków
powierzchniowych lub gruntu) po uprzednim ich oczyszczeniu w stop-
niu wymaganym obowi¹zuj¹cymi przepisami szczegó³owymi.

Przed przyst¹pieniem do dzia³añ inwestycyjnych nale¿y uzy-
skaæ uzgodnienia i warunki dla odprowadzania �cieków i wód od
w³a�ciwego organu uzgadniaj¹cego.

5. Ustala siê zaopatrzenie obiektów i terenu w energiê elek-
tryczn¹ z istniej¹cego i projektowanego uk³adu linii napowietrz-
nych i kablowych oraz stacji transformatorowych, na warunkach
okre�lonych przez gestora sieci. Przed przyst¹pieniem do dzia-
³añ inwestycyjnych nale¿y uzyskaæ warunki przy³¹czenia do sieci
energetycznej. Nale¿y w szczególno�ci uzyskaæ informacjê na
temat wielko�ci  stref ochronnych od linii energetycznych oraz
bezwzglêdnie siê do nich dostosowaæ.

6. Na terenie Osiedla nie istnieje system sieciowego za-
opatrzenia w gaz. Mieszkañcy korzystaj¹ z gazu dostarczanego
butlami. Ewentualne zaopatrzenie so³ectwa w gaz sieciowy uza-
le¿nione jest od Zak³adu Gazowniczego w Opolu. Obecnie znacz-
ne rozproszenie mieszkañców ca³ej Gminy Bierawa oraz wyso-
kie koszty gazyfikacji powoduj¹, ¿e nie planuje siê ¿adnych inwe-
stycji w tym zakresie.

7. Ustala siê zaopatrzenie w ciep³o mieszkañców Osiedla
dla przygotowania ciep³ej wody i dla celów grzewczych poprzez
wykorzystanie alternatywnie:

- istniej¹cej sieci energetycznej
- zastosowanie lokalnych, proekologicznych urz¹dzeñ cie-

p³owniczych.
Zaleca siê wymianê lub usprawnienie obecnie stosowa-

nych, indywidualnych systemów ogrzewania wêglowego w celu zmniej-
szenia emisji substancji szkodliwych dla �rodowiska.

Samo Osiedle Mieszkaniowe w Korzonku zaopatrzone
jest w ciep³o przez kolektor ciep³owniczy z kot³owni w Zak³a-
dach Azotowych w Kêdzierzynie-Ko�lu.

8. W Gminie Bierawa dzia³a w³a�ciwie zorganizowany
system odprowadzania odpadów komunalnych. Gmina dys-
ponuje du¿ym, nowoczesnym, posiadaj¹cym du¿e rezerwy
sk³adowiskiem odpadów, posiadaj¹cym system zabezpieczeñ
technicznych, chroni¹cych �rodowisko przed zagro¿eniami.
Gospodarkê odpadami nale¿y prowadziæ zgodnie z obowi¹zu-
j¹cymi przepisami szczegó³owymi.

9. System telekomunikacyjny w Gminie Bierawa rozwija
siê w sposób zadowalaj¹cy. Indywidualne mo¿liwo�ci przy³¹-
czenia siê do sieci uzale¿nione s¹ od rezerw technicznych
operatora i bezpo�rednio z nim uzgadniane.

§ 14. 1. Ustalenia niniejszego planu s¹ zgodne z gene-
ralnymi zasadami zagospodarowania terenu zapisanymi w
"Studium uwarunkowañ i kierunków zagospodarowania prze-
strzennego Gminy Bierawa".

§ 15. 1. Na obszarze planu stawkê procentow¹ do okre-
�lenia wymiaru jednorazowej op³aty wzrostu warto�ci nieru-
chomo�ci (o jakiej mowa w art. 10 ust. 3 i art. 36 ust. 3 ustawy
z 1994 roku o zagospodarowaniu przestrzennym) ustala siê w
wymiarze 30%.

2. W odniesieniu do gruntów bêd¹cych w³asno�ci¹
Gminy jednorazowa op³ata w przypadku zbycia nieruchomo�ci
nie bêdzie pobierana.

§ 16.1. Z dniem wej�cia w ¿ycie niniejszej uchwa³y trac¹
moc dotychczasowe ustalenia miejscowego planu zagospo-
darowania przestrzennego Gminy Bierawa i jego zmian za-
warte w uchwa³ach:

- uchwa³a Nr XXVIII/259/2001 Rady Gminy Bierawa z dnia
16 pa�dziernika 2001 r. (Dz. Urz. Woj. Opolskiego Nr 127 poz.
1386 ),

- uchwa³a Nr VI/39/94 Rady Gminy Bierawa z dnia
12 grudnia 1994 r. (Dz. Urz. Woj. Opolskiego Nr 28 poz. 243).

§ 17. Uchwa³a podlega og³oszeniu w Dzienniku Urzêdo-
wym Województwa Opolskiego i na tablicy Urzêdu Gminy Bie-
rawa.

§ 18. Wykonanie uchwa³y powierza siê Wójtowi Gminy
Bierawa.

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

Przewodnicz¹cy Rady
Zbigniew ¯muda
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Na podstawie art.18 ust.2 pkt 13 ustawy z dnia  8 marca
1990 r. o samorz¹dzie gminnym (Dz.U. z 2001 r Nr 142 poz.
1591; 2002 r. Nr 23 poz.220,Nr 62 poz.558,Nr 113 poz. 984,
Nr 153 poz.1271,Nr 214 poz.1806; 2003 r. Nr 80  poz.717 ),
Rada Gminy uchwala, co nastêpuje:

§ 1.Nadaje siê nazwê  ulicy po³o¿onej w Komprachcicach,
oznaczonej na za³¹czonej mapie stanowi¹cej za³¹cznik nr 1 do
niniejszej uchwa³y kolorem czerwonym, obejmuj¹cej dzia³kê
nr 527 km 3, ³¹cz¹cej ulicê Niemodliñsk¹ z ulic¹ Szkoln¹
- ul. Ko�cielna.

1619

Uchwa³a Nr VII/73/03
Rady Gminy Komprachcice

z dnia 2 pa�dziernika 2003 r.

w sprawie nadania nazwy nowej ulicy w Komprachcicach.

§ 2. Wykonanie uchwa³y powierza siê Wójtowi Gminy.

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

§ 4. Uchwa³a wchodzi w ¿ycie po up³ywie 14 dni od dnia
og³oszenia.

Przewodnicz¹cy Rady Gminy
Leonard Pietruszka
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Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca
1990 r. o samorz¹dzie gminnym  (Dz.U. z 2001 r. Nr 142,  poz.1591,
2002 r. Nr 23, poz.220, Nr 62, poz.558, Nr 113, poz. 984, Nr 214,
poz. 1806, 2003 r. Nr 80, poz.717) oraz art. 7 ust. 2 ustawy z dnia
21 marca 1985 r. o drogach publicznych  (Dz.U. z 2000 r. Nr 71,
poz. 838, Nr 86, poz.958, 2001 r. Nr 125, poz.1371, 2002r. Nr 25
poz. 253,  Nr 41, poz.365,  Nr 62, poz. 554, Nr 74, poz. 676,  Nr 89,
poz.676, Nr 89, poz. 804,  Nr 113, poz.984, Nr 214, poz. 1816,
Nr 216, poz. 1826, 2003r. Nr 80, poz. 721), po uzyskaniu pozytywnej
opinii Zarz¹du Powiatu Nyskiego, Rada Miejska w Nysie uchwala:

 § 1. Zalicza siê do kategorii dróg gminnych, drogi okre�lo-
ne w za³¹czniku nr 1 do uchwa³y.
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Uchwa³a Nr XIV/209/03
Rady Miejskiej w Nysie

z dnia  29 wrze�nia 2003 r.

w sprawie zaliczenia dróg wewnêtrznych na terenie Gminy Nysa do kategorii dróg gminnych.

§ 2. Wykonanie uchwa³y powierza siê Burmistrzowi Nysy.

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

Przewodnicz¹cy
Rady Miejskiej

Zbigniew Szlempo

Za³¹cznik nr
do uchwa³y Nr XIV/209/03

z dnia  29 wrze�nia 2003 r.

Lp. Lokalizacja drogi D³ugo�æ 

[m] 

Rodzaj nawierzchni jezdni Uwagi 

1. Bia³a Nyska -ul. Bukowa 

nr wew. W 0101  

290 Bitumiczna Pomiêdzy drogami powiatowymi 

nr 1628 O i 1632 O 

3. Bia³a Nyska -ul. Parkowa 

nr wew. W 0102 

150 Bitumiczna, gruntowa Od drogi powiatowej nr 1628 O 

4. Bia³a Nyska �ul. Czterech 

Pancernych nr wew. W 0103 

390 Bitumiczna Od drogi powiatowej nr 1628 O 

do ul. Kamiennej  

4. Bia³a Nyska �ul. Krótka  

nr wew. W 0104 

90 Bitumiczna Od drogi powiatowej nr 1628 O 

do ul. Czterech Pancernych  

5. Go�winowice -ul. Szkolna 
nr wew. W 049901  

1050 Bitumiczna Od drogi powiatowej 1653 O   w 
kierunku Suszkowic �gmina 

Otmuchów 

6. Jêdrzychów �ul. Wiejska 

nr wew. W 0801 

750 Kostkowa, bitumiczna, 

gruntowa 

Od drogi powiatowej nr 1663 O  

7. Jêdrzychów � ul. Polna 

nr wew. W 0802 

390 Bitumiczna Pomiêdzy ul. Wiejsk¹  

8. Jêdrzychów � ul. Wi�niowa 

nr wew. W 0803 

120 Bitumiczna, kostkowa Od ul. Wiejskiej do ul.Polnej 

9. Jêdrzychów �nr wew. W 0804 510 Kostka kamienna, gruntowa Od drogi powiatowej nr 1663 O 
do stacji trafo 

10. Z³otog³owice �nr wew. W 2501 

-obok posesji nr 102 

1180 Kostka kamienna, gruntowa Do drogi powiatowej nr 1602 O 

od drogi wojewódzkiej nr 406  

11. Z³otog³owice �nr wew. W 2502 1020 Kostka kamienna, gruntowa Do drogi powiatowej nr 1602 O 

Od drogi wojewódzkiej nr 406 

12. Z³otog³owice �nr wew. W 2503 830 P³yty betonowe Do drogi powiatowej nr 1602 O 

Od drogi wojewódzkiej nr 406 

13. Z³otog³owice  -nr wew. W 2504 330 Bitumiczna Odcinek od drogi powiatowej nr 

1602 O do posesji nr 119. 

14. Konradowa �nr wew. W 1001  940 Bitumiczna Od drogi wojewódzkiej nr 407 do 

oczyszczalni �cieków 

15. Konradowa �nr wew. W 1002 290 bloczki betonowe (trylinka)  Od drogi wojewódzkiej nr 407 
dojazd do posesji  

16. Konradowa �nr wew. W 1003 630 Bitumiczna, gruntowa  Od drogi wojewódzkiej nr 407 do 

drogi nr wew. W 10 01 

17. Kubice �nr wew. W 1201 1650 Bitumiczna, gruntowa Od drogi wojewódzkiej nr 407 

Do drogi powiatowej 1605 O 

18. Kubice �nr wew. W 1202 660 T³uczniowa Od drogi nr wew. W 12 01  

19. Kubice �nr wew. W 1203 180 Betonowa Od drogi wojewódzkiej nr 407 

dojazd do posesji 

20. Wyszków �nr wew. W 2401 1350 Bitumiczna Od drogi wojewódzkiej nr 407  do 

stawów PZW 
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21. Wyszków � nr wew. W 2402 340 Bitumiczna, gruntowa Od drogi wojewódzkiej nr 407 do

posesji nr 25

22. Wyszków �nr wew. W 2403 390 Bitumiczna Pomiedzy drog¹ wojewódzk¹ nr
407 przy przychodni

23. Radzikowice

�nr wew. W 189901

550 Bitumiczna, kostkowa Odcinek od drogi powiatowej

1663 O w kierunku Goraszowic

24. Radzikowice �nr wew. W 1802 130 Gruntowa Od drogi powiatowej 1663 O

zakoñczona �lepo.
25. Radzikowice �nr wew. W 1803 630 Bitumiczna Pomiêdzy drogami powiato-

wymi nr 1663 O i nr 1666 O

26. G³êbinów � nr wew. W 0301 290 Kostka betonowa Od drogi powiatowej nr 1668 O

(pêtla autobusowa) do Klubu
¯eglarskiego Nysa.

27. Niwnica � nr wew. W 1521 277 T³uczniowa, gruntowa Od drogi krajowej nr 41 do drogi

powiatowej nr 1603 O

28. Niwnica � nr wew. W 1517 240 Gruntowa Odcinek od drogi krajowej nr 41

do drogi wew. W-1518

29. Niwnica � nr wew. W 1519 100 Kostka kamienna Od drogi powiatowej nr 1603 O

do drogi wew. W-1518

30. Kêpnica � nr wew W 0934 705 Bitumiczna Pomiêdzy drog¹ powiatow¹ nr
1606 O

31. Kêpnica � nr wew. W 0916 1442 Bitumiczna, t³uczniowa Od drogi powiatowej nr 1606 O

do drogi wew. W 0915

32. Kepnica � nr wew. W 0930 215 Betonowa Odcinek od drogi powiatowej nr

1606 O w kierunku przeciêcia
z drog¹ wew. nr W 0933

33. Hajduki Nyskie

� nr wew. W 0503

461 Bitumiczna Od drogi powiatowej nr 1607 O

do drogi gminnej nr W 051502

34. Hajduki Nyskie

� nr wew. W  051601

519 Bitumiczna Odcinek od drogi powiatowej nr

1607 O do drogi gminnej nr

W 051502

35. Hajduki Nyskie

� nr wew. W 0530

635 Bitumiczna, gruntowa Odcinek od drogi powiatowej nr

1607 O do przepustu beton.

36. Wierzbiêcice � nr wew. W 2352 360 T³uczniowa Pomiêdzy drog¹ powiatow¹  nr
1672 O

37. Wierzbiêcice � nr wew. W 2333 480 Betonowa, kostkowa,

gruntowa

Odcinek od drogi powiatowej nr

1672 O do przeciêcia z drog¹
wew. W-2336

38. Lipowa � nr wew. W 1301 1110 Bitumiczna Pomiêdzy drog¹ powiatow¹ nr
1672 O

39. Lipowa -nr wew. W 139938 1680 Gruntowa Od drogi powiatowej nr 1672 O w

kierunku wsi Mieszkowice do

granicy gminy

40. Sêkowice � nr wew. W 2101 400 Bitumiczna, gruntowa Pomiêdzy drog¹ powiatow¹     nr
1666 O

41. Prze³ek �nr wew. W 1721 574 Gruntowa Od drogi wojewódzkiej nr 411 do

drogi powiatowej nr 1627 O

42. Prze³êk �nr wew. W 1722 155 Gruntowa Od drogi powiatowej nr 1627 O

do drogi nr W 1722

43. Morów �nr wew. W 1401 700 P³yty betonowe, ¿u¿lowa Pomiêdzy drog¹ powiatow¹     nr

1628 O

44. Morów �nr wew. W 1402 350 P³yty betonowe Od drogi W-1401 wzd³u¿ potoku

�Mora�

45. Morów � nr wew. W 1403 480 Bitumiczna, gruntowa Odcinek od drogi powiatowej  nr

1628 O

46. Koperniki nr wew. W 1101

-przy szkole podstawowej

420 Bitumiczna Od drogi powiatowej nr 1630 O

do drogi powiatowej nr 1628 O

47. Koperniki nr wew. W 1102 240 Gruntowa Od drogi powiatowej nr 1630 O

do drogi powiatowej nr 1628 O

48. Siestrzechowice �ul.Kopernika

-nr wew. W  2201

1060 Bitumiczna, kostkowa,

tluczniowa

Od drogi powiatowej nr 1632 O

do wa³ów jeziora

49. Siestrzechowice

-nr wew. W 2202

210 Bitumiczna Od drogi powiatowej nr 1632 O

do ul. Kopernika

50. Ilawa � nr wew. W 0701 178 Bloczki betonowe (trylinka) Od drogi powiatowej nr 1626 O
przy posesjach nr 17-23

51. I³awa � nr wew. W 0702 143 Bloczki betonowe (trylinka) Od drogi powiatowej nr 1626 O

przy posesjach nr 32-26
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Na podstawie art.35 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r.
o samorz¹dzie gminnym  (Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z
pó�n. zm.), Rada Gminy w Pokoju uchwala, co nastêpuje:

§1. Uchwala siê:
1. Statut So³ectwa D¹brówka Dolna, stanowi¹cy za³¹cznik

nr1 do niniejszej uchwa³y.
2. Statut So³ectwa Domaradzka Ku�nia, stanowi¹cy za-

³¹cznik nr 2 do niniejszej uchwa³y.
3. Statut So³ectwa Domaradz, stanowi¹cy za³¹cznik nr 3

do niniejszej uchwa³y.
4. Statut So³ectwa Fa³kowice, stanowi¹cy za³¹cznik nr 4

do niniejszej uchwa³y.
5. Statut So³ectwa Kopalina, stanowi¹cy za³¹cznik nr 5 do

niniejszej uchwa³y.
6. Statut So³ectwa Krogulna, stanowi¹cy za³¹cznik nr 6 do

niniejszej uchwa³y.
7. Statut So³ectwa Krzywa Góra, stanowi¹cy za³¹cznik nr 7

do niniejszej uchwa³y.
8. Statut So³ectwa Lubnów, stanowi¹cy za³¹cznik nr 8 do

niniejszej uchwa³y.
9. Statut So³ectwa £adza, stanowi¹cy za³¹cznik nr 9 do

niniejszej uchwa³y.
10. Statut So³ectwa Pokój, stanowi¹cy za³¹cznik nr 10 do

niniejszej uchwa³y.
11. Statut So³ectwa Siedlice, stanowi¹cy za³¹cznik nr 11

do niniejszej uchwa³y.
12. Statut So³ectwa Zawi�æ, stanowi¹cy za³¹cznik nr 12 do

niniejszej uchwa³y.
13. Statut So³ectwa Zieleniec, stanowi¹cy za³¹cznik nr 13

do niniejszej uchwa³y.

§2. Wykonanie uchwa³y powierza siê Wójtowi Gminy Pokój.

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

Przewodnicz¹cy
Rady Gminy

Jacek Gos³awski

Za³¹cznik nr 1
do uchwa³y Nr IV/31/2003

Rady Gminy w Pokoju
z dnia 10 lutego 2003 r.

STATUT SO£ECTWA

Rozdzia³ I
Nazwa i teren dzia³ania

§1. 1. So³ectwo D¹brówka Dolna jest jednostk¹ pomoc-
nicz¹ Gminy Pokój.

1621

Uchwa³a Nr IV/31/2003
Rady Gminy w Pokoju

z dnia 10 lutego 2003 r.

w sprawie uchwalenia Statutów So³ectw Gminy Pokój

§2.1. Ogó³ mieszkañców So³ectwa D¹brówka Dolna sta-
nowi Samorz¹d Mieszkañców So³ectwa.

2. Nazwa Samorz¹du Mieszkañców brzmi: Samorz¹d
Mieszkañców wsi D¹brówka Dolna.

§3. 1. So³ectwo D¹brówka Dolna dzia³a na podstawie prze-
pisów prawa, a w szczególno�ci:

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

- uchwa³y Nr XVII/116/2000 z dnia 28 lutego 2000 r. w spra-
wie uchwalenia Statutu Gminy Pokój.

- niniejszego Statutu.

§4. Teren dzia³ania So³ectwa obejmuje wie�: D¹brówka
Dolna.

Rozdzia³ II
Organizacja i zakres dzia³ania

§5. 1. Organy So³ectwa:
1) Zebranie Wiejskie, jako organ uchwa³odawczy So³ec-

twa,
2) So³tys - jako organ wykonawczy, wspomagany przez

Radê So³eck¹.
2. Kadencja So³tysa i Rady So³eckiej powo³anych przez

Zebranie Wiejskie trwa 4 lata, licz¹c od daty ich wyborów.
3. Wybory So³tysa i Rady So³eckiej zarz¹dza Rada Gminy,

w terminie do 4 m-cy po up³ywie ich kadencji.

§6. 1. Do zadañ Samorz¹du So³ectwa D¹brówka Dolna
nale¿¹ wszystkie sprawy publiczne o znaczeniu miejscowym
nie zastrze¿one ustawami lub uchwa³ami Rady Gminy dla in-
nych podmiotów:

- rozpatrywanie spraw socjalno-bytowych, kulturalnych,
opieki zdrowotnej, sportu i wypoczynku,

- organizowanie samopomocy i wspólnych dzia³añ na
rzecz mieszkañców,

- utrzymanie porz¹dku, ³adu i estetyki wsi,
- budowa, utrzymanie, remonty urz¹dzeñ komunalnych,

obiektów kulturowych, o�wiatowych itp.,
- budowa i konserwacja dróg, placów, mostów itp.,
- u¿ytkowanie i zarz¹dzanie mieniem gminnym przekaza-

nym wsi,
- prowadzenie gospodarki finansowej w ramach bud¿etu

Gminy,
- wystêpowanie w sprawach s¹dowych,
- opiniowanie:
  ~ planów przestrzennego zagospodarowania wsi,
~ wszystkich spraw dotycz¹cych mieszkañców,

  ~ projektów uchwa³ Rady Gminy dotycz¹cych wsi,
  ~ organizacji i godzin pracy �wietlic, bibliotek,
- wystêpowanie do organów Gminy o rozpatrzenie spraw,

których za³atwienie wykracza poza w³asne mo¿liwo�ci So³ec-
twa.

2. Kontrola spo³eczna polega na wyra¿eniu stosunku do
problemu osób i spraw dotycz¹cych So³ectwa.
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3. Rada Gminy przeka¿e So³ectwu sk³adniki mienia gmin-
nego do korzystania po otrzymaniu wniosku w formie uchwa³y
Zebrania Wiejskiego,  dotycz¹cego mo¿liwo�ci przejêcia z mienia
gminnego nieruchomo�ci do zarz¹dzania i pobierania po¿ytków.

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

terenów bêd¹cych w gestii So³ectwa, w uzgodnieniu z Wójtem
Gminy, który zawiera umowy,

2) organizowania na terenie So³ectwa imprez, wystaw,
koncertów i konkursów z zachowaniem ogólnie obowi¹zuj¹cych
przepisów.

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

1) wybór i odwo³anie So³tysa,
2) wybór i odwo³anie Rady So³eckiej,
3) uchwalanie rocznego planu rzeczowo-finansowego oraz

dokonywania zmian,
4) przyjmowanie sprawozdañ finansowych, przy czym nie

przyjêcie sprawozdania, jest równoznaczne z wnioskiem o od-
wo³anie So³tysa,

5) opiniowanie o prawach w³asno�ci, u¿ytkowania lub w in-
nych sprawach rzeczowych i maj¹tkowych zwanych mieniem Gminy,

6) opiniowanie celowo�ci utworzenia, poszerzenia i likwi-
dacji So³ectwa lub powo³ania jednostek ni¿szego rzêdu,

7) opiniowanie spraw dotycz¹cych So³ectwa,  z którym zwró-
ci siê Rada lub Wójt Gminy, So³ectwo zobowi¹zane jest udzieliæ
opinii, odpowiedzi w terminie 14 dni od dnia dorêczenia ich
So³tysowi.

§8.1. Uchwa³y i opinie Zebrania Wiejskiego So³tys prze-
kazuje Wójtowi Gminy.

2. Wójt Gminy w zale¿no�ci od charakteru sprawy, za³a-
twia je we w³asnym zakresie lub przekazuje do rozpatrzenia na
sesji Rady Gminy.

3. O sposobie za³atwienia spraw Wójt informuje So³tysa
w terminie 14 dni od dnia dorêczenia sprawy. Informacja ta win-
na byæ podana do publicznej wiadomo�ci w sposób zwyczajo-
wo przyjêty.

Do realizacji wspólnych przedsiêwziêæ Samorz¹d Miesz-
kañców So³ectwa nawi¹zuje wspó³pracê z samorz¹dami miesz-
kañców s¹siednich so³ectw, zawiera porozumienie okre�laj¹ce
zakres i sposób wykonania wspólnych zadañ, mo¿e podejmo-
waæ wspólnie uchwa³y.

Rozdzia³ III
So³tys i Rada So³ecka

§9. 1. W celu rozwijania aktywno�ci spo³ecznej i gospo-
darczej w So³ectwie oraz zapewnienia sta³ej ³¹czno�ci miêdzy
So³ectwem, a Rad¹ Gminy i Wójtem Gminy, mieszkañcy So³ec-
twa wybieraj¹ ze swego grona So³tysa i Radê So³eck¹. Wybór
na now¹ kadencjê odbywa siê na Zebraniu Wiejskim zwo³ywa-
nym przez Wójta Gminy.

2. Pe³nienie funkcji So³tysa ma charakter spo³eczny, jed-
nak¿e za dokonywanie poboru nale¿no�ci finansowych So³tys
otrzymuje wynagrodzenie - inkaso zgodnie z uchwa³¹ Rady
Gminy w tym zakresie.

§10. Do obowi¹zków So³tysa nale¿y:
1. Organizowanie i koordynowanie inicjatyw i przedsiê-

wziêæ spo³ecznych maj¹cych na celu poprawy warunków ¿ycia
miejscowej ludno�ci.

2. Reprezentowanie So³ectwa wobec w³adz, instytucji, or-
ganizacji, osób fizycznych i prawnych.

3. Zwo³ywanie Zebrañ Wiejskich.

4. Zwo³ywanie i przewodniczenie Radzie So³eckiej.
5. Kierowanie realizacj¹ uchwa³ organów Gminy, Zebra-

nia Wiejskiego w odniesieniu do So³ectwa,
6. Prowadzenie zarz¹du, administracji i gospodarki tymi

sk³adnikami mienia (w tym �rodkami finansowymi), które Gmi-
na przekaza³a So³ectwu do korzystania,

7. Opiniowanie wniosków mieszkañców So³ectwa doty-
cz¹cych udzielanych ulg z zakresu podatków, op³at i innych na-
le¿no�ci.

8. Potwierdzanie okoliczno�ci, które przy za³atwianiu spra-
wa przez mieszkañców wymagaj¹ przepisy prawa.

9. Wystêpowanie z wnioskami dotycz¹cymi potrzeb So-
³ectwa i jego mieszkañców oraz prowadzenie dzia³alno�ci inter-
wencyjnej w tym zakresie.

10. Sporz¹dzanie sprawozdania z dzia³alno�ci So³ectwa i
rozliczeñ z dzia³alno�ci finansowej.

11. Prowadzenie dokumentacji So³ectwa zawieraj¹cej:
- Statut So³ectwa,
- protoko³y z Zebrañ Wiejskich i Rady So³eckiej,
- sprawozdania i rozliczenia,
- inne dokumenty dotycz¹ce So³ectwa.
12. Wykonanie innych zadañ nale¿¹cych do So³tysa z mocy

ogólnie obowi¹zuj¹cych przepisów, m.in. w zakresie obronno-
�ci, ochrony przeciwpo¿arowej, z inkasa niektórych podatków i
op³at, zapobieganie klêskom ¿ywio³owym oraz usuwania ich
skutków.

§11. 1. So³tys uczestniczy w sesjach Rady Gminy bez pra-
wa g³osowania.

2. Ma prawo zg³aszaæ wnioski, zabieraæ g³os w dyskusji
zgodnie z regulaminem Rady i porz¹dkiem obrad.

3. Uczestniczy w pracach zwi¹zanych z dzia³alno�ci¹ So-
³ectwa.

4. Wójt zaprasza So³tysa na narady, na których rozpatrywa-
ne s¹ istotne sprawy dotycz¹ce So³ectwa.

5. W przypadku za³atwienia spraw dotycz¹cych So³ectwa
So³tysowi przys³uguje zwrot kosztów podró¿y na zasadach ogól-
nych.

§12.1. Dzia³alno�æ So³tysa wspomaga Rada So³ecka. Ilo-
�ciowy sk³ad Rady ustala Zebranie Wiejskie.

2. Rada So³ecka:
- wspó³dzia³a z so³tysami w prowadzeniu i za³atwianiu

spraw So³ectwa,
- podejmuje inicjatywy dotycz¹ce przeznaczenia �rodków

finansowych na cele So³ectwa,
- inicjuje dzia³ania spo³ecznie u¿yteczne dla So³ectwa i

jego mieszkañców,
- przygotowuje Zebranie Wiejskie i sporz¹dza projekty

uchwa³ tych zebrañ,
- pe³ni rolê komitetu czynów spo³ecznych,
- pracuje pod przewodnictwem So³tysa,
3. Zebrania Rady So³eckiej odbywaj¹ siê w miarê potrzeb,

nie rzadziej ni¿ raz na kwarta³,
4. Radny wybrany z okrêgu obejmuj¹cego So³ectwo ma

obowi¹zek uczestniczyæ w posiedzeniu Rady So³eckiej z g³o-
sem doradczym.

5. Z dzia³alno�ci Rady So³eckiej So³tys sk³ada sprawoz-
danie na Zebraniu Wiejskim.

Rozdzia³ IV
Zasady i tryb zwo³ywania Zebrañ Wiejskich oraz wa-

runki wa¿no�ci podejmowania uchwa³

§13. 1. Prawo do udzia³u w Zebraniu Wiejskim i g³osowa-
niu maj¹ wszyscy pe³noletni mieszkañcy So³ectwa,
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2. W Zebraniu mog¹ uczestniczyæ bez g³osu stanowi¹ce-
go przedstawiciele instytucji, które funkcjonuj¹ na terenie So-
³ectwa, lub których dzia³alno�æ jest przedmiotem obrad.

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

nych do udzia³u w Zebraniu,
3) na wniosek Rady Gminy lub Wójta Gminy.

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

2. Termin, czas, miejsce i porz¹dek Zebrania Wiejskiego
So³tys podaje do wiadomo�ci mieszkañców So³ectwa co naj-
mniej na 7 dni przed wyznaczon¹ dat¹ Zebrania poprzez rozpla-
katowanie obwieszczeñ na tablicy og³oszeñ w So³ectwie i w inny
sposób przyjêty w So³ectwie D¹brówka Dolna

3. Zebranie Wiejskie zwo³ywane na wniosek mieszkañ-
ców, Rady Gminy lub Wójta Gminy winno odbyæ siê w terminie 7
dni, chyba ¿e wnioskodawca proponuje termin pó�niejszy.

§16. 1. Zebranie Wiejskie jest wa¿ne, gdy mieszkañcy So-
³ectwa zostali o nim prawid³owo zawiadomieni, zgodnie z §15
ust.2.

2. Zebranie Wiejskie otwiera i prowadzi So³tys lub osoba
wybrana przez uczestników Zebrania.

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

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

5. Obowi¹zkiem So³tysa jest zapewnienie referentów
spraw rozpatrywanych na Zebraniu. W przypadku powstania trud-
no�ci, winien zwróciæ siê do Przewodnicz¹cego Rady lub Wójta
Gminy o pomoc, którzy wyznaczaj¹ w tym celu radnych lub pra-
cowników Urzêdu Gminy.

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

§18. 1. Zebranie Wiejskie jest uprawnione do podejmo-
wania uchwa³ w obecno�ci co najmniej 1/10 uprawnionych do
g³osowania osób i stale zamieszkuj¹cych w So³ectwie.

2. W przypadku braku okre�lonego w ust.1 quorum, na-
stêpne Zebranie Wiejskie odbywa siê po up³ywie 30 minut od
wyznaczonego I terminu Zebrania i jest wa¿ne bez wzglêdu na
ilo�æ bior¹cych w nim osób.

3. Uchwa³y Zebrania Wiejskiego zapadaj¹ zwyk³¹ wiêk-
szo�ci¹ g³osów, tzn. liczba g³osów "za" musi byæ wiêksza od
liczby g³osów "przeciw".

4. G³osowanie odbywa siê w sposób jawny, chyba ¿e prze-
pis prawa stanowi, ¿e g³osowanie odbywa siê w sposób tajny.

5. Obrady Zebrania s¹ protoko³owane. Protokó³ i uchwa³y pod-
pisuje So³tys lub osoba prowadz¹ca Zebranie. Uchwa³y s¹ podawa-
ne do publicznej wiadomo�ci w sposób zwyczajowo przyjêty.

6. Prawo wgl¹du do protoko³u i robienia notatek (wyci¹-
gów) maj¹ wszyscy mieszkañcy So³ectwa, radni, cz³onkowie
Komisji Rewizyjnej, przedstawiciele instytucji dzia³aj¹cych na
wsi i obs³uguj¹cych wie�.

Rozdzia³ V
Tryb wyboru i odwo³ania So³tysa oraz Rady So³eckiej
§19.1. Zebranie Wiejskie, na którym ma byæ dokonany

wybór So³tysa i cz³onków Rady So³eckiej, zwo³uje Wójt Gminy.

W tym celu Wójt okre�la miejsce, dzieñ i godzinê Zebrania Wiej-
skiego oraz proponuje porz¹dek obrad Zebrania. Przewodni-
cz¹cego obrad wybiera Zebranie Wiejskie.

2. O zwo³aniu Zebrania Wiejskiego dla wyboru So³tysa
podaje siê do wiadomo�ci mieszkañców So³ectwa co najmniej
na 7 dni przed wyznaczon¹ dat¹ Zebrania, w sposób zwyczajo-
wo przyjêty w So³ectwie, zgodnie z §15 ust.2.

3. Porz¹dek dzienny Zebrania przewiduje:
- sprawozdanie z dzia³alno�ci So³tysa za czas kadencji,
- wybór komisji skrutacyjnej,
- wybór So³tysa,
- wybór Rady So³eckiej,
- pytania i wolne wnioski.

§20. 1. Dla wykonania wa¿nego wyboru So³tysa i Rady
So³eckiej, na Zebraniu Wiejskim wymagana jest osobista obec-
no�æ co najmniej 1/10 sta³ych mieszkañców So³ectwa upraw-
nionych do g³osowania. Liczbê sta³ych mieszkañców So³ectwa
okre�la Wójt Gminy na podstawie dokumentów ewidencji lud-
no�ci.

2. O ile w wyznaczonym terminie nie uzyskano obecno�ci
wymaganej liczby mieszkañców, wybory w II terminie mog¹ byæ
przeprowadzone bez wzglêdu na liczbê obecnych na Zebraniu,
po up³ywie 30 minut.

3. Zebranie Wiejskie na którym przeprowadza siê wybory,
mo¿e postanowiæ o obowi¹zku podpisania listy obecno�ci przez
uczestników Zebrania uprawnionych do g³osowania.

§21. 1. So³tys i Rada So³ecka s¹ wybierani w g³osowaniu
tajnym, bezpo�rednim, spo�ród nieograniczonej liczby kandy-
datów przez sta³ych mieszkañców So³ectwa uprawnionych do
g³osowania.

2. Kandydatów na So³tysa i cz³onków Rady So³eckiej zg³a-
szaj¹ osoby uprawnione do g³osowania bezpo�rednio w trak-
cie obrad zebrania wyborczego ustnie lub przed zebraniem na
pi�mie.

Kandydatami mog¹ byæ wy³¹cznie stali mieszkañcy So-
³ectwa posiadaj¹cy prawo g³osowania.

3. Warunkiem przyjêcia kandydatury jest zgoda kandydata
wyra¿ona ustnie w czasie obrad Zebrania lub na pi�mie w razie
nieobecno�ci kandydata.

4. Zg³aszaj¹cy kandydata jest zobowi¹zany uzasadniæ
swoja propozycjê.

§22.1. Wybory przeprowadza Komisja Skrutacyjna w sk³a-
dzie 3-osobowym, wybrana spo�ród uprawnionych uczestników
Zebrania. Cz³onkiem Komisji Skrutacyjnej nie mo¿e byæ osoba
kandyduj¹ca na So³tysa lub cz³onka Rady So³eckiej.

2. Do zadañ Komisji Skrutacyjnej nale¿y:
1) przyjêcie zg³oszeñ kandydatów,
2) przeprowadzenie tajnego g³osowania,
3) ustalenie wyników wyboru,
4) og³oszenie wyników wyboru,
5) sporz¹dzenie protoko³u o wynikach wyborów.
3. W pierwszej kolejno�ci nale¿y przeprowadziæ wybór

So³tysa, a w drugiej kolejno�ci przeprowadza siê wybory cz³on-
ków Rady So³eckiej.

4. Uprawnieni do g³osowania mieszkañcy So³ectwa g³o-
suj¹ kartami do g³osowania przygotowanymi przez Komisjê
Skrutacyjn¹. Kartki te winny byæ opatrzone pieczêci¹ Rady Gminy.

5. W g³osowaniu na So³tysa i cz³onków Rady So³eckiej
g³osuj¹cy dokonuj¹ skre�leñ wymaganej ilo�ci osób na karcie
do g³osowania.

6. Niewa¿ne s¹ g³osy na kartach:
- ca³kowicie przedartych,
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- bez pieczêci Rady Gminy,
- na których umieszczono wiêcej kandydatów ni¿ miejsc,
- innych nie przygotowanych przez Komisjê Skrutacyjn¹.
7. Za wybranych uwa¿a siê tych kandydatów, którzy uzy-

skali najwiêksz¹ liczbê g³osów.
8. Protokó³ o wynikach wyboru podpisuj¹ cz³onkowie Ko-

misji Skrutacyjnej oraz przewodnicz¹cy Zebrania.
9. Protokó³ z Zebrania podpisuje Przewodnicz¹cy Zebra-

nia oraz protokolant.

§23.1. So³tys i cz³onkowie Rady So³eckiej s¹ bezpo�red-
nio odpowiedzialni przed Zebraniem Wiejskim. Mog¹ byæ przez
Zebranie Wiejskie odwo³ani przed up³ywem kadencji, je¿eli nie
wykonuj¹ swoich obowi¹zków, naruszaj¹ postanowienia Statu-
tu i uchwa³ Zebrania Wiejskiego lub dopu�cili siê czynu dys-
kwalifikuj¹cego ich w opinii �rodowiska.

2. Je¿eli So³tys nie wywi¹zuje siê ze swoich obowi¹zków,
Wójt Gminy wystêpuje do Rady So³eckiej o zwo³anie Zebrania
Wiejskiego w sprawie odwo³ania So³tysa.

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

4. Odwo³anie So³tysa i Rady So³eckiej odbywa siê w trybie
ustalonym dla wyboru.

§24.1. W przypadku odwo³ania lub ust¹pienia So³tysa, Wójt
Gminy zwo³uje w terminie 30 dni 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

§25. 1. So³ectwo samodzielnie prowadzi gospodarkê fi-
nansow¹ na podstawie rocznego planu rzeczowo-finansowe-
go, w ramach bud¿etu Gminy.

2. Dochody So³ectwa stanowi¹:
- udzia³ w bud¿ecie Gminy
- przychody w³asne pochodz¹ce z najmu i dzier¿awy lokali

oraz imprez
- dotacje celowe z bud¿etu
- dobrowolne wp³aty osób fizycznych i prawnych
- saldo ze �rodków roku ubieg³ego.
3. �rodki finansowe So³ectwa przeznacza siê na:
- dofinansowanie czynów spo³ecznych
- wyposa¿enie obiektów bêd¹cych  w zarz¹dzie So³ectwa
- remont i utrzymanie dróg gminnych
- utrzymanie i konserwacjê mienia gminnego przekaza-

nego w zarz¹d So³ectwu
- dzia³alno�æ kulturaln¹, o�wiatow¹ i sportow¹
- dzia³alno�æ organu So³ectwa i obs³ugê techniczn¹ - kan-

celarii oraz finansow¹ (delegacje s³u¿bowe).
4. Ksiêgowo�æ dochodów i wydatków prowadzi Urz¹d

Gminy.
5. So³ectwo mo¿e podejmowaæ zobowi¹zania do wysoko-

�ci posiadanych �rodków.

§26.1.   So³ectwo mo¿e zarz¹dzaæ przekazanym mu przez
Radê Gminy odrêbn¹ uchwa³¹  mieniem   Gminy.

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

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

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

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

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

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

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

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

Rozdzia³ VII
Nadzór nad dzia³alno�ci¹ So³ectwa

§27.1. Nadzór nad dzia³alno�ci¹ sprawowany jest na pod-
stawie kryterium zgodno�ci z prawem, celowo�ci, rzetelno�ci i
gospodarno�ci.

2. Rada Gminy poprzez rozpatrywanie sprawozdañ z dzia-
³alno�ci gospodarczej, finansowej i spo³ecznej So³ectwa oraz
dokonywanie oceny stanu So³ectwa na sesji.

3. Kontrolê sprawuje Wójt, troszcz¹c siê, aby mienie prze-
kazane So³ectwu nie by³o nara¿one na szkody i uszczuplenia.

4. Skarbnik Gminy sprawuje kontrolê nad dzia³alno�ci¹
finansow¹ So³ectwa.

5. Inwestycje i remonty prowadzone w So³ectwie musz¹
byæ nadzorowane przez inspektora nadzoru, wyznaczonego przez
Wójta Gminy.

§28. 1. Organ wykonawczy Gminy i podporz¹dkowane
Gminie jednostki organizacyjne s¹ zobowi¹zane uwzglêdniæ i
realizowaæ uchwa³y i opinie samorz¹du So³ectwa, udzielaj¹c
odpowiedzi w ci¹gu 14 dni, a w razie zajêcia odmiennego sta-
nowiska przedstawiæ je wraz z uzasadnieniem.

2. Wójt, je¿eli uzna uchwa³y i opinie organów So³ectwa za
wykraczaj¹ce poza zakres przekazanych im kompetencji lub
sprzeczne z prawem - powinien wstrzymaæ ich realizacjê.

3. Organy So³ectwa mog¹ wnie�æ sprzeciw do Rady Gmi-
ny na postêpowanie sprzeczne z ust.1 i 2 , gdy narusza ono
istotne interesy mieszkañców. Sprzeciw powinien zawieraæ opis
sprawy i konkretne zarzuty.

4. Rada Gminy badaj¹c sprzeciw:
1/ uznaje jego zgodno�æ lub
2/  w razie nieuwzglêdnienia sprzeciwu podejmuje uchwa-

³ê o wstrzymaniu rozstrzygniêcia okre�lonego w ust.1 i 2 wnosi
sprawê pod obrady Rady Gminy , której uchwa³a ostatecznie
rozstrzyga sprawê.

Rozdzia³ VIII
Postanowienia koñcowe

§29. Zmiany Statutu dokonuje Rada Gminy w trybie okre-
�lonym dla jego uchwalenia.
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Za³¹cznik nr 2
do uchwa³y Nr IV/31/2003

Rady Gminy w Pokoju
z dnia 10 lutego 2003 r.

STATUT SO£ECTWA

Rozdzia³ I
Nazwa i teren dzia³ania

§1. 1. So³ectwo Domaradzka Ku�nia jest jednostk¹ po-
mocnicz¹ Gminy Pokój.

§2.1. Ogó³ mieszkañców So³ectwa Domaradzka Ku�nia
stanowi samorz¹d Mieszkañców So³ectwa.

2. Nazwa Samorz¹du Mieszkañców brzmi: Samorz¹d
Mieszkañców wsi Domaradzka Ku�nia.

§3. 1. So³ectwo Domaradzka Ku�nia 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.)

- uchwa³y Nr XVII/116/2000 z dnia 28 lutego 2000 r. w spra-
wie uchwalenia Statutu Gminy Pokój.

- niniejszego Statutu.

§4. Teren dzia³ania So³ectwa obejmuje wie�: Domaradz-
ka Ku�nia.

Rozdzia³ II
Organizacja i zakres dzia³ania

§5. 1. Organy So³ectwa:
1) Zebranie Wiejskie, jako organ uchwa³odawczy So³ec-

twa,
2) So³tys - jako organ wykonawczy, wspomagany przez

Radê So³eck¹.
2. Kadencja So³tysa i Rady So³eckiej powo³anych przez

Zebranie Wiejskie trwa 4 lata, licz¹c od daty ich wyborów.
3. Wybory So³tysa i Rady So³eckiej zarz¹dza Rada Gminy,

w terminie do 4 m-cy po up³ywie ich kadencji.

§6. 1. Do zadañ Samorz¹du So³ectwa Domaradzka Ku�-
nia nale¿¹ wszystkie sprawy publiczne o znaczeniu miejsco-
wym nie zastrze¿one ustawami lub uchwa³ami Rady Gminy dla
innych podmiotów:

- rozpatrywanie spraw socjalno-bytowych, kulturalnych,
opieki zdrowotnej, sportu i wypoczynku,

- organizowanie samopomocy i wspólnych dzia³añ na
rzecz mieszkañców,

- utrzymanie porz¹dku, ³adu i estetyki wsi,
- budowa, utrzymanie, remonty urz¹dzeñ komunalnych,

obiektów kulturowych, o�wiatowych itp.,
- budowa i konserwacja dróg, placów, mostów itp.,
- u¿ytkowanie i zarz¹dzanie mieniem gminnym przekaza-

nym wsi,
- prowadzenie gospodarki finansowej w ramach bud¿etu

Gminy,
- wystêpowanie w sprawach s¹dowych,
- opiniowanie:
  ~ planów przestrzennego zagospodarowania wsi,
~ wszystkich spraw dotycz¹cych mieszkañców,

  ~ projektów uchwa³ Rady Gminy dotycz¹cych wsi,
  ~ organizacji i godzin pracy �wietlic, bibliotek,

- wystêpowanie do organów Gminy o rozpatrzenie spraw,
których za³atwienie wykracza poza w³asne mo¿liwo�ci So³ec-
twa.

2. Kontrola spo³eczna polega na wyra¿eniu stosunku do
problemu osób i spraw dotycz¹cych So³ectwa.

3. Rada Gminy przeka¿e So³ectwu sk³adniki mienia gmin-
nego do korzystania po otrzymaniu wniosku w formie uchwa³y
Zebrania Wiejskiego,  dotycz¹cego mo¿liwo�ci przejêcia z mie-
nia gminnego nieruchomo�ci do zarz¹dzania i pobierania po-
¿ytków.

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

terenów bêd¹cych w gestii So³ectwa, w uzgodnieniu z Wójtem
Gminy, który zawiera umowy,

2) organizowania na terenie So³ectwa imprez, wystaw,
koncertów i konkursów z zachowaniem ogólnie obowi¹zuj¹cych
przepisów.

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

1) wybór i odwo³anie So³tysa,
2) wybór i odwo³anie Rady So³eckiej,
3) uchwalanie rocznego planu rzeczowo-finansowego oraz

dokonywania zmian,
4) przyjmowanie sprawozdañ finansowych, przy czym nie

przyjêcie sprawozdania, jest równoznaczne z wnioskiem o od-
wo³anie So³tysa,

5) opiniowanie o prawach w³asno�ci, u¿ytkowania lub w
innych sprawach rzeczowych i maj¹tkowych zwanych mieniem
Gminy,

6) opiniowanie celowo�ci utworzenia, poszerzenia i likwi-
dacji So³ectwa lub powo³ania jednostek ni¿szego rzêdu,

7) opiniowanie spraw dotycz¹cych So³ectwa,  z którym zwró-
ci siê Rada lub Wójt Gminy, So³ectwo zobowi¹zane jest udzieliæ
opinii, odpowiedzi w terminie 14 dni od dnia dorêczenia ich
So³tysowi.

§8.1. Uchwa³y i opinie Zebrania Wiejskiego So³tys prze-
kazuje Wójtowi Gminy.

2. Wójt Gminy w zale¿no�ci od charakteru sprawy, za³a-
twia je we w³asnym zakresie lub przekazuje do rozpatrzenia na
sesji Rady Gminy.

3. O sposobie za³atwienia spraw Wójt informuje So³tysa
w terminie 14 dni od dnia dorêczenia sprawy. Informacja ta win-
na byæ podana do publicznej wiadomo�ci w sposób zwyczajo-
wo przyjêty.

Do realizacji wspólnych przedsiêwziêæ Samorz¹d Miesz-
kañców So³ectwa nawi¹zuje wspó³pracê z samorz¹dami miesz-
kañców s¹siednich so³ectw, zawiera porozumienie okre�laj¹ce
zakres i sposób wykonania wspólnych zadañ, mo¿e podejmo-
waæ wspólnie uchwa³y.

Rozdzia³ III
So³tys i Rada So³ecka

§9. 1. W celu rozwijania aktywno�ci spo³ecznej i gospo-
darczej w So³ectwie oraz zapewnienia sta³ej ³¹czno�ci miêdzy
So³ectwem, a Rad¹ Gminy i Wójtem Gminy, mieszkañcy So³ec-
twa wybieraj¹ ze swego grona So³tysa i Radê So³eck¹. Wybór
na now¹ kadencjê odbywa siê na Zebraniu Wiejskim zwo³ywa-
nym przez Wójta Gminy.

2. Pe³nienie funkcji So³tysa ma charakter spo³eczny, jed-
nak¿e za dokonywanie poboru nale¿no�ci finansowych So³tys
otrzymuje wynagrodzenie - inkaso zgodnie z uchwa³¹ Rady
Gminy w tym zakresie.
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§10. Do obowi¹zków So³tysa nale¿y:
1. Organizowanie i koordynowanie inicjatyw i przedsiê-

wziêæ spo³ecznych maj¹cych na celu poprawy warunków ¿ycia
miejscowej ludno�ci.

2. Reprezentowanie So³ectwa wobec w³adz, instytucji, or-
ganizacji, osób fizycznych i prawnych.

3. Zwo³ywanie Zebrañ Wiejskich.
4. Zwo³ywanie i przewodniczenie Radzie So³eckiej.
5. Kierowanie realizacj¹ uchwa³ organów Gminy, Zebra-

nia Wiejskiego w odniesieniu do So³ectwa,
6. Prowadzenie zarz¹du, administracji i gospodarki tymi

sk³adnikami mienia (w tym �rodkami finansowymi), które Gmi-
na przekaza³a So³ectwu do korzystania,

7. Opiniowanie wniosków mieszkañców So³ectwa doty-
cz¹cych udzielanych ulg z zakresu podatków, op³at i innych na-
le¿no�ci.

8. Potwierdzanie okoliczno�ci, które przy za³atwianiu spra-
wa przez mieszkañców wymagaj¹ przepisy prawa.

9. Wystêpowanie z wnioskami dotycz¹cymi potrzeb So-
³ectwa i jego mieszkañców oraz prowadzenie dzia³alno�ci inter-
wencyjnej w tym zakresie.

10. Sporz¹dzanie sprawozdania z dzia³alno�ci So³ectwa i
rozliczeñ z dzia³alno�ci finansowej.

11. Prowadzenie dokumentacji So³ectwa zawieraj¹cej:
- Statut So³ectwa,
- protoko³y z Zebrañ Wiejskich i Rady So³eckiej,
- sprawozdania i rozliczenia,
- inne dokumenty dotycz¹ce So³ectwa.
12. Wykonanie innych zadañ nale¿¹cych do So³tysa z mocy

ogólnie obowi¹zuj¹cych przepisów, m.in. w zakresie obronno-
�ci, ochrony przeciwpo¿arowej, z inkasa niektórych podatków i
op³at, zapobieganie klêskom ¿ywio³owym oraz usuwania ich
skutków.

§11. 1. So³tys uczestniczy w sesjach Rady Gminy bez pra-
wa g³osowania.

2. Ma prawo zg³aszaæ wnioski, zabieraæ g³os w dyskusji
zgodnie z regulaminem Rady i porz¹dkiem obrad.

3. Uczestniczy w pracach zwi¹zanych z dzia³alno�ci¹ So-
³ectwa.

4. Wójt zaprasza So³tysa na narady, na których rozpatrywa-
ne s¹ istotne sprawy dotycz¹ce So³ectwa.

5. W przypadku za³atwienia spraw dotycz¹cych So³ectwa
So³tysowi przys³uguje zwrot kosztów podró¿y na zasadach ogól-
nych.

§12.1. Dzia³alno�æ So³tysa wspomaga Rada So³ecka. Ilo-
�ciowy sk³ad Rady ustala Zebranie Wiejskie.

2. Rada So³ecka:
- wspó³dzia³a z so³tysami w prowadzeniu i za³atwianiu

spraw So³ectwa,
- podejmuje inicjatywy dotycz¹ce przeznaczenia �rodków

finansowych na cele So³ectwa,
- inicjuje dzia³ania spo³ecznie u¿yteczne dla So³ectwa i

jego mieszkañców,
- przygotowuje Zebranie Wiejskie i sporz¹dza projekty

uchwa³ tych zebrañ,
- pe³ni rolê komitetu czynów spo³ecznych,
- pracuje pod przewodnictwem So³tysa,
3. Zebrania Rady So³eckiej odbywaj¹ siê w miarê potrzeb,

nie rzadziej ni¿ raz na kwarta³,
4. Radny wybrany z okrêgu obejmuj¹cego So³ectwo ma

obowi¹zek uczestniczyæ w posiedzeniu Rady So³eckiej z g³o-
sem doradczym.

5. Z dzia³alno�ci Rady So³eckiej So³tys sk³ada sprawoz-
danie na Zebraniu Wiejskim.

Rozdzia³ IV
Zasady i tryb zwo³ywania Zebrañ Wiejskich oraz wa-

runki wa¿no�ci podejmowania uchwa³

§13. 1. Prawo do udzia³u w Zebraniu Wiejskim i g³osowa-
niu maj¹ wszyscy pe³noletni mieszkañcy So³ectwa,

2. W Zebraniu mog¹ uczestniczyæ bez g³osu stanowi¹ce-
go przedstawiciele instytucji, które funkcjonuj¹ na terenie So-
³ectwa, lub których dzia³alno�æ jest przedmiotem obrad.

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

nych do udzia³u w Zebraniu,
3) na wniosek Rady Gminy lub Wójta Gminy.

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

2. Termin, czas, miejsce i porz¹dek Zebrania Wiejskiego
So³tys podaje do wiadomo�ci mieszkañców So³ectwa co naj-
mniej na 7 dni przed wyznaczon¹ dat¹ Zebrania poprzez rozpla-
katowanie obwieszczeñ na tablicy og³oszeñ w So³ectwie i w inny
sposób przyjêty w So³ectwie Domaradzka Ku�nia.

3. Zebranie Wiejskie zwo³ywane na wniosek mieszkañ-
ców, Rady Gminy lub Wójta Gminy winno odbyæ siê w terminie
7 dni, chyba ¿e wnioskodawca proponuje termin pó�niejszy.

§16. 1. Zebranie Wiejskie jest wa¿ne, gdy mieszkañcy So-
³ectwa zostali o nim prawid³owo zawiadomieni, zgodnie z §15
ust.2.

2. Zebranie Wiejskie otwiera i prowadzi So³tys lub osoba
wybrana przez uczestników Zebrania.

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

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

5. Obowi¹zkiem So³tysa jest zapewnienie referentów
spraw rozpatrywanych na Zebraniu. W przypadku powstania trud-
no�ci, winien zwróciæ siê do Przewodnicz¹cego Rady lub Wójta
Gminy o pomoc, którzy wyznaczaj¹ w tym celu radnych lub pra-
cowników Urzêdu Gminy.

§17. W celu udzielenia So³tysowi sta³ej pomocy w przygo-
towaniu materia³ów i w organizacji Zebrañ, Wójt Gminy wyzna-
cza poszczególnych pracowników Urzêdu Gminy do kontaktów z
So³ectwem.

§18. 1. Zebranie Wiejskie jest uprawnione do podejmo-
wania uchwa³ w obecno�ci co najmniej 1/10 uprawnionych do
g³osowania osób i stale zamieszkuj¹cych w So³ectwie.

2. W przypadku braku okre�lonego w ust.1 quorum, na-
stêpne Zebranie Wiejskie odbywa siê po up³ywie 30 minut od
wyznaczonego I terminu Zebrania i jest wa¿ne bez wzglêdu na
ilo�æ bior¹cych w nim osób.

3. Uchwa³y Zebrania Wiejskiego zapadaj¹ zwyk³¹ wiêk-
szo�ci¹ g³osów, tzn. liczba g³osów "za" musi byæ wiêksza od
liczby g³osów "przeciw".

4. G³osowanie odbywa siê w sposób jawny, chyba ¿e prze-
pis prawa stanowi, ¿e g³osowanie odbywa siê w sposób tajny.

5. Obrady Zebrania s¹ protoko³owane. Protokó³ i uchwa³y
podpisuje So³tys lub osoba prowadz¹ca Zebranie. Uchwa³y s¹
podawane do publicznej wiadomo�ci w sposób zwyczajowo
przyjêty.

6. Prawo wgl¹du do protoko³u i robienia notatek (wyci¹-
gów) maj¹ wszyscy mieszkañcy So³ectwa, radni, cz³onkowie
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Komisji Rewizyjnej, przedstawiciele instytucji dzia³aj¹cych na
wsi i obs³uguj¹cych wie�.

Rozdzia³ V
Tryb wyboru i odwo³ania So³tysa oraz Rady So³eckiej

§19.1. Zebranie Wiejskie, na którym ma byæ dokonany
wybór So³tysa i cz³onków Rady So³eckiej, zwo³uje Wójt Gminy. W
tym celu Wójt okre�la miejsce, dzieñ i godzinê Zebrania Wiej-
skiego oraz proponuje porz¹dek obrad Zebrania. Przewodni-
cz¹cego obrad wybiera Zebranie Wiejskie.

2. O zwo³aniu Zebrania Wiejskiego dla wyboru So³tysa
podaje siê do wiadomo�ci mieszkañców So³ectwa co najmniej
na 7 dni przed wyznaczon¹ dat¹ Zebrania, w sposób zwyczajo-
wo przyjêty w So³ectwie, zgodnie z §15 ust.2.

3. Porz¹dek dzienny Zebrania przewiduje:
- sprawozdanie z dzia³alno�ci So³tysa za czas kadencji,
- wybór komisji skrutacyjnej,
- wybór So³tysa,
- wybór Rady So³eckiej,
- pytania i wolne wnioski.

§20. 1. Dla wykonania wa¿nego wyboru So³tysa i Rady
So³eckiej, na Zebraniu Wiejskim wymagana jest osobista obec-
no�æ co najmniej 1/10 sta³ych mieszkañców So³ectwa upraw-
nionych do g³osowania. Liczbê sta³ych mieszkañców So³ectwa
okre�la Wójt Gminy na podstawie dokumentów ewidencji lud-
no�ci.

2. O ile w wyznaczonym terminie nie uzyskano obecno�ci
wymaganej liczby mieszkañców, wybory w II terminie mog¹ byæ
przeprowadzone bez wzglêdu na liczbê obecnych na Zebraniu,
po up³ywie 30 minut.

3. Zebranie Wiejskie na którym przeprowadza siê wybory,
mo¿e postanowiæ o obowi¹zku podpisania listy obecno�ci przez
uczestników Zebrania uprawnionych do g³osowania.

§21. 1. So³tys i Rada So³ecka s¹ wybierani w g³osowaniu
tajnym, bezpo�rednim, spo�ród nieograniczonej liczby kandy-
datów przez sta³ych mieszkañców So³ectwa uprawnionych do
g³osowania.

2. Kandydatów na So³tysa i cz³onków Rady So³eckiej zg³a-
szaj¹ osoby uprawnione do g³osowania bezpo�rednio w trak-
cie obrad zebrania wyborczego ustnie lub przed zebraniem na
pi�mie.

Kandydatami mog¹ byæ wy³¹cznie stali mieszkañcy So-
³ectwa posiadaj¹cy prawo g³osowania.

3. Warunkiem przyjêcia kandydatury jest zgoda kandydata
wyra¿ona ustnie w czasie obrad Zebrania lub na pi�mie w razie
nieobecno�ci kandydata.

4. Zg³aszaj¹cy kandydata jest zobowi¹zany uzasadniæ
swoja propozycjê.

§22.1. Wybory przeprowadza Komisja Skrutacyjna w sk³a-
dzie 3-osobowym, wybrana spo�ród uprawnionych uczestników
Zebrania. Cz³onkiem Komisji Skrutacyjnej nie mo¿e byæ osoba
kandyduj¹ca na So³tysa lub cz³onka Rady So³eckiej.

2. Do zadañ Komisji Skrutacyjnej nale¿y:
1) przyjêcie zg³oszeñ kandydatów,
2) przeprowadzenie tajnego g³osowania,
3) ustalenie wyników wyboru,
4) og³oszenie wyników wyboru,
5) sporz¹dzenie protoko³u o wynikach wyborów.
3. W pierwszej kolejno�ci nale¿y przeprowadziæ wybór

So³tysa, a w drugiej kolejno�ci przeprowadza siê wybory cz³on-
ków Rady So³eckiej.

4. Uprawnieni do g³osowania mieszkañcy So³ectwa g³o-
suj¹ kartami do g³osowania przygotowanymi przez Komisjê
Skrutacyjn¹. Kartki te winny byæ opatrzone pieczêci¹ Rady Gminy.

5. W g³osowaniu na So³tysa i cz³onków Rady So³eckiej
g³osuj¹cy dokonuj¹ skre�leñ wymaganej ilo�ci osób na karcie
do g³osowania.

6. Niewa¿ne s¹ g³osy na kartach:
- ca³kowicie przedartych,
- bez pieczêci Rady Gminy,
- na których umieszczono wiêcej kandydatów ni¿ miejsc,
- innych nie przygotowanych przez Komisjê Skrutacyjn¹.
7. Za wybranych uwa¿a siê tych kandydatów, którzy uzy-

skali najwiêksz¹ liczbê g³osów.
8. Protokó³ o wynikach wyboru podpisuj¹ cz³onkowie Ko-

misji Skrutacyjnej oraz przewodnicz¹cy Zebrania.
9. Protokó³ z Zebrania podpisuje Przewodnicz¹cy Zebra-

nia oraz protokolant.

§23.1. So³tys i cz³onkowie Rady So³eckiej s¹ bezpo�red-
nio odpowiedzialni przed Zebraniem Wiejskim. Mog¹ byæ przez
Zebranie Wiejskie odwo³ani przed up³ywem kadencji, je¿eli nie
wykonuj¹ swoich obowi¹zków, naruszaj¹ postanowienia Statu-
tu i uchwa³ Zebrania Wiejskiego lub dopu�cili siê czynu dys-
kwalifikuj¹cego ich w opinii �rodowiska.

2. Je¿eli So³tys nie wywi¹zuje siê ze swoich obowi¹zków,
Wójt Gminy wystêpuje do Rady So³eckiej o zwo³anie Zebrania
Wiejskiego w sprawie odwo³ania So³tysa.

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

4. Odwo³anie So³tysa i Rady So³eckiej odbywa siê w trybie
ustalonym dla wyboru.

§24.1. W przypadku odwo³ania lub ust¹pienia So³tysa, Wójt
Gminy zwo³uje w terminie 30 dni 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

§25. 1. So³ectwo samodzielnie prowadzi gospodarkê fi-
nansow¹ na podstawie rocznego planu rzeczowo-finansowe-
go, w ramach bud¿etu Gminy.

2. Dochody So³ectwa stanowi¹:
- udzia³ w bud¿ecie Gminy
- przychody w³asne pochodz¹ce z najmu i dzier¿awy lokali

oraz imprez
- dotacje celowe z bud¿etu
- dobrowolne wp³aty osób fizycznych i prawnych
- saldo ze �rodków roku ubieg³ego.
3. �rodki finansowe So³ectwa przeznacza siê na:
- dofinansowanie czynów spo³ecznych
- wyposa¿enie obiektów bêd¹cych  w zarz¹dzie So³ectwa
- remont i utrzymanie dróg gminnych
- utrzymanie i konserwacjê mienia gminnego przekaza-

nego w zarz¹d So³ectwu
- dzia³alno�æ kulturaln¹, o�wiatow¹ i sportow¹
- dzia³alno�æ organu So³ectwa i obs³ugê techniczn¹ - kan-

celarii oraz finansow¹ (delegacje s³u¿bowe).
4. Ksiêgowo�æ dochodów i wydatków prowadzi Urz¹d

Gminy.
5. So³ectwo mo¿e podejmowaæ zobowi¹zania do wysoko-

�ci posiadanych �rodków.
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§26.1.   So³ectwo mo¿e zarz¹dzaæ przekazanym mu przez
Radê Gminy odrêbn¹ uchwa³¹  mieniem   Gminy.

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

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

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

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

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

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

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

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

Rozdzia³ VII
Nadzór nad dzia³alno�ci¹ So³ectwa

§27.1. Nadzór nad dzia³alno�ci¹ sprawowany jest na pod-
stawie kryterium zgodno�ci z prawem, celowo�ci, rzetelno�ci i
gospodarno�ci.

2. Rada Gminy poprzez rozpatrywanie sprawozdañ z dzia-
³alno�ci gospodarczej, finansowej i spo³ecznej So³ectwa oraz
dokonywanie oceny stanu So³ectwa na sesji.

3. Kontrolê sprawuje Wójt, troszcz¹c siê, aby mienie prze-
kazane So³ectwu nie by³o nara¿one na szkody i uszczuplenia.

4. Skarbnik Gminy sprawuje kontrolê nad dzia³alno�ci¹
finansow¹ So³ectwa.

5. Inwestycje i remonty prowadzone w So³ectwie musz¹
byæ nadzorowane przez inspektora nadzoru, wyznaczonego przez
Wójta Gminy.

§28. 1. Organ wykonawczy Gminy i podporz¹dkowane
Gminie jednostki organizacyjne s¹ zobowi¹zane uwzglêdniæ i
realizowaæ uchwa³y i opinie samorz¹du So³ectwa, udzielaj¹c
odpowiedzi w ci¹gu 14 dni, a w razie zajêcia odmiennego sta-
nowiska przedstawiæ je wraz z uzasadnieniem.

2. Wójt, je¿eli uzna uchwa³y i opinie organów So³ectwa za
wykraczaj¹ce poza zakres przekazanych im kompetencji lub
sprzeczne z prawem - powinien wstrzymaæ ich realizacjê.

3. Organy So³ectwa mog¹ wnie�æ sprzeciw do Rady Gmi-
ny na postêpowanie sprzeczne z ust.1 i 2 , gdy narusza ono
istotne interesy mieszkañców. Sprzeciw powinien zawieraæ opis
sprawy i konkretne zarzuty.

4. Rada Gminy badaj¹c sprzeciw:
1/ uznaje jego zgodno�æ lub
2/  w razie nieuwzglêdnienia sprzeciwu podejmuje uchwa-

³ê o wstrzymaniu rozstrzygniêcia okre�lonego w ust.1 i 2 wnosi
sprawê pod obrady Rady Gminy , której uchwa³a ostatecznie
rozstrzyga sprawê.

Rozdzia³ VIII
Postanowienia koñcowe

§29. Zmiany Statutu dokonuje Rada Gminy w trybie okre-
�lonym dla jego uchwalenia.

Za³¹cznik nr 3
do uchwa³y Nr IV/31/2003

Rady Gminy w Pokoju
z dnia 10 lutego 2003 r.

STATUT SO£ECTWA

Rozdzia³ I
Nazwa i teren dzia³ania

§1. 1. So³ectwo Domaradz jest jednostk¹ pomocnicz¹
Gminy Pokój.

§2.1. Ogó³ mieszkañców So³ectwa Domaradz stanowi
Samorz¹d Mieszkañców So³ectwa.

2. Nazwa Samorz¹du Mieszkañców brzmi: Samorz¹d
Mieszkañców wsi Domaradz.

§3. 1. So³ectwo Domaradz dzia³a na podstawie przepi-
sów prawa, a w szczególno�ci:

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

- uchwa³y Nr XVII/116/2000 z dnia 28 lutego 2000 r. w spra-
wie uchwalenia Statutu Gminy Pokój.

- niniejszego Statutu.

§4. Teren dzia³ania So³ectwa obejmuje wie�: Domaradz z
przysió³kami: Jagienna, Kozuby, Pary¿, �wiercowskie, ¯abiniec.

Rozdzia³ II
Organizacja i zakres dzia³ania

§5. 1. Organy So³ectwa:
1) Zebranie Wiejskie, jako organ uchwa³odawczy So³ectwa,
2) So³tys - jako organ wykonawczy, wspomagany przez

Radê So³eck¹.
2. Kadencja So³tysa i Rady So³eckiej powo³anych przez

Zebranie Wiejskie trwa 4 lata, licz¹c od daty ich wyborów.
3. Wybory So³tysa i Rady So³eckiej zarz¹dza Rada Gminy,

w terminie do 4 m-cy po up³ywie ich kadencji.

§6. 1. Do zadañ Samorz¹du So³ectwa Domaradz nale¿¹
wszystkie sprawy publiczne o znaczeniu miejscowym nie za-
strze¿one ustawami lub uchwa³ami Rady Gminy dla innych pod-
miotów:

- rozpatrywanie spraw socjalno-bytowych, kulturalnych,
opieki zdrowotnej, sportu i wypoczynku,

- organizowanie samopomocy i wspólnych dzia³añ na
rzecz mieszkañców,

- utrzymanie porz¹dku, ³adu i estetyki wsi,
- budowa, utrzymanie, remonty urz¹dzeñ komunalnych,

obiektów kulturowych, o�wiatowych itp.,
- budowa i konserwacja dróg, placów, mostów itp.,
- u¿ytkowanie i zarz¹dzanie mieniem gminnym przekaza-

nym wsi,
- prowadzenie gospodarki finansowej w ramach bud¿etu

Gminy,
- wystêpowanie w sprawach s¹dowych,
- opiniowanie:
  ~ planów przestrzennego zagospodarowania wsi,
  ~ wszystkich spraw dotycz¹cych mieszkañców,
  ~ projektów uchwa³ Rady Gminy dotycz¹cych wsi,
  ~ organizacji i godzin pracy �wietlic, bibliotek,
- wystêpowanie do organów Gminy o rozpatrzenie spraw,

których za³atwienie wykracza poza w³asne mo¿liwo�ci So³ectwa.
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2. Kontrola spo³eczna polega na wyra¿eniu stosunku do
problemu osób i spraw dotycz¹cych So³ectwa.

3. Rada Gminy przeka¿e So³ectwu sk³adniki mienia gmin-
nego do korzystania po otrzymaniu wniosku w formie uchwa³y
Zebrania Wiejskiego,  dotycz¹cego mo¿liwo�ci przejêcia z mie-
nia gminnego nieruchomo�ci do zarz¹dzania i pobierania po-
¿ytków.

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

terenów bêd¹cych w gestii So³ectwa, w uzgodnieniu z Wójtem
Gminy, który zawiera umowy,

2) organizowania na terenie So³ectwa imprez, wystaw,
koncertów i konkursów z zachowaniem ogólnie obowi¹zuj¹cych
przepisów.

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

1) wybór i odwo³anie So³tysa,
2) wybór i odwo³anie Rady So³eckiej,
3) uchwalanie rocznego planu rzeczowo-finansowego oraz

dokonywania zmian,
4) przyjmowanie sprawozdañ finansowych, przy czym nie

przyjêcie sprawozdania, jest równoznaczne z wnioskiem o od-
wo³anie So³tysa,

5) opiniowanie o prawach w³asno�ci, u¿ytkowania lub w
innych sprawach rzeczowych i maj¹tkowych zwanych mieniem
Gminy,

6) opiniowanie celowo�ci utworzenia, poszerzenia i likwi-
dacji So³ectwa lub powo³ania jednostek ni¿szego rzêdu,

7) opiniowanie spraw dotycz¹cych So³ectwa,  z którym zwró-
ci siê Rada lub Wójt Gminy, So³ectwo zobowi¹zane jest udzieliæ
opinii, odpowiedzi w terminie 14 dni od dnia dorêczenia ich
So³tysowi.

§8.1. Uchwa³y i opinie Zebrania Wiejskiego So³tys prze-
kazuje Wójtowi Gminy.

2. Wójt Gminy w zale¿no�ci od charakteru sprawy, za³a-
twia je we w³asnym zakresie lub przekazuje do rozpatrzenia na
sesji Rady Gminy.

3. O sposobie za³atwienia spraw Wójt informuje So³tysa
w terminie 14 dni od dnia dorêczenia sprawy. Informacja ta win-
na byæ podana do publicznej wiadomo�ci w sposób zwyczajo-
wo przyjêty.

Do realizacji wspólnych przedsiêwziêæ Samorz¹d Miesz-
kañców So³ectwa nawi¹zuje wspó³pracê z samorz¹dami miesz-
kañców s¹siednich so³ectw, zawiera porozumienie okre�laj¹ce
zakres i sposób wykonania wspólnych zadañ, mo¿e podejmo-
waæ wspólnie uchwa³y.

Rozdzia³ III
So³tys i Rada So³ecka

§9. 1. W celu rozwijania aktywno�ci spo³ecznej i gospo-
darczej w So³ectwie oraz zapewnienia sta³ej ³¹czno�ci miêdzy
So³ectwem, a Rad¹ Gminy i Wójtem Gminy, mieszkañcy So³ec-
twa wybieraj¹ ze swego grona So³tysa i Radê So³eck¹. Wybór
na now¹ kadencjê odbywa siê na Zebraniu Wiejskim zwo³ywa-
nym przez Wójta Gminy.

2. Pe³nienie funkcji So³tysa ma charakter spo³eczny, jed-
nak¿e za dokonywanie poboru nale¿no�ci finansowych So³tys
otrzymuje wynagrodzenie - inkaso zgodnie z uchwa³¹ Rady
Gminy w tym zakresie.

§10. Do obowi¹zków So³tysa nale¿y:
1. Organizowanie i koordynowanie inicjatyw i przedsiê-

wziêæ spo³ecznych maj¹cych na celu poprawy warunków ¿ycia
miejscowej ludno�ci.

2. Reprezentowanie So³ectwa wobec w³adz, instytucji, or-
ganizacji, osób fizycznych i prawnych.

3. Zwo³ywanie Zebrañ Wiejskich.
4. Zwo³ywanie i przewodniczenie Radzie So³eckiej.
5. Kierowanie realizacj¹ uchwa³ organów Gminy, Zebra-

nia Wiejskiego w odniesieniu do So³ectwa,
6. Prowadzenie zarz¹du, administracji i gospodarki tymi

sk³adnikami mienia (w tym �rodkami finansowymi), które Gmi-
na przekaza³a So³ectwu do korzystania,

7. Opiniowanie wniosków mieszkañców So³ectwa doty-
cz¹cych udzielanych ulg z zakresu podatków, op³at i innych na-
le¿no�ci.

8. Potwierdzanie okoliczno�ci, które przy za³atwianiu spra-
wa przez mieszkañców wymagaj¹ przepisy prawa.

9. Wystêpowanie z wnioskami dotycz¹cymi potrzeb So-
³ectwa i jego mieszkañców oraz prowadzenie dzia³alno�ci inter-
wencyjnej w tym zakresie.

10. Sporz¹dzanie sprawozdania z dzia³alno�ci So³ectwa i
rozliczeñ z dzia³alno�ci finansowej.

11. Prowadzenie dokumentacji So³ectwa zawieraj¹cej:
- Statut So³ectwa,
- protoko³y z Zebrañ Wiejskich i Rady So³eckiej,
- sprawozdania i rozliczenia,
- inne dokumenty dotycz¹ce So³ectwa.
12. Wykonanie innych zadañ nale¿¹cych do So³tysa z mocy

ogólnie obowi¹zuj¹cych przepisów, m.in. w zakresie obronno-
�ci, ochrony przeciwpo¿arowej, z inkasa niektórych podatków i
op³at, zapobieganie klêskom ¿ywio³owym oraz usuwania ich
skutków.

§11. 1. So³tys uczestniczy w sesjach Rady Gminy bez pra-
wa g³osowania.

2. Ma prawo zg³aszaæ wnioski, zabieraæ g³os w dyskusji
zgodnie z regulaminem Rady i porz¹dkiem obrad.

3. Uczestniczy w pracach zwi¹zanych z dzia³alno�ci¹ So-
³ectwa.

4. Wójt zaprasza So³tysa na narady, na których rozpatrywa-
ne s¹ istotne sprawy dotycz¹ce So³ectwa.

5. W przypadku za³atwienia spraw dotycz¹cych So³ectwa
So³tysowi przys³uguje zwrot kosztów podró¿y na zasadach ogól-
nych.

§12.1. Dzia³alno�æ So³tysa wspomaga Rada So³ecka. Ilo-
�ciowy sk³ad Rady ustala Zebranie Wiejskie.

2. Rada So³ecka:
- wspó³dzia³a z so³tysami w prowadzeniu i za³atwianiu

spraw So³ectwa,
- podejmuje inicjatywy dotycz¹ce przeznaczenia �rodków

finansowych na cele So³ectwa,
- inicjuje dzia³ania spo³ecznie u¿yteczne dla So³ectwa i

jego mieszkañców,
- przygotowuje Zebranie Wiejskie i sporz¹dza projekty

uchwa³ tych zebrañ,
- pe³ni rolê komitetu czynów spo³ecznych,
- pracuje pod przewodnictwem So³tysa,
3. Zebrania Rady So³eckiej odbywaj¹ siê w miarê potrzeb,

nie rzadziej ni¿ raz na kwarta³,
4. Radny wybrany z okrêgu obejmuj¹cego So³ectwo ma

obowi¹zek uczestniczyæ w posiedzeniu Rady So³eckiej z g³o-
sem doradczym.

5. Z dzia³alno�ci Rady So³eckiej So³tys sk³ada sprawoz-
danie na Zebraniu Wiejskim.
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Rozdzia³ IV
Zasady i tryb zwo³ywania Zebrañ Wiejskich oraz wa-

runki wa¿no�ci podejmowania uchwa³

§13. 1. Prawo do udzia³u w Zebraniu Wiejskim i g³osowa-
niu maj¹ wszyscy pe³noletni mieszkañcy So³ectwa,

2. W Zebraniu mog¹ uczestniczyæ bez g³osu stanowi¹ce-
go przedstawiciele instytucji, które funkcjonuj¹ na terenie So-
³ectwa, lub których dzia³alno�æ jest przedmiotem obrad.

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

nych do udzia³u w Zebraniu,
3) na wniosek Rady Gminy lub Wójta Gminy.

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

2. Termin, czas, miejsce i porz¹dek Zebrania Wiejskiego
So³tys podaje do wiadomo�ci mieszkañców So³ectwa co naj-
mniej na 7 dni przed wyznaczon¹ dat¹ Zebrania poprzez rozpla-
katowanie obwieszczeñ na tablicy og³oszeñ w So³ectwie i w
inny sposób przyjêty w So³ectwie Domaradz.

3. Zebranie Wiejskie zwo³ywane na wniosek mieszkañ-
ców, Rady Gminy lub Wójta Gminy winno odbyæ siê w terminie 7
dni, chyba ¿e wnioskodawca proponuje termin pó�niejszy.

§16. 1. Zebranie Wiejskie jest wa¿ne, gdy mieszkañcy
So³ectwa zostali o nim prawid³owo zawiadomieni, zgodnie z
§15 ust.2.

2. Zebranie Wiejskie otwiera i prowadzi So³tys lub osoba
wybrana przez uczestników Zebrania.

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

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

5. Obowi¹zkiem So³tysa jest zapewnienie referentów
spraw rozpatrywanych na Zebraniu. W przypadku powstania trud-
no�ci, winien zwróciæ siê do Przewodnicz¹cego Rady lub Wójta
Gminy o pomoc, którzy wyznaczaj¹ w tym celu radnych lub pra-
cowników Urzêdu Gminy.

§17. W celu udzielenia So³tysowi sta³ej pomocy w przygo-
towaniu materia³ów i w organizacji Zebrañ, Wójt Gminy wyzna-
cza poszczególnych pracowników Urzêdu Gminy do kontaktów
z So³ectwem.

§18. 1. Zebranie Wiejskie jest uprawnione do podejmo-
wania uchwa³ w obecno�ci co najmniej 1/10 uprawnionych do
g³osowania osób i stale zamieszkuj¹cych w So³ectwie.

2. W przypadku braku okre�lonego w ust.1 quorum, na-
stêpne Zebranie Wiejskie odbywa siê po up³ywie 30 minut od
wyznaczonego I terminu Zebrania i jest wa¿ne bez wzglêdu na
ilo�æ bior¹cych w nim osób.

3. Uchwa³y Zebrania Wiejskiego zapadaj¹ zwyk³¹ wiêk-
szo�ci¹ g³osów, tzn. liczba g³osów "za" musi byæ wiêksza od
liczby g³osów "przeciw".

4. G³osowanie odbywa siê w sposób jawny, chyba ¿e prze-
pis prawa stanowi, ¿e g³osowanie odbywa siê w sposób tajny.

5. Obrady Zebrania s¹ protoko³owane. Protokó³ i uchwa³y
podpisuje So³tys lub osoba prowadz¹ca Zebranie. Uchwa³y s¹
podawane do publicznej wiadomo�ci w sposób zwyczajowo
przyjêty.

6. Prawo wgl¹du do protoko³u i robienia notatek (wyci¹-
gów) maj¹ wszyscy mieszkañcy So³ectwa, radni, cz³onkowie

Komisji Rewizyjnej, przedstawiciele instytucji dzia³aj¹cych na
wsi i obs³uguj¹cych wie�.

Rozdzia³ V
Tryb wyboru i odwo³ania So³tysa oraz Rady So³eckiej

§19.1. Zebranie Wiejskie, na którym ma byæ dokonany
wybór So³tysa i cz³onków Rady So³eckiej, zwo³uje Wójt Gminy. W
tym celu Wójt okre�la miejsce, dzieñ i godzinê Zebrania Wiej-
skiego oraz proponuje porz¹dek obrad Zebrania. Przewodni-
cz¹cego obrad wybiera Zebranie Wiejskie.

2. O zwo³aniu Zebrania Wiejskiego dla wyboru So³tysa
podaje siê do wiadomo�ci mieszkañców So³ectwa co najmniej
na 7 dni przed wyznaczon¹ dat¹ Zebrania, w sposób zwyczajo-
wo przyjêty w So³ectwie, zgodnie z §15 ust.2.

3. Porz¹dek dzienny Zebrania przewiduje:
- sprawozdanie z dzia³alno�ci So³tysa za czas kadencji,
- wybór komisji skrutacyjnej,
- wybór So³tysa,
- wybór Rady So³eckiej,
- pytania i wolne wnioski.

§20. 1. Dla wykonania wa¿nego wyboru So³tysa i Rady
So³eckiej, na Zebraniu Wiejskim wymagana jest osobista obec-
no�æ co najmniej 1/10 sta³ych mieszkañców So³ectwa upraw-
nionych do g³osowania. Liczbê sta³ych mieszkañców So³ectwa
okre�la Wójt Gminy na podstawie dokumentów ewidencji lud-
no�ci.

2. O ile w wyznaczonym terminie nie uzyskano obecno�ci
wymaganej liczby mieszkañców, wybory w II terminie mog¹ byæ
przeprowadzone bez wzglêdu na liczbê obecnych na Zebraniu,
po up³ywie 30 minut.

3. Zebranie Wiejskie na którym przeprowadza siê wybory,
mo¿e postanowiæ o obowi¹zku podpisania listy obecno�ci przez
uczestników Zebrania uprawnionych do g³osowania.

§21. 1. So³tys i Rada So³ecka s¹ wybierani w g³osowaniu
tajnym, bezpo�rednim, spo�ród nieograniczonej liczby kandy-
datów przez sta³ych mieszkañców So³ectwa uprawnionych do
g³osowania.

2. Kandydatów na So³tysa i cz³onków Rady So³eckiej zg³a-
szaj¹ osoby uprawnione do g³osowania bezpo�rednio w trak-
cie obrad zebrania wyborczego ustnie lub przed zebraniem na
pi�mie.

Kandydatami mog¹ byæ wy³¹cznie stali mieszkañcy So-
³ectwa posiadaj¹cy prawo g³osowania.

3. Warunkiem przyjêcia kandydatury jest zgoda kandydata
wyra¿ona ustnie w czasie obrad Zebrania lub na pi�mie w razie
nieobecno�ci kandydata.

4. Zg³aszaj¹cy kandydata jest zobowi¹zany uzasadniæ
swoja propozycjê.

§22.1. Wybory przeprowadza Komisja Skrutacyjna w sk³a-
dzie 3-osobowym, wybrana spo�ród uprawnionych uczestników
Zebrania. Cz³onkiem Komisji Skrutacyjnej nie mo¿e byæ osoba
kandyduj¹ca na So³tysa lub cz³onka Rady So³eckiej.

2. Do zadañ Komisji Skrutacyjnej nale¿y:
1) przyjêcie zg³oszeñ kandydatów,
2) przeprowadzenie tajnego g³osowania,
3) ustalenie wyników wyboru,
4) og³oszenie wyników wyboru,
5) sporz¹dzenie protoko³u o wynikach wyborów.
3. W pierwszej kolejno�ci nale¿y przeprowadziæ wybór

So³tysa, a w drugiej kolejno�ci przeprowadza siê wybory cz³on-
ków Rady So³eckiej.
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4. Uprawnieni do g³osowania mieszkañcy So³ectwa g³o-
suj¹ kartami do g³osowania przygotowanymi przez Komisjê
Skrutacyjn¹. Kartki te winny byæ opatrzone pieczêci¹ Rady Gminy.

5. W g³osowaniu na So³tysa i cz³onków Rady So³eckiej
g³osuj¹cy dokonuj¹ skre�leñ wymaganej ilo�ci osób na karcie
do g³osowania.

6. Niewa¿ne s¹ g³osy na kartach:
- ca³kowicie przedartych,
- bez pieczêci Rady Gminy,
- na których umieszczono wiêcej kandydatów ni¿ miejsc,
- innych nie przygotowanych przez Komisjê Skrutacyjn¹.
7. Za wybranych uwa¿a siê tych kandydatów, którzy uzy-

skali najwiêksz¹ liczbê g³osów.
8. Protokó³ o wynikach wyboru podpisuj¹ cz³onkowie Ko-

misji Skrutacyjnej oraz przewodnicz¹cy Zebrania.
9. Protokó³ z Zebrania podpisuje Przewodnicz¹cy Zebra-

nia oraz protokolant.

§23.1. So³tys i cz³onkowie Rady So³eckiej s¹ bezpo�red-
nio odpowiedzialni przed Zebraniem Wiejskim. Mog¹ byæ przez
Zebranie Wiejskie odwo³ani przed up³ywem kadencji, je¿eli nie
wykonuj¹ swoich obowi¹zków, naruszaj¹ postanowienia Statu-
tu i uchwa³ Zebrania Wiejskiego lub dopu�cili siê czynu dys-
kwalifikuj¹cego ich w opinii �rodowiska.

2. Je¿eli So³tys nie wywi¹zuje siê ze swoich obowi¹zków,
Wójt Gminy wystêpuje do Rady So³eckiej o zwo³anie Zebrania
Wiejskiego w sprawie odwo³ania So³tysa.

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

4. Odwo³anie So³tysa i Rady So³eckiej odbywa siê w trybie
ustalonym dla wyboru.

§24.1. W przypadku odwo³ania lub ust¹pienia So³tysa, Wójt
Gminy zwo³uje w terminie 30 dni 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

§25. 1. So³ectwo samodzielnie prowadzi gospodarkê fi-
nansow¹ na podstawie rocznego planu rzeczowo-finansowe-
go, w ramach bud¿etu Gminy.

2. Dochody So³ectwa stanowi¹:
- udzia³ w bud¿ecie Gminy
- przychody w³asne pochodz¹ce z najmu i dzier¿awy lokali

oraz imprez
- dotacje celowe z bud¿etu
- dobrowolne wp³aty osób fizycznych i prawnych
- saldo ze �rodków roku ubieg³ego.
3. �rodki finansowe So³ectwa przeznacza siê na:
- dofinansowanie czynów spo³ecznych
- wyposa¿enie obiektów bêd¹cych  w zarz¹dzie So³ectwa
- remont i utrzymanie dróg gminnych
- utrzymanie i konserwacjê mienia gminnego przekaza-

nego w zarz¹d So³ectwu
- dzia³alno�æ kulturaln¹, o�wiatow¹ i sportow¹
- dzia³alno�æ organu So³ectwa i obs³ugê techniczn¹ - kan-

celarii oraz finansow¹ (delegacje s³u¿bowe).
4. Ksiêgowo�æ dochodów i wydatków prowadzi Urz¹d

Gminy.
5. So³ectwo mo¿e podejmowaæ zobowi¹zania do wysoko-

�ci posiadanych �rodków.

§26.1.   So³ectwo mo¿e zarz¹dzaæ przekazanym mu przez
Radê Gminy odrêbn¹ uchwa³¹  mieniem   Gminy.

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

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

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

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

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

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

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

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

Rozdzia³ VII
Nadzór nad dzia³alno�ci¹ So³ectwa

§27.1. Nadzór nad dzia³alno�ci¹ sprawowany jest na pod-
stawie kryterium zgodno�ci z prawem, celowo�ci, rzetelno�ci i
gospodarno�ci.

2. Rada Gminy poprzez rozpatrywanie sprawozdañ z dzia-
³alno�ci gospodarczej, finansowej i spo³ecznej So³ectwa oraz
dokonywanie oceny stanu So³ectwa na sesji.

3. Kontrolê sprawuje Wójt, troszcz¹c siê, aby mienie prze-
kazane So³ectwu nie by³o nara¿one na szkody i uszczuplenia.

4. Skarbnik Gminy sprawuje kontrolê nad dzia³alno�ci¹
finansow¹ So³ectwa.

5. Inwestycje i remonty prowadzone w So³ectwie musz¹
byæ nadzorowane przez inspektora nadzoru, wyznaczonego przez
Wójta Gminy.

§28. 1. Organ wykonawczy Gminy i podporz¹dkowane
Gminie jednostki organizacyjne s¹ zobowi¹zane uwzglêdniæ i
realizowaæ uchwa³y i opinie samorz¹du So³ectwa, udzielaj¹c
odpowiedzi w ci¹gu 14 dni, a w razie zajêcia odmiennego sta-
nowiska przedstawiæ je wraz z uzasadnieniem.

2. Wójt, je¿eli uzna uchwa³y i opinie organów So³ectwa za
wykraczaj¹ce poza zakres przekazanych im kompetencji lub
sprzeczne z prawem - powinien wstrzymaæ ich realizacjê.

3. Organy So³ectwa mog¹ wnie�æ sprzeciw do Rady Gmi-
ny na postêpowanie sprzeczne z ust.1 i 2 , gdy narusza ono
istotne interesy mieszkañców. Sprzeciw powinien zawieraæ opis
sprawy i konkretne zarzuty.

4. Rada Gminy badaj¹c sprzeciw:
1/ uznaje jego zgodno�æ lub
2/  w razie nieuwzglêdnienia sprzeciwu podejmuje uchwa-

³ê o wstrzymaniu rozstrzygniêcia okre�lonego w ust.1 i 2 wnosi
sprawê pod obrady Rady Gminy , której uchwa³a ostatecznie
rozstrzyga sprawê.

Rozdzia³ VIII
Postanowienia koñcowe

§29. Zmiany Statutu dokonuje Rada Gminy w trybie okre-
�lonym dla jego uchwalenia.
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Za³¹cznik nr 4
do uchwa³y Nr IV/31/2003

Rady Gminy w Pokoju
z dnia 10 lutego 2003 r.

STATUT SO£ECTWA

Rozdzia³ I
Nazwa i teren dzia³ania

§1. 1. So³ectwo Fa³kowice jest jednostk¹ pomocnicz¹
Gminy Pokój.

§2.1. Ogó³ mieszkañców So³ectwa Fa³kowice stanowi
Samorz¹d Mieszkañców So³ectwa.

2. Nazwa Samorz¹du Mieszkañców brzmi: Samorz¹d
Mieszkañców wsi Fa³kowice.

§3. 1. So³ectwo Fa³kowice 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.)

- uchwa³y Nr XVII/116/2000 z dnia 28 lutego 2000 r. w spra-
wie uchwalenia Statutu Gminy Pokój.

- niniejszego Statutu.

§4. Teren dzia³ania So³ectwa obejmuje wie�: Fa³kowice.

Rozdzia³ II
Organizacja i zakres dzia³ania

§5. 1. Organy So³ectwa:
1) Zebranie Wiejskie, jako organ uchwa³odawczy So³ec-

twa,
2) So³tys - jako organ wykonawczy, wspomagany przez

Radê So³eck¹.
2. Kadencja So³tysa i Rady So³eckiej powo³anych przez

Zebranie Wiejskie trwa 4 lata, licz¹c od daty ich wyborów.
3. Wybory So³tysa i Rady So³eckiej zarz¹dza Rada Gminy,

w terminie do 4 m-cy po up³ywie ich kadencji.

§6. 1. Do zadañ Samorz¹du So³ectwa Fa³kowice nale¿¹
wszystkie sprawy publiczne o znaczeniu miejscowym nie za-
strze¿one ustawami lub uchwa³ami Rady Gminy dla innych pod-
miotów:

- rozpatrywanie spraw socjalno-bytowych, kulturalnych,
opieki zdrowotnej, sportu i wypoczynku,

- organizowanie samopomocy i wspólnych dzia³añ na
rzecz mieszkañców,

- utrzymanie porz¹dku, ³adu i estetyki wsi,
- budowa, utrzymanie, remonty urz¹dzeñ komunalnych,

obiektów kulturowych, o�wiatowych itp.,
- budowa i konserwacja dróg, placów, mostów itp.,
- u¿ytkowanie i zarz¹dzanie mieniem gminnym przekaza-

nym wsi,
- prowadzenie gospodarki finansowej w ramach bud¿etu

Gminy,
- wystêpowanie w sprawach s¹dowych,
- opiniowanie:
  ~ planów przestrzennego zagospodarowania wsi,
~ wszystkich spraw dotycz¹cych mieszkañców,

  ~ projektów uchwa³ Rady Gminy dotycz¹cych wsi,
~ organizacji i godzin pracy �wietlic, bibliotek,

- wystêpowanie do organów Gminy o rozpatrzenie spraw,
których za³atwienie wykracza poza w³asne mo¿liwo�ci So³ec-
twa.

2. Kontrola spo³eczna polega na wyra¿eniu stosunku do
problemu osób i spraw dotycz¹cych So³ectwa.

3. Rada Gminy przeka¿e So³ectwu sk³adniki mienia gmin-
nego do korzystania po otrzymaniu wniosku w formie uchwa³y
Zebrania Wiejskiego,  dotycz¹cego mo¿liwo�ci przejêcia z mie-
nia gminnego nieruchomo�ci do zarz¹dzania i pobierania po-
¿ytków.

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

terenów bêd¹cych w gestii So³ectwa, w uzgodnieniu z Wójtem
Gminy, który zawiera umowy,

2) organizowania na terenie So³ectwa imprez, wystaw,
koncertów i konkursów z zachowaniem ogólnie obowi¹zuj¹cych
przepisów.

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

1) wybór i odwo³anie So³tysa,
2) wybór i odwo³anie Rady So³eckiej,
3) uchwalanie rocznego planu rzeczowo-finansowego oraz

dokonywania zmian,
4) przyjmowanie sprawozdañ finansowych, przy czym nie

przyjêcie sprawozdania, jest równoznaczne z wnioskiem o od-
wo³anie So³tysa,

5) opiniowanie o prawach w³asno�ci, u¿ytkowania lub w
innych sprawach rzeczowych i maj¹tkowych zwanych mieniem
Gminy,

6) opiniowanie celowo�ci utworzenia, poszerzenia i likwi-
dacji So³ectwa lub powo³ania jednostek ni¿szego rzêdu,

7) opiniowanie spraw dotycz¹cych So³ectwa,  z którym zwró-
ci siê Rada lub Wójt Gminy, So³ectwo zobowi¹zane jest udzieliæ
opinii, odpowiedzi w terminie 14 dni od dnia dorêczenia ich
So³tysowi.

§8.1. Uchwa³y i opinie Zebrania Wiejskiego So³tys prze-
kazuje Wójtowi Gminy.

2. Wójt Gminy w zale¿no�ci od charakteru sprawy, za³a-
twia je we w³asnym zakresie lub przekazuje do rozpatrzenia na
sesji Rady Gminy.

3. O sposobie za³atwienia spraw Wójt informuje So³tysa
w terminie 14 dni od dnia dorêczenia sprawy. Informacja ta win-
na byæ podana do publicznej wiadomo�ci w sposób zwyczajo-
wo przyjêty.

Do realizacji wspólnych przedsiêwziêæ Samorz¹d Miesz-
kañców So³ectwa nawi¹zuje wspó³pracê z samorz¹dami miesz-
kañców s¹siednich so³ectw, zawiera porozumienie okre�laj¹ce
zakres i sposób wykonania wspólnych zadañ, mo¿e podejmo-
waæ wspólnie uchwa³y.

Rozdzia³ III
So³tys i Rada So³ecka

§9. 1. W celu rozwijania aktywno�ci spo³ecznej i gospo-
darczej w So³ectwie oraz zapewnienia sta³ej ³¹czno�ci miêdzy
So³ectwem, a Rad¹ Gminy i Wójtem Gminy, mieszkañcy So³ec-
twa wybieraj¹ ze swego grona So³tysa i Radê So³eck¹. Wybór
na now¹ kadencjê odbywa siê na Zebraniu Wiejskim zwo³ywa-
nym przez Wójta Gminy.

2. Pe³nienie funkcji So³tysa ma charakter spo³eczny, jed-
nak¿e za dokonywanie poboru nale¿no�ci finansowych So³tys
otrzymuje wynagrodzenie - inkaso zgodnie z uchwa³¹ Rady
Gminy w tym zakresie.

§10. Do obowi¹zków So³tysa nale¿y:
1. Organizowanie i koordynowanie inicjatyw i przedsiê-

wziêæ spo³ecznych maj¹cych na celu poprawy warunków ¿ycia
miejscowej ludno�ci.
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2. Reprezentowanie So³ectwa wobec w³adz, instytucji, or-
ganizacji, osób fizycznych i prawnych.

3. Zwo³ywanie Zebrañ Wiejskich.
4. Zwo³ywanie i przewodniczenie Radzie So³eckiej.
5. Kierowanie realizacj¹ uchwa³ organów Gminy, Zebra-

nia Wiejskiego w odniesieniu do So³ectwa,
6. Prowadzenie zarz¹du, administracji i gospodarki tymi

sk³adnikami mienia (w tym �rodkami finansowymi), które Gmi-
na przekaza³a So³ectwu do korzystania,

7. Opiniowanie wniosków mieszkañców So³ectwa doty-
cz¹cych udzielanych ulg z zakresu podatków, op³at i innych na-
le¿no�ci.

8. Potwierdzanie okoliczno�ci, które przy za³atwianiu spra-
wa przez mieszkañców wymagaj¹ przepisy prawa.

9. Wystêpowanie z wnioskami dotycz¹cymi potrzeb So-
³ectwa i jego mieszkañców oraz prowadzenie dzia³alno�ci inter-
wencyjnej w tym zakresie.

10. Sporz¹dzanie sprawozdania z dzia³alno�ci So³ectwa i
rozliczeñ z dzia³alno�ci finansowej.

11. Prowadzenie dokumentacji So³ectwa zawieraj¹cej:
- Statut So³ectwa,
- protoko³y z Zebrañ Wiejskich i Rady So³eckiej,
- sprawozdania i rozliczenia,
- inne dokumenty dotycz¹ce So³ectwa.
12. Wykonanie innych zadañ nale¿¹cych do So³tysa z mocy

ogólnie obowi¹zuj¹cych przepisów, m.in. w zakresie obronno-
�ci, ochrony przeciwpo¿arowej, z inkasa niektórych podatków i
op³at, zapobieganie klêskom ¿ywio³owym oraz usuwania ich
skutków.

§11. 1. So³tys uczestniczy w sesjach Rady Gminy bez pra-
wa g³osowania.

2. Ma prawo zg³aszaæ wnioski, zabieraæ g³os w dyskusji
zgodnie z regulaminem Rady i porz¹dkiem obrad.

3. Uczestniczy w pracach zwi¹zanych z dzia³alno�ci¹ So-
³ectwa.

4. Wójt zaprasza So³tysa na narady, na których rozpatrywa-
ne s¹ istotne sprawy dotycz¹ce So³ectwa.

5. W przypadku za³atwienia spraw dotycz¹cych So³ectwa
So³tysowi przys³uguje zwrot kosztów podró¿y na zasadach ogól-
nych.

§12.1. Dzia³alno�æ So³tysa wspomaga Rada So³ecka. Ilo-
�ciowy sk³ad Rady ustala Zebranie Wiejskie.

2. Rada So³ecka:
- wspó³dzia³a z so³tysami w prowadzeniu i za³atwianiu

spraw So³ectwa,
- podejmuje inicjatywy dotycz¹ce przeznaczenia �rodków

finansowych na cele So³ectwa,
- inicjuje dzia³ania spo³ecznie u¿yteczne dla So³ectwa i

jego mieszkañców,
- przygotowuje Zebranie Wiejskie i sporz¹dza projekty

uchwa³ tych zebrañ,
- pe³ni rolê komitetu czynów spo³ecznych,
- pracuje pod przewodnictwem So³tysa,
3. Zebrania Rady So³eckiej odbywaj¹ siê w miarê potrzeb,

nie rzadziej ni¿ raz na kwarta³,
4. Radny wybrany z okrêgu obejmuj¹cego So³ectwo ma

obowi¹zek uczestniczyæ w posiedzeniu Rady So³eckiej z g³o-
sem doradczym.

5. Z dzia³alno�ci Rady So³eckiej So³tys sk³ada sprawoz-
danie na Zebraniu Wiejskim.

Rozdzia³ IV
Zasady i tryb zwo³ywania Zebrañ Wiejskich oraz wa-

runki wa¿no�ci podejmowania uchwa³

§13. 1. Prawo do udzia³u w Zebraniu Wiejskim i g³osowa-
niu maj¹ wszyscy pe³noletni mieszkañcy So³ectwa,

2. W Zebraniu mog¹ uczestniczyæ bez g³osu stanowi¹ce-
go przedstawiciele instytucji, które funkcjonuj¹ na terenie So-
³ectwa, lub których dzia³alno�æ jest przedmiotem obrad.

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

nych do udzia³u w Zebraniu,
3) na wniosek Rady Gminy lub Wójta Gminy.

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

2. Termin, czas, miejsce i porz¹dek Zebrania Wiejskiego
So³tys podaje do wiadomo�ci mieszkañców So³ectwa co naj-
mniej na 7 dni przed wyznaczon¹ dat¹ Zebrania poprzez rozpla-
katowanie obwieszczeñ na tablicy og³oszeñ w So³ectwie i w inny
sposób przyjêty w So³ectwie Fa³kowice.

3. Zebranie Wiejskie zwo³ywane na wniosek mieszkañ-
ców, Rady Gminy lub Wójta Gminy winno odbyæ siê w terminie
7 dni, chyba ¿e wnioskodawca proponuje termin pó�niejszy.

§16. 1. Zebranie Wiejskie jest wa¿ne, gdy mieszkañcy So-
³ectwa zostali o nim prawid³owo zawiadomieni, zgodnie z §15
ust.2.

2. Zebranie Wiejskie otwiera i prowadzi So³tys lub osoba
wybrana przez uczestników Zebrania.

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

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

5. Obowi¹zkiem So³tysa jest zapewnienie referentów
spraw rozpatrywanych na Zebraniu. W przypadku powstania trud-
no�ci, winien zwróciæ siê do Przewodnicz¹cego Rady lub Wójta
Gminy o pomoc, którzy wyznaczaj¹ w tym celu radnych lub pra-
cowników Urzêdu Gminy.

§17. W celu udzielenia So³tysowi sta³ej pomocy w przygo-
towaniu materia³ów i w organizacji Zebrañ, Wójt Gminy wyzna-
cza poszczególnych pracowników Urzêdu Gminy do kontaktów z
So³ectwem.

§18. 1. Zebranie Wiejskie jest uprawnione do podejmo-
wania uchwa³ w obecno�ci co najmniej 1/10 uprawnionych do
g³osowania osób i stale zamieszkuj¹cych w So³ectwie.

2. W przypadku braku okre�lonego w ust.1 quorum, na-
stêpne Zebranie Wiejskie odbywa siê po up³ywie 30 minut od
wyznaczonego I terminu Zebrania i jest wa¿ne bez wzglêdu na
ilo�æ bior¹cych w nim osób.

3. Uchwa³y Zebrania Wiejskiego zapadaj¹ zwyk³¹ wiêk-
szo�ci¹ g³osów, tzn. liczba g³osów "za" musi byæ wiêksza od
liczby g³osów "przeciw".

4. G³osowanie odbywa siê w sposób jawny, chyba ¿e prze-
pis prawa stanowi, ¿e g³osowanie odbywa siê w sposób tajny.

5. Obrady Zebrania s¹ protoko³owane. Protokó³ i uchwa³y
podpisuje So³tys lub osoba prowadz¹ca Zebranie. Uchwa³y s¹
podawane do publicznej wiadomo�ci w sposób zwyczajowo
przyjêty.
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6. Prawo wgl¹du do protoko³u i robienia notatek (wyci¹-
gów) maj¹ wszyscy mieszkañcy So³ectwa, radni, cz³onkowie
Komisji Rewizyjnej, przedstawiciele instytucji dzia³aj¹cych na
wsi i obs³uguj¹cych wie�.

Rozdzia³ V
Tryb wyboru i odwo³ania So³tysa oraz Rady So³eckiej

§19.1. Zebranie Wiejskie, na którym ma byæ dokonany
wybór So³tysa i cz³onków Rady So³eckiej, zwo³uje Wójt Gminy.
W tym celu Wójt okre�la miejsce, dzieñ i godzinê Zebrania Wiej-
skiego oraz proponuje porz¹dek obrad Zebrania. Przewodni-
cz¹cego obrad wybiera Zebranie Wiejskie.

2. O zwo³aniu Zebrania Wiejskiego dla wyboru So³tysa
podaje siê do wiadomo�ci mieszkañców So³ectwa co najmniej
na 7 dni przed wyznaczon¹ dat¹ Zebrania, w sposób zwyczajo-
wo przyjêty w So³ectwie, zgodnie z §15 ust.2.

3. Porz¹dek dzienny Zebrania przewiduje:
- sprawozdanie z dzia³alno�ci So³tysa za czas kadencji,
- wybór komisji skrutacyjnej,
- wybór So³tysa,
- wybór Rady So³eckiej,
- pytania i wolne wnioski.

§20. 1. Dla wykonania wa¿nego wyboru So³tysa i Rady
So³eckiej, na Zebraniu Wiejskim wymagana jest osobista obec-
no�æ co najmniej 1/10 sta³ych mieszkañców So³ectwa upraw-
nionych do g³osowania. Liczbê sta³ych mieszkañców So³ectwa
okre�la Wójt Gminy na podstawie dokumentów ewidencji lud-
no�ci.

2. O ile w wyznaczonym terminie nie uzyskano obecno�ci
wymaganej liczby mieszkañców, wybory w II terminie mog¹ byæ
przeprowadzone bez wzglêdu na liczbê obecnych na Zebraniu,
po up³ywie 30 minut.

3. Zebranie Wiejskie na którym przeprowadza siê wybory,
mo¿e postanowiæ o obowi¹zku podpisania listy obecno�ci przez
uczestników Zebrania uprawnionych do g³osowania.

§21. 1. So³tys i Rada So³ecka s¹ wybierani w g³osowaniu
tajnym, bezpo�rednim, spo�ród nieograniczonej liczby kandy-
datów przez sta³ych mieszkañców So³ectwa uprawnionych do
g³osowania.

2. Kandydatów na So³tysa i cz³onków Rady So³eckiej zg³a-
szaj¹ osoby uprawnione do g³osowania bezpo�rednio w trak-
cie obrad zebrania wyborczego ustnie lub przed zebraniem na
pi�mie.

Kandydatami mog¹ byæ wy³¹cznie stali mieszkañcy So-
³ectwa posiadaj¹cy prawo g³osowania.

3. Warunkiem przyjêcia kandydatury jest zgoda kandydata
wyra¿ona ustnie w czasie obrad Zebrania lub na pi�mie w razie
nieobecno�ci kandydata.

4. Zg³aszaj¹cy kandydata jest zobowi¹zany uzasadniæ
swoja propozycjê.

§22.1. Wybory przeprowadza Komisja Skrutacyjna w sk³a-
dzie 3-osobowym, wybrana spo�ród uprawnionych uczestników
Zebrania. Cz³onkiem Komisji Skrutacyjnej nie mo¿e byæ osoba
kandyduj¹ca na So³tysa lub cz³onka Rady So³eckiej.

2. Do zadañ Komisji Skrutacyjnej nale¿y:
1) przyjêcie zg³oszeñ kandydatów,
2) przeprowadzenie tajnego g³osowania,
3) ustalenie wyników wyboru,
4) og³oszenie wyników wyboru,
5) sporz¹dzenie protoko³u o wynikach wyborów.

3. W pierwszej kolejno�ci nale¿y przeprowadziæ wybór
So³tysa, a w drugiej kolejno�ci przeprowadza siê wybory cz³on-
ków Rady So³eckiej.

4. Uprawnieni do g³osowania mieszkañcy So³ectwa g³o-
suj¹ kartami do g³osowania przygotowanymi przez Komisjê
Skrutacyjn¹. Kartki te winny byæ opatrzone pieczêci¹ Rady Gminy.

5. W g³osowaniu na So³tysa i cz³onków Rady So³eckiej
g³osuj¹cy dokonuj¹ skre�leñ wymaganej ilo�ci osób na karcie
do g³osowania.

6. Niewa¿ne s¹ g³osy na kartach:
- ca³kowicie przedartych,
- bez pieczêci Rady Gminy,
- na których umieszczono wiêcej kandydatów ni¿ miejsc,
- innych nie przygotowanych przez Komisjê Skrutacyjn¹.
7. Za wybranych uwa¿a siê tych kandydatów, którzy uzy-

skali najwiêksz¹ liczbê g³osów.
8. Protokó³ o wynikach wyboru podpisuj¹ cz³onkowie Ko-

misji Skrutacyjnej oraz przewodnicz¹cy Zebrania.
9. Protokó³ z Zebrania podpisuje Przewodnicz¹cy Zebra-

nia oraz protokolant.

§23.1. So³tys i cz³onkowie Rady So³eckiej s¹ bezpo�red-
nio odpowiedzialni przed Zebraniem Wiejskim. Mog¹ byæ przez
Zebranie Wiejskie odwo³ani przed up³ywem kadencji, je¿eli nie
wykonuj¹ swoich obowi¹zków, naruszaj¹ postanowienia Statu-
tu i uchwa³ Zebrania Wiejskiego lub dopu�cili siê czynu dys-
kwalifikuj¹cego ich w opinii �rodowiska.

2. Je¿eli So³tys nie wywi¹zuje siê ze swoich obowi¹zków,
Wójt Gminy wystêpuje do Rady So³eckiej o zwo³anie Zebrania
Wiejskiego w sprawie odwo³ania So³tysa.

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

4. Odwo³anie So³tysa i Rady So³eckiej odbywa siê w trybie
ustalonym dla wyboru.

§24.1. W przypadku odwo³ania lub ust¹pienia So³tysa, Wójt
Gminy zwo³uje w terminie 30 dni 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

§25. 1. So³ectwo samodzielnie prowadzi gospodarkê fi-
nansow¹ na podstawie rocznego planu rzeczowo-finansowe-
go, w ramach bud¿etu Gminy.

2. Dochody So³ectwa stanowi¹:
- udzia³ w bud¿ecie Gminy
- przychody w³asne pochodz¹ce z najmu i dzier¿awy lokali

oraz imprez
- dotacje celowe z bud¿etu
- dobrowolne wp³aty osób fizycznych i prawnych
- saldo ze �rodków roku ubieg³ego.
3. �rodki finansowe So³ectwa przeznacza siê na:
- dofinansowanie czynów spo³ecznych
- wyposa¿enie obiektów bêd¹cych  w zarz¹dzie So³ectwa
- remont i utrzymanie dróg gminnych
- utrzymanie i konserwacjê mienia gminnego przekaza-

nego w zarz¹d So³ectwu
- dzia³alno�æ kulturaln¹, o�wiatow¹ i sportow¹
- dzia³alno�æ organu So³ectwa i obs³ugê techniczn¹ - kan-

celarii oraz finansow¹ (delegacje s³u¿bowe).
4. Ksiêgowo�æ dochodów i wydatków prowadzi Urz¹d

Gminy.
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5. So³ectwo mo¿e podejmowaæ zobowi¹zania do wysoko-
�ci posiadanych �rodków.

§26.1.   So³ectwo mo¿e zarz¹dzaæ przekazanym mu przez
Radê Gminy odrêbn¹ uchwa³¹  mieniem   Gminy.

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

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

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

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

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

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

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

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

Rozdzia³ VII
Nadzór nad dzia³alno�ci¹ So³ectwa

§27.1. Nadzór nad dzia³alno�ci¹ sprawowany jest na pod-
stawie kryterium zgodno�ci z prawem, celowo�ci, rzetelno�ci i
gospodarno�ci.

2. Rada Gminy poprzez rozpatrywanie sprawozdañ z dzia-
³alno�ci gospodarczej, finansowej i spo³ecznej So³ectwa oraz
dokonywanie oceny stanu So³ectwa na sesji.

3. Kontrolê sprawuje Wójt, troszcz¹c siê, aby mienie prze-
kazane So³ectwu nie by³o nara¿one na szkody i uszczuplenia.

4. Skarbnik Gminy sprawuje kontrolê nad dzia³alno�ci¹
finansow¹ So³ectwa.

5. Inwestycje i remonty prowadzone w So³ectwie musz¹
byæ nadzorowane przez inspektora nadzoru, wyznaczonego przez
Wójta Gminy.

§28. 1. Organ wykonawczy Gminy i podporz¹dkowane
Gminie jednostki organizacyjne s¹ zobowi¹zane uwzglêdniæ i
realizowaæ uchwa³y i opinie samorz¹du So³ectwa, udzielaj¹c
odpowiedzi w ci¹gu 14 dni, a w razie zajêcia odmiennego sta-
nowiska przedstawiæ je wraz z uzasadnieniem.

2. Wójt, je¿eli uzna uchwa³y i opinie organów So³ectwa za
wykraczaj¹ce poza zakres przekazanych im kompetencji lub
sprzeczne z prawem - powinien wstrzymaæ ich realizacjê.

3. Organy So³ectwa mog¹ wnie�æ sprzeciw do Rady Gmi-
ny na postêpowanie sprzeczne z ust.1 i 2 , gdy narusza ono
istotne interesy mieszkañców. Sprzeciw powinien zawieraæ opis
sprawy i konkretne zarzuty.

4. Rada Gminy badaj¹c sprzeciw:
1/ uznaje jego zgodno�æ lub
2/  w razie nieuwzglêdnienia sprzeciwu podejmuje uchwa-

³ê o wstrzymaniu rozstrzygniêcia okre�lonego w ust.1 i 2 wnosi
sprawê pod obrady Rady Gminy , której uchwa³a ostatecznie
rozstrzyga sprawê.

Rozdzia³ VIII
Postanowienia koñcowe

§29. Zmiany Statutu dokonuje Rada Gminy w trybie okre-
�lonym dla jego uchwalenia.

Za³¹cznik nr 5
do uchwa³y Nr IV/31/2003

Rady Gminy w Pokoju
z dnia 10 lutego 2003 r.

STATUT SO£ECTWA

Rozdzia³ I
Nazwa i teren dzia³ania

§1. 1. So³ectwo Kopalina jest jednostk¹ pomocnicz¹ Gmi-
ny Pokój.

§2.1. Ogó³ mieszkañców So³ectwa Kopalina stanowi Sa-
morz¹d Mieszkañców So³ectwa.

2. Nazwa Samorz¹du Mieszkañców brzmi: Samorz¹d
Mieszkañców wsi Kopalina.

§3. 1. So³ectwo Kopalina 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.)

- uchwa³y Nr XVII/116/2000 z dnia 28 lutego 2000 r. w spra-
wie uchwalenia Statutu Gminy Pokój.

- niniejszego Statutu.

§4. Teren dzia³ania So³ectwa obejmuje wie�: Kopalina.

Rozdzia³ II
Organizacja i zakres dzia³ania

§5. 1. Organy So³ectwa:
1) Zebranie Wiejskie, jako organ uchwa³odawczy So³ec-

twa,
2) So³tys - jako organ wykonawczy, wspomagany przez

Radê So³eck¹.
2. Kadencja So³tysa i Rady So³eckiej powo³anych przez

Zebranie Wiejskie trwa 4 lata, licz¹c od daty ich wyborów.
3. Wybory So³tysa i Rady So³eckiej zarz¹dza Rada Gminy,

w terminie do 4 m-cy po up³ywie ich kadencji.

§6. 1. Do zadañ Samorz¹du So³ectwa Kopalina nale¿¹
wszystkie sprawy publiczne o znaczeniu miejscowym nie za-
strze¿one ustawami lub uchwa³ami Rady Gminy dla innych pod-
miotów:

- rozpatrywanie spraw socjalno-bytowych, kulturalnych,
opieki zdrowotnej, sportu i wypoczynku,

- organizowanie samopomocy i wspólnych dzia³añ na
rzecz mieszkañców,

- utrzymanie porz¹dku, ³adu i estetyki wsi,
- budowa, utrzymanie, remonty urz¹dzeñ komunalnych,

obiektów kulturowych, o�wiatowych itp.,
- budowa i konserwacja dróg, placów, mostów itp.,
- u¿ytkowanie i zarz¹dzanie mieniem gminnym przekaza-

nym wsi,
- prowadzenie gospodarki finansowej w ramach bud¿etu

Gminy,
- wystêpowanie w sprawach s¹dowych,
- opiniowanie:
  ~ planów przestrzennego zagospodarowania wsi,
~ wszystkich spraw dotycz¹cych mieszkañców,

  ~ projektów uchwa³ Rady Gminy dotycz¹cych wsi,
  ~ organizacji i godzin pracy �wietlic, bibliotek,
- wystêpowanie do organów Gminy o rozpatrzenie spraw,

których za³atwienie wykracza poza w³asne mo¿liwo�ci So³ec-
twa.



Dziennik Urzêdowy
Województwa Opolskiego Nr 83 - 6625 -     Poz.1621

2. Kontrola spo³eczna polega na wyra¿eniu stosunku do
problemu osób i spraw dotycz¹cych So³ectwa.

3. Rada Gminy przeka¿e So³ectwu sk³adniki mienia gmin-
nego do korzystania po otrzymaniu wniosku w formie uchwa³y
Zebrania Wiejskiego,  dotycz¹cego mo¿liwo�ci przejêcia z mie-
nia gminnego nieruchomo�ci do zarz¹dzania i pobierania po-
¿ytków.

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

terenów bêd¹cych w gestii So³ectwa, w uzgodnieniu z Wójtem
Gminy, który zawiera umowy,

2) organizowania na terenie So³ectwa imprez, wystaw,
koncertów i konkursów z zachowaniem ogólnie obowi¹zuj¹cych
przepisów.

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

1) wybór i odwo³anie So³tysa,
2) wybór i odwo³anie Rady So³eckiej,
3) uchwalanie rocznego planu rzeczowo-finansowego oraz

dokonywania zmian,
4) przyjmowanie sprawozdañ finansowych, przy czym nie

przyjêcie sprawozdania, jest równoznaczne z wnioskiem o od-
wo³anie So³tysa,

5) opiniowanie o prawach w³asno�ci, u¿ytkowania lub w
innych sprawach rzeczowych i maj¹tkowych zwanych mieniem
Gminy,

6) opiniowanie celowo�ci utworzenia, poszerzenia i likwi-
dacji So³ectwa lub powo³ania jednostek ni¿szego rzêdu,

7) opiniowanie spraw dotycz¹cych So³ectwa,  z którym zwró-
ci siê Rada lub Wójt Gminy, So³ectwo zobowi¹zane jest udzieliæ
opinii, odpowiedzi w terminie 14 dni od dnia dorêczenia ich
So³tysowi.

§8.1. Uchwa³y i opinie Zebrania Wiejskiego So³tys prze-
kazuje Wójtowi Gminy.

2. Wójt Gminy w zale¿no�ci od charakteru sprawy, za³a-
twia je we w³asnym zakresie lub przekazuje do rozpatrzenia na
sesji Rady Gminy.

3. O sposobie za³atwienia spraw Wójt informuje So³tysa
w terminie 14 dni od dnia dorêczenia sprawy. Informacja ta win-
na byæ podana do publicznej wiadomo�ci w sposób zwyczajo-
wo przyjêty.

Do realizacji wspólnych przedsiêwziêæ Samorz¹d Miesz-
kañców So³ectwa nawi¹zuje wspó³pracê z samorz¹dami miesz-
kañców s¹siednich so³ectw, zawiera porozumienie okre�laj¹ce
zakres i sposób wykonania wspólnych zadañ, mo¿e podejmo-
waæ wspólnie uchwa³y.

Rozdzia³ III
So³tys i Rada So³ecka

§9. 1. W celu rozwijania aktywno�ci spo³ecznej i gospo-
darczej w So³ectwie oraz zapewnienia sta³ej ³¹czno�ci miêdzy
So³ectwem, a Rad¹ Gminy i Wójtem Gminy, mieszkañcy So³ec-
twa wybieraj¹ ze swego grona So³tysa i Radê So³eck¹. Wybór
na now¹ kadencjê odbywa siê na Zebraniu Wiejskim zwo³ywa-
nym przez Wójta Gminy.

2. Pe³nienie funkcji So³tysa ma charakter spo³eczny, jed-
nak¿e za dokonywanie poboru nale¿no�ci finansowych So³tys
otrzymuje wynagrodzenie - inkaso zgodnie z uchwa³¹ Rady
Gminy w tym zakresie.

§10. Do obowi¹zków So³tysa nale¿y:
1. Organizowanie i koordynowanie inicjatyw i przedsiê-

wziêæ spo³ecznych maj¹cych na celu poprawy warunków ¿ycia
miejscowej ludno�ci.

2. Reprezentowanie So³ectwa wobec w³adz, instytucji, or-
ganizacji, osób fizycznych i prawnych.

3. Zwo³ywanie Zebrañ Wiejskich.
4. Zwo³ywanie i przewodniczenie Radzie So³eckiej.
5. Kierowanie realizacj¹ uchwa³ organów Gminy, Zebra-

nia Wiejskiego w odniesieniu do So³ectwa,
6. Prowadzenie zarz¹du, administracji i gospodarki tymi

sk³adnikami mienia (w tym �rodkami finansowymi), które Gmi-
na przekaza³a So³ectwu do korzystania,

7. Opiniowanie wniosków mieszkañców So³ectwa doty-
cz¹cych udzielanych ulg z zakresu podatków, op³at i innych na-
le¿no�ci.

8. Potwierdzanie okoliczno�ci, które przy za³atwianiu spra-
wa przez mieszkañców wymagaj¹ przepisy prawa.

9. Wystêpowanie z wnioskami dotycz¹cymi potrzeb So-
³ectwa i jego mieszkañców oraz prowadzenie dzia³alno�ci inter-
wencyjnej w tym zakresie.

10. Sporz¹dzanie sprawozdania z dzia³alno�ci So³ectwa i
rozliczeñ z dzia³alno�ci finansowej.

11. Prowadzenie dokumentacji So³ectwa zawieraj¹cej:
- statut So³ectwa,
- protoko³y z Zebrañ Wiejskich i Rady So³eckiej,
- sprawozdania i rozliczenia,
- inne dokumenty dotycz¹ce So³ectwa.
12. Wykonanie innych zadañ nale¿¹cych do So³tysa z mocy

ogólnie obowi¹zuj¹cych przepisów, m.in. w zakresie obronno-
�ci, ochrony przeciwpo¿arowej, z inkasa niektórych podatków i
op³at, zapobieganie klêskom ¿ywio³owym oraz usuwania ich
skutków.

§11. 1. So³tys uczestniczy w sesjach Rady Gminy bez pra-
wa g³osowania.

2. Ma prawo zg³aszaæ wnioski, zabieraæ g³os w dyskusji
zgodnie z regulaminem Rady i porz¹dkiem obrad.

3. Uczestniczy w pracach zwi¹zanych z dzia³alno�ci¹ So-
³ectwa.

4. Wójt zaprasza So³tysa na narady, na których rozpatrywa-
ne s¹ istotne sprawy dotycz¹ce So³ectwa.

5. W przypadku za³atwienia spraw dotycz¹cych So³ectwa
So³tysowi przys³uguje zwrot kosztów podró¿y na zasadach ogól-
nych.

§12.1. Dzia³alno�æ So³tysa wspomaga Rada So³ecka. Ilo-
�ciowy sk³ad Rady ustala Zebranie Wiejskie.

2. Rada So³ecka:
- wspó³dzia³a z so³tysami w prowadzeniu i za³atwianiu

spraw So³ectwa,
- podejmuje inicjatywy dotycz¹ce przeznaczenia �rodków

finansowych na cele So³ectwa,
- inicjuje dzia³ania spo³ecznie u¿yteczne dla So³ectwa i

jego mieszkañców,
- przygotowuje Zebranie Wiejskie i sporz¹dza projekty

uchwa³ tych zebrañ,
- pe³ni rolê komitetu czynów spo³ecznych,
- pracuje pod przewodnictwem So³tysa,
3. Zebrania Rady So³eckiej odbywaj¹ siê w miarê potrzeb,

nie rzadziej ni¿ raz na kwarta³,
4. Radny wybrany z okrêgu obejmuj¹cego So³ectwo ma

obowi¹zek uczestniczyæ w posiedzeniu Rady So³eckiej z g³o-
sem doradczym.

5. Z dzia³alno�ci Rady So³eckiej So³tys sk³ada sprawoz-
danie na Zebraniu Wiejskim.
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Rozdzia³ IV
Zasady i tryb zwo³ywania Zebrañ Wiejskich oraz wa-

runki wa¿no�ci podejmowania uchwa³

§13. 1. Prawo do udzia³u w Zebraniu Wiejskim i g³osowa-
niu maj¹ wszyscy pe³noletni mieszkañcy So³ectwa,

2. W Zebraniu mog¹ uczestniczyæ bez g³osu stanowi¹ce-
go przedstawiciele instytucji, które funkcjonuj¹ na terenie So-
³ectwa, lub których dzia³alno�æ jest przedmiotem obrad.

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

nych do udzia³u w Zebraniu,
3) na wniosek Rady Gminy lub Wójta Gminy.

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

2. Termin, czas, miejsce i porz¹dek Zebrania Wiejskiego
So³tys podaje do wiadomo�ci mieszkañców So³ectwa co naj-
mniej na 7 dni przed wyznaczon¹ dat¹ Zebrania poprzez rozpla-
katowanie obwieszczeñ na tablicy og³oszeñ w So³ectwie i w inny
sposób przyjêty w So³ectwie Kopalina.

3. Zebranie Wiejskie zwo³ywane na wniosek mieszkañ-
ców, Rady Gminy lub Wójta Gminy winno odbyæ siê w terminie 7
dni, chyba ¿e wnioskodawca proponuje termin pó�niejszy.

§16. 1. Zebranie Wiejskie jest wa¿ne, gdy mieszkañcy So-
³ectwa zostali o nim prawid³owo zawiadomieni, zgodnie z §15
ust.2.

2. Zebranie Wiejskie otwiera i prowadzi So³tys lub osoba
wybrana przez uczestników Zebrania.

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

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

5. Obowi¹zkiem So³tysa jest zapewnienie referentów
spraw rozpatrywanych na Zebraniu. W przypadku powstania trud-
no�ci, winien zwróciæ siê do Przewodnicz¹cego Rady lub Wójta
Gminy o pomoc, którzy wyznaczaj¹ w tym celu radnych lub pra-
cowników Urzêdu Gminy.

§17. W celu udzielenia So³tysowi sta³ej pomocy w przygo-
towaniu materia³ów i w organizacji Zebrañ, Wójt Gminy wyzna-
cza poszczególnych pracowników Urzêdu Gminy do kontaktów z
So³ectwem.

§18. 1. Zebranie Wiejskie jest uprawnione do podejmo-
wania uchwa³ w obecno�ci co najmniej 1/10 uprawnionych do
g³osowania osób i stale zamieszkuj¹cych w So³ectwie.

2. W przypadku braku okre�lonego w ust.1 quorum, na-
stêpne Zebranie Wiejskie odbywa siê po up³ywie 30 minut od
wyznaczonego I terminu Zebrania i jest wa¿ne bez wzglêdu na
ilo�æ bior¹cych w nim osób.

3. Uchwa³y Zebrania Wiejskiego zapadaj¹ zwyk³¹ wiêk-
szo�ci¹ g³osów, tzn. liczba g³osów "za" musi byæ wiêksza od
liczby g³osów "przeciw".

4. G³osowanie odbywa siê w sposób jawny, chyba ¿e prze-
pis prawa stanowi, ¿e g³osowanie odbywa siê w sposób tajny.

5. Obrady Zebrania s¹ protoko³owane. Protokó³ i uchwa³y
podpisuje So³tys lub osoba prowadz¹ca Zebranie. Uchwa³y s¹
podawane do publicznej wiadomo�ci w sposób zwyczajowo
przyjêty.

6. Prawo wgl¹du do protoko³u i robienia notatek (wyci¹-
gów) maj¹ wszyscy mieszkañcy So³ectwa, radni, cz³onkowie

Komisji Rewizyjnej, przedstawiciele instytucji dzia³aj¹cych na
wsi i obs³uguj¹cych wie�.

Rozdzia³ V
Tryb wyboru i odwo³ania So³tysa oraz Rady So³eckiej

§19.1. Zebranie Wiejskie, na którym ma byæ dokonany
wybór So³tysa i cz³onków Rady So³eckiej, zwo³uje Wójt Gminy. W
tym celu Wójt okre�la miejsce, dzieñ i godzinê Zebrania Wiej-
skiego oraz proponuje porz¹dek obrad Zebrania. Przewodni-
cz¹cego obrad wybiera Zebranie Wiejskie.

2. O zwo³aniu Zebrania Wiejskiego dla wyboru So³tysa
podaje siê do wiadomo�ci mieszkañców So³ectwa co najmniej
na 7 dni przed wyznaczon¹ dat¹ Zebrania, w sposób zwyczajo-
wo przyjêty w So³ectwie, zgodnie z §15 ust.2.

3. Porz¹dek dzienny Zebrania przewiduje:
- sprawozdanie z dzia³alno�ci So³tysa za czas kadencji,
- wybór komisji skrutacyjnej,
- wybór So³tysa,
- wybór Rady So³eckiej,
- pytania i wolne wnioski.

§20. 1. Dla wykonania wa¿nego wyboru So³tysa i Rady
So³eckiej, na Zebraniu Wiejskim wymagana jest osobista obec-
no�æ co najmniej 1/10 sta³ych mieszkañców So³ectwa upraw-
nionych do g³osowania. Liczbê sta³ych mieszkañców So³ectwa
okre�la Wójt Gminy na podstawie dokumentów ewidencji lud-
no�ci.

2. O ile w wyznaczonym terminie nie uzyskano obecno�ci
wymaganej liczby mieszkañców, wybory w II terminie mog¹ byæ
przeprowadzone bez wzglêdu na liczbê obecnych na Zebraniu,
po up³ywie 30 minut.

3. Zebranie Wiejskie na którym przeprowadza siê wybory,
mo¿e postanowiæ o obowi¹zku podpisania listy obecno�ci przez
uczestników Zebrania uprawnionych do g³osowania.

§21. 1. So³tys i Rada So³ecka s¹ wybierani w g³osowaniu
tajnym, bezpo�rednim, spo�ród nieograniczonej liczby kandy-
datów przez sta³ych mieszkañców So³ectwa uprawnionych do
g³osowania.

2. Kandydatów na So³tysa i cz³onków Rady So³eckiej zg³a-
szaj¹ osoby uprawnione do g³osowania bezpo�rednio w trak-
cie obrad zebrania wyborczego ustnie lub przed zebraniem na
pi�mie.

Kandydatami mog¹ byæ wy³¹cznie stali mieszkañcy So-
³ectwa posiadaj¹cy prawo g³osowania.

3. Warunkiem przyjêcia kandydatury jest zgoda kandydata
wyra¿ona ustnie w czasie obrad Zebrania lub na pi�mie w razie
nieobecno�ci kandydata.

4. Zg³aszaj¹cy kandydata jest zobowi¹zany uzasadniæ
swoja propozycjê.

§22.1. Wybory przeprowadza Komisja Skrutacyjna w sk³a-
dzie 3-osobowym, wybrana spo�ród uprawnionych uczestników
Zebrania. Cz³onkiem Komisji Skrutacyjnej nie mo¿e byæ osoba
kandyduj¹ca na So³tysa lub cz³onka Rady So³eckiej.

2. Do zadañ Komisji Skrutacyjnej nale¿y:
1) przyjêcie zg³oszeñ kandydatów,
2) przeprowadzenie tajnego g³osowania,
3) ustalenie wyników wyboru,
4) og³oszenie wyników wyboru,
5) sporz¹dzenie protoko³u o wynikach wyborów.
3. W pierwszej kolejno�ci nale¿y przeprowadziæ wybór

So³tysa, a w drugiej kolejno�ci przeprowadza siê wybory cz³on-
ków Rady So³eckiej.
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4. Uprawnieni do g³osowania mieszkañcy So³ectwa g³o-
suj¹ kartami do g³osowania przygotowanymi przez Komisjê
Skrutacyjn¹. Kartki te winny byæ opatrzone pieczêci¹ Rady Gminy.

5. W g³osowaniu na So³tysa i cz³onków Rady So³eckiej
g³osuj¹cy dokonuj¹ skre�leñ wymaganej ilo�ci osób na karcie
do g³osowania.

6. Niewa¿ne s¹ g³osy na kartach:
- ca³kowicie przedartych,
- bez pieczêci Rady Gminy,
- na których umieszczono wiêcej kandydatów ni¿ miejsc,
- innych nie przygotowanych przez Komisjê Skrutacyjn¹.
7. Za wybranych uwa¿a siê tych kandydatów, którzy uzy-

skali najwiêksz¹ liczbê g³osów.
8. Protokó³ o wynikach wyboru podpisuj¹ cz³onkowie Ko-

misji Skrutacyjnej oraz przewodnicz¹cy Zebrania.
9. Protokó³ z Zebrania podpisuje Przewodnicz¹cy Zebra-

nia oraz protokolant.

§23.1. So³tys i cz³onkowie Rady So³eckiej s¹ bezpo�red-
nio odpowiedzialni przed Zebraniem Wiejskim. Mog¹ byæ przez
Zebranie Wiejskie odwo³ani przed up³ywem kadencji, je¿eli nie
wykonuj¹ swoich obowi¹zków, naruszaj¹ postanowienia Statu-
tu i uchwa³ Zebrania Wiejskiego lub dopu�cili siê czynu dys-
kwalifikuj¹cego ich w opinii �rodowiska.

2. Je¿eli So³tys nie wywi¹zuje siê ze swoich obowi¹zków,
Wójt Gminy wystêpuje do Rady So³eckiej o zwo³anie Zebrania
Wiejskiego w sprawie odwo³ania So³tysa.

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

4. Odwo³anie So³tysa i Rady So³eckiej odbywa siê w trybie
ustalonym dla wyboru.

§24.1. W przypadku odwo³ania lub ust¹pienia So³tysa, Wójt
Gminy zwo³uje w terminie 30 dni 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

§25. 1. So³ectwo samodzielnie prowadzi gospodarkê fi-
nansow¹ na podstawie rocznego planu rzeczowo-finansowe-
go, w ramach bud¿etu Gminy.

2. Dochody So³ectwa stanowi¹:
- udzia³ w bud¿ecie Gminy
- przychody w³asne pochodz¹ce z najmu i dzier¿awy lokali

oraz imprez
- dotacje celowe z bud¿etu
- dobrowolne wp³aty osób fizycznych i prawnych
- saldo ze �rodków roku ubieg³ego.
3. �rodki finansowe So³ectwa przeznacza siê na:
- dofinansowanie czynów spo³ecznych
- wyposa¿enie obiektów bêd¹cych  w zarz¹dzie So³ectwa
- remont i utrzymanie dróg gminnych
- utrzymanie i konserwacjê mienia gminnego przekaza-

nego w zarz¹d So³ectwu
- dzia³alno�æ kulturaln¹, o�wiatow¹ i sportow¹
- dzia³alno�æ organu So³ectwa i obs³ugê techniczn¹ - kan-

celarii oraz finansow¹ (delegacje s³u¿bowe).
4. Ksiêgowo�æ dochodów i wydatków prowadzi Urz¹d

Gminy.
5. So³ectwo mo¿e podejmowaæ zobowi¹zania do wysoko-

�ci posiadanych �rodków.

§26.1.   So³ectwo mo¿e zarz¹dzaæ przekazanym mu przez
Radê Gminy odrêbn¹ uchwa³¹  mieniem   Gminy.

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

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

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

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

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

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

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

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

Rozdzia³ VII
Nadzór nad dzia³alno�ci¹ So³ectwa

§27.1. Nadzór nad dzia³alno�ci¹ sprawowany jest na pod-
stawie kryterium zgodno�ci z prawem, celowo�ci, rzetelno�ci i
gospodarno�ci.

2. Rada Gminy poprzez rozpatrywanie sprawozdañ z dzia-
³alno�ci gospodarczej, finansowej i spo³ecznej So³ectwa oraz
dokonywanie oceny stanu So³ectwa na sesji.

3. Kontrolê sprawuje Wójt, troszcz¹c siê, aby mienie prze-
kazane So³ectwu nie by³o nara¿one na szkody i uszczuplenia.

4. Skarbnik Gminy sprawuje kontrolê nad dzia³alno�ci¹
finansow¹ So³ectwa.

5. Inwestycje i remonty prowadzone w So³ectwie musz¹
byæ nadzorowane przez inspektora nadzoru, wyznaczonego przez
Wójta Gminy.

§28. 1. Organ wykonawczy Gminy i podporz¹dkowane
Gminie jednostki organizacyjne s¹ zobowi¹zane uwzglêdniæ i
realizowaæ uchwa³y i opinie samorz¹du So³ectwa, udzielaj¹c
odpowiedzi w ci¹gu 14 dni, a w razie zajêcia odmiennego sta-
nowiska przedstawiæ je wraz z uzasadnieniem.

2. Wójt, je¿eli uzna uchwa³y i opinie organów So³ectwa za
wykraczaj¹ce poza zakres przekazanych im kompetencji lub
sprzeczne z prawem - powinien wstrzymaæ ich realizacjê.

3. Organy So³ectwa mog¹ wnie�æ sprzeciw do Rady Gmi-
ny na postêpowanie sprzeczne z ust.1 i 2 , gdy narusza ono
istotne interesy mieszkañców. Sprzeciw powinien zawieraæ opis
sprawy i konkretne zarzuty.

4. Rada Gminy badaj¹c sprzeciw:
1/ uznaje jego zgodno�æ lub
2/  w razie nieuwzglêdnienia sprzeciwu podejmuje uchwa-

³ê o wstrzymaniu rozstrzygniêcia okre�lonego w ust.1 i 2 wnosi
sprawê pod obrady Rady Gminy , której uchwa³a ostatecznie
rozstrzyga sprawê.

Rozdzia³ VIII
Postanowienia koñcowe

§29. Zmiany Statutu dokonuje Rada Gminy w trybie okre-
�lonym dla jego uchwalenia.
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Za³¹cznik nr 6
do uchwa³y Nr IV/31/2003

Rady Gminy w Pokoju
z dnia 10 lutego 2003 r.

STATUT SO£ECTWA

Rozdzia³ I
Nazwa i teren dzia³ania

§1. 1. So³ectwo Krogulna jest jednostk¹ pomocnicz¹ Gmi-
ny Pokój.

§2.1. Ogó³ mieszkañców So³ectwa Krogulna stanowi Sa-
morz¹d Mieszkañców So³ectwa.

2. Nazwa Samorz¹du Mieszkañców brzmi: Samorz¹d
Mieszkañców wsi Krogulna.

§3. 1. So³ectwo Krogulna 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.)

- uchwa³y Nr XVII/116/2000 z dnia 28 lutego 2000 r. w spra-
wie uchwalenia Statutu Gminy Pokój.

- niniejszego Statutu.

§4. Teren dzia³ania So³ectwa obejmuje wie�: Krogulna.

Rozdzia³ II
Organizacja i zakres dzia³ania

§5. 1. Organy So³ectwa:
1) Zebranie Wiejskie, jako organ uchwa³odawczy So³ec-

twa,
2) So³tys - jako organ wykonawczy, wspomagany przez

Radê So³eck¹.
2. Kadencja So³tysa i Rady So³eckiej powo³anych przez

Zebranie Wiejskie trwa 4 lata, licz¹c od daty ich wyborów.
3. Wybory So³tysa i Rady So³eckiej zarz¹dza Rada Gminy,

w terminie do 4 m-cy po up³ywie ich kadencji.

§6. 1. Do zadañ Samorz¹du So³ectwa Krogulna nale¿¹
wszystkie sprawy publiczne o znaczeniu miejscowym nie za-
strze¿one ustawami lub uchwa³ami Rady Gminy dla innych pod-
miotów:

- rozpatrywanie spraw socjalno-bytowych, kulturalnych,
opieki zdrowotnej, sportu i wypoczynku,

- organizowanie samopomocy i wspólnych dzia³añ na
rzecz mieszkañców,

- utrzymanie porz¹dku, ³adu i estetyki wsi,
- budowa, utrzymanie, remonty urz¹dzeñ komunalnych,

obiektów kulturowych, o�wiatowych itp.,
- budowa i konserwacja dróg, placów, mostów itp.,
- u¿ytkowanie i zarz¹dzanie mieniem gminnym przekaza-

nym wsi,
- prowadzenie gospodarki finansowej w ramach bud¿etu

Gminy,
- wystêpowanie w sprawach s¹dowych,
- opiniowanie:
   ~ planów przestrzennego zagospodarowania wsi,
 ~ wszystkich spraw dotycz¹cych mieszkañców,

   ~ projektów uchwa³ Rady Gminy dotycz¹cych wsi,
   ~ organizacji i godzin pracy �wietlic, bibliotek,
- wystêpowanie do organów Gminy o rozpatrzenie spraw,

których za³atwienie wykracza poza w³asne mo¿liwo�ci So³ec-
twa.

2. Kontrola spo³eczna polega na wyra¿eniu stosunku do
problemu osób i spraw dotycz¹cych So³ectwa.

3. Rada Gminy przeka¿e So³ectwu sk³adniki mienia gmin-
nego do korzystania po otrzymaniu wniosku w formie uchwa³y
Zebrania Wiejskiego,  dotycz¹cego mo¿liwo�ci przejêcia z mie-
nia gminnego nieruchomo�ci do zarz¹dzania i pobierania po-
¿ytków.

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

terenów bêd¹cych w gestii So³ectwa, w uzgodnieniu z Wójtem
Gminy, który zawiera umowy,

2) organizowania na terenie So³ectwa imprez, wystaw,
koncertów i konkursów z zachowaniem ogólnie obowi¹zuj¹cych
przepisów.

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

1) wybór i odwo³anie So³tysa,
2) wybór i odwo³anie Rady So³eckiej,
3) uchwalanie rocznego planu rzeczowo-finansowego oraz

dokonywania zmian,
4) przyjmowanie sprawozdañ finansowych, przy czym nie

przyjêcie sprawozdania, jest równoznaczne z wnioskiem o od-
wo³anie So³tysa,

5) opiniowanie o prawach w³asno�ci, u¿ytkowania lub w
innych sprawach rzeczowych i maj¹tkowych zwanych mieniem
Gminy,

6) opiniowanie celowo�ci utworzenia, poszerzenia i likwi-
dacji So³ectwa lub powo³ania jednostek ni¿szego rzêdu,

7) opiniowanie spraw dotycz¹cych So³ectwa,  z którym zwró-
ci siê Rada lub Wójt Gminy, So³ectwo zobowi¹zane jest udzieliæ
opinii, odpowiedzi w terminie 14 dni od dnia dorêczenia ich
So³tysowi.

§8.1. Uchwa³y i opinie Zebrania Wiejskiego So³tys prze-
kazuje Wójtowi Gminy.

2. Wójt Gminy w zale¿no�ci od charakteru sprawy, za³a-
twia je we w³asnym zakresie lub przekazuje do rozpatrzenia na
sesji Rady Gminy.

3. O sposobie za³atwienia spraw Wójt informuje So³tysa
w terminie 14 dni od dnia dorêczenia sprawy. Informacja ta win-
na byæ podana do publicznej wiadomo�ci w sposób zwyczajo-
wo przyjêty.

Do realizacji wspólnych przedsiêwziêæ Samorz¹d Miesz-
kañców So³ectwa nawi¹zuje wspó³pracê z samorz¹dami miesz-
kañców s¹siednich so³ectw, zawiera porozumienie okre�laj¹ce
zakres i sposób wykonania wspólnych zadañ, mo¿e podejmo-
waæ wspólnie uchwa³y.

Rozdzia³ III
So³tys i Rada So³ecka

§9. 1. W celu rozwijania aktywno�ci spo³ecznej i gospo-
darczej w So³ectwie oraz zapewnienia sta³ej ³¹czno�ci miêdzy
So³ectwem, a Rad¹ Gminy i Wójtem Gminy, mieszkañcy So³ec-
twa wybieraj¹ ze swego grona So³tysa i Radê So³eck¹. Wybór
na now¹ kadencjê odbywa siê na Zebraniu Wiejskim zwo³ywa-
nym przez Wójta Gminy.

2. Pe³nienie funkcji So³tysa ma charakter spo³eczny, jed-
nak¿e za dokonywanie poboru nale¿no�ci finansowych So³tys
otrzymuje wynagrodzenie - inkaso zgodnie z uchwa³¹ Rady
Gminy w tym zakresie.

§10. Do obowi¹zków So³tysa nale¿y:
1. Organizowanie i koordynowanie inicjatyw i przedsiê-

wziêæ spo³ecznych maj¹cych na celu poprawy warunków ¿ycia
miejscowej ludno�ci.
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2. Reprezentowanie So³ectwa wobec w³adz, instytucji, or-
ganizacji, osób fizycznych i prawnych.

3. Zwo³ywanie Zebrañ Wiejskich.
4. Zwo³ywanie i przewodniczenie Radzie So³eckiej.
5. Kierowanie realizacj¹ uchwa³ organów Gminy, Zebra-

nia Wiejskiego w odniesieniu do So³ectwa,
6. Prowadzenie zarz¹du, administracji i gospodarki tymi

sk³adnikami mienia (w tym �rodkami finansowymi), które Gmi-
na przekaza³a So³ectwu do korzystania,

7. Opiniowanie wniosków mieszkañców So³ectwa doty-
cz¹cych udzielanych ulg z zakresu podatków, op³at i innych na-
le¿no�ci.

8. Potwierdzanie okoliczno�ci, które przy za³atwianiu spra-
wa przez mieszkañców wymagaj¹ przepisy prawa.

9. Wystêpowanie z wnioskami dotycz¹cymi potrzeb So-
³ectwa i jego mieszkañców oraz prowadzenie dzia³alno�ci inter-
wencyjnej w tym zakresie.

10. Sporz¹dzanie sprawozdania z dzia³alno�ci So³ectwa i
rozliczeñ z dzia³alno�ci finansowej.

11. Prowadzenie dokumentacji So³ectwa zawieraj¹cej:
- Statut So³ectwa,
- protoko³y z Zebrañ Wiejskich i Rady So³eckiej,
- sprawozdania i rozliczenia,
- inne dokumenty dotycz¹ce So³ectwa.
12. Wykonanie innych zadañ nale¿¹cych do So³tysa z mocy

ogólnie obowi¹zuj¹cych przepisów, m.in. w zakresie obronno-
�ci, ochrony przeciwpo¿arowej, z inkasa niektórych podatków i
op³at, zapobieganie klêskom ¿ywio³owym oraz usuwania ich
skutków.

§11. 1. So³tys uczestniczy w sesjach Rady Gminy bez pra-
wa g³osowania.

2. Ma prawo zg³aszaæ wnioski, zabieraæ g³os w dyskusji
zgodnie z regulaminem Rady i porz¹dkiem obrad.

3. Uczestniczy w pracach zwi¹zanych z dzia³alno�ci¹ So-
³ectwa.

4. Wójt zaprasza So³tysa na narady, na których rozpatrywa-
ne s¹ istotne sprawy dotycz¹ce So³ectwa.

5. W przypadku za³atwienia spraw dotycz¹cych So³ectwa
So³tysowi przys³uguje zwrot kosztów podró¿y na zasadach ogól-
nych.

§12.1. Dzia³alno�æ So³tysa wspomaga Rada So³ecka. Ilo-
�ciowy sk³ad Rady ustala Zebranie Wiejskie.

2. Rada So³ecka:
- wspó³dzia³a z so³tysami w prowadzeniu i za³atwianiu

spraw So³ectwa,
- podejmuje inicjatywy dotycz¹ce przeznaczenia �rodków

finansowych na cele So³ectwa,
- inicjuje dzia³ania spo³ecznie u¿yteczne dla So³ectwa i

jego mieszkañców,
- przygotowuje Zebranie Wiejskie i sporz¹dza projekty

uchwa³ tych zebrañ,
- pe³ni rolê komitetu czynów spo³ecznych,
- pracuje pod przewodnictwem So³tysa,
3. Zebrania Rady So³eckiej odbywaj¹ siê w miarê potrzeb,

nie rzadziej ni¿ raz na kwarta³,
4. Radny wybrany z okrêgu obejmuj¹cego So³ectwo (ma

obowi¹zek uczestniczyæ) w posiedzeniu Rady So³eckiej z g³o-
sem doradczym.

5. Z dzia³alno�ci Rady So³eckiej So³tys sk³ada sprawoz-
danie na Zebraniu Wiejskim.

Rozdzia³ IV
Zasady i tryb zwo³ywania Zebrañ Wiejskich oraz warun-

ki wa¿no�ci podejmowania uchwa³

§13. 1. Prawo do udzia³u w Zebraniu Wiejskim i g³osowa-
niu maj¹ wszyscy pe³noletni mieszkañcy So³ectwa,

2. W Zebraniu mog¹ uczestniczyæ bez g³osu stanowi¹ce-
go przedstawiciele instytucji, które funkcjonuj¹ na terenie So³ec-
twa, lub których dzia³alno�æ jest przedmiotem obrad.

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

nych do udzia³u w Zebraniu,
3) na wniosek Rady Gminy lub Wójta Gminy.

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

2. Termin, czas, miejsce i porz¹dek Zebrania Wiejskiego
So³tys podaje do wiadomo�ci mieszkañców So³ectwa co naj-
mniej na 7 dni przed wyznaczon¹ dat¹ Zebrania poprzez rozpla-
katowanie obwieszczeñ na tablicy og³oszeñ w So³ectwie i w inny
sposób przyjêty w So³ectwie Krogulna.

3. Zebranie Wiejskie zwo³ywane na wniosek mieszkañ-
ców, Rady Gminy lub Wójta Gminy winno odbyæ siê w terminie
7 dni, chyba ¿e wnioskodawca proponuje termin pó�niejszy.

§16. 1. Zebranie Wiejskie jest wa¿ne, gdy mieszkañcy So-
³ectwa zostali o nim prawid³owo zawiadomieni, zgodnie z §15
ust.2.

2. Zebranie Wiejskie otwiera i prowadzi So³tys lub osoba
wybrana przez uczestników Zebrania.

3. Porz¹dek obrad ustala Zebranie Wiejskie na podstawie
projektu przed³o¿onego przez So³tysa.

4. Projekt porz¹dku obrad winien byæ skonsultowany z Rada
So³eck¹. Sprawy proponowane do rozpatrzenia na Zebraniu win-
ny byæ nale¿ycie przygotowane.

5. Obowi¹zkiem So³tysa jest zapewnienie referentów spraw
rozpatrywanych na Zebraniu. W przypadku powstania trudno�ci,
winien zwróciæ siê do Przewodnicz¹cego Rady lub Wójta Gminy
o pomoc, którzy wyznaczaj¹ w tym celu radnych lub pracowników
Urzêdu Gminy.

§17. W celu udzielenia So³tysowi sta³ej pomocy w przygo-
towaniu materia³ów i w organizacji Zebrañ, Wójt Gminy wyzna-
cza poszczególnych pracowników Urzêdu Gminy do kontaktów z
So³ectwem.

§18. 1. Zebranie Wiejskie jest uprawnione do podejmo-
wania uchwa³ w obecno�ci co najmniej 1/10 uprawnionych do
g³osowania osób i stale zamieszkuj¹cych w So³ectwie.

2. W przypadku braku okre�lonego w ust.1 quorum, na-
stêpne Zebranie Wiejskie odbywa siê po up³ywie 30 minut od
wyznaczonego I terminu Zebrania i jest wa¿ne bez wzglêdu na
ilo�æ bior¹cych w nim osób.

3. Uchwa³y Zebrania Wiejskiego zapadaj¹ zwyk³¹ wiêk-
szo�ci¹ g³osów, tzn. liczba g³osów "za" musi byæ wiêksza od
liczby g³osów "przeciw".

4. G³osowanie odbywa siê w sposób jawny, chyba ¿e prze-
pis prawa stanowi, ¿e g³osowanie odbywa siê w sposób tajny.

5. Obrady Zebrania s¹ protoko³owane. Protokó³ i uchwa³y
podpisuje So³tys lub osoba prowadz¹ca Zebranie. Uchwa³y s¹
podawane do publicznej wiadomo�ci w sposób zwyczajowo przy-
jêty.

6. Prawo wgl¹du do protoko³u i robienia notatek (wyci¹-
gów) maj¹ wszyscy mieszkañcy So³ectwa, radni, cz³onkowie
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Komisji Rewizyjnej, przedstawiciele instytucji dzia³aj¹cych na
wsi i obs³uguj¹cych wie�.

Rozdzia³ V
Tryb wyboru i odwo³ania So³tysa oraz Rady So³eckiej

§19.1. Zebranie Wiejskie, na którym ma byæ dokonany
wybór So³tysa i cz³onków Rady So³eckiej, zwo³uje Wójt Gminy. W
tym celu Wójt okre�la miejsce, dzieñ i godzinê Zebrania Wiej-
skiego oraz proponuje porz¹dek obrad Zebrania. Przewodni-
cz¹cego obrad wybiera Zebranie Wiejskie.

2. O zwo³aniu Zebrania Wiejskiego dla wyboru So³tysa
podaje siê do wiadomo�ci mieszkañców So³ectwa co najmniej
na 7 dni przed wyznaczon¹ dat¹ Zebrania, w sposób zwyczajo-
wo przyjêty w So³ectwie, zgodnie z §15 ust.2.

3. Porz¹dek dzienny Zebrania przewiduje:
- sprawozdanie z dzia³alno�ci So³tysa za czas kadencji,
- wybór komisji skrutacyjnej,
- wybór So³tysa,
- wybór Rady So³eckiej,
- pytania i wolne wnioski.

§20. 1. Dla wykonania wa¿nego wyboru So³tysa i Rady
So³eckiej, na Zebraniu Wiejskim wymagana jest osobista obec-
no�æ co najmniej 1/10 sta³ych mieszkañców So³ectwa upraw-
nionych do g³osowania. Liczbê sta³ych mieszkañców So³ectwa
okre�la Wójt Gminy na podstawie dokumentów ewidencji lud-
no�ci.

2. O ile w wyznaczonym terminie nie uzyskano obecno�ci
wymaganej liczby mieszkañców, wybory w II terminie mog¹ byæ
przeprowadzone bez wzglêdu na liczbê obecnych na Zebraniu,
po up³ywie 30 minut.

3. Zebranie Wiejskie na którym przeprowadza siê wybory,
mo¿e postanowiæ o obowi¹zku podpisania listy obecno�ci przez
uczestników Zebrania uprawnionych do g³osowania.

§21. 1. So³tys i Rada So³ecka s¹ wybierani w g³osowaniu
tajnym, bezpo�rednim, spo�ród nieograniczonej liczby kandy-
datów przez sta³ych mieszkañców So³ectwa uprawnionych do
g³osowania.

2. Kandydatów na So³tysa i cz³onków Rady So³eckiej zg³a-
szaj¹ osoby uprawnione do g³osowania bezpo�rednio w trak-
cie obrad zebrania wyborczego ustnie lub przed zebraniem na
pi�mie.

Kandydatami mog¹ byæ wy³¹cznie stali mieszkañcy So-
³ectwa posiadaj¹cy prawo g³osowania.

3. Warunkiem przyjêcia kandydatury jest zgoda kandydata
wyra¿ona ustnie w czasie obrad Zebrania lub na pi�mie w razie
nieobecno�ci kandydata.

4. Zg³aszaj¹cy kandydata jest zobowi¹zany uzasadniæ
swoja propozycjê.

§22.1. Wybory przeprowadza Komisja Skrutacyjna w sk³a-
dzie 3-osobowym, wybrana spo�ród uprawnionych uczestników
Zebrania. Cz³onkiem Komisji Skrutacyjnej nie mo¿e byæ osoba
kandyduj¹ca na So³tysa lub cz³onka Rady So³eckiej.

2. Do zadañ Komisji Skrutacyjnej nale¿y:
1) przyjêcie zg³oszeñ kandydatów,
2) przeprowadzenie tajnego g³osowania,
3) ustalenie wyników wyboru,
4) og³oszenie wyników wyboru,
5) sporz¹dzenie protoko³u o wynikach wyborów.
3. W pierwszej kolejno�ci nale¿y przeprowadziæ wybór

So³tysa, a w drugiej kolejno�ci przeprowadza siê wybory cz³on-
ków Rady So³eckiej.

4. Uprawnieni do g³osowania mieszkañcy So³ectwa g³o-
suj¹ kartami do g³osowania przygotowanymi przez Komisjê
Skrutacyjn¹. Kartki te winny byæ opatrzone pieczêci¹ Rady Gminy.

5. W g³osowaniu na So³tysa i cz³onków Rady So³eckiej
g³osuj¹cy dokonuj¹ skre�leñ wymaganej ilo�ci osób na karcie
do g³osowania.

6. Niewa¿ne s¹ g³osy na kartach:
- ca³kowicie przedartych,
- bez pieczêci Rady Gminy,
- na których umieszczono wiêcej kandydatów ni¿ miejsc,
- innych nie przygotowanych przez Komisjê Skrutacyjn¹.
7. Za wybranych uwa¿a siê tych kandydatów, którzy uzy-

skali najwiêksz¹ liczbê g³osów.
8. Protokó³ o wynikach wyboru podpisuj¹ cz³onkowie Ko-

misji Skrutacyjnej oraz przewodnicz¹cy Zebrania.
9. Protokó³ z Zebrania podpisuje Przewodnicz¹cy Zebra-

nia oraz protokolant.

§23.1. So³tys i cz³onkowie Rady So³eckiej s¹ bezpo�red-
nio odpowiedzialni przed Zebraniem Wiejskim. Mog¹ byæ przez
Zebranie Wiejskie odwo³ani przed up³ywem kadencji, je¿eli nie
wykonuj¹ swoich obowi¹zków, naruszaj¹ postanowienia Statu-
tu i uchwa³ Zebrania Wiejskiego lub dopu�cili siê czynu dys-
kwalifikuj¹cego ich w opinii �rodowiska.

2. Je¿eli So³tys nie wywi¹zuje siê ze swoich obowi¹zków,
Wójt Gminy wystêpuje do Rady So³eckiej o zwo³anie Zebrania
Wiejskiego w sprawie odwo³ania So³tysa.

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

4. Odwo³anie So³tysa i Rady So³eckiej odbywa siê w trybie
ustalonym dla wyboru.

§24.1. W przypadku odwo³ania lub ust¹pienia So³tysa, Wójt
Gminy zwo³uje w terminie 30 dni 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

§25. 1. So³ectwo samodzielnie prowadzi gospodarkê fi-
nansow¹ na podstawie rocznego planu rzeczowo-finansowe-
go, w ramach bud¿etu Gminy.

2. Dochody So³ectwa stanowi¹:
- udzia³ w bud¿ecie Gminy
- przychody w³asne pochodz¹ce z najmu i dzier¿awy lokali

oraz imprez
- dotacje celowe z bud¿etu
- dobrowolne wp³aty osób fizycznych i prawnych
- saldo ze �rodków roku ubieg³ego.
3. �rodki finansowe So³ectwa przeznacza siê na:
- dofinansowanie czynów spo³ecznych
- wyposa¿enie obiektów bêd¹cych  w zarz¹dzie So³ectwa
- remont i utrzymanie dróg gminnych
- utrzymanie i konserwacjê mienia gminnego przekaza-

nego w zarz¹d So³ectwu
- dzia³alno�æ kulturaln¹, o�wiatow¹ i sportow¹
- dzia³alno�æ organu So³ectwa i obs³ugê techniczn¹ - kan-

celarii oraz finansow¹ (delegacje s³u¿bowe).
4. Ksiêgowo�æ dochodów i wydatków prowadzi Urz¹d

Gminy.
5. So³ectwo mo¿e podejmowaæ zobowi¹zania do wysoko-

�ci posiadanych �rodków.
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§26.1.   So³ectwo mo¿e zarz¹dzaæ przekazanym mu przez
Radê Gminy odrêbn¹ uchwa³¹  mieniem   Gminy.

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

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

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

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

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

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

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

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

Rozdzia³ VII
Nadzór nad dzia³alno�ci¹ So³ectwa

§27.1. Nadzór nad dzia³alno�ci¹ sprawowany jest na pod-
stawie kryterium zgodno�ci z prawem, celowo�ci, rzetelno�ci i
gospodarno�ci.

2. Rada Gminy poprzez rozpatrywanie sprawozdañ z dzia-
³alno�ci gospodarczej, finansowej i spo³ecznej So³ectwa oraz
dokonywanie oceny stanu So³ectwa na sesji.

3. Kontrolê sprawuje Wójt, troszcz¹c siê, aby mienie prze-
kazane So³ectwu nie by³o nara¿one na szkody i uszczuplenia.

4. Skarbnik Gminy sprawuje kontrolê nad dzia³alno�ci¹
finansow¹ So³ectwa.

5. Inwestycje i remonty prowadzone w So³ectwie musz¹
byæ nadzorowane przez inspektora nadzoru, wyznaczonego przez
Wójta Gminy.

§28. 1. Organ wykonawczy Gminy i podporz¹dkowane
Gminie jednostki organizacyjne s¹ zobowi¹zane uwzglêdniæ i
realizowaæ uchwa³y i opinie samorz¹du So³ectwa, udzielaj¹c
odpowiedzi w ci¹gu 14 dni, a w razie zajêcia odmiennego sta-
nowiska przedstawiæ je wraz z uzasadnieniem.

2. Wójt, je¿eli uzna uchwa³y i opinie organów So³ectwa za
wykraczaj¹ce poza zakres przekazanych im kompetencji lub
sprzeczne z prawem - powinien wstrzymaæ ich realizacjê.

3. Organy So³ectwa mog¹ wnie�æ sprzeciw do Rady Gmi-
ny na postêpowanie sprzeczne z ust.1 i 2 , gdy narusza ono
istotne interesy mieszkañców. Sprzeciw powinien zawieraæ opis
sprawy i konkretne zarzuty.

4. Rada Gminy badaj¹c sprzeciw:
1/ uznaje jego zgodno�æ lub
2/  w razie nieuwzglêdnienia sprzeciwu podejmuje uchwa-

³ê o wstrzymaniu rozstrzygniêcia okre�lonego w ust.1 i 2 wnosi
sprawê pod obrady Rady Gminy , której uchwa³a ostatecznie
rozstrzyga sprawê.

Rozdzia³ VIII
Postanowienia koñcowe

§29. Zmiany Statutu dokonuje Rada Gminy w trybie okre-
�lonym dla jego uchwalenia.

Za³¹cznik nr 7
do uchwa³y Nr IV/31/2003

Rady Gminy w Pokoju
z dnia 10 lutego 2003 r.

STATUT SO£ECTWA

Rozdzia³ I
Nazwa i teren dzia³ania

§1. 1. So³ectwo Krzywa Górna jest jednostk¹ pomocni-
cz¹ Gminy Pokój.

§2.1. Ogó³ mieszkañców So³ectwa Krzywa Górna stanowi
Samorz¹d Mieszkañców So³ectwa.

2. Nazwa Samorz¹du Mieszkañców brzmi: Samorz¹d
Mieszkañców wsi Krzywa Górna.

§3. 1. So³ectwo Krzywa Górna dzia³a na podstawie przepi-
sów prawa, a w szczególno�ci:

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

- uchwa³y Nr XVII/116/2000 z dnia 28 lutego 2000 r. w spra-
wie uchwalenia Statutu Gminy Pokój.

- niniejszego Statutu.

§4. Teren dzia³ania So³ectwa obejmuje wie�: Krzywa Gór-
na.

Rozdzia³ II
Organizacja i zakres dzia³ania

§5. 1. Organami So³ectwa s¹:
1) Zebranie Wiejskie, jako organ uchwa³odawczy So³ec-

twa,
2) So³tys - jako organ wykonawczy, wspomagany przez

Radê So³eck¹.
2. Kadencja So³tysa i Rady So³eckiej powo³anych przez

Zebranie Wiejskie trwa 4 lata, licz¹c od daty ich wyborów.
3. Wybory So³tysa i Rady So³eckiej zarz¹dza Rada Gminy,

w terminie do 4 m-cy po up³ywie ich kadencji.

§6. 1. Do zadañ Samorz¹du So³ectwa Krzywa Górna
nale¿¹ wszystkie sprawy publiczne o znaczeniu miejscowym
nie zastrze¿one ustawami lub uchwa³ami Rady Gminy dla in-
nych podmiotów:

- rozpatrywanie spraw socjalno-bytowych, kulturalnych,
opieki zdrowotnej, sportu i wypoczynku,

- organizowanie samopomocy i wspólnych dzia³añ na
rzecz mieszkañców,

- utrzymanie porz¹dku, ³adu i estetyki wsi,
- budowa, utrzymanie, remonty urz¹dzeñ komunalnych,

obiektów kulturowych, o�wiatowych itp.,
- budowa i konserwacja dróg, placów, mostów itp.,
- u¿ytkowanie i zarz¹dzanie mieniem gminnym przekaza-

nym wsi,
- prowadzenie gospodarki finansowej w ramach bud¿etu

Gminy,
- wystêpowanie w sprawach s¹dowych,
- opiniowanie:
  ~ planów przestrzennego zagospodarowania wsi,
~ wszystkich spraw dotycz¹cych mieszkañców,

  ~ projektów uchwa³ Rady Gminy dotycz¹cych wsi,
  ~ organizacji i godzin pracy �wietlic, bibliotek,
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- wystêpowanie do organów Gminy o rozpatrzenie spraw,
których za³atwienie wykracza poza w³asne mo¿liwo�ci So³ec-
twa.

2. Kontrola spo³eczna polega na wyra¿eniu stosunku do
problemu osób i spraw dotycz¹cych So³ectwa.

3. Rada Gminy przeka¿e So³ectwu sk³adniki mienia gmin-
nego do korzystania:

- �wietlicê wiejsk¹.
4. Rada Gminy upowa¿nia organy So³ectwa do:
1) oddawania w najem lub dzier¿awê lokali obiektów i

terenów bêd¹cych w gestii So³ectwa, w uzgodnieniu z Wójtem
Gminy, który zawiera umowy,

2) organizowania na terenie So³ectwa imprez, wystaw,
koncertów i konkursów z zachowaniem ogólnie obowi¹zuj¹cych
przepisów.

§7. 1. Do wy³¹cznej w³a�ciwo�ci Zebrania Wiejskiego nale¿y:
1) wybór i odwo³anie So³tysa,
2) wybór i odwo³anie Rady So³eckiej,
3) uchwalanie rocznego planu rzeczowo-finansowego oraz

dokonywania zmian,
4) przyjmowanie sprawozdañ finansowych, przy czym nie

przyjêcie sprawozdania, jest równoznaczne z wnioskiem o od-
wo³anie So³tysa,

5) opiniowanie o prawach w³asno�ci, u¿ytkowania lub w
innych sprawach rzeczowych i maj¹tkowych zwanych mieniem
Gminy,

6) opiniowanie celowo�ci utworzenia, poszerzenia i likwi-
dacji So³ectwa lub powo³ania jednostek ni¿szego rzêdu,

7) opiniowanie spraw dotycz¹cych So³ectwa,  z którym zwró-
ci siê Rada lub Wójt Gminy, So³ectwo zobowi¹zane jest udzieliæ
opinii, odpowiedzi w terminie 14 dni od dnia dorêczenia ich
So³tysowi.

§8.1. Uchwa³y i opinie Zebrania Wiejskiego So³tys prze-
kazuje Wójtowi Gminy.

2. Wójt Gminy w zale¿no�ci od charakteru sprawy, za³a-
twia je we w³asnym zakresie lub przekazuje do rozpatrzenia na
sesji Rady Gminy.

3. O sposobie za³atwienia spraw Wójt informuje So³tysa w ter-
minie 14 dni od dnia dorêczenia sprawy. Informacja ta winna byæ
podana do publicznej wiadomo�ci w sposób zwyczajowo przyjêty.

Do realizacji wspólnych przedsiêwziêæ Samorz¹d Miesz-
kañców So³ectwa nawi¹zuje wspó³pracê z samorz¹dami miesz-
kañców s¹siednich so³ectw, zawiera porozumienie okre�laj¹ce
zakres i sposób wykonania wspólnych zadañ, mo¿e podejmo-
waæ wspólnie uchwa³y.

Rozdzia³ III
So³tys i Rada So³ecka

§9. 1. W celu rozwijania aktywno�ci spo³ecznej i gospo-
darczej w So³ectwie oraz zapewnienia sta³ej ³¹czno�ci miêdzy
So³ectwem, a Rad¹ Gminy i Wójtem Gminy, mieszkañcy So³ec-
twa wybieraj¹ ze swego grona So³tysa i Radê So³eck¹. Wybór
na now¹ kadencjê odbywa siê na Zebraniu Wiejskim zwo³ywa-
nym przez Wójta Gminy.

2. Pe³nienie funkcji So³tysa ma charakter spo³eczny, jed-
nak¿e za dokonywanie poboru nale¿no�ci finansowych So³tys
otrzymuje wynagrodzenie - inkaso zgodnie z uchwa³¹ Rady
Gminy w tym zakresie.

§10. Do obowi¹zków So³tysa nale¿y:
1. Organizowanie i koordynowanie inicjatyw i przedsiê-

wziêæ spo³ecznych maj¹cych na celu poprawy warunków ¿ycia
miejscowej ludno�ci.

2. Reprezentowanie So³ectwa wobec w³adz, instytucji, or-
ganizacji, osób fizycznych i prawnych.

3. Zwo³ywanie Zebrañ Wiejskich.
4. Zwo³ywanie i przewodniczenie Radzie So³eckiej.
5. Kierowanie realizacj¹ uchwa³ organów Gminy, Zebra-

nia Wiejskiego w odniesieniu do So³ectwa,
6. Prowadzenie zarz¹du, administracji i gospodarki tymi

sk³adnikami mienia (w tym �rodkami finansowymi), które Gmi-
na przekaza³a So³ectwu do korzystania,

7. Opiniowanie wniosków mieszkañców So³ectwa doty-
cz¹cych udzielanych ulg z zakresu podatków, op³at i innych na-
le¿no�ci.

8. Potwierdzanie okoliczno�ci, które przy za³atwianiu spra-
wa przez mieszkañców wymagaj¹ przepisy prawa.

9. Wystêpowanie z wnioskami dotycz¹cymi potrzeb So-
³ectwa i jego mieszkañców oraz prowadzenie dzia³alno�ci inter-
wencyjnej w tym zakresie.

10. Sporz¹dzanie sprawozdania z dzia³alno�ci So³ectwa i
rozliczeñ z dzia³alno�ci finansowej.

11. Prowadzenie dokumentacji So³ectwa zawieraj¹cej:
- Statut So³ectwa,
- protoko³y z Zebrañ Wiejskich i Rady So³eckiej,
- sprawozdania i rozliczenia,
- inne dokumenty dotycz¹ce So³ectwa.
12. Wykonanie innych zadañ nale¿¹cych do So³tysa z mocy

ogólnie obowi¹zuj¹cych przepisów, m.in. w zakresie obronno-
�ci, ochrony przeciwpo¿arowej, z inkasa niektórych podatków i
op³at, zapobieganie klêskom ¿ywio³owym oraz usuwania ich
skutków.

§11. 1. So³tys uczestniczy w sesjach Rady Gminy bez pra-
wa g³osowania.

2. Ma prawo zg³aszaæ wnioski, zabieraæ g³os w dyskusji
zgodnie z regulaminem Rady i porz¹dkiem obrad.

3. Uczestniczy w pracach zwi¹zanych z dzia³alno�ci¹ So-
³ectwa.

4. Wójt zaprasza So³tysa na narady, na których rozpatrywa-
ne s¹ istotne sprawy dotycz¹ce So³ectwa.

5. W przypadku za³atwienia spraw dotycz¹cych So³ectwa
So³tysowi przys³uguje zwrot kosztów podró¿y na zasadach ogól-
nych.

§12.1. Dzia³alno�æ So³tysa wspomaga Rada So³ecka. Ilo-
�ciowy sk³ad Rady ustala Zebranie Wiejskie.

2. Rada So³ecka:
- wspó³dzia³a z so³tysami w prowadzeniu i za³atwianiu

spraw So³ectwa,
- podejmuje inicjatywy dotycz¹ce przeznaczenia �rodków

finansowych na cele So³ectwa,
- inicjuje dzia³ania spo³ecznie u¿yteczne dla So³ectwa i

jego mieszkañców,
- przygotowuje Zebranie Wiejskie i sporz¹dza projekty

uchwa³ tych zebrañ,
- pe³ni rolê komitetu czynów spo³ecznych,
- pracuje pod przewodnictwem So³tysa,
3. Zebrania Rady So³eckiej odbywaj¹ siê w miarê potrzeb,

nie rzadziej ni¿ raz na kwarta³,
4. Radny wybrany z okrêgu obejmuj¹cego So³ectwo ma

obowi¹zek uczestniczyæ w posiedzeniu Rady So³eckiej z g³o-
sem doradczym.

5. Z dzia³alno�ci Rady So³eckiej So³tys sk³ada sprawoz-
danie na Zebraniu Wiejskim.
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Rozdzia³ IV
Zasady i tryb zwo³ywania Zebrañ Wiejskich oraz wa-

runki wa¿no�ci podejmowania uchwa³

§13. 1. Prawo do udzia³u w Zebraniu Wiejskim i g³osowa-
niu maj¹ wszyscy pe³noletni mieszkañcy So³ectwa,

2. W Zebraniu mog¹ uczestniczyæ bez g³osu stanowi¹ce-
go przedstawiciele instytucji, które funkcjonuj¹ na terenie So-
³ectwa, lub których dzia³alno�æ jest przedmiotem obrad.

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

nych do udzia³u w Zebraniu,
3) na wniosek Rady Gminy lub Wójta Gminy.

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

2. Termin, czas, miejsce i porz¹dek Zebrania Wiejskiego
So³tys podaje do wiadomo�ci mieszkañców So³ectwa co naj-
mniej na 7 dni przed wyznaczon¹ dat¹ Zebrania poprzez rozpla-
katowanie obwieszczeñ na tablicy og³oszeñ w So³ectwie i w inny
sposób przyjêty w So³ectwie Krzywa Górna.

3. Zebranie Wiejskie zwo³ywane na wniosek mieszkañ-
ców, Rady Gminy lub Wójta Gminy winno odbyæ siê w terminie 7
dni, chyba ¿e wnioskodawca proponuje termin pó�niejszy.

§16. 1. Zebranie Wiejskie jest wa¿ne, gdy mieszkañcy So-
³ectwa zostali o nim prawid³owo zawiadomieni, zgodnie z §15
ust.2.

2. Zebranie Wiejskie otwiera i prowadzi So³tys lub osoba
wybrana przez uczestników Zebrania.

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

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

5. Obowi¹zkiem So³tysa jest zapewnienie referentów
spraw rozpatrywanych na Zebraniu. W przypadku powstania trud-
no�ci, winien zwróciæ siê do Przewodnicz¹cego Rady lub Wójta
Gminy o pomoc, którzy wyznaczaj¹ w tym celu radnych lub pra-
cowników Urzêdu Gminy.

§17. W celu udzielenia So³tysowi sta³ej pomocy w przygo-
towaniu materia³ów i w organizacji Zebrañ, Wójt Gminy wyzna-
cza poszczególnych pracowników Urzêdu Gminy do kontaktów z
So³ectwem.

§18. 1. Zebranie Wiejskie jest uprawnione do podejmo-
wania uchwa³ w obecno�ci co najmniej 1/10 uprawnionych do
g³osowania osób i stale zamieszkuj¹cych w So³ectwie.

2. W przypadku braku okre�lonego w ust.1 quorum, na-
stêpne Zebranie Wiejskie odbywa siê po up³ywie 30 minut od
wyznaczonego I terminu Zebrania i jest wa¿ne bez wzglêdu na
ilo�æ bior¹cych w nim osób.

3. Uchwa³y Zebrania Wiejskiego zapadaj¹ zwyk³¹ wiêk-
szo�ci¹ g³osów, tzn. liczba g³osów "za" musi byæ wiêksza od
liczby g³osów "przeciw".

4. G³osowanie odbywa siê w sposób jawny, chyba ¿e prze-
pis prawa stanowi, ¿e g³osowanie odbywa siê w sposób tajny.

5. Obrady Zebrania s¹ protoko³owane. Protokó³ i uchwa³y
podpisuje So³tys lub osoba prowadz¹ca Zebranie. Uchwa³y s¹
podawane do publicznej wiadomo�ci w sposób zwyczajowo
przyjêty.

6. Prawo wgl¹du do protoko³u i robienia notatek (wyci¹-
gów) maj¹ wszyscy mieszkañcy So³ectwa, radni, cz³onkowie

Komisji Rewizyjnej, przedstawiciele instytucji dzia³aj¹cych na
wsi i obs³uguj¹cych wie�.

Rozdzia³ V
Tryb wyboru i odwo³ania So³tysa oraz Rady So³eckiej

§19.1. Zebranie Wiejskie, na którym ma byæ dokonany
wybór So³tysa i cz³onków Rady So³eckiej, zwo³uje Wójt Gminy. W
tym celu Wójt okre�la miejsce, dzieñ i godzinê Zebrania Wiej-
skiego oraz proponuje porz¹dek obrad Zebrania. Przewodni-
cz¹cego obrad wybiera Zebranie Wiejskie.

2. O zwo³aniu Zebrania Wiejskiego dla wyboru So³tysa
podaje siê do wiadomo�ci mieszkañców So³ectwa co najmniej
na 7 dni przed wyznaczon¹ dat¹ Zebrania, w sposób zwyczajo-
wo przyjêty w So³ectwie, zgodnie z §15 ust.2.

3. Porz¹dek dzienny Zebrania przewiduje:
- sprawozdanie z dzia³alno�ci So³tysa za czas kadencji,
- wybór komisji skrutacyjnej,
- wybór So³tysa,
- wybór Rady So³eckiej,
- pytania i wolne wnioski.

§20. 1. Dla wykonania wa¿nego wyboru So³tysa i Rady
So³eckiej, na Zebraniu Wiejskim wymagana jest osobista obec-
no�æ co najmniej 1/10 sta³ych mieszkañców So³ectwa upraw-
nionych do g³osowania. Liczbê sta³ych mieszkañców So³ectwa
okre�la Wójt Gminy na podstawie dokumentów ewidencji lud-
no�ci.

2. O ile w wyznaczonym terminie nie uzyskano obecno�ci
wymaganej liczby mieszkañców, wybory w II terminie mog¹ byæ
przeprowadzone bez wzglêdu na liczbê obecnych na Zebraniu,
po up³ywie 30 minut.

3. Zebranie Wiejskie na którym przeprowadza siê wybory,
mo¿e postanowiæ o obowi¹zku podpisania listy obecno�ci przez
uczestników Zebrania uprawnionych do g³osowania.

§21. 1. So³tys i Rada So³ecka s¹ wybierani w g³osowaniu
tajnym, bezpo�rednim, spo�ród nieograniczonej liczby kandy-
datów przez sta³ych mieszkañców So³ectwa uprawnionych do
g³osowania.

2. Kandydatów na So³tysa i cz³onków Rady So³eckiej zg³a-
szaj¹ osoby uprawnione do g³osowania bezpo�rednio w trak-
cie obrad zebrania wyborczego ustnie lub przed zebraniem na
pi�mie.

Kandydatami mog¹ byæ wy³¹cznie stali mieszkañcy So-
³ectwa posiadaj¹cy prawo g³osowania.

3. Warunkiem przyjêcia kandydatury jest zgoda kandydata
wyra¿ona ustnie w czasie obrad Zebrania lub na pi�mie w razie
nieobecno�ci kandydata.

4. Zg³aszaj¹cy kandydata jest zobowi¹zany uzasadniæ
swoja propozycjê.

§22.1. Wybory przeprowadza Komisja Skrutacyjna w sk³a-
dzie 3-osobowym, wybrana spo�ród uprawnionych uczestników
Zebrania. Cz³onkiem Komisji Skrutacyjnej nie mo¿e byæ osoba
kandyduj¹ca na So³tysa lub cz³onka Rady So³eckiej.

2. Do zadañ Komisji Skrutacyjnej nale¿y:
1) przyjêcie zg³oszeñ kandydatów,
2) przeprowadzenie tajnego g³osowania,
3) ustalenie wyników wyboru,
4) og³oszenie wyników wyboru,
5) sporz¹dzenie protoko³u o wynikach wyborów.
3. W pierwszej kolejno�ci nale¿y przeprowadziæ wybór

So³tysa, a w drugiej kolejno�ci przeprowadza siê wybory cz³on-
ków Rady So³eckiej.
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4. Uprawnieni do g³osowania mieszkañcy So³ectwa g³o-
suj¹ kartami do g³osowania przygotowanymi przez Komisjê
Skrutacyjn¹. Kartki te winny byæ opatrzone pieczêci¹ Rady Gminy.

5. W g³osowaniu na So³tysa i cz³onków Rady So³eckiej
g³osuj¹cy dokonuj¹ skre�leñ wymaganej ilo�ci osób na karcie
do g³osowania.

6. Niewa¿ne s¹ g³osy na kartach:
- ca³kowicie przedartych,
- bez pieczêci Rady Gminy,
- na których umieszczono wiêcej kandydatów ni¿ miejsc,
- innych nie przygotowanych przez Komisjê Skrutacyjn¹.
7. Za wybranych uwa¿a siê tych kandydatów, którzy uzy-

skali najwiêksz¹ liczbê g³osów.
8. Protokó³ o wynikach wyboru podpisuj¹ cz³onkowie Ko-

misji Skrutacyjnej oraz przewodnicz¹cy Zebrania.
9. Protokó³ z Zebrania podpisuje Przewodnicz¹cy Zebra-

nia oraz protokolant.

§23.1. So³tys i cz³onkowie Rady So³eckiej s¹ bezpo�red-
nio odpowiedzialni przed Zebraniem Wiejskim. Mog¹ byæ przez
Zebranie Wiejskie odwo³ani przed up³ywem kadencji, je¿eli nie
wykonuj¹ swoich obowi¹zków, naruszaj¹ postanowienia Statu-
tu i uchwa³ Zebrania Wiejskiego lub dopu�cili siê czynu dys-
kwalifikuj¹cego ich w opinii �rodowiska.

2. Je¿eli So³tys nie wywi¹zuje siê ze swoich obowi¹zków,
Wójt Gminy wystêpuje do Rady So³eckiej o zwo³anie Zebrania
Wiejskiego w sprawie odwo³ania So³tysa.

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

4. Odwo³anie So³tysa i Rady So³eckiej odbywa siê w trybie
ustalonym dla wyboru.

§24.1. W przypadku odwo³ania lub ust¹pienia So³tysa, Wójt
Gminy zwo³uje w terminie 30 dni 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

§25. 1. So³ectwo samodzielnie prowadzi gospodarkê fi-
nansow¹ na podstawie rocznego planu rzeczowo-finansowe-
go, w ramach bud¿etu Gminy.

2. Dochody So³ectwa stanowi¹:
- udzia³ w bud¿ecie Gminy
- przychody w³asne pochodz¹ce z najmu i dzier¿awy lokali

oraz imprez
- dotacje celowe z bud¿etu
- dobrowolne wp³aty osób fizycznych i prawnych
- saldo ze �rodków roku ubieg³ego.
3. �rodki finansowe So³ectwa przeznacza siê na:
- dofinansowanie czynów spo³ecznych
- wyposa¿enie obiektów bêd¹cych  w zarz¹dzie So³ectwa
- remont i utrzymanie dróg gminnych
- utrzymanie i konserwacjê mienia gminnego przekaza-

nego w zarz¹d So³ectwu
- dzia³alno�æ kulturaln¹, o�wiatow¹ i sportow¹
- dzia³alno�æ organu So³ectwa i obs³ugê techniczn¹ - kan-

celarii oraz finansow¹ (delegacje s³u¿bowe).
4. Ksiêgowo�æ dochodów i wydatków prowadzi Urz¹d

Gminy.
5. So³ectwo mo¿e podejmowaæ zobowi¹zania do wysoko-

�ci posiadanych �rodków.

§26.1.   So³ectwo mo¿e zarz¹dzaæ przekazanym mu przez
Radê Gminy odrêbn¹ uchwa³¹  mieniem   Gminy.

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

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

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

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

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

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

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

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

Rozdzia³ VII
Nadzór nad dzia³alno�ci¹ So³ectwa

§27.1. Nadzór nad dzia³alno�ci¹ sprawowany jest na pod-
stawie kryterium zgodno�ci z prawem, celowo�ci, rzetelno�ci i
gospodarno�ci.

2. Rada Gminy poprzez rozpatrywanie sprawozdañ z dzia-
³alno�ci gospodarczej, finansowej i spo³ecznej So³ectwa oraz
dokonywanie oceny stanu So³ectwa na sesji.

3. Kontrolê sprawuje Wójt, troszcz¹c siê, aby mienie prze-
kazane So³ectwu nie by³o nara¿one na szkody i uszczuplenia.

4. Skarbnik Gminy sprawuje kontrolê nad dzia³alno�ci¹
finansow¹ So³ectwa.

5. Inwestycje i remonty prowadzone w So³ectwie musz¹
byæ nadzorowane przez inspektora nadzoru, wyznaczonego przez
Wójta Gminy.

§28. 1. Organ wykonawczy Gminy i podporz¹dkowane
Gminie jednostki organizacyjne s¹ zobowi¹zane uwzglêdniæ i
realizowaæ uchwa³y i opinie samorz¹du So³ectwa, udzielaj¹c
odpowiedzi w ci¹gu 14 dni, a w razie zajêcia odmiennego sta-
nowiska przedstawiæ je wraz z uzasadnieniem.

2. Wójt, je¿eli uzna uchwa³y i opinie organów So³ectwa za
wykraczaj¹ce poza zakres przekazanych im kompetencji lub
sprzeczne z prawem - powinien wstrzymaæ ich realizacjê.

3. Organy So³ectwa mog¹ wnie�æ sprzeciw do Rady Gmi-
ny na postêpowanie sprzeczne z ust.1 i 2 , gdy narusza ono
istotne interesy mieszkañców. Sprzeciw powinien zawieraæ opis
sprawy i konkretne zarzuty.

4. Rada Gminy badaj¹c sprzeciw:
1/ uznaje jego zgodno�æ lub
2/  w razie nieuwzglêdnienia sprzeciwu podejmuje uchwa-

³ê o wstrzymaniu rozstrzygniêcia okre�lonego w ust.1 i 2 wnosi
sprawê pod obrady Rady Gminy , której uchwa³a ostatecznie
rozstrzyga sprawê.

Rozdzia³ VIII
Postanowienia koñcowe

§29. Zmiany Statutu dokonuje Rada Gminy w trybie okre-
�lonym dla jego uchwalenia.
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Za³¹cznik nr 8
do uchwa³y Nr IV/31/2003

Rady Gminy w Pokoju
z dnia 10 lutego 2003 r.

STATUT SO£ECTWA

Rozdzia³ I
Nazwa i teren dzia³ania

§1. 1. So³ectwo Lubnów jest jednostk¹ pomocnicz¹ Gmi-
ny Pokój.

§2.1. Ogó³ mieszkañców So³ectwa Lubnów stanowi Sa-
morz¹d Mieszkañców So³ectwa.

2. Nazwa Samorz¹du Mieszkañców brzmi: Samorz¹d
Mieszkañców wsi Lubnów.

§3. 1. So³ectwo Lubnów 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.)

- uchwa³y Nr XVII/116/2000 z dnia 28 lutego 2000 r. w spra-
wie uchwalenia Statutu Gminy Pokój.

- niniejszego Statutu.

§4. Teren dzia³ania So³ectwa obejmuje wie�: Lubnów.

Rozdzia³ II
Organizacja i zakres dzia³ania

§5. 1. Organy So³ectwa:
1) Zebranie Wiejskie, jako organ uchwa³odawczy So³ec-

twa,
2) So³tys - jako organ wykonawczy, wspomagany przez

Radê So³eck¹.
2. Kadencja So³tysa i Rady So³eckiej powo³anych przez

Zebranie Wiejskie trwa 4 lata, licz¹c od daty ich wyborów.
3. Wybory So³tysa i Rady So³eckiej zarz¹dza Rada Gminy,

w terminie do 4 m-cy po up³ywie ich kadencji.

§6. 1. Do zadañ Samorz¹du So³ectwa Lubnów nale¿¹
wszystkie sprawy publiczne o znaczeniu miejscowym nie za-
strze¿one ustawami lub uchwa³ami Rady Gminy dla innych pod-
miotów:

- rozpatrywanie spraw socjalno-bytowych, kulturalnych,
opieki zdrowotnej, sportu i wypoczynku,

- organizowanie samopomocy i wspólnych dzia³añ na
rzecz mieszkañców,

- utrzymanie porz¹dku, ³adu i estetyki wsi,
- budowa, utrzymanie, remonty urz¹dzeñ komunalnych,

obiektów kulturowych, o�wiatowych itp.,
- budowa i konserwacja dróg, placów, mostów itp.,
- u¿ytkowanie i zarz¹dzanie mieniem gminnym przekaza-

nym wsi,
- prowadzenie gospodarki finansowej w ramach bud¿etu

Gminy,
- wystêpowanie w sprawach s¹dowych,
- opiniowanie:
  ~ planów przestrzennego zagospodarowania wsi,
~ wszystkich spraw dotycz¹cych mieszkañców,

  ~ projektów uchwa³ Rady Gminy dotycz¹cych wsi,
 ~ organizacji i godzin pracy �wietlic, bibliotek,
- wystêpowanie do organów Gminy o rozpatrzenie spraw,

których za³atwienie wykracza poza w³asne mo¿liwo�ci So³ec-
twa.

2. Kontrola spo³eczna polega na wyra¿eniu stosunku do
problemu osób i spraw dotycz¹cych So³ectwa.

3. Rada Gminy przeka¿e So³ectwu sk³adniki mienia gmin-
nego do korzystania po otrzymaniu wniosku w formie uchwa³y
Zebrania Wiejskiego,  dotycz¹cego mo¿liwo�ci przejêcia z mie-
nia gminnego nieruchomo�ci do zarz¹dzania i pobierania po-
¿ytków.

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

terenów bêd¹cych w gestii So³ectwa, w uzgodnieniu z Wójtem
Gminy, który zawiera umowy,

2) organizowania na terenie So³ectwa imprez, wystaw,
koncertów i konkursów z zachowaniem ogólnie obowi¹zuj¹cych
przepisów.

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

1) wybór i odwo³anie So³tysa,
2) wybór i odwo³anie Rady So³eckiej,
3) uchwalanie rocznego planu rzeczowo-finansowego oraz

dokonywania zmian,
4) przyjmowanie sprawozdañ finansowych, przy czym nie

przyjêcie sprawozdania, jest równoznaczne z wnioskiem o od-
wo³anie So³tysa,

5) opiniowanie o prawach w³asno�ci, u¿ytkowania lub w
innych sprawach rzeczowych i maj¹tkowych zwanych mieniem
Gminy,

6) opiniowanie celowo�ci utworzenia, poszerzenia i likwi-
dacji So³ectwa lub powo³ania jednostek ni¿szego rzêdu,

7) opiniowanie spraw dotycz¹cych So³ectwa,  z którym zwró-
ci siê Rada lub Wójt Gminy, So³ectwo zobowi¹zane jest udzieliæ
opinii, odpowiedzi w terminie 14 dni od dnia dorêczenia ich
So³tysowi.

§8.1. Uchwa³y i opinie Zebrania Wiejskiego So³tys prze-
kazuje Wójtowi Gminy.

2. Wójt Gminy w zale¿no�ci od charakteru sprawy, za³a-
twia je we w³asnym zakresie lub przekazuje do rozpatrzenia na
sesji Rady Gminy.

3. O sposobie za³atwienia spraw Wójt informuje So³tysa
w terminie 14 dni od dnia dorêczenia sprawy. Informacja ta win-
na byæ podana do publicznej wiadomo�ci w sposób zwyczajo-
wo przyjêty.

Do realizacji wspólnych przedsiêwziêæ Samorz¹d Miesz-
kañców So³ectwa nawi¹zuje wspó³pracê z samorz¹dami miesz-
kañców s¹siednich so³ectw, zawiera porozumienie okre�laj¹ce
zakres i sposób wykonania wspólnych zadañ, mo¿e podejmo-
waæ wspólnie uchwa³y.

Rozdzia³ III
So³tys i Rada So³ecka

§9. 1. W celu rozwijania aktywno�ci spo³ecznej i gospo-
darczej w So³ectwie oraz zapewnienia sta³ej ³¹czno�ci miêdzy
So³ectwem, a Rad¹ Gminy i Wójtem Gminy, mieszkañcy So³ec-
twa wybieraj¹ ze swego grona So³tysa i Radê So³eck¹. Wybór
na now¹ kadencjê odbywa siê na Zebraniu Wiejskim zwo³ywa-
nym przez Wójta Gminy.

2. Pe³nienie funkcji So³tysa ma charakter spo³eczny, jed-
nak¿e za dokonywanie poboru nale¿no�ci finansowych So³tys
otrzymuje wynagrodzenie - inkaso zgodnie z uchwa³¹ Rady
Gminy w tym zakresie.

§10. Do obowi¹zków So³tysa nale¿y:
1. Organizowanie i koordynowanie inicjatyw i przedsiê-

wziêæ spo³ecznych maj¹cych na celu poprawy warunków ¿ycia
miejscowej ludno�ci.
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2. Reprezentowanie So³ectwa wobec w³adz, instytucji, or-
ganizacji, osób fizycznych i prawnych.

3. Zwo³ywanie Zebrañ Wiejskich.
4. Zwo³ywanie i przewodniczenie Radzie So³eckiej.
5. Kierowanie realizacj¹ uchwa³ organów Gminy, Zebra-

nia Wiejskiego w odniesieniu do So³ectwa,
6. Prowadzenie zarz¹du, administracji i gospodarki tymi

sk³adnikami mienia (w tym �rodkami finansowymi), które Gmi-
na przekaza³a So³ectwu do korzystania,

7. Opiniowanie wniosków mieszkañców So³ectwa doty-
cz¹cych udzielanych ulg z zakresu podatków, op³at i innych na-
le¿no�ci.

8. Potwierdzanie okoliczno�ci, które przy za³atwianiu spra-
wa przez mieszkañców wymagaj¹ przepisy prawa.

9. Wystêpowanie z wnioskami dotycz¹cymi potrzeb So-
³ectwa i jego mieszkañców oraz prowadzenie dzia³alno�ci inter-
wencyjnej w tym zakresie.

10. Sporz¹dzanie sprawozdania z dzia³alno�ci So³ectwa i
rozliczeñ z dzia³alno�ci finansowej.

11. Prowadzenie dokumentacji So³ectwa zawieraj¹cej:
- Statut So³ectwa,
- protoko³y z Zebrañ Wiejskich i Rady So³eckiej,
- sprawozdania i rozliczenia,
- inne dokumenty dotycz¹ce So³ectwa.
12. Wykonanie innych zadañ nale¿¹cych do So³tysa z mocy

ogólnie obowi¹zuj¹cych przepisów, m.in. w zakresie obronno-
�ci, ochrony przeciwpo¿arowej, z inkasa niektórych podatków i
op³at, zapobieganie klêskom ¿ywio³owym oraz usuwania ich
skutków.

§11. 1. So³tys uczestniczy w sesjach Rady Gminy bez pra-
wa g³osowania.

2. Ma prawo zg³aszaæ wnioski, zabieraæ g³os w dyskusji
zgodnie z regulaminem Rady i porz¹dkiem obrad.

3. Uczestniczy w pracach zwi¹zanych z dzia³alno�ci¹ So-
³ectwa.

4. Wójt zaprasza So³tysa na narady, na których rozpatrywa-
ne s¹ istotne sprawy dotycz¹ce So³ectwa.

5. W przypadku za³atwienia spraw dotycz¹cych So³ectwa
So³tysowi przys³uguje zwrot kosztów podró¿y na zasadach ogól-
nych.

§12.1. Dzia³alno�æ So³tysa wspomaga Rada So³ecka. Ilo-
�ciowy sk³ad Rady ustala Zebranie Wiejskie.

2. Rada So³ecka:
- wspó³dzia³a z so³tysami w prowadzeniu i za³atwianiu

spraw So³ectwa,
- podejmuje inicjatywy dotycz¹ce przeznaczenia �rodków

finansowych na cele So³ectwa,
- inicjuje dzia³ania spo³ecznie u¿yteczne dla So³ectwa i

jego mieszkañców,
- przygotowuje Zebranie Wiejskie i sporz¹dza projekty

uchwa³ tych zebrañ,
- pe³ni rolê komitetu czynów spo³ecznych,
- pracuje pod przewodnictwem So³tysa,
3. Zebrania Rady So³eckiej odbywaj¹ siê w miarê potrzeb,

nie rzadziej ni¿ raz na kwarta³,
4. Radny wybrany z okrêgu obejmuj¹cego So³ectwo ma

obowi¹zek uczestniczyæ w posiedzeniu Rady So³eckiej z g³o-
sem doradczym.

5. Z dzia³alno�ci Rady So³eckiej So³tys sk³ada sprawoz-
danie na Zebraniu Wiejskim.

Rozdzia³ IV
Zasady i tryb zwo³ywania Zebrañ Wiejskich oraz warun-

ki wa¿no�ci podejmowania uchwa³

§13. 1. Prawo do udzia³u w Zebraniu Wiejskim i g³osowa-
niu maj¹ wszyscy pe³noletni mieszkañcy So³ectwa,

2. W Zebraniu mog¹ uczestniczyæ bez g³osu stanowi¹ce-
go przedstawiciele instytucji, które funkcjonuj¹ na terenie So-
³ectwa, lub których dzia³alno�æ jest przedmiotem obrad.

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

nych do udzia³u w Zebraniu,
3) na wniosek Rady Gminy lub Wójta Gminy.

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

2. Termin, czas, miejsce i porz¹dek Zebrania Wiejskiego
So³tys podaje do wiadomo�ci mieszkañców So³ectwa co naj-
mniej na 7 dni przed wyznaczon¹ dat¹ Zebrania poprzez rozpla-
katowanie obwieszczeñ na tablicy og³oszeñ w So³ectwie i w inny
sposób przyjêty w So³ectwie Lubnów.

3. Zebranie Wiejskie zwo³ywane na wniosek mieszkañ-
ców, Rady Gminy lub Wójta Gminy winno odbyæ siê w terminie
7 dni, chyba ¿e wnioskodawca proponuje termin pó�niejszy.

§16. 1. Zebranie Wiejskie jest wa¿ne, gdy mieszkañcy So-
³ectwa zostali o nim prawid³owo zawiadomieni, zgodnie z §15
ust.2.

2. Zebranie Wiejskie otwiera i prowadzi So³tys lub osoba
wybrana przez uczestników Zebrania.

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

4. Projekt porz¹dku obrad winien byæ skonsultowany z Rada
So³eck¹. Sprawy proponowane do rozpatrzenia na Zebraniu win-
ny byæ nale¿ycie przygotowane.

5. Obowi¹zkiem So³tysa jest zapewnienie referentów
spraw rozpatrywanych na Zebraniu. W przypadku powstania trud-
no�ci, winien zwróciæ siê do Przewodnicz¹cego Rady lub Wójta
Gminy o pomoc, którzy wyznaczaj¹ w tym celu radnych lub pra-
cowników Urzêdu Gminy.

§17. W celu udzielenia So³tysowi sta³ej pomocy w przygo-
towaniu materia³ów i w organizacji Zebrañ, Wójt Gminy wyzna-
cza poszczególnych pracowników Urzêdu Gminy do kontaktów z
So³ectwem.

§18. 1. Zebranie Wiejskie jest uprawnione do podejmo-
wania uchwa³ w obecno�ci co najmniej 1/10 uprawnionych do
g³osowania osób i stale zamieszkuj¹cych w So³ectwie.

2. W przypadku braku okre�lonego w ust.1 quorum, na-
stêpne Zebranie Wiejskie odbywa siê po up³ywie 30 minut od
wyznaczonego I terminu Zebrania i jest wa¿ne bez wzglêdu na
ilo�æ bior¹cych w nim osób.

3. Uchwa³y Zebrania Wiejskiego zapadaj¹ zwyk³¹ wiêk-
szo�ci¹ g³osów, tzn. liczba g³osów "za" musi byæ wiêksza od
liczby g³osów "przeciw".

4. G³osowanie odbywa siê w sposób jawny, chyba ¿e prze-
pis prawa stanowi, ¿e g³osowanie odbywa siê w sposób tajny.

5. Obrady Zebrania s¹ protoko³owane. Protokó³ i uchwa³y pod-
pisuje So³tys lub osoba prowadz¹ca Zebranie. Uchwa³y s¹ podawa-
ne do publicznej wiadomo�ci w sposób zwyczajowo przyjêty.

6. Prawo wgl¹du do protoko³u i robienia notatek (wyci¹-
gów) maj¹ wszyscy mieszkañcy So³ectwa, radni, cz³onkowie
Komisji Rewizyjnej, przedstawiciele instytucji dzia³aj¹cych na
wsi i obs³uguj¹cych wie�.
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Rozdzia³ V
Tryb wyboru i odwo³ania So³tysa oraz Rady So³eckiej

§19.1. Zebranie Wiejskie, na którym ma byæ dokonany
wybór So³tysa i cz³onków Rady So³eckiej, zwo³uje Wójt Gminy. W
tym celu Wójt okre�la miejsce, dzieñ i godzinê Zebrania Wiej-
skiego oraz proponuje porz¹dek obrad Zebrania. Przewodni-
cz¹cego obrad wybiera Zebranie Wiejskie.

2. O zwo³aniu Zebrania Wiejskiego dla wyboru So³tysa
podaje siê do wiadomo�ci mieszkañców So³ectwa co najmniej
na 7 dni przed wyznaczon¹ dat¹ Zebrania, w sposób zwyczajo-
wo przyjêty w So³ectwie, zgodnie z §15 ust.2.

3. Porz¹dek dzienny Zebrania przewiduje:
- sprawozdanie z dzia³alno�ci So³tysa za czas kadencji,
- wybór komisji skrutacyjnej,
- wybór So³tysa,
- wybór Rady So³eckiej,
- pytania i wolne wnioski.

§20. 1. Dla wykonania wa¿nego wyboru So³tysa i Rady
So³eckiej, na Zebraniu Wiejskim wymagana jest osobista obec-
no�æ co najmniej 1/10 sta³ych mieszkañców So³ectwa upraw-
nionych do g³osowania. Liczbê sta³ych mieszkañców So³ectwa
okre�la Wójt Gminy na podstawie dokumentów ewidencji lud-
no�ci.

2. O ile w wyznaczonym terminie nie uzyskano obecno�ci
wymaganej liczby mieszkañców, wybory w II terminie mog¹ byæ
przeprowadzone bez wzglêdu na liczbê obecnych na Zebraniu,
po up³ywie 30 minut.

3. Zebranie Wiejskie na którym przeprowadza siê wybory,
mo¿e postanowiæ o obowi¹zku podpisania listy obecno�ci przez
uczestników Zebrania uprawnionych do g³osowania.

§21. 1. So³tys i Rada So³ecka s¹ wybierani w g³osowaniu
tajnym, bezpo�rednim, spo�ród nieograniczonej liczby kandy-
datów przez sta³ych mieszkañców So³ectwa uprawnionych do
g³osowania.

2. Kandydatów na So³tysa i cz³onków Rady So³eckiej zg³a-
szaj¹ osoby uprawnione do g³osowania bezpo�rednio w trak-
cie obrad zebrania wyborczego ustnie lub przed zebraniem na
pi�mie.

Kandydatami mog¹ byæ wy³¹cznie stali mieszkañcy So-
³ectwa posiadaj¹cy prawo g³osowania.

3. Warunkiem przyjêcia kandydatury jest zgoda kandyda-
ta wyra¿ona ustnie w czasie obrad Zebrania lub na pi�mie w
razie nieobecno�ci kandydata.

4. Zg³aszaj¹cy kandydata jest zobowi¹zany uzasadniæ
swoja propozycjê.

§22.1. Wybory przeprowadza Komisja Skrutacyjna w sk³a-
dzie 3-osobowym, wybrana spo�ród uprawnionych uczestni-
ków Zebrania. Cz³onkiem Komisji Skrutacyjnej nie mo¿e byæ
osoba kandyduj¹ca na So³tysa lub cz³onka Rady So³eckiej.

2. Do zadañ Komisji Skrutacyjnej nale¿y:
1) przyjêcie zg³oszeñ kandydatów,
2) przeprowadzenie tajnego g³osowania,
3) ustalenie wyników wyboru,
4) og³oszenie wyników wyboru,
5) sporz¹dzenie protoko³u o wynikach wyborów.
3. W pierwszej kolejno�ci nale¿y przeprowadziæ wybór

So³tysa, a w drugiej kolejno�ci przeprowadza siê wybory cz³on-
ków Rady So³eckiej.

4. Uprawnieni do g³osowania mieszkañcy So³ectwa g³o-
suj¹ kartami do g³osowania przygotowanymi przez Komisjê
Skrutacyjn¹. Kartki te winny byæ opatrzone pieczêci¹ Rady Gminy.

5. W g³osowaniu na So³tysa i cz³onków Rady So³eckiej
g³osuj¹cy dokonuj¹ skre�leñ wymaganej ilo�ci osób na karcie
do g³osowania.

6. Niewa¿ne s¹ g³osy na kartach:
- ca³kowicie przedartych,
- bez pieczêci Rady Gminy,
- na których umieszczono wiêcej kandydatów ni¿ miejsc,
- innych nie przygotowanych przez Komisjê Skrutacyjn¹.
7. Za wybranych uwa¿a siê tych kandydatów, którzy uzy-

skali najwiêksz¹ liczbê g³osów.
8. Protokó³ o wynikach wyboru podpisuj¹ cz³onkowie Ko-

misji Skrutacyjnej oraz przewodnicz¹cy Zebrania.
9. Protokó³ z Zebrania podpisuje Przewodnicz¹cy Zebra-

nia oraz protokolant.

§23.1. So³tys i cz³onkowie Rady So³eckiej s¹ bezpo�red-
nio odpowiedzialni przed Zebraniem Wiejskim. Mog¹ byæ przez
Zebranie Wiejskie odwo³ani przed up³ywem kadencji, je¿eli nie
wykonuj¹ swoich obowi¹zków, naruszaj¹ postanowienia Statu-
tu i uchwa³ Zebrania Wiejskiego lub dopu�cili siê czynu dys-
kwalifikuj¹cego ich w opinii �rodowiska.

2. Je¿eli So³tys nie wywi¹zuje siê ze swoich obowi¹zków,
Wójt Gminy wystêpuje do Rady So³eckiej o zwo³anie Zebrania
Wiejskiego w sprawie odwo³ania So³tysa.

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

4. Odwo³anie So³tysa i Rady So³eckiej odbywa siê w trybie
ustalonym dla wyboru.

§24.1. W przypadku odwo³ania lub ust¹pienia So³tysa, Wójt
Gminy zwo³uje w terminie 30 dni 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

§25. 1. So³ectwo samodzielnie prowadzi gospodarkê fi-
nansow¹ na podstawie rocznego planu rzeczowo-finansowe-
go, w ramach bud¿etu Gminy.

2. Dochody So³ectwa stanowi¹:
- udzia³ w bud¿ecie Gminy
- przychody w³asne pochodz¹ce z najmu i dzier¿awy lokali

oraz imprez
- dotacje celowe z bud¿etu
- dobrowolne wp³aty osób fizycznych i prawnych
- saldo ze �rodków roku ubieg³ego.
3. �rodki finansowe So³ectwa przeznacza siê na:
- dofinansowanie czynów spo³ecznych
- wyposa¿enie obiektów bêd¹cych  w zarz¹dzie So³ectwa
- remont i utrzymanie dróg gminnych
- utrzymanie i konserwacjê mienia gminnego przekaza-

nego w zarz¹d So³ectwu
- dzia³alno�æ kulturaln¹, o�wiatow¹ i sportow¹
- dzia³alno�æ organu So³ectwa i obs³ugê techniczn¹ - kan-

celarii oraz finansow¹ (delegacje s³u¿bowe).
4. Ksiêgowo�æ dochodów i wydatków prowadzi Urz¹d

Gminy.
5. So³ectwo mo¿e podejmowaæ zobowi¹zania do wysoko-

�ci posiadanych �rodków.

§26.1.   So³ectwo mo¿e zarz¹dzaæ przekazanym mu przez
Radê Gminy odrêbn¹ uchwa³¹  mieniem   Gminy.
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2. W zakresie zwyk³ego zarz¹du mieniem bêd¹cym w jego
posiadaniu So³ectwo:

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

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

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

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

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

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

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

Rozdzia³ VII
Nadzór nad dzia³alno�ci¹ So³ectwa

§27.1. Nadzór nad dzia³alno�ci¹ sprawowany jest na pod-
stawie kryterium zgodno�ci z prawem, celowo�ci, rzetelno�ci i
gospodarno�ci.

2. Rada Gminy poprzez rozpatrywanie sprawozdañ z dzia-
³alno�ci gospodarczej, finansowej i spo³ecznej So³ectwa oraz
dokonywanie oceny stanu So³ectwa na sesji.

3. Kontrolê sprawuje Wójt, troszcz¹c siê, aby mienie prze-
kazane So³ectwu nie by³o nara¿one na szkody i uszczuplenia.

4. Skarbnik Gminy sprawuje kontrolê nad dzia³alno�ci¹
finansow¹ So³ectwa.

5. Inwestycje i remonty prowadzone w So³ectwie musz¹
byæ nadzorowane przez inspektora nadzoru, wyznaczonego przez
Wójta Gminy.

§28. 1. Organ wykonawczy Gminy i podporz¹dkowane
Gminie jednostki organizacyjne s¹ zobowi¹zane uwzglêdniæ i
realizowaæ uchwa³y i opinie samorz¹du So³ectwa, udzielaj¹c
odpowiedzi w ci¹gu 14 dni, a w razie zajêcia odmiennego sta-
nowiska przedstawiæ je wraz z uzasadnieniem.

2. Wójt, je¿eli uzna uchwa³y i opinie organów So³ectwa za
wykraczaj¹ce poza zakres przekazanych im kompetencji lub
sprzeczne z prawem - powinien wstrzymaæ ich realizacjê.

3. Organy So³ectwa mog¹ wnie�æ sprzeciw do Rady Gmi-
ny na postêpowanie sprzeczne z ust.1 i 2 , gdy narusza ono
istotne interesy mieszkañców. Sprzeciw powinien zawieraæ opis
sprawy i konkretne zarzuty.

4. Rada Gminy badaj¹c sprzeciw:
1/ uznaje jego zgodno�æ lub
2/  w razie nieuwzglêdnienia sprzeciwu podejmuje uchwa-

³ê o wstrzymaniu rozstrzygniêcia okre�lonego w ust.1 i 2 wnosi
sprawê pod obrady Rady Gminy , której uchwa³a ostatecznie
rozstrzyga sprawê.

Rozdzia³ VIII
Postanowienia koñcowe

§29. Zmiany Statutu dokonuje Rada Gminy w trybie okre-
�lonym dla jego uchwalenia.

Za³¹cznik nr 9
do uchwa³y Nr IV/31/2003

Rady Gminy w Pokoju
z dnia 10 lutego 2003 r.

STATUT SO£ECTWA

Rozdzia³ I
Nazwa i teren dzia³ania

§1. 1. So³ectwo £adza jest jednostk¹ pomocnicz¹ Gminy
Pokój.

§2.1. Ogó³ mieszkañców So³ectwa £adza stanowi Samo-
rz¹d Mieszkañców So³ectwa.

2. Nazwa Samorz¹du Mieszkañców brzmi: Samorz¹d
Mieszkañców wsi £adza.

§3. 1. So³ectwo £adza dzia³a na podstawie przepisów pra-
wa, a w szczególno�ci:

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

- uchwa³y Nr XVII/116/2000 z dnia 28 lutego 2000 r. w spra-
wie uchwalenia Statutu Gminy Pokój.

- niniejszego Statutu.

§4. Teren dzia³ania So³ectwa obejmuje wie�: £adza.

Rozdzia³ II
Organizacja i zakres dzia³ania

§5. 1. Organy So³ectwa:
1. Zebranie Wiejskie, jako organ uchwa³odawczy So³ec-

twa.
2. So³tys - jako organ wykonawczy, wspomagany przez

Radê So³eck¹.
2. Kadencja So³tysa i Rady So³eckiej powo³anych przez

Zebranie Wiejskie trwa 4 lata, licz¹c od daty ich wyborów.
3. Wybory So³tysa i Rady So³eckiej zarz¹dza Rada Gminy,

w terminie do 4 m-cy po up³ywie ich kadencji.

§6. 1. Do zadañ Samorz¹du So³ectwa £adza nale¿¹
wszystkie sprawy publiczne o znaczeniu miejscowym nie za-
strze¿one ustawami lub uchwa³ami Rady Gminy dla innych pod-
miotów:

- rozpatrywanie spraw socjalno-bytowych, kulturalnych,
opieki zdrowotnej, sportu i wypoczynku,

- organizowanie samopomocy i wspólnych dzia³añ na
rzecz mieszkañców,

- utrzymanie porz¹dku, ³adu i estetyki wsi,
- budowa, utrzymanie, remonty urz¹dzeñ komunalnych,

obiektów kulturowych, o�wiatowych itp.,
- budowa i konserwacja dróg, placów, mostów itp.,
- u¿ytkowanie i zarz¹dzanie mieniem gminnym przekaza-

nym wsi,
- prowadzenie gospodarki finansowej w ramach bud¿etu

Gminy,
- wystêpowanie w sprawach s¹dowych,
- opiniowanie:
  ~ planów przestrzennego zagospodarowania wsi,
~ wszystkich spraw dotycz¹cych mieszkañców,

  ~ projektów uchwa³ Rady Gminy dotycz¹cych wsi,
  ~ organizacji i godzin pracy �wietlic, bibliotek,
- wystêpowanie do organów Gminy o rozpatrzenie spraw,

których za³atwienie wykracza poza w³asne mo¿liwo�ci So³ec-
twa.
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2. Kontrola spo³eczna polega na wyra¿eniu stosunku do
problemu osób i spraw dotycz¹cych So³ectwa.

3. Rada Gminy przeka¿e So³ectwu sk³adniki mienia gmin-
nego do korzystania po otrzymaniu wniosku w formie uchwa³y
Zebrania Wiejskiego,  dotycz¹cego mo¿liwo�ci przejêcia z mie-
nia gminnego nieruchomo�ci do zarz¹dzania i pobierania po-
¿ytków.

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

terenów bêd¹cych w gestii So³ectwa, w uzgodnieniu z Wójtem
Gminy, który zawiera umowy,

2) organizowania na terenie So³ectwa imprez, wystaw,
koncertów i konkursów z zachowaniem ogólnie obowi¹zuj¹cych
przepisów.

§7. 1. Do wy³¹cznej w³a�ciwo�ci Zebrania Wiejskiego nale¿y:
1) wybór i odwo³anie So³tysa,
2) wybór i odwo³anie Rady So³eckiej,
3) uchwalanie rocznego planu rzeczowo-finansowego oraz

dokonywania zmian,
4) przyjmowanie sprawozdañ finansowych, przy czym nie

przyjêcie sprawozdania, jest równoznaczne z wnioskiem o od-
wo³anie So³tysa,

5) opiniowanie o prawach w³asno�ci, u¿ytkowania lub w
innych sprawach rzeczowych i maj¹tkowych zwanych mieniem
Gminy,

6) opiniowanie celowo�ci utworzenia, poszerzenia i likwi-
dacji So³ectwa lub powo³ania jednostek ni¿szego rzêdu,

7) opiniowanie spraw dotycz¹cych So³ectwa,  z którym zwró-
ci siê Rada lub Wójt Gminy, So³ectwo zobowi¹zane jest udzieliæ
opinii, odpowiedzi w terminie 14 dni od dnia dorêczenia ich
So³tysowi.

§8.1. Uchwa³y i opinie Zebrania Wiejskiego So³tys prze-
kazuje Wójtowi Gminy.

2. Wójt Gminy w zale¿no�ci od charakteru sprawy, za³a-
twia je we w³asnym zakresie lub przekazuje do rozpatrzenia na
sesji Rady Gminy.

3. O sposobie za³atwienia spraw Wójt informuje So³tysa
w terminie 14 dni od dnia dorêczenia sprawy. Informacja ta win-
na byæ podana do publicznej wiadomo�ci w sposób zwyczajo-
wo przyjêty.

Do realizacji wspólnych przedsiêwziêæ Samorz¹d Miesz-
kañców So³ectwa nawi¹zuje wspó³pracê z samorz¹dami miesz-
kañców s¹siednich so³ectw, zawiera porozumienie okre�laj¹ce
zakres i sposób wykonania wspólnych zadañ, mo¿e podejmo-
waæ wspólnie uchwa³y.

Rozdzia³ III
So³tys i Rada So³ecka

§9. 1. W celu rozwijania aktywno�ci spo³ecznej i gospo-
darczej w So³ectwie oraz zapewnienia sta³ej ³¹czno�ci miêdzy
So³ectwem, a Rad¹ Gminy i Wójtem Gminy, mieszkañcy So³ec-
twa wybieraj¹ ze swego grona So³tysa i Radê So³eck¹. Wybór
na now¹ kadencjê odbywa siê na Zebraniu Wiejskim zwo³ywa-
nym przez Wójta Gminy.

2. Pe³nienie funkcji So³tysa ma charakter spo³eczny, jed-
nak¿e za dokonywanie poboru nale¿no�ci finansowych So³tys
otrzymuje wynagrodzenie - inkaso zgodnie z uchwa³¹ Rady
Gminy w tym zakresie.

§10. Do obowi¹zków So³tysa nale¿y:
1. Organizowanie i koordynowanie inicjatyw i przedsiê-

wziêæ spo³ecznych maj¹cych na celu poprawy warunków ¿ycia
miejscowej ludno�ci.

2. Reprezentowanie So³ectwa wobec w³adz, instytucji, or-
ganizacji, osób fizycznych i prawnych.

3. Zwo³ywanie Zebrañ Wiejskich.
4. Zwo³ywanie i przewodniczenie Radzie So³eckiej.
5. Kierowanie realizacj¹ uchwa³ organów Gminy, Zebra-

nia Wiejskiego w odniesieniu do So³ectwa,
6. Prowadzenie zarz¹du, administracji i gospodarki tymi

sk³adnikami mienia (w tym �rodkami finansowymi), które Gmi-
na przekaza³a So³ectwu do korzystania,

7. Opiniowanie wniosków mieszkañców So³ectwa doty-
cz¹cych udzielanych ulg z zakresu podatków, op³at i innych na-
le¿no�ci.

8. Potwierdzanie okoliczno�ci, które przy za³atwianiu spra-
wa przez mieszkañców wymagaj¹ przepisy prawa.

9. Wystêpowanie z wnioskami dotycz¹cymi potrzeb So-
³ectwa i jego mieszkañców oraz prowadzenie dzia³alno�ci inter-
wencyjnej w tym zakresie.

10. Sporz¹dzanie sprawozdania z dzia³alno�ci So³ectwa i
rozliczeñ z dzia³alno�ci finansowej.

11. Prowadzenie dokumentacji So³ectwa zawieraj¹cej:
- Statut So³ectwa,
- protoko³y z Zebrañ Wiejskich i Rady So³eckiej,
- sprawozdania i rozliczenia,
- inne dokumenty dotycz¹ce So³ectwa.
12. Wykonanie innych zadañ nale¿¹cych do So³tysa z mocy

ogólnie obowi¹zuj¹cych przepisów, m.in. w zakresie obronno-
�ci, ochrony przeciwpo¿arowej, z inkasa niektórych podatków i
op³at, zapobieganie klêskom ¿ywio³owym oraz usuwania ich
skutków.

§11. 1. So³tys uczestniczy w sesjach Rady Gminy bez pra-
wa g³osowania.

2. Ma prawo zg³aszaæ wnioski, zabieraæ g³os w dyskusji
zgodnie z regulaminem Rady i porz¹dkiem obrad.

3. Uczestniczy w pracach zwi¹zanych z dzia³alno�ci¹ So-
³ectwa.

4. Wójt zaprasza So³tysa na narady, na których rozpatrywa-
ne s¹ istotne sprawy dotycz¹ce So³ectwa.

5. W przypadku za³atwienia spraw dotycz¹cych So³ectwa
So³tysowi przys³uguje zwrot kosztów podró¿y na zasadach ogól-
nych.

§12.1. Dzia³alno�æ So³tysa wspomaga Rada So³ecka. Ilo-
�ciowy sk³ad Rady ustala Zebranie Wiejskie.

2. Rada So³ecka:
- wspó³dzia³a z so³tysami w prowadzeniu i za³atwianiu

spraw So³ectwa,
- podejmuje inicjatywy dotycz¹ce przeznaczenia �rodków

finansowych na cele So³ectwa,
- inicjuje dzia³ania spo³ecznie u¿yteczne dla So³ectwa i

jego mieszkañców,
- przygotowuje Zebranie Wiejskie i sporz¹dza projekty

uchwa³ tych zebrañ,
- pe³ni rolê komitetu czynów spo³ecznych,
- pracuje pod przewodnictwem So³tysa,
3. Zebrania Rady So³eckiej odbywaj¹ siê w miarê potrzeb,

nie rzadziej ni¿ raz na kwarta³,
4. Radny wybrany z okrêgu obejmuj¹cego So³ectwo (ma

obowi¹zek uczestniczyæ) w posiedzeniu Rady So³eckiej z g³o-
sem doradczym.

5. Z dzia³alno�ci Rady So³eckiej So³tys sk³ada sprawoz-
danie na Zebraniu Wiejskim.
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Rozdzia³ IV
Zasady i tryb zwo³ywania Zebrañ Wiejskich oraz wa-

runki wa¿no�ci podejmowania uchwa³

§13. 1. Prawo do udzia³u w Zebraniu Wiejskim i g³osowa-
niu maj¹ wszyscy pe³noletni mieszkañcy So³ectwa,

2. W Zebraniu mog¹ uczestniczyæ bez g³osu stanowi¹ce-
go przedstawiciele instytucji, które funkcjonuj¹ na terenie So-
³ectwa, lub których dzia³alno�æ jest przedmiotem obrad.

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

nych do udzia³u w Zebraniu,
3) na wniosek Rady Gminy lub Wójta Gminy.

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

2. Termin, czas, miejsce i porz¹dek Zebrania Wiejskiego
So³tys podaje do wiadomo�ci mieszkañców So³ectwa co naj-
mniej na 7 dni przed wyznaczon¹ dat¹ Zebrania poprzez rozpla-
katowanie obwieszczeñ na tablicy og³oszeñ w So³ectwie i w inny
sposób przyjêty w So³ectwie £adza.

3. Zebranie Wiejskie zwo³ywane na wniosek mieszkañ-
ców, Rady Gminy lub Wójta Gminy winno odbyæ siê w terminie 7
dni, chyba ¿e wnioskodawca proponuje termin pó�niejszy.

§16. 1. Zebranie Wiejskie jest wa¿ne, gdy mieszkañcy So-
³ectwa zostali o nim prawid³owo zawiadomieni, zgodnie z §15
ust.2.

2. Zebranie Wiejskie otwiera i prowadzi So³tys lub osoba
wybrana przez uczestników Zebrania.

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

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

5. Obowi¹zkiem So³tysa jest zapewnienie referentów
spraw rozpatrywanych na Zebraniu. W przypadku powstania trud-
no�ci, winien zwróciæ siê do Przewodnicz¹cego Rady lub Wójta
Gminy o pomoc, którzy wyznaczaj¹ w tym celu radnych lub pra-
cowników Urzêdu Gminy.

§17. W celu udzielenia So³tysowi sta³ej pomocy w przygo-
towaniu materia³ów i w organizacji Zebrañ, Wójt Gminy wyzna-
cza poszczególnych pracowników Urzêdu Gminy do kontaktów z
So³ectwem.

§18. 1. Zebranie Wiejskie jest uprawnione do podejmo-
wania uchwa³ w obecno�ci co najmniej 1/10 uprawnionych do
g³osowania osób i stale zamieszkuj¹cych w So³ectwie.

2. W przypadku braku okre�lonego w ust.1 quorum, na-
stêpne Zebranie Wiejskie odbywa siê po up³ywie 30 minut od
wyznaczonego I terminu Zebrania i jest wa¿ne bez wzglêdu na
ilo�æ bior¹cych w nim osób.

3. Uchwa³y Zebrania Wiejskiego zapadaj¹ zwyk³¹ wiêk-
szo�ci¹ g³osów, tzn. liczba g³osów "za" musi byæ wiêksza od
liczby g³osów "przeciw".

4. G³osowanie odbywa siê w sposób jawny, chyba ¿e prze-
pis prawa stanowi, ¿e g³osowanie odbywa siê w sposób tajny.

5. Obrady Zebrania s¹ protoko³owane. Protokó³ i uchwa³y
podpisuje So³tys lub osoba prowadz¹ca Zebranie. Uchwa³y s¹
podawane do publicznej wiadomo�ci w sposób zwyczajowo
przyjêty.

6. Prawo wgl¹du do protoko³u i robienia notatek (wyci¹-
gów) maj¹ wszyscy mieszkañcy So³ectwa, radni, cz³onkowie

Komisji Rewizyjnej, przedstawiciele instytucji dzia³aj¹cych na
wsi i obs³uguj¹cych wie�.

Rozdzia³ V
Tryb wyboru i odwo³ania So³tysa oraz Rady So³eckiej

§19.1. Zebranie Wiejskie, na którym ma byæ dokonany
wybór So³tysa i cz³onków Rady So³eckiej, zwo³uje Wójt Gminy. W
tym celu Wójt okre�la miejsce, dzieñ i godzinê Zebrania Wiej-
skiego oraz proponuje porz¹dek obrad Zebrania. Przewodni-
cz¹cego obrad wybiera Zebranie Wiejskie.

2. O zwo³aniu Zebrania Wiejskiego dla wyboru So³tysa
podaje siê do wiadomo�ci mieszkañców So³ectwa co najmniej
na 7 dni przed wyznaczon¹ dat¹ Zebrania, w sposób zwyczajo-
wo przyjêty w So³ectwie, zgodnie z §15 ust.2.

3. Porz¹dek dzienny Zebrania przewiduje:
- sprawozdanie z dzia³alno�ci So³tysa za czas kadencji,
- wybór komisji skrutacyjnej,
- wybór So³tysa,
- wybór Rady So³eckiej,
- pytania i wolne wnioski.

§20. 1. Dla wykonania wa¿nego wyboru So³tysa i Rady
So³eckiej, na Zebraniu Wiejskim wymagana jest osobista obec-
no�æ co najmniej 1/10 sta³ych mieszkañców So³ectwa upraw-
nionych do g³osowania. Liczbê sta³ych mieszkañców So³ectwa
okre�la Wójt Gminy na podstawie dokumentów ewidencji lud-
no�ci.

2. O ile w wyznaczonym terminie nie uzyskano obecno�ci
wymaganej liczby mieszkañców, wybory w II terminie mog¹ byæ
przeprowadzone bez wzglêdu na liczbê obecnych na Zebraniu,
po up³ywie 30 minut.

3. Zebranie Wiejskie na którym przeprowadza siê wybory,
mo¿e postanowiæ o obowi¹zku podpisania listy obecno�ci przez
uczestników Zebrania uprawnionych do g³osowania.

§21. 1. So³tys i Rada So³ecka s¹ wybierani w g³osowaniu
tajnym, bezpo�rednim, spo�ród nieograniczonej liczby kandy-
datów przez sta³ych mieszkañców So³ectwa uprawnionych do
g³osowania.

2. Kandydatów na So³tysa i cz³onków Rady So³eckiej zg³a-
szaj¹ osoby uprawnione do g³osowania bezpo�rednio w trak-
cie obrad zebrania wyborczego ustnie lub przed zebraniem na
pi�mie.

Kandydatami mog¹ byæ wy³¹cznie stali mieszkañcy So-
³ectwa posiadaj¹cy prawo g³osowania.

3. Warunkiem przyjêcia kandydatury jest zgoda kandydata
wyra¿ona ustnie w czasie obrad Zebrania lub na pi�mie w razie
nieobecno�ci kandydata.

4. Zg³aszaj¹cy kandydata jest zobowi¹zany uzasadniæ
swoja propozycjê.

§22.1. Wybory przeprowadza Komisja Skrutacyjna w sk³a-
dzie 3-osobowym, wybrana spo�ród uprawnionych uczestników
Zebrania. Cz³onkiem Komisji Skrutacyjnej nie mo¿e byæ osoba
kandyduj¹ca na So³tysa lub cz³onka Rady So³eckiej.

2. Do zadañ Komisji Skrutacyjnej nale¿y:
1) przyjêcie zg³oszeñ kandydatów,
2) przeprowadzenie tajnego g³osowania,
3) ustalenie wyników wyboru,
4) og³oszenie wyników wyboru,
5) sporz¹dzenie protoko³u o wynikach wyborów.
3. W pierwszej kolejno�ci nale¿y przeprowadziæ wybór

So³tysa, a w drugiej kolejno�ci przeprowadza siê wybory cz³on-
ków Rady So³eckiej.
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4. Uprawnieni do g³osowania mieszkañcy So³ectwa g³o-
suj¹ kartami do g³osowania przygotowanymi przez Komisjê
Skrutacyjn¹. Kartki te winny byæ opatrzone pieczêci¹ Rady Gminy.

5. W g³osowaniu na So³tysa i cz³onków Rady So³eckiej
g³osuj¹cy dokonuj¹ skre�leñ wymaganej ilo�ci osób na karcie
do g³osowania.

6. Niewa¿ne s¹ g³osy na kartach:
- ca³kowicie przedartych,
- bez pieczêci Rady Gminy,
- na których umieszczono wiêcej kandydatów ni¿ miejsc,
- innych nie przygotowanych przez Komisjê Skrutacyjn¹.
7. Za wybranych uwa¿a siê tych kandydatów, którzy uzy-

skali najwiêksz¹ liczbê g³osów.
8. Protokó³ o wynikach wyboru podpisuj¹ cz³onkowie Ko-

misji Skrutacyjnej oraz przewodnicz¹cy Zebrania.
9. Protokó³ z Zebrania podpisuje Przewodnicz¹cy Zebra-

nia oraz protokolant.

§23.1. So³tys i cz³onkowie Rady So³eckiej s¹ bezpo�red-
nio odpowiedzialni przed Zebraniem Wiejskim. Mog¹ byæ przez
Zebranie Wiejskie odwo³ani przed up³ywem kadencji, je¿eli nie
wykonuj¹ swoich obowi¹zków, naruszaj¹ postanowienia Statu-
tu i uchwa³ Zebrania Wiejskiego lub dopu�cili siê czynu dys-
kwalifikuj¹cego ich w opinii �rodowiska.

2. Je¿eli So³tys nie wywi¹zuje siê ze swoich obowi¹zków,
Wójt Gminy wystêpuje do Rady So³eckiej o zwo³anie Zebrania
Wiejskiego w sprawie odwo³ania So³tysa.

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

4. Odwo³anie So³tysa i Rady So³eckiej odbywa siê w trybie
ustalonym dla wyboru.

§24.1. W przypadku odwo³ania lub ust¹pienia So³tysa, Wójt
Gminy zwo³uje w terminie 30 dni 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

§25. 1. So³ectwo samodzielnie prowadzi gospodarkê fi-
nansow¹ na podstawie rocznego planu rzeczowo-finansowe-
go, w ramach bud¿etu Gminy.

2. Dochody So³ectwa stanowi¹:
- udzia³ w bud¿ecie Gminy
- przychody w³asne pochodz¹ce z najmu i dzier¿awy lokali

oraz imprez
- dotacje celowe z bud¿etu
- dobrowolne wp³aty osób fizycznych i prawnych
- saldo ze �rodków roku ubieg³ego.
3. �rodki finansowe So³ectwa przeznacza siê na:
- dofinansowanie czynów spo³ecznych
- wyposa¿enie obiektów bêd¹cych  w zarz¹dzie So³ectwa
- remont i utrzymanie dróg gminnych
- utrzymanie i konserwacjê mienia gminnego przekaza-

nego w zarz¹d So³ectwu
- dzia³alno�æ kulturaln¹, o�wiatow¹ i sportow¹
- dzia³alno�æ organu So³ectwa i obs³ugê techniczn¹ - kan-

celarii oraz finansow¹ (delegacje s³u¿bowe).
4. Ksiêgowo�æ dochodów i wydatków prowadzi Urz¹d

Gminy.
5. So³ectwo mo¿e podejmowaæ zobowi¹zania do wysoko-

�ci posiadanych �rodków.

§26.1.   So³ectwo mo¿e zarz¹dzaæ przekazanym mu przez
Radê Gminy odrêbn¹ uchwa³¹  mieniem   Gminy.

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

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

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

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

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

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

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

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

Rozdzia³ VII
Nadzór nad dzia³alno�ci¹ So³ectwa

§27.1. Nadzór nad dzia³alno�ci¹ sprawowany jest na pod-
stawie kryterium zgodno�ci z prawem, celowo�ci, rzetelno�ci i
gospodarno�ci.

2. Rada Gminy poprzez rozpatrywanie sprawozdañ z dzia-
³alno�ci gospodarczej, finansowej i spo³ecznej So³ectwa oraz
dokonywanie oceny stanu So³ectwa na sesji.

3. Kontrolê sprawuje Wójt, troszcz¹c siê, aby mienie prze-
kazane So³ectwu nie by³o nara¿one na szkody i uszczuplenia.

4. Skarbnik Gminy sprawuje kontrolê nad dzia³alno�ci¹
finansow¹ So³ectwa.

5. Inwestycje i remonty prowadzone w So³ectwie musz¹
byæ nadzorowane przez inspektora nadzoru, wyznaczonego przez
Wójta Gminy.

§28. 1. Organ wykonawczy Gminy i podporz¹dkowane
Gminie jednostki organizacyjne s¹ zobowi¹zane uwzglêdniæ i
realizowaæ uchwa³y i opinie samorz¹du So³ectwa, udzielaj¹c od-
powiedzi w ci¹gu 14 dni, a w razie zajêcia odmiennego stanowi-
ska przedstawiæ je wraz z uzasadnieniem.

2. Wójt, je¿eli uzna uchwa³y i opinie organów So³ectwa za
wykraczaj¹ce poza zakres przekazanych im kompetencji lub
sprzeczne z prawem - powinien wstrzymaæ ich realizacjê.

3. Organy So³ectwa mog¹ wnie�æ sprzeciw do Rady Gmi-
ny na postêpowanie sprzeczne z ust.1 i 2 , gdy narusza ono
istotne interesy mieszkañców. Sprzeciw powinien zawieraæ opis
sprawy i konkretne zarzuty.

4. Rada Gminy badaj¹c sprzeciw:
1/ uznaje jego zgodno�æ lub
2/  w razie nieuwzglêdnienia sprzeciwu podejmuje uchwa³ê

o wstrzymaniu rozstrzygniêcia okre�lonego w ust.1 i 2 wnosi
sprawê pod obrady Rady Gminy , której uchwa³a ostatecznie
rozstrzyga sprawê.

Rozdzia³ VIII
Postanowienia koñcowe

§29. Zmiany Statutu dokonuje Rada Gminy w trybie okre-
�lonym dla jego uchwalenia.



Dziennik Urzêdowy
Województwa Opolskiego Nr 83  Poz.1621- 6642 -

Za³¹cznik nr 10
do uchwa³y Nr IV/31/2003

Rady Gminy w Pokoju
z dnia 10 lutego 2003 r.

STATUT SO£ECTWA

Rozdzia³ I
Nazwa i teren dzia³ania

§1. 1. So³ectwo Pokój jest jednostk¹ pomocnicz¹ Gminy
Pokój.

§2.1. Ogó³ mieszkañców So³ectwa Pokój stanowi Samo-
rz¹d Mieszkañców So³ectwa.

2. Nazwa Samorz¹du Mieszkañców brzmi: Samorz¹d
Mieszkañców wsi Pokój.

§3. 1. So³ectwo Pokój dzia³a na podstawie przepisów pra-
wa, a w szczególno�ci:

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

- uchwa³y Nr XVII/116/2000 z dnia 28 lutego 2000 r. w spra-
wie uchwalenia Statutu Gminy Pokój.

- niniejszego Statutu.

§4. Teren dzia³ania So³ectwa obejmuje wie�: Pokój.

Rozdzia³ II
Organizacja i zakres dzia³ania

§5. 1. Organy So³ectwa:
1) Zebranie Wiejskie, jako organ uchwa³odawczy So³ec-

twa,
2) So³tys - jako organ wykonawczy, wspomagany przez

Radê So³eck¹.
2. Kadencja So³tysa i Rady So³eckiej powo³anych przez

Zebranie Wiejskie trwa 4 lata, licz¹c od daty ich wyborów.
3. Wybory So³tysa i Rady So³eckiej zarz¹dza Rada Gminy,

w terminie do 4 m-cy po up³ywie ich kadencji.

§6. 1. Do zadañ Samorz¹du So³ectwa Pokój nale¿¹ wszyst-
kie sprawy publiczne o znaczeniu miejscowym nie zastrze¿one
ustawami lub uchwa³ami Rady Gminy dla innych podmiotów:

- rozpatrywanie spraw socjalno-bytowych, kulturalnych,
opieki zdrowotnej, sportu i wypoczynku,

- organizowanie samopomocy i wspólnych dzia³añ na
rzecz mieszkañców,

- utrzymanie porz¹dku, ³adu i estetyki wsi,
- budowa, utrzymanie, remonty urz¹dzeñ komunalnych,

obiektów kulturowych, o�wiatowych itp.,
- budowa i konserwacja dróg, placów, mostów itp.,
- u¿ytkowanie i zarz¹dzanie mieniem gminnym przekaza-

nym wsi,
- prowadzenie gospodarki finansowej w ramach bud¿etu

Gminy,
- wystêpowanie w sprawach s¹dowych,
- opiniowanie:
  ~ planów przestrzennego zagospodarowania wsi,
~ wszystkich spraw dotycz¹cych mieszkañców,

  ~ projektów uchwa³ Rady Gminy dotycz¹cych wsi,
  ~ organizacji i godzin pracy �wietlic, bibliotek,
- wystêpowanie do organów Gminy o rozpatrzenie spraw,

których za³atwienie wykracza poza w³asne mo¿liwo�ci So³ec-
twa.

2. Kontrola spo³eczna polega na wyra¿eniu stosunku do
problemu osób i spraw dotycz¹cych So³ectwa.

3. Rada Gminy przeka¿e So³ectwu sk³adniki mienia gmin-
nego do korzystania po otrzymaniu wniosku w formie uchwa³y
Zebrania Wiejskiego,  dotycz¹cego mo¿liwo�ci przejêcia z mie-
nia gminnego nieruchomo�ci do zarz¹dzania i pobierania po¿yt-
ków.

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

renów bêd¹cych w gestii So³ectwa, w uzgodnieniu z Wójtem
Gminy, który zawiera umowy,

2) organizowania na terenie So³ectwa imprez, wystaw,
koncertów i konkursów z zachowaniem ogólnie obowi¹zuj¹cych
przepisów.

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

1) wybór i odwo³anie So³tysa,
2) wybór i odwo³anie Rady So³eckiej,
3) uchwalanie rocznego planu rzeczowo-finansowego oraz

dokonywania zmian,
4) przyjmowanie sprawozdañ finansowych, przy czym nie

przyjêcie sprawozdania, jest równoznaczne z wnioskiem o od-
wo³anie So³tysa,

5) opiniowanie o prawach w³asno�ci, u¿ytkowania lub w
innych sprawach rzeczowych i maj¹tkowych zwanych mieniem
Gminy,

6) opiniowanie celowo�ci utworzenia, poszerzenia i likwi-
dacji So³ectwa lub powo³ania jednostek ni¿szego rzêdu,

7) opiniowanie spraw dotycz¹cych So³ectwa,  z którym zwró-
ci siê Rada lub Wójt Gminy, So³ectwo zobowi¹zane jest udzieliæ
opinii, odpowiedzi w terminie 14 dni od dnia dorêczenia ich So³-
tysowi.

§8.1. Uchwa³y i opinie Zebrania Wiejskiego So³tys przeka-
zuje Wójtowi Gminy.

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

3. O sposobie za³atwienia spraw Wójt informuje So³tysa w
terminie 14 dni od dnia dorêczenia sprawy. Informacja ta winna
byæ podana do publicznej wiadomo�ci w sposób zwyczajowo
przyjêty.

Do realizacji wspólnych przedsiêwziêæ Samorz¹d Miesz-
kañców So³ectwa nawi¹zuje wspó³pracê z samorz¹dami miesz-
kañców s¹siednich so³ectw, zawiera porozumienie okre�laj¹ce
zakres i sposób wykonania wspólnych zadañ, mo¿e podejmo-
waæ wspólnie uchwa³y.

Rozdzia³ III
So³tys i Rada So³ecka

§9. 1. W celu rozwijania aktywno�ci spo³ecznej i gospo-
darczej w So³ectwie oraz zapewnienia sta³ej ³¹czno�ci miêdzy
So³ectwem, a Rad¹ Gminy i Wójtem Gminy, mieszkañcy So³ec-
twa wybieraj¹ ze swego grona So³tysa i Radê So³eck¹. Wybór na
now¹ kadencjê odbywa siê na Zebraniu Wiejskim zwo³ywanym
przez Wójta Gminy.

2. Pe³nienie funkcji So³tysa ma charakter spo³eczny, jed-
nak¿e za dokonywanie poboru nale¿no�ci finansowych So³tys
otrzymuje wynagrodzenie - inkaso zgodnie z uchwa³¹ Rady Gminy
w tym zakresie.

§10. Do obowi¹zków So³tysa nale¿y:
1. Organizowanie i koordynowanie inicjatyw i przedsiêwziêæ

spo³ecznych maj¹cych na celu poprawy warunków ¿ycia miej-
scowej ludno�ci.
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2. Reprezentowanie So³ectwa wobec w³adz, instytucji, or-
ganizacji, osób fizycznych i prawnych.

3. Zwo³ywanie Zebrañ Wiejskich.
4. Zwo³ywanie i przewodniczenie Radzie So³eckiej.
5. Kierowanie realizacj¹ uchwa³ organów Gminy, Zebra-

nia Wiejskiego w odniesieniu do So³ectwa,
6. Prowadzenie zarz¹du, administracji i gospodarki tymi

sk³adnikami mienia (w tym �rodkami finansowymi), które Gmi-
na przekaza³a So³ectwu do korzystania,

7. Opiniowanie wniosków mieszkañców So³ectwa doty-
cz¹cych udzielanych ulg z zakresu podatków, op³at i innych na-
le¿no�ci.

8. Potwierdzanie okoliczno�ci, które przy za³atwianiu spra-
wa przez mieszkañców wymagaj¹ przepisy prawa.

9. Wystêpowanie z wnioskami dotycz¹cymi potrzeb So-
³ectwa i jego mieszkañców oraz prowadzenie dzia³alno�ci inter-
wencyjnej w tym zakresie.

10. Sporz¹dzanie sprawozdania z dzia³alno�ci So³ectwa i
rozliczeñ z dzia³alno�ci finansowej.

11. Prowadzenie dokumentacji So³ectwa zawieraj¹cej:
- Statut So³ectwa,
- protoko³y z Zebrañ Wiejskich i Rady So³eckiej,
- sprawozdania i rozliczenia,
- inne dokumenty dotycz¹ce So³ectwa.
12. Wykonanie innych zadañ nale¿¹cych do So³tysa z mocy

ogólnie obowi¹zuj¹cych przepisów, m.in. w zakresie obronno-
�ci, ochrony przeciwpo¿arowej, z inkasa niektórych podatków i
op³at, zapobieganie klêskom ¿ywio³owym oraz usuwania ich
skutków.

§11. 1. So³tys uczestniczy w sesjach Rady Gminy bez pra-
wa g³osowania.

2. Ma prawo zg³aszaæ wnioski, zabieraæ g³os w dyskusji
zgodnie z regulaminem Rady i porz¹dkiem obrad.

3. Uczestniczy w pracach zwi¹zanych z dzia³alno�ci¹ So-
³ectwa.

4. Wójt zaprasza So³tysa na narady, na których rozpatrywa-
ne s¹ istotne sprawy dotycz¹ce So³ectwa.

5. W przypadku za³atwienia spraw dotycz¹cych So³ectwa
So³tysowi przys³uguje zwrot kosztów podró¿y na zasadach ogól-
nych.

§12.1. Dzia³alno�æ So³tysa wspomaga Rada So³ecka. Ilo-
�ciowy sk³ad Rady ustala Zebranie Wiejskie.

2. Rada So³ecka:
- wspó³dzia³a z so³tysami w prowadzeniu i za³atwianiu

spraw So³ectwa,
- podejmuje inicjatywy dotycz¹ce przeznaczenia �rodków

finansowych na cele So³ectwa,
- inicjuje dzia³ania spo³ecznie u¿yteczne dla So³ectwa i

jego mieszkañców,
- przygotowuje Zebranie Wiejskie i sporz¹dza projekty

uchwa³ tych zebrañ,
- pe³ni rolê komitetu czynów spo³ecznych,
- pracuje pod przewodnictwem So³tysa,
3. Zebrania Rady So³eckiej odbywaj¹ siê w miarê potrzeb,

nie rzadziej ni¿ raz na kwarta³,
4. Radny wybrany z okrêgu obejmuj¹cego So³ectwo ma

obowi¹zek uczestniczyæ w posiedzeniu Rady So³eckiej z g³o-
sem doradczym.

5. Z dzia³alno�ci Rady So³eckiej So³tys sk³ada sprawoz-
danie na Zebraniu Wiejskim.

Rozdzia³ IV
Zasady i tryb zwo³ywania Zebrañ Wiejskich oraz wa-

runki wa¿no�ci podejmowania uchwa³

§13. 1. Prawo do udzia³u w Zebraniu Wiejskim i g³osowa-
niu maj¹ wszyscy pe³noletni mieszkañcy So³ectwa,

2. W Zebraniu mog¹ uczestniczyæ bez g³osu stanowi¹ce-
go przedstawiciele instytucji, które funkcjonuj¹ na terenie So-
³ectwa, lub których dzia³alno�æ jest przedmiotem obrad.

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

nych do udzia³u w Zebraniu,
3) na wniosek Rady Gminy lub Wójta Gminy.

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

2. Termin, czas, miejsce i porz¹dek Zebrania Wiejskiego
So³tys podaje do wiadomo�ci mieszkañców So³ectwa co naj-
mniej na 7 dni przed wyznaczon¹ dat¹ Zebrania poprzez rozpla-
katowanie obwieszczeñ na tablicy og³oszeñ w So³ectwie i w inny
sposób przyjêty w So³ectwie Pokój.

3. Zebranie Wiejskie zwo³ywane na wniosek mieszkañ-
ców, Rady Gminy lub Wójta Gminy winno odbyæ siê w terminie
7 dni, chyba ¿e wnioskodawca proponuje termin pó�niejszy.

§16. 1. Zebranie Wiejskie jest wa¿ne, gdy mieszkañcy So-
³ectwa zostali o nim prawid³owo zawiadomieni, zgodnie z §15
ust.2.

2. Zebranie Wiejskie otwiera i prowadzi So³tys lub osoba
wybrana przez uczestników Zebrania.

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

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

5. Obowi¹zkiem So³tysa jest zapewnienie referentów
spraw rozpatrywanych na Zebraniu. W przypadku powstania trud-
no�ci, winien zwróciæ siê do Przewodnicz¹cego Rady lub Wójta
Gminy o pomoc, którzy wyznaczaj¹ w tym celu radnych lub pra-
cowników Urzêdu Gminy.

§17. W celu udzielenia So³tysowi sta³ej pomocy w przygo-
towaniu materia³ów i w organizacji Zebrañ, Wójt Gminy wyzna-
cza poszczególnych pracowników Urzêdu Gminy do kontaktów z
So³ectwem.

§18. 1. Zebranie Wiejskie jest uprawnione do podejmo-
wania uchwa³ w obecno�ci co najmniej 1/10 uprawnionych do
g³osowania osób i stale zamieszkuj¹cych w So³ectwie.

2. W przypadku braku okre�lonego w ust.1 quorum, na-
stêpne Zebranie Wiejskie odbywa siê po up³ywie 30 minut od
wyznaczonego I terminu Zebrania i jest wa¿ne bez wzglêdu na
ilo�æ bior¹cych w nim osób.

3. Uchwa³y Zebrania Wiejskiego zapadaj¹ zwyk³¹ wiêk-
szo�ci¹ g³osów, tzn. liczba g³osów "za" musi byæ wiêksza od
liczby g³osów "przeciw".

4. G³osowanie odbywa siê w sposób jawny, chyba ¿e prze-
pis prawa stanowi, ¿e g³osowanie odbywa siê w sposób tajny.

5. Obrady Zebrania s¹ protoko³owane. Protokó³ i uchwa³y
podpisuje So³tys lub osoba prowadz¹ca Zebranie. Uchwa³y s¹
podawane do publicznej wiadomo�ci w sposób zwyczajowo
przyjêty.

6. Prawo wgl¹du do protoko³u i robienia notatek (wyci¹-
gów) maj¹ wszyscy mieszkañcy So³ectwa, radni, cz³onkowie
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Komisji Rewizyjnej, przedstawiciele instytucji dzia³aj¹cych na
wsi i obs³uguj¹cych wie�.

Rozdzia³ V
Tryb wyboru i odwo³ania So³tysa oraz Rady So³eckiej

§19.1. Zebranie Wiejskie, na którym ma byæ dokonany
wybór So³tysa i cz³onków Rady So³eckiej, zwo³uje Wójt Gminy. W
tym celu Wójt okre�la miejsce, dzieñ i godzinê Zebrania Wiej-
skiego oraz proponuje porz¹dek obrad Zebrania. Przewodni-
cz¹cego obrad wybiera Zebranie Wiejskie.

2. O zwo³aniu Zebrania Wiejskiego dla wyboru So³tysa
podaje siê do wiadomo�ci mieszkañców So³ectwa co najmniej
na 7 dni przed wyznaczon¹ dat¹ Zebrania, w sposób zwyczajo-
wo przyjêty w So³ectwie, zgodnie z §15 ust.2.

3. Porz¹dek dzienny Zebrania przewiduje:
- sprawozdanie z dzia³alno�ci So³tysa za czas kadencji,
- wybór komisji skrutacyjnej,
- wybór So³tysa,
- wybór Rady So³eckiej,
- pytania i wolne wnioski.

§20. 1. Dla wykonania wa¿nego wyboru So³tysa i Rady
So³eckiej, na Zebraniu Wiejskim wymagana jest osobista obec-
no�æ co najmniej 1/10 sta³ych mieszkañców So³ectwa upraw-
nionych do g³osowania. Liczbê sta³ych mieszkañców So³ectwa
okre�la Wójt Gminy na podstawie dokumentów ewidencji lud-
no�ci.

2. O ile w wyznaczonym terminie nie uzyskano obecno�ci
wymaganej liczby mieszkañców, wybory w II terminie mog¹ byæ
przeprowadzone bez wzglêdu na liczbê obecnych na Zebraniu,
po up³ywie 30 minut.

3. Zebranie Wiejskie na którym przeprowadza siê wybory,
mo¿e postanowiæ o obowi¹zku podpisania listy obecno�ci przez
uczestników Zebrania uprawnionych do g³osowania.

§21. 1. So³tys i Rada So³ecka s¹ wybierani w g³osowaniu
tajnym, bezpo�rednim, spo�ród nieograniczonej liczby kandy-
datów przez sta³ych mieszkañców So³ectwa uprawnionych do
g³osowania.

2. Kandydatów na So³tysa i cz³onków Rady So³eckiej zg³a-
szaj¹ osoby uprawnione do g³osowania bezpo�rednio w trak-
cie obrad zebrania wyborczego ustnie lub przed zebraniem na
pi�mie.

Kandydatami mog¹ byæ wy³¹cznie stali mieszkañcy So-
³ectwa posiadaj¹cy prawo g³osowania.

3. Warunkiem przyjêcia kandydatury jest zgoda kandydata
wyra¿ona ustnie w czasie obrad Zebrania lub na pi�mie w razie
nieobecno�ci kandydata.

4. Zg³aszaj¹cy kandydata jest zobowi¹zany uzasadniæ
swoja propozycjê.

§22.1. Wybory przeprowadza Komisja Skrutacyjna w sk³a-
dzie 3-osobowym, wybrana spo�ród uprawnionych uczestników
Zebrania. Cz³onkiem Komisji Skrutacyjnej nie mo¿e byæ osoba
kandyduj¹ca na So³tysa lub cz³onka Rady So³eckiej.

2. Do zadañ Komisji Skrutacyjnej nale¿y:
1) przyjêcie zg³oszeñ kandydatów,
2) przeprowadzenie tajnego g³osowania,
3) ustalenie wyników wyboru,
4) og³oszenie wyników wyboru,
5) sporz¹dzenie protoko³u o wynikach wyborów.
3. W pierwszej kolejno�ci nale¿y przeprowadziæ wybór

So³tysa, a w drugiej kolejno�ci przeprowadza siê wybory cz³on-
ków Rady So³eckiej.

4. Uprawnieni do g³osowania mieszkañcy So³ectwa g³o-
suj¹ kartami do g³osowania przygotowanymi przez Komisjê
Skrutacyjn¹. Kartki te winny byæ opatrzone pieczêci¹ Rady Gminy.

5. W g³osowaniu na So³tysa i cz³onków Rady So³eckiej
g³osuj¹cy dokonuj¹ skre�leñ wymaganej ilo�ci osób na karcie
do g³osowania.

6. Niewa¿ne s¹ g³osy na kartach:
- ca³kowicie przedartych,
- bez pieczêci Rady Gminy,
- na których umieszczono wiêcej kandydatów ni¿ miejsc,
- innych nie przygotowanych przez Komisjê Skrutacyjn¹.
7. Za wybranych uwa¿a siê tych kandydatów, którzy uzy-

skali najwiêksz¹ liczbê g³osów.
8. Protokó³ o wynikach wyboru podpisuj¹ cz³onkowie Ko-

misji Skrutacyjnej oraz przewodnicz¹cy Zebrania.
9. Protokó³ z Zebrania podpisuje Przewodnicz¹cy Zebra-

nia oraz protokolant.

§23.1. So³tys i cz³onkowie Rady So³eckiej s¹ bezpo�red-
nio odpowiedzialni przed Zebraniem Wiejskim. Mog¹ byæ przez
Zebranie Wiejskie odwo³ani przed up³ywem kadencji, je¿eli nie
wykonuj¹ swoich obowi¹zków, naruszaj¹ postanowienia Statu-
tu i uchwa³ Zebrania Wiejskiego lub dopu�cili siê czynu dys-
kwalifikuj¹cego ich w opinii �rodowiska.

2. Je¿eli So³tys nie wywi¹zuje siê ze swoich obowi¹zków,
Wójt Gminy wystêpuje do Rady So³eckiej o zwo³anie Zebrania
Wiejskiego w sprawie odwo³ania So³tysa.

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

4. Odwo³anie So³tysa i Rady So³eckiej odbywa siê w trybie
ustalonym dla wyboru.

§24.1. W przypadku odwo³ania lub ust¹pienia So³tysa, Wójt
Gminy zwo³uje w terminie 30 dni 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

§25. 1. So³ectwo samodzielnie prowadzi gospodarkê fi-
nansow¹ na podstawie rocznego planu rzeczowo-finansowe-
go, w ramach bud¿etu Gminy.

2. Dochody So³ectwa stanowi¹:
- udzia³ w bud¿ecie Gminy
- przychody w³asne pochodz¹ce z najmu i dzier¿awy lokali

oraz imprez
- dotacje celowe z bud¿etu
- dobrowolne wp³aty osób fizycznych i prawnych
- saldo ze �rodków roku ubieg³ego.
3. �rodki finansowe So³ectwa przeznacza siê na:
- dofinansowanie czynów spo³ecznych
- wyposa¿enie obiektów bêd¹cych  w zarz¹dzie So³ectwa
- remont i utrzymanie dróg gminnych
- utrzymanie i konserwacjê mienia gminnego przekaza-

nego w zarz¹d So³ectwu
- dzia³alno�æ kulturaln¹, o�wiatow¹ i sportow¹
- dzia³alno�æ organu So³ectwa i obs³ugê techniczn¹ - kan-

celarii oraz finansow¹ (delegacje s³u¿bowe).
4. Ksiêgowo�æ dochodów i wydatków prowadzi Urz¹d

Gminy.
5. So³ectwo mo¿e podejmowaæ zobowi¹zania do wysoko-

�ci posiadanych �rodków.
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§26.1.   So³ectwo mo¿e zarz¹dzaæ przekazanym mu przez
Radê Gminy odrêbn¹ uchwa³¹  mieniem   Gminy.

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

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

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

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

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

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

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

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

Rozdzia³ VII
Nadzór nad dzia³alno�ci¹ So³ectwa

§27.1. Nadzór nad dzia³alno�ci¹ sprawowany jest na pod-
stawie kryterium zgodno�ci z prawem, celowo�ci, rzetelno�ci i
gospodarno�ci.

2. Rada Gminy poprzez rozpatrywanie sprawozdañ z dzia-
³alno�ci gospodarczej, finansowej i spo³ecznej So³ectwa oraz
dokonywanie oceny stanu So³ectwa na sesji.

3. Kontrolê sprawuje Wójt, troszcz¹c siê, aby mienie prze-
kazane So³ectwu nie by³o nara¿one na szkody i uszczuplenia.

4. Skarbnik Gminy sprawuje kontrolê nad dzia³alno�ci¹
finansow¹ So³ectwa.

5. Inwestycje i remonty prowadzone w So³ectwie musz¹
byæ nadzorowane przez inspektora nadzoru, wyznaczonego przez
Wójta Gminy.

§28. 1. Organ wykonawczy Gminy i podporz¹dkowane
Gminie jednostki organizacyjne s¹ zobowi¹zane uwzglêdniæ i
realizowaæ uchwa³y i opinie samorz¹du So³ectwa, udzielaj¹c
odpowiedzi w ci¹gu 14 dni, a w razie zajêcia odmiennego sta-
nowiska przedstawiæ je wraz z uzasadnieniem.

2. Wójt, je¿eli uzna uchwa³y i opinie organów So³ectwa za
wykraczaj¹ce poza zakres przekazanych im kompetencji lub
sprzeczne z prawem - powinien wstrzymaæ ich realizacjê.

3. Organy So³ectwa mog¹ wnie�æ sprzeciw do Rady Gmi-
ny na postêpowanie sprzeczne z ust.1 i 2 , gdy narusza ono
istotne interesy mieszkañców. Sprzeciw powinien zawieraæ opis
sprawy i konkretne zarzuty.

4. Rada Gminy badaj¹c sprzeciw:
1/ uznaje jego zgodno�æ lub
2/  w razie nieuwzglêdnienia sprzeciwu podejmuje uchwa-

³ê o wstrzymaniu rozstrzygniêcia okre�lonego w ust.1 i 2 wnosi
sprawê pod obrady Rady Gminy , której uchwa³a ostatecznie
rozstrzyga sprawê.

Rozdzia³ VIII
Postanowienia koñcowe

§29. Zmiany Statutu dokonuje Rada Gminy w trybie okre-
�lonym dla jego uchwalenia.

Za³¹cznik nr 11
do uchwa³y Nr IV/31/2003

Rady Gminy w Pokoju
z dnia 10 lutego 2003 r.

STATUT SO£ECTWA

Rozdzia³ I
Nazwa i teren dzia³ania

§1. 1. So³ectwo Siedlice jest jednostk¹ pomocnicz¹ Gmi-
ny Pokój.

§2.1. Ogó³ mieszkañców So³ectwa Siedlice stanowi Sa-
morz¹d Mieszkañców So³ectwa.

2. Nazwa Samorz¹du Mieszkañców brzmi: Samorz¹d
Mieszkañców wsi Siedlice.

§3. 1. So³ectwo Siedlice 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.)

- uchwa³y Nr XVII/116/2000 z dnia 28 lutego 2000 r. w spra-
wie uchwalenia Statutu Gminy Pokój.

- niniejszego Statutu.

§4. Teren dzia³ania So³ectwa obejmuje wie�: Siedlice.

Rozdzia³ II
Organizacja i zakres dzia³ania

§5. 1. Organy So³ectwa:
1) Zebranie Wiejskie, jako organ uchwa³odawczy So³ec-

twa,
2) So³tys - jako organ wykonawczy, wspomagany przez

Radê So³eck¹.
2. Kadencja So³tysa i Rady So³eckiej powo³anych przez

Zebranie Wiejskie trwa 4 lata, licz¹c od daty ich wyborów.
3. Wybory So³tysa i Rady So³eckiej zarz¹dza Rada Gminy,

w terminie do 4 m-cy po up³ywie ich kadencji.

§6. 1. Do zadañ Samorz¹du So³ectwa Siedlice nale¿¹
wszystkie sprawy publiczne o znaczeniu miejscowym nie za-
strze¿one ustawami lub uchwa³ami Rady Gminy dla innych pod-
miotów:

- rozpatrywanie spraw socjalno-bytowych, kulturalnych,
opieki zdrowotnej, sportu i wypoczynku,

- organizowanie samopomocy i wspólnych dzia³añ na
rzecz mieszkañców,

- utrzymanie porz¹dku, ³adu i estetyki wsi,
- budowa, utrzymanie, remonty urz¹dzeñ komunalnych,

obiektów kulturowych, o�wiatowych itp.,
- budowa i konserwacja dróg, placów, mostów itp.,
- u¿ytkowanie i zarz¹dzanie mieniem gminnym przekaza-

nym wsi,
- prowadzenie gospodarki finansowej w ramach bud¿etu

Gminy,
- wystêpowanie w sprawach s¹dowych,
- opiniowanie:
  ~ planów przestrzennego zagospodarowania wsi,
~ wszystkich spraw dotycz¹cych mieszkañców,

  ~ projektów uchwa³ Rady Gminy dotycz¹cych wsi,
  ~ organizacji i godzin pracy �wietlic, bibliotek,
- wystêpowanie do organów Gminy o rozpatrzenie spraw,

których za³atwienie wykracza poza w³asne mo¿liwo�ci So³ec-
twa.
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2. Kontrola spo³eczna polega na wyra¿eniu stosunku do
problemu osób i spraw dotycz¹cych So³ectwa.

3. Rada Gminy przeka¿e So³ectwu sk³adniki mienia gmin-
nego do korzystania po otrzymaniu wniosku w formie uchwa³y
Zebrania Wiejskiego,  dotycz¹cego mo¿liwo�ci przejêcia z mie-
nia gminnego nieruchomo�ci do zarz¹dzania i pobierania po-
¿ytków.

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

terenów bêd¹cych w gestii So³ectwa, w uzgodnieniu z Wójtem
Gminy, który zawiera umowy,

2) organizowania na terenie So³ectwa imprez, wystaw,
koncertów i konkursów z zachowaniem ogólnie obowi¹zuj¹cych
przepisów.

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

1) wybór i odwo³anie So³tysa,
2) wybór i odwo³anie Rady So³eckiej,
3) uchwalanie rocznego planu rzeczowo-finansowego oraz

dokonywania zmian,
4) przyjmowanie sprawozdañ finansowych, przy czym nie

przyjêcie sprawozdania, jest równoznaczne z wnioskiem o od-
wo³anie So³tysa,

5) opiniowanie o prawach w³asno�ci, u¿ytkowania lub w
innych sprawach rzeczowych i maj¹tkowych zwanych mieniem
Gminy,

6) opiniowanie celowo�ci utworzenia, poszerzenia i likwi-
dacji So³ectwa lub powo³ania jednostek ni¿szego rzêdu,

7) opiniowanie spraw dotycz¹cych So³ectwa,  z którym zwró-
ci siê Rada lub Wójt Gminy, So³ectwo zobowi¹zane jest udzieliæ
opinii, odpowiedzi w terminie 14 dni od dnia dorêczenia ich
So³tysowi.

§8.1. Uchwa³y i opinie Zebrania Wiejskiego So³tys prze-
kazuje Wójtowi Gminy.

2. Wójt Gminy w zale¿no�ci od charakteru sprawy, za³a-
twia je we w³asnym zakresie lub przekazuje do rozpatrzenia na
sesji Rady Gminy.

3. O sposobie za³atwienia spraw Wójt informuje So³tysa
w terminie 14 dni od dnia dorêczenia sprawy. Informacja ta win-
na byæ podana do publicznej wiadomo�ci w sposób zwyczajo-
wo przyjêty.

Do realizacji wspólnych przedsiêwziêæ Samorz¹d Miesz-
kañców So³ectwa nawi¹zuje wspó³pracê z samorz¹dami miesz-
kañców s¹siednich so³ectw, zawiera porozumienie okre�laj¹ce
zakres i sposób wykonania wspólnych zadañ, mo¿e podejmo-
waæ wspólnie uchwa³y.

Rozdzia³ III
So³tys i Rada So³ecka

§9. 1. W celu rozwijania aktywno�ci spo³ecznej i gospo-
darczej w So³ectwie oraz zapewnienia sta³ej ³¹czno�ci miêdzy
So³ectwem, a Rad¹ Gminy i Wójtem Gminy, mieszkañcy So³ec-
twa wybieraj¹ ze swego grona So³tysa i Radê So³eck¹. Wybór
na now¹ kadencjê odbywa siê na Zebraniu Wiejskim zwo³ywa-
nym przez Wójta Gminy.

2. Pe³nienie funkcji So³tysa ma charakter spo³eczny, jed-
nak¿e za dokonywanie poboru nale¿no�ci finansowych So³tys
otrzymuje wynagrodzenie - inkaso zgodnie z uchwa³¹ Rady
Gminy w tym zakresie.

§10. Do obowi¹zków So³tysa nale¿y:
1. Organizowanie i koordynowanie inicjatyw i przedsiê-

wziêæ spo³ecznych maj¹cych na celu poprawy warunków ¿ycia
miejscowej ludno�ci.

2. Reprezentowanie So³ectwa wobec w³adz, instytucji, or-
ganizacji, osób fizycznych i prawnych.

3. Zwo³ywanie Zebrañ Wiejskich.
4. Zwo³ywanie i przewodniczenie Radzie So³eckiej.
5. Kierowanie realizacj¹ uchwa³ organów Gminy, Zebra-

nia Wiejskiego w odniesieniu do So³ectwa,
6. Prowadzenie zarz¹du, administracji i gospodarki tymi

sk³adnikami mienia (w tym �rodkami finansowymi), które Gmi-
na przekaza³a So³ectwu do korzystania,

7. Opiniowanie wniosków mieszkañców So³ectwa doty-
cz¹cych udzielanych ulg z zakresu podatków, op³at i innych na-
le¿no�ci.

8. Potwierdzanie okoliczno�ci, które przy za³atwianiu spra-
wa przez mieszkañców wymagaj¹ przepisy prawa.

9. Wystêpowanie z wnioskami dotycz¹cymi potrzeb So-
³ectwa i jego mieszkañców oraz prowadzenie dzia³alno�ci inter-
wencyjnej w tym zakresie.

10. Sporz¹dzanie sprawozdania z dzia³alno�ci So³ectwa i
rozliczeñ z dzia³alno�ci finansowej.

11. Prowadzenie dokumentacji So³ectwa zawieraj¹cej:
- Statut So³ectwa,
- protoko³y z Zebrañ Wiejskich i Rady So³eckiej,
- sprawozdania i rozliczenia,
- inne dokumenty dotycz¹ce So³ectwa.
12. Wykonanie innych zadañ nale¿¹cych do So³tysa z mocy

ogólnie obowi¹zuj¹cych przepisów, m.in. w zakresie obronno-
�ci, ochrony przeciwpo¿arowej, z inkasa niektórych podatków i
op³at, zapobieganie klêskom ¿ywio³owym oraz usuwania ich
skutków.

§11. 1. So³tys uczestniczy w sesjach Rady Gminy bez pra-
wa g³osowania.

2. Ma prawo zg³aszaæ wnioski, zabieraæ g³os w dyskusji
zgodnie z regulaminem Rady i porz¹dkiem obrad.

3. Uczestniczy w pracach zwi¹zanych z dzia³alno�ci¹ So-
³ectwa.

4. Wójt zaprasza So³tysa na narady, na których rozpatrywa-
ne s¹ istotne sprawy dotycz¹ce So³ectwa.

5. W przypadku za³atwienia spraw dotycz¹cych So³ectwa
So³tysowi przys³uguje zwrot kosztów podró¿y na zasadach ogól-
nych.

§12.1. Dzia³alno�æ So³tysa wspomaga Rada So³ecka. Ilo-
�ciowy sk³ad Rady ustala Zebranie Wiejskie.

2. Rada So³ecka:
- wspó³dzia³a z so³tysami w prowadzeniu i za³atwianiu

spraw So³ectwa,
- podejmuje inicjatywy dotycz¹ce przeznaczenia �rodków

finansowych na cele So³ectwa,
- inicjuje dzia³ania spo³ecznie u¿yteczne dla So³ectwa i

jego mieszkañców,
- przygotowuje Zebranie Wiejskie i sporz¹dza projekty

uchwa³ tych zebrañ,
- pe³ni rolê komitetu czynów spo³ecznych,
- pracuje pod przewodnictwem So³tysa,
3. Zebrania Rady So³eckiej odbywaj¹ siê w miarê potrzeb,

nie rzadziej ni¿ raz na kwarta³,
4. Radny wybrany z okrêgu obejmuj¹cego So³ectwo (ma

obowi¹zek uczestniczyæ) w posiedzeniu Rady So³eckiej z g³o-
sem doradczym.

5. Z dzia³alno�ci Rady So³eckiej So³tys sk³ada sprawoz-
danie na Zebraniu Wiejskim.
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Rozdzia³ IV
Zasady i tryb zwo³ywania Zebrañ Wiejskich oraz wa-

runki wa¿no�ci podejmowania uchwa³

§13. 1. Prawo do udzia³u w Zebraniu Wiejskim i g³osowa-
niu maj¹ wszyscy pe³noletni mieszkañcy So³ectwa,

2. W Zebraniu mog¹ uczestniczyæ bez g³osu stanowi¹ce-
go przedstawiciele instytucji, które funkcjonuj¹ na terenie So-
³ectwa, lub których dzia³alno�æ jest przedmiotem obrad.

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

nych do udzia³u w Zebraniu,
3) na wniosek Rady Gminy lub Wójta Gminy.

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

2. Termin, czas, miejsce i porz¹dek Zebrania Wiejskiego
So³tys podaje do wiadomo�ci mieszkañców So³ectwa co naj-
mniej na 7 dni przed wyznaczon¹ dat¹ Zebrania poprzez rozpla-
katowanie obwieszczeñ na tablicy og³oszeñ w So³ectwie i w inny
sposób przyjêty w So³ectwie Siedlice.

3. Zebranie Wiejskie zwo³ywane na wniosek mieszkañ-
ców, Rady Gminy lub Wójta Gminy winno odbyæ siê w terminie 7
dni, chyba ¿e wnioskodawca proponuje termin pó�niejszy.

§16. 1. Zebranie Wiejskie jest wa¿ne, gdy mieszkañcy So-
³ectwa zostali o nim prawid³owo zawiadomieni, zgodnie z §15
ust.2.

2. Zebranie Wiejskie otwiera i prowadzi So³tys lub osoba
wybrana przez uczestników Zebrania.

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

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

5. Obowi¹zkiem So³tysa jest zapewnienie referentów
spraw rozpatrywanych na Zebraniu. W przypadku powstania trud-
no�ci, winien zwróciæ siê do Przewodnicz¹cego Rady lub Wójta
Gminy o pomoc, którzy wyznaczaj¹ w tym celu radnych lub pra-
cowników Urzêdu Gminy.

§17. W celu udzielenia So³tysowi sta³ej pomocy w przygo-
towaniu materia³ów i w organizacji Zebrañ, Wójt Gminy wyzna-
cza poszczególnych pracowników Urzêdu Gminy do kontaktów z
So³ectwem.

§18. 1. Zebranie Wiejskie jest uprawnione do podejmo-
wania uchwa³ w obecno�ci co najmniej 1/10 uprawnionych do
g³osowania osób i stale zamieszkuj¹cych w So³ectwie.

2. W przypadku braku okre�lonego w ust.1 quorum, na-
stêpne Zebranie Wiejskie odbywa siê po up³ywie 30 minut od
wyznaczonego I terminu Zebrania i jest wa¿ne bez wzglêdu na
ilo�æ bior¹cych w nim osób.

3. Uchwa³y Zebrania Wiejskiego zapadaj¹ zwyk³¹ wiêk-
szo�ci¹ g³osów, tzn. liczba g³osów "za" musi byæ wiêksza od
liczby g³osów "przeciw".

4. G³osowanie odbywa siê w sposób jawny, chyba ¿e prze-
pis prawa stanowi, ¿e g³osowanie odbywa siê w sposób tajny.

5. Obrady Zebrania s¹ protoko³owane. Protokó³ i uchwa³y
podpisuje So³tys lub osoba prowadz¹ca Zebranie. Uchwa³y s¹
podawane do publicznej wiadomo�ci w sposób zwyczajowo
przyjêty.

6. Prawo wgl¹du do protoko³u i robienia notatek (wyci¹-
gów) maj¹ wszyscy mieszkañcy So³ectwa, radni, cz³onkowie

Komisji Rewizyjnej, przedstawiciele instytucji dzia³aj¹cych na
wsi i obs³uguj¹cych wie�.

Rozdzia³ V
Tryb wyboru i odwo³ania So³tysa oraz Rady So³eckiej

§19.1. Zebranie Wiejskie, na którym ma byæ dokonany
wybór So³tysa i cz³onków Rady So³eckiej, zwo³uje Wójt Gminy. W
tym celu Wójt okre�la miejsce, dzieñ i godzinê Zebrania Wiej-
skiego oraz proponuje porz¹dek obrad Zebrania. Przewodni-
cz¹cego obrad wybiera Zebranie Wiejskie.

2. O zwo³aniu Zebrania Wiejskiego dla wyboru So³tysa
podaje siê do wiadomo�ci mieszkañców So³ectwa co najmniej
na 7 dni przed wyznaczon¹ dat¹ Zebrania, w sposób zwyczajo-
wo przyjêty w So³ectwie, zgodnie z §15 ust.2.

3. Porz¹dek dzienny Zebrania przewiduje:
- sprawozdanie z dzia³alno�ci So³tysa za czas kadencji,
- wybór komisji skrutacyjnej,
- wybór So³tysa,
- wybór Rady So³eckiej,
- pytania i wolne wnioski.

§20. 1. Dla wykonania wa¿nego wyboru So³tysa i Rady
So³eckiej, na Zebraniu Wiejskim wymagana jest osobista obec-
no�æ co najmniej 1/10 sta³ych mieszkañców So³ectwa upraw-
nionych do g³osowania. Liczbê sta³ych mieszkañców So³ectwa
okre�la Wójt Gminy na podstawie dokumentów ewidencji lud-
no�ci.

2. O ile w wyznaczonym terminie nie uzyskano obecno�ci
wymaganej liczby mieszkañców, wybory w II terminie mog¹ byæ
przeprowadzone bez wzglêdu na liczbê obecnych na Zebraniu,
po up³ywie 30 minut.

3. Zebranie Wiejskie na którym przeprowadza siê wybory,
mo¿e postanowiæ o obowi¹zku podpisania listy obecno�ci przez
uczestników Zebrania uprawnionych do g³osowania.

§21. 1. So³tys i Rada So³ecka s¹ wybierani w g³osowaniu
tajnym, bezpo�rednim, spo�ród nieograniczonej liczby kandy-
datów przez sta³ych mieszkañców So³ectwa uprawnionych do
g³osowania.

2. Kandydatów na So³tysa i cz³onków Rady So³eckiej zg³a-
szaj¹ osoby uprawnione do g³osowania bezpo�rednio w trak-
cie obrad zebrania wyborczego ustnie lub przed zebraniem na
pi�mie.

Kandydatami mog¹ byæ wy³¹cznie stali mieszkañcy So-
³ectwa posiadaj¹cy prawo g³osowania.

3. Warunkiem przyjêcia kandydatury jest zgoda kandydata
wyra¿ona ustnie w czasie obrad Zebrania lub na pi�mie w razie
nieobecno�ci kandydata.

4. Zg³aszaj¹cy kandydata jest zobowi¹zany uzasadniæ
swoja propozycjê.

§22.1. Wybory przeprowadza Komisja Skrutacyjna w sk³a-
dzie 3-osobowym, wybrana spo�ród uprawnionych uczestników
Zebrania. Cz³onkiem Komisji Skrutacyjnej nie mo¿e byæ osoba
kandyduj¹ca na So³tysa lub cz³onka Rady So³eckiej.

2. Do zadañ Komisji Skrutacyjnej nale¿y:
1) przyjêcie zg³oszeñ kandydatów,
2) przeprowadzenie tajnego g³osowania,
3) ustalenie wyników wyboru,
4) og³oszenie wyników wyboru,
5) sporz¹dzenie protoko³u o wynikach wyborów.
3. W pierwszej kolejno�ci nale¿y przeprowadziæ wybór

So³tysa, a w drugiej kolejno�ci przeprowadza siê wybory cz³on-
ków Rady So³eckiej.
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4. Uprawnieni do g³osowania mieszkañcy So³ectwa g³o-
suj¹ kartami do g³osowania przygotowanymi przez Komisjê
Skrutacyjn¹. Kartki te winny byæ opatrzone pieczêci¹ Rady Gminy.

5. W g³osowaniu na So³tysa i cz³onków Rady So³eckiej
g³osuj¹cy dokonuj¹ skre�leñ wymaganej ilo�ci osób na karcie
do g³osowania.

6. Niewa¿ne s¹ g³osy na kartach:
- ca³kowicie przedartych,
- bez pieczêci Rady Gminy,
- na których umieszczono wiêcej kandydatów ni¿ miejsc,
- innych nie przygotowanych przez Komisjê Skrutacyjn¹.
7. Za wybranych uwa¿a siê tych kandydatów, którzy uzy-

skali najwiêksz¹ liczbê g³osów.
8. Protokó³ o wynikach wyboru podpisuj¹ cz³onkowie Ko-

misji Skrutacyjnej oraz przewodnicz¹cy Zebrania.
9. Protokó³ z Zebrania podpisuje Przewodnicz¹cy Zebra-

nia oraz protokolant.

§23.1. So³tys i cz³onkowie Rady So³eckiej s¹ bezpo�red-
nio odpowiedzialni przed Zebraniem Wiejskim. Mog¹ byæ przez
Zebranie Wiejskie odwo³ani przed up³ywem kadencji, je¿eli nie
wykonuj¹ swoich obowi¹zków, naruszaj¹ postanowienia Statu-
tu i uchwa³ Zebrania Wiejskiego lub dopu�cili siê czynu dys-
kwalifikuj¹cego ich w opinii �rodowiska.

2. Je¿eli So³tys nie wywi¹zuje siê ze swoich obowi¹zków,
Wójt Gminy wystêpuje do Rady So³eckiej o zwo³anie Zebrania
Wiejskiego w sprawie odwo³ania So³tysa.

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

4. Odwo³anie So³tysa i Rady So³eckiej odbywa siê w trybie
ustalonym dla wyboru.

§24.1. W przypadku odwo³ania lub ust¹pienia So³tysa, Wójt
Gminy zwo³uje w terminie 30 dni 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

§25. 1. So³ectwo samodzielnie prowadzi gospodarkê fi-
nansow¹ na podstawie rocznego planu rzeczowo-finansowe-
go, w ramach bud¿etu Gminy.

2. Dochody So³ectwa stanowi¹:
- udzia³ w bud¿ecie Gminy
- przychody w³asne pochodz¹ce z najmu i dzier¿awy lokali

oraz imprez
- dotacje celowe z bud¿etu
- dobrowolne wp³aty osób fizycznych i prawnych
- saldo ze �rodków roku ubieg³ego.
3. �rodki finansowe So³ectwa przeznacza siê na:
- dofinansowanie czynów spo³ecznych
- wyposa¿enie obiektów bêd¹cych  w zarz¹dzie So³ectwa
- remont i utrzymanie dróg gminnych
- utrzymanie i konserwacjê mienia gminnego przekaza-

nego w zarz¹d So³ectwu
- dzia³alno�æ kulturaln¹, o�wiatow¹ i sportow¹
- dzia³alno�æ organu So³ectwa i obs³ugê techniczn¹ - kan-

celarii oraz finansow¹ (delegacje s³u¿bowe).
4. Ksiêgowo�æ dochodów i wydatków prowadzi Urz¹d

Gminy.
5. So³ectwo mo¿e podejmowaæ zobowi¹zania do wysoko-

�ci posiadanych �rodków.

§26.1.   So³ectwo mo¿e zarz¹dzaæ przekazanym mu przez
Radê Gminy odrêbn¹ uchwa³¹  mieniem   Gminy.

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

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

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

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

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

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

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

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

Rozdzia³ VII
Nadzór nad dzia³alno�ci¹ So³ectwa

§27.1. Nadzór nad dzia³alno�ci¹ sprawowany jest na pod-
stawie kryterium zgodno�ci z prawem, celowo�ci, rzetelno�ci i
gospodarno�ci.

2. Rada Gminy poprzez rozpatrywanie sprawozdañ z dzia-
³alno�ci gospodarczej, finansowej i spo³ecznej So³ectwa oraz
dokonywanie oceny stanu So³ectwa na sesji.

3. Kontrolê sprawuje Wójt, troszcz¹c siê, aby mienie prze-
kazane So³ectwu nie by³o nara¿one na szkody i uszczuplenia.

4. Skarbnik Gminy sprawuje kontrolê nad dzia³alno�ci¹
finansow¹ So³ectwa.

5. Inwestycje i remonty prowadzone w So³ectwie musz¹
byæ nadzorowane przez inspektora nadzoru, wyznaczonego przez
Wójta Gminy.

§28. 1. Organ wykonawczy Gminy i podporz¹dkowane
Gminie jednostki organizacyjne s¹ zobowi¹zane uwzglêdniæ i
realizowaæ uchwa³y i opinie samorz¹du So³ectwa, udzielaj¹c
odpowiedzi w ci¹gu 14 dni, a w razie zajêcia odmiennego sta-
nowiska przedstawiæ je wraz z uzasadnieniem.

2. Wójt, je¿eli uzna uchwa³y i opinie organów So³ectwa za
wykraczaj¹ce poza zakres przekazanych im kompetencji lub
sprzeczne z prawem - powinien wstrzymaæ ich realizacjê.

3. Organy So³ectwa mog¹ wnie�æ sprzeciw do Rady Gmi-
ny na postêpowanie sprzeczne z ust.1 i 2 , gdy narusza ono
istotne interesy mieszkañców. Sprzeciw powinien zawieraæ opis
sprawy i konkretne zarzuty.

4. Rada Gminy badaj¹c sprzeciw:
1/ uznaje jego zgodno�æ lub
2/  w razie nieuwzglêdnienia sprzeciwu podejmuje uchwa-

³ê o wstrzymaniu rozstrzygniêcia okre�lonego w ust.1 i 2 wnosi
sprawê pod obrady Rady Gminy , której uchwa³a ostatecznie
rozstrzyga sprawê.

Rozdzia³ VIII
Postanowienia koñcowe

§29. Zmiany Statutu dokonuje Rada Gminy w trybie okre-
�lonym dla jego uchwalenia.
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Za³¹cznik nr 12
do uchwa³y Nr IV/31/2003

Rady Gminy w Pokoju
z dnia 10 lutego 2003 r.

STATUT SO£ECTWA

Rozdzia³ I
Nazwa i teren dzia³ania

§1. 1. So³ectwo Zawi�æ jest jednostk¹ pomocnicz¹ Gmi-
ny Pokój.

§2.1. Ogó³ mieszkañców So³ectwa Zawi�æ stanowi Sa-
morz¹d Mieszkañców So³ectwa.

2. Nazwa Samorz¹du Mieszkañców brzmi: Samorz¹d
Mieszkañców wsi Zawi�æ.

§3. 1. So³ectwo Zawi�æ 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.)

- uchwa³y Nr XVII/116/2000 z dnia 28 lutego 2000 r. w spra-
wie uchwalenia Statutu Gminy Pokój.

- niniejszego Statutu.

§4. Teren dzia³ania So³ectwa obejmuje wie�: Zawi�æ.

Rozdzia³ II
Organizacja i zakres dzia³ania

§5. 1. Organy So³ectwa:
1) Zebranie Wiejskie, jako organ uchwa³odawczy So³ec-

twa,
2) So³tys - jako organ wykonawczy, wspomagany przez

Radê So³eck¹.
2. Kadencja So³tysa i Rady So³eckiej powo³anych przez

Zebranie Wiejskie trwa 4 lata, licz¹c od daty ich wyborów.
3. Wybory So³tysa i Rady So³eckiej zarz¹dza Rada Gminy,

w terminie do 4 m-cy po up³ywie ich kadencji.

§6. 1. Do zadañ Samorz¹du So³ectwa Zawi�æ nale¿¹
wszystkie sprawy publiczne o znaczeniu miejscowym nie za-
strze¿one ustawami lub uchwa³ami Rady Gminy dla innych pod-
miotów:

- rozpatrywanie spraw socjalno-bytowych, kulturalnych,
opieki zdrowotnej, sportu i wypoczynku,

- organizowanie samopomocy i wspólnych dzia³añ na
rzecz mieszkañców,

- utrzymanie porz¹dku, ³adu i estetyki wsi,
- budowa, utrzymanie, remonty urz¹dzeñ komunalnych,

obiektów kulturowych, o�wiatowych itp.,
- budowa i konserwacja dróg, placów, mostów itp.,
- u¿ytkowanie i zarz¹dzanie mieniem gminnym przekaza-

nym wsi,
- prowadzenie gospodarki finansowej w ramach bud¿etu

Gminy,
- wystêpowanie w sprawach s¹dowych,
- opiniowanie:
  ~ planów przestrzennego zagospodarowania wsi,
~ wszystkich spraw dotycz¹cych mieszkañców,

  ~ projektów uchwa³ Rady Gminy dotycz¹cych wsi,
  ~ organizacji i godzin pracy �wietlic, bibliotek,
- wystêpowanie do organów Gminy o rozpatrzenie spraw,

których za³atwienie wykracza poza w³asne mo¿liwo�ci So³ec-
twa.

2. Kontrola spo³eczna polega na wyra¿eniu stosunku do
problemu osób i spraw dotycz¹cych So³ectwa.

3. Rada Gminy przeka¿e So³ectwu sk³adniki mienia gmin-
nego do korzystania po otrzymaniu wniosku w formie uchwa³y
Zebrania Wiejskiego,  dotycz¹cego mo¿liwo�ci przejêcia z mie-
nia gminnego nieruchomo�ci do zarz¹dzania i pobierania po-
¿ytków.

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

terenów bêd¹cych w gestii So³ectwa, w uzgodnieniu z Wójtem
Gminy, który zawiera umowy,

2) organizowania na terenie So³ectwa imprez, wystaw,
koncertów i konkursów z zachowaniem ogólnie obowi¹zuj¹cych
przepisów.

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

1) wybór i odwo³anie So³tysa,
2) wybór i odwo³anie Rady So³eckiej,
3) uchwalanie rocznego planu rzeczowo-finansowego oraz

dokonywania zmian,
4) przyjmowanie sprawozdañ finansowych, przy czym nie

przyjêcie sprawozdania, jest równoznaczne z wnioskiem o od-
wo³anie So³tysa,

5) opiniowanie o prawach w³asno�ci, u¿ytkowania lub w
innych sprawach rzeczowych i maj¹tkowych zwanych mieniem
Gminy,

6) opiniowanie celowo�ci utworzenia, poszerzenia i likwi-
dacji So³ectwa lub powo³ania jednostek ni¿szego rzêdu,

7) opiniowanie spraw dotycz¹cych So³ectwa,  z którym zwró-
ci siê Rada lub Wójt Gminy, So³ectwo zobowi¹zane jest udzieliæ
opinii, odpowiedzi w terminie 14 dni od dnia dorêczenia ich
So³tysowi.

§8.1. Uchwa³y i opinie Zebrania Wiejskiego So³tys prze-
kazuje Wójtowi Gminy.

2. Wójt Gminy w zale¿no�ci od charakteru sprawy, za³a-
twia je we w³asnym zakresie lub przekazuje do rozpatrzenia na
sesji Rady Gminy.

3. O sposobie za³atwienia spraw Wójt informuje So³tysa
w terminie 14 dni od dnia dorêczenia sprawy. Informacja ta win-
na byæ podana do publicznej wiadomo�ci w sposób zwyczajo-
wo przyjêty.

Do realizacji wspólnych przedsiêwziêæ Samorz¹d Miesz-
kañców So³ectwa nawi¹zuje wspó³pracê z samorz¹dami miesz-
kañców s¹siednich so³ectw, zawiera porozumienie okre�laj¹ce
zakres i sposób wykonania wspólnych zadañ, mo¿e podejmo-
waæ wspólnie uchwa³y.

Rozdzia³ III
So³tys i Rada So³ecka

§9. 1. W celu rozwijania aktywno�ci spo³ecznej i gospo-
darczej w So³ectwie oraz zapewnienia sta³ej ³¹czno�ci miêdzy
So³ectwem, a Rad¹ Gminy i Wójtem Gminy, mieszkañcy So³ec-
twa wybieraj¹ ze swego grona So³tysa i Radê So³eck¹. Wybór
na now¹ kadencjê odbywa siê na Zebraniu Wiejskim zwo³ywa-
nym przez Wójta Gminy.

2. Pe³nienie funkcji So³tysa ma charakter spo³eczny, jed-
nak¿e za dokonywanie poboru nale¿no�ci finansowych So³tys
otrzymuje wynagrodzenie - inkaso zgodnie z uchwa³¹ Rady
Gminy w tym zakresie.

§10. Do obowi¹zków So³tysa nale¿y:
1. Organizowanie i koordynowanie inicjatyw i przedsiê-

wziêæ spo³ecznych maj¹cych na celu poprawy warunków ¿ycia
miejscowej ludno�ci.
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2. Reprezentowanie So³ectwa wobec w³adz, instytucji, or-
ganizacji, osób fizycznych i prawnych.

3. Zwo³ywanie Zebrañ Wiejskich.
4. Zwo³ywanie i przewodniczenie Radzie So³eckiej.
5. Kierowanie realizacj¹ uchwa³ organów Gminy, Zebra-

nia Wiejskiego w odniesieniu do So³ectwa,
6. Prowadzenie zarz¹du, administracji i gospodarki tymi

sk³adnikami mienia (w tym �rodkami finansowymi), które Gmi-
na przekaza³a So³ectwu do korzystania,

7. Opiniowanie wniosków mieszkañców So³ectwa doty-
cz¹cych udzielanych ulg z zakresu podatków, op³at i innych na-
le¿no�ci.

8. Potwierdzanie okoliczno�ci, które przy za³atwianiu spra-
wa przez mieszkañców wymagaj¹ przepisy prawa.

9. Wystêpowanie z wnioskami dotycz¹cymi potrzeb So-
³ectwa i jego mieszkañców oraz prowadzenie dzia³alno�ci inter-
wencyjnej w tym zakresie.

10. Sporz¹dzanie sprawozdania z dzia³alno�ci So³ectwa i
rozliczeñ z dzia³alno�ci finansowej.

11. Prowadzenie dokumentacji So³ectwa zawieraj¹cej:
- Statut So³ectwa,
- protoko³y z Zebrañ Wiejskich i Rady So³eckiej,
- sprawozdania i rozliczenia,
- inne dokumenty dotycz¹ce So³ectwa.
12. Wykonanie innych zadañ nale¿¹cych do So³tysa z mocy

ogólnie obowi¹zuj¹cych przepisów, m.in. w zakresie obronno-
�ci, ochrony przeciwpo¿arowej, z inkasa niektórych podatków i
op³at, zapobieganie klêskom ¿ywio³owym oraz usuwania ich
skutków.

§11. 1. So³tys uczestniczy w sesjach Rady Gminy bez pra-
wa g³osowania.

2. Ma prawo zg³aszaæ wnioski, zabieraæ g³os w dyskusji
zgodnie z regulaminem Rady i porz¹dkiem obrad.

3. Uczestniczy w pracach zwi¹zanych z dzia³alno�ci¹ So-
³ectwa.

4. Wójt zaprasza So³tysa na narady, na których rozpatrywa-
ne s¹ istotne sprawy dotycz¹ce So³ectwa.

5. W przypadku za³atwienia spraw dotycz¹cych So³ectwa
So³tysowi przys³uguje zwrot kosztów podró¿y na zasadach ogól-
nych.

§12.1. Dzia³alno�æ So³tysa wspomaga Rada So³ecka. Ilo-
�ciowy sk³ad Rady ustala Zebranie Wiejskie.

2. Rada So³ecka:
- wspó³dzia³a z so³tysami w prowadzeniu i za³atwianiu

spraw So³ectwa,
- podejmuje inicjatywy dotycz¹ce przeznaczenia �rodków

finansowych na cele So³ectwa,
- inicjuje dzia³ania spo³ecznie u¿yteczne dla So³ectwa i

jego mieszkañców,
- przygotowuje Zebranie Wiejskie i sporz¹dza projekty

uchwa³ tych zebrañ,
- pe³ni rolê komitetu czynów spo³ecznych,
- pracuje pod przewodnictwem So³tysa,
3. Zebrania Rady So³eckiej odbywaj¹ siê w miarê potrzeb,

nie rzadziej ni¿ raz na kwarta³,
4. Radny wybrany z okrêgu obejmuj¹cego So³ectwo (ma

obowi¹zek uczestniczyæ) w posiedzeniu Rady So³eckiej z g³o-
sem doradczym.

5. Z dzia³alno�ci Rady So³eckiej So³tys sk³ada sprawoz-
danie na Zebraniu Wiejskim.

Rozdzia³ IV
Zasady i tryb zwo³ywania Zebrañ Wiejskich oraz wa-

runki wa¿no�ci podejmowania uchwa³

§13. 1. Prawo do udzia³u w Zebraniu Wiejskim i g³osowa-
niu maj¹ wszyscy pe³noletni mieszkañcy So³ectwa,

2. W Zebraniu mog¹ uczestniczyæ bez g³osu stanowi¹ce-
go przedstawiciele instytucji, które funkcjonuj¹ na terenie So-
³ectwa, lub których dzia³alno�æ jest przedmiotem obrad.

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

nych do udzia³u w Zebraniu,
3) na wniosek Rady Gminy lub Wójta Gminy.

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

2. Termin, czas, miejsce i porz¹dek Zebrania Wiejskiego
So³tys podaje do wiadomo�ci mieszkañców So³ectwa co naj-
mniej na 7 dni przed wyznaczon¹ dat¹ Zebrania poprzez rozpla-
katowanie obwieszczeñ na tablicy og³oszeñ w So³ectwie i w inny
sposób przyjêty w So³ectwie Zawi�æ.

3. Zebranie Wiejskie zwo³ywane na wniosek mieszkañ-
ców, Rady Gminy lub Wójta Gminy winno odbyæ siê w terminie
7 dni, chyba ¿e wnioskodawca proponuje termin pó�niejszy.

§16. 1. Zebranie Wiejskie jest wa¿ne, gdy mieszkañcy So-
³ectwa zostali o nim prawid³owo zawiadomieni, zgodnie z §15
ust.2.

2. Zebranie Wiejskie otwiera i prowadzi So³tys lub osoba
wybrana przez uczestników Zebrania.

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

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

5. Obowi¹zkiem So³tysa jest zapewnienie referentów
spraw rozpatrywanych na Zebraniu. W przypadku powstania trud-
no�ci, winien zwróciæ siê do Przewodnicz¹cego Rady lub Wójta
Gminy o pomoc, którzy wyznaczaj¹ w tym celu radnych lub pra-
cowników Urzêdu Gminy.

§17. W celu udzielenia So³tysowi sta³ej pomocy w przygo-
towaniu materia³ów i w organizacji Zebrañ, Wójt Gminy wyzna-
cza poszczególnych pracowników Urzêdu Gminy do kontaktów z
So³ectwem.

§18. 1. Zebranie Wiejskie jest uprawnione do podejmo-
wania uchwa³ w obecno�ci co najmniej 1/10 uprawnionych do
g³osowania osób i stale zamieszkuj¹cych w So³ectwie.

2. W przypadku braku okre�lonego w ust.1 quorum, na-
stêpne Zebranie Wiejskie odbywa siê po up³ywie 30 minut od
wyznaczonego I terminu Zebrania i jest wa¿ne bez wzglêdu na
ilo�æ bior¹cych w nim osób.

3. Uchwa³y Zebrania Wiejskiego zapadaj¹ zwyk³¹ wiêk-
szo�ci¹ g³osów, tzn. liczba g³osów "za" musi byæ wiêksza od
liczby g³osów "przeciw".

4. G³osowanie odbywa siê w sposób jawny, chyba ¿e prze-
pis prawa stanowi, ¿e g³osowanie odbywa siê w sposób tajny.

5. Obrady Zebrania s¹ protoko³owane. Protokó³ i uchwa³y
podpisuje So³tys lub osoba prowadz¹ca Zebranie. Uchwa³y s¹
podawane do publicznej wiadomo�ci w sposób zwyczajowo
przyjêty.

6. Prawo wgl¹du do protoko³u i robienia notatek (wyci¹-
gów) maj¹ wszyscy mieszkañcy So³ectwa, radni, cz³onkowie
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Komisji Rewizyjnej, przedstawiciele instytucji dzia³aj¹cych na
wsi i obs³uguj¹cych wie�.

Rozdzia³ V
Tryb wyboru i odwo³ania So³tysa oraz Rady So³eckiej

§19.1. Zebranie Wiejskie, na którym ma byæ dokonany
wybór So³tysa i cz³onków Rady So³eckiej, zwo³uje Wójt Gminy. W
tym celu Wójt okre�la miejsce, dzieñ i godzinê Zebrania Wiej-
skiego oraz proponuje porz¹dek obrad Zebrania. Przewodni-
cz¹cego obrad wybiera Zebranie Wiejskie.

2. O zwo³aniu Zebrania Wiejskiego dla wyboru So³tysa
podaje siê do wiadomo�ci mieszkañców So³ectwa co najmniej
na 7 dni przed wyznaczon¹ dat¹ Zebrania, w sposób zwyczajo-
wo przyjêty w So³ectwie, zgodnie z §15 ust.2.

3. Porz¹dek dzienny Zebrania przewiduje:
- sprawozdanie z dzia³alno�ci So³tysa za czas kadencji,
- wybór komisji skrutacyjnej,
- wybór So³tysa,
- wybór Rady So³eckiej,
- pytania i wolne wnioski.

§20. 1. Dla wykonania wa¿nego wyboru So³tysa i Rady
So³eckiej, na Zebraniu Wiejskim wymagana jest osobista obec-
no�æ co najmniej 1/10 sta³ych mieszkañców So³ectwa upraw-
nionych do g³osowania. Liczbê sta³ych mieszkañców So³ectwa
okre�la Wójt Gminy na podstawie dokumentów ewidencji lud-
no�ci.

2. O ile w wyznaczonym terminie nie uzyskano obecno�ci
wymaganej liczby mieszkañców, wybory w II terminie mog¹ byæ
przeprowadzone bez wzglêdu na liczbê obecnych na Zebraniu,
po up³ywie 30 minut.

3. Zebranie Wiejskie na którym przeprowadza siê wybory,
mo¿e postanowiæ o obowi¹zku podpisania listy obecno�ci przez
uczestników Zebrania uprawnionych do g³osowania.

§21. 1. So³tys i Rada So³ecka s¹ wybierani w g³osowaniu
tajnym, bezpo�rednim, spo�ród nieograniczonej liczby kandy-
datów przez sta³ych mieszkañców So³ectwa uprawnionych do
g³osowania.

2. Kandydatów na So³tysa i cz³onków Rady So³eckiej zg³a-
szaj¹ osoby uprawnione do g³osowania bezpo�rednio w trak-
cie obrad zebrania wyborczego ustnie lub przed zebraniem na
pi�mie.

Kandydatami mog¹ byæ wy³¹cznie stali mieszkañcy So-
³ectwa posiadaj¹cy prawo g³osowania.

3. Warunkiem przyjêcia kandydatury jest zgoda kandydata
wyra¿ona ustnie w czasie obrad Zebrania lub na pi�mie w razie
nieobecno�ci kandydata.

4. Zg³aszaj¹cy kandydata jest zobowi¹zany uzasadniæ
swoja propozycjê.

§22.1. Wybory przeprowadza Komisja Skrutacyjna w sk³a-
dzie 3-osobowym, wybrana spo�ród uprawnionych uczestników
Zebrania. Cz³onkiem Komisji Skrutacyjnej nie mo¿e byæ osoba
kandyduj¹ca na So³tysa lub cz³onka Rady So³eckiej.

2. Do zadañ Komisji Skrutacyjnej nale¿y:
1) przyjêcie zg³oszeñ kandydatów,
2) przeprowadzenie tajnego g³osowania,
3) ustalenie wyników wyboru,
4) og³oszenie wyników wyboru,
5) sporz¹dzenie protoko³u o wynikach wyborów.
3. W pierwszej kolejno�ci nale¿y przeprowadziæ wybór

So³tysa, a w drugiej kolejno�ci przeprowadza siê wybory cz³on-
ków Rady So³eckiej.

4. Uprawnieni do g³osowania mieszkañcy So³ectwa g³o-
suj¹ kartami do g³osowania przygotowanymi przez Komisjê
Skrutacyjn¹. Kartki te winny byæ opatrzone pieczêci¹ Rady Gminy.

5. W g³osowaniu na So³tysa i cz³onków Rady So³eckiej
g³osuj¹cy dokonuj¹ skre�leñ wymaganej ilo�ci osób na karcie
do g³osowania.

6. Niewa¿ne s¹ g³osy na kartach:
- ca³kowicie przedartych,
- bez pieczêci Rady Gminy,
- na których umieszczono wiêcej kandydatów ni¿ miejsc,
- innych nie przygotowanych przez Komisjê Skrutacyjn¹.
7. Za wybranych uwa¿a siê tych kandydatów, którzy uzy-

skali najwiêksz¹ liczbê g³osów.
8. Protokó³ o wynikach wyboru podpisuj¹ cz³onkowie Ko-

misji Skrutacyjnej oraz przewodnicz¹cy Zebrania.
9. Protokó³ z Zebrania podpisuje Przewodnicz¹cy Zebra-

nia oraz protokolant.

§23.1. So³tys i cz³onkowie Rady So³eckiej s¹ bezpo�red-
nio odpowiedzialni przed Zebraniem Wiejskim. Mog¹ byæ przez
Zebranie Wiejskie odwo³ani przed up³ywem kadencji, je¿eli nie
wykonuj¹ swoich obowi¹zków, naruszaj¹ postanowienia Statu-
tu i uchwa³ Zebrania Wiejskiego lub dopu�cili siê czynu dys-
kwalifikuj¹cego ich w opinii �rodowiska.

2. Je¿eli So³tys nie wywi¹zuje siê ze swoich obowi¹zków,
Wójt Gminy wystêpuje do Rady So³eckiej o zwo³anie Zebrania
Wiejskiego w sprawie odwo³ania So³tysa.

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

4. Odwo³anie So³tysa i Rady So³eckiej odbywa siê w trybie
ustalonym dla wyboru.

§24.1. W przypadku odwo³ania lub ust¹pienia So³tysa, Wójt
Gminy zwo³uje w terminie 30 dni 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

§25. 1. So³ectwo samodzielnie prowadzi gospodarkê fi-
nansow¹ na podstawie rocznego planu rzeczowo-finansowe-
go, w ramach bud¿etu Gminy.

2. Dochody So³ectwa stanowi¹:
- udzia³ w bud¿ecie Gminy
- przychody w³asne pochodz¹ce z najmu i dzier¿awy lokali

oraz imprez
- dotacje celowe z bud¿etu
- dobrowolne wp³aty osób fizycznych i prawnych
- saldo ze �rodków roku ubieg³ego.
3. �rodki finansowe So³ectwa przeznacza siê na:
- dofinansowanie czynów spo³ecznych
- wyposa¿enie obiektów bêd¹cych  w zarz¹dzie So³ectwa
- remont i utrzymanie dróg gminnych
- utrzymanie i konserwacjê mienia gminnego przekaza-

nego w zarz¹d So³ectwu
- dzia³alno�æ kulturaln¹, o�wiatow¹ i sportow¹
- dzia³alno�æ organu So³ectwa i obs³ugê techniczn¹ - kan-

celarii oraz finansow¹ (delegacje s³u¿bowe).
4. Ksiêgowo�æ dochodów i wydatków prowadzi Urz¹d

Gminy.
5. So³ectwo mo¿e podejmowaæ zobowi¹zania do wysoko-

�ci posiadanych �rodków.
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§26.1.   So³ectwo mo¿e zarz¹dzaæ przekazanym mu przez
Radê Gminy odrêbn¹ uchwa³¹  mieniem   Gminy.

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

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

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

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

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

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

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

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

Rozdzia³ VII
Nadzór nad dzia³alno�ci¹ So³ectwa

§27.1. Nadzór nad dzia³alno�ci¹ sprawowany jest na pod-
stawie kryterium zgodno�ci z prawem, celowo�ci, rzetelno�ci i
gospodarno�ci.

2. Rada Gminy poprzez rozpatrywanie sprawozdañ z dzia-
³alno�ci gospodarczej, finansowej i spo³ecznej So³ectwa oraz
dokonywanie oceny stanu So³ectwa na sesji.

3. Kontrolê sprawuje Wójt, troszcz¹c siê, aby mienie prze-
kazane So³ectwu nie by³o nara¿one na szkody i uszczuplenia.

4. Skarbnik Gminy sprawuje kontrolê nad dzia³alno�ci¹
finansow¹ So³ectwa.

5. Inwestycje i remonty prowadzone w So³ectwie musz¹
byæ nadzorowane przez inspektora nadzoru, wyznaczonego przez
Wójta Gminy.

§28. 1. Organ wykonawczy Gminy i podporz¹dkowane
Gminie jednostki organizacyjne s¹ zobowi¹zane uwzglêdniæ i
realizowaæ uchwa³y i opinie samorz¹du So³ectwa, udzielaj¹c
odpowiedzi w ci¹gu 14 dni, a w razie zajêcia odmiennego sta-
nowiska przedstawiæ je wraz z uzasadnieniem.

2. Wójt, je¿eli uzna uchwa³y i opinie organów So³ectwa za
wykraczaj¹ce poza zakres przekazanych im kompetencji lub
sprzeczne z prawem - powinien wstrzymaæ ich realizacjê.

3. Organy So³ectwa mog¹ wnie�æ sprzeciw do Rady Gmi-
ny na postêpowanie sprzeczne z ust.1 i 2 , gdy narusza ono
istotne interesy mieszkañców. Sprzeciw powinien zawieraæ opis
sprawy i konkretne zarzuty.

4. Rada Gminy badaj¹c sprzeciw:
1/ uznaje jego zgodno�æ lub
2/  w razie nieuwzglêdnienia sprzeciwu podejmuje uchwa-

³ê o wstrzymaniu rozstrzygniêcia okre�lonego w ust.1 i 2 wnosi
sprawê pod obrady Rady Gminy , której uchwa³a ostatecznie
rozstrzyga sprawê.

Rozdzia³ VIII
Postanowienia koñcowe

§29. Zmiany Statutu dokonuje Rada Gminy w trybie okre-
�lonym dla jego uchwalenia.

Za³¹cznik nr 13
do uchwa³y Nr IV/31/2003

Rady Gminy w Pokoju
z dnia 10 lutego 2003 r.

STATUT SO£ECTWA

Rozdzia³ I
Nazwa i teren dzia³ania

§1. 1. So³ectwo Zieleniec jest jednostk¹ pomocnicz¹ Gmi-
ny Pokój.

§2.1. Ogó³ mieszkañców So³ectwa Zieleniec stanowi Sa-
morz¹d Mieszkañców So³ectwa.

2. Nazwa Samorz¹du Mieszkañców brzmi: Samorz¹d
Mieszkañców wsi Zieleniec.

§3. 1. So³ectwo Zieleniec 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.)

- uchwa³y Nr XVII/116/2000 z dnia 28 lutego 2000 r. w spra-
wie uchwalenia Statutu Gminy Pokój.

- niniejszego Statutu.

§4. Teren dzia³ania So³ectwa obejmuje wie�: Zieleniec.

Rozdzia³ II
Organizacja i zakres dzia³ania

§5. 1. Organy So³ectwa:
1) Zebranie Wiejskie, jako organ uchwa³odawczy So³ec-

twa,
2) So³tys - jako organ wykonawczy, wspomagany przez

Radê So³eck¹.
2. Kadencja So³tysa i Rady So³eckiej powo³anych przez

Zebranie Wiejskie trwa 4 lata, licz¹c od daty ich wyborów.
3. Wybory So³tysa i Rady So³eckiej zarz¹dza Rada Gminy,

w terminie do 4 m-cy po up³ywie ich kadencji.

§6. 1. Do zadañ Samorz¹du So³ectwa Zieleniec nale¿¹
wszystkie sprawy publiczne o znaczeniu miejscowym nie za-
strze¿one ustawami lub uchwa³ami Rady Gminy dla innych pod-
miotów:

- rozpatrywanie spraw socjalno-bytowych, kulturalnych,
opieki zdrowotnej, sportu i wypoczynku,

- organizowanie samopomocy i wspólnych dzia³añ na
rzecz mieszkañców,

- utrzymanie porz¹dku, ³adu i estetyki wsi,
- budowa, utrzymanie, remonty urz¹dzeñ komunalnych,

obiektów kulturowych, o�wiatowych itp.,
- budowa i konserwacja dróg, placów, mostów itp.,
- u¿ytkowanie i zarz¹dzanie mieniem gminnym przekaza-

nym wsi,
- prowadzenie gospodarki finansowej w ramach bud¿etu

Gminy,
- wystêpowanie w sprawach s¹dowych,
- opiniowanie:
  ~ planów przestrzennego zagospodarowania wsi,
~ wszystkich spraw dotycz¹cych mieszkañców,

  ~ projektów uchwa³ Rady Gminy dotycz¹cych wsi,
  ~ organizacji i godzin pracy �wietlic, bibliotek,
- wystêpowanie do organów Gminy o rozpatrzenie spraw,

których za³atwienie wykracza poza w³asne mo¿liwo�ci So³ec-
twa.
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2. Kontrola spo³eczna polega na wyra¿eniu stosunku do
problemu osób i spraw dotycz¹cych So³ectwa.

3. Rada Gminy przeka¿e So³ectwu sk³adniki mienia gmin-
nego do korzystania po otrzymaniu wniosku w formie uchwa³y
Zebrania Wiejskiego,  dotycz¹cego mo¿liwo�ci przejêcia z mie-
nia gminnego nieruchomo�ci do zarz¹dzania i pobierania po-
¿ytków.

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

terenów bêd¹cych w gestii So³ectwa, w uzgodnieniu z Wójtem
Gminy, który zawiera umowy,

2) organizowania na terenie So³ectwa imprez, wystaw,
koncertów i konkursów z zachowaniem ogólnie obowi¹zuj¹cych
przepisów.

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

1) wybór i odwo³anie So³tysa,
2) wybór i odwo³anie Rady So³eckiej,
3) uchwalanie rocznego planu rzeczowo-finansowego oraz

dokonywania zmian,
4) przyjmowanie sprawozdañ finansowych, przy czym nie

przyjêcie sprawozdania, jest równoznaczne z wnioskiem o od-
wo³anie So³tysa,

5) opiniowanie o prawach w³asno�ci, u¿ytkowania lub w
innych sprawach rzeczowych i maj¹tkowych zwanych mieniem
Gminy,

6) opiniowanie celowo�ci utworzenia, poszerzenia i likwi-
dacji So³ectwa lub powo³ania jednostek ni¿szego rzêdu,

7) opiniowanie spraw dotycz¹cych So³ectwa,  z którym zwró-
ci siê Rada lub Wójt Gminy, So³ectwo zobowi¹zane jest udzieliæ
opinii, odpowiedzi w terminie 14 dni od dnia dorêczenia ich
So³tysowi.

§8.1. Uchwa³y i opinie Zebrania Wiejskiego So³tys prze-
kazuje Wójtowi Gminy.

2. Wójt Gminy w zale¿no�ci od charakteru sprawy, za³a-
twia je we w³asnym zakresie lub przekazuje do rozpatrzenia na
sesji Rady Gminy.

3. O sposobie za³atwienia spraw Wójt informuje So³tysa
w terminie 14 dni od dnia dorêczenia sprawy. Informacja ta win-
na byæ podana do publicznej wiadomo�ci w sposób zwyczajo-
wo przyjêty.

Do realizacji wspólnych przedsiêwziêæ Samorz¹d Miesz-
kañców So³ectwa nawi¹zuje wspó³pracê z samorz¹dami miesz-
kañców s¹siednich so³ectw, zawiera porozumienie okre�laj¹ce
zakres i sposób wykonania wspólnych zadañ, mo¿e podejmo-
waæ wspólnie uchwa³y.

Rozdzia³ III
So³tys i Rada So³ecka

§9. 1. W celu rozwijania aktywno�ci spo³ecznej i gospo-
darczej w So³ectwie oraz zapewnienia sta³ej ³¹czno�ci miêdzy
So³ectwem, a Rad¹ Gminy i Wójtem Gminy, mieszkañcy So³ec-
twa wybieraj¹ ze swego grona So³tysa i Radê So³eck¹. Wybór
na now¹ kadencjê odbywa siê na Zebraniu Wiejskim zwo³ywa-
nym przez Wójta Gminy.

2. Pe³nienie funkcji So³tysa ma charakter spo³eczny, jed-
nak¿e za dokonywanie poboru nale¿no�ci finansowych So³tys
otrzymuje wynagrodzenie - inkaso zgodnie z uchwa³¹ Rady
Gminy w tym zakresie.

§10. Do obowi¹zków So³tysa nale¿y:
1. Organizowanie i koordynowanie inicjatyw i przedsiê-

wziêæ spo³ecznych maj¹cych na celu poprawy warunków ¿ycia
miejscowej ludno�ci.

2. Reprezentowanie So³ectwa wobec w³adz, instytucji, or-
ganizacji, osób fizycznych i prawnych.

3. Zwo³ywanie Zebrañ Wiejskich.
4. Zwo³ywanie i przewodniczenie Radzie So³eckiej.
5. Kierowanie realizacj¹ uchwa³ organów Gminy, Zebra-

nia Wiejskiego w odniesieniu do So³ectwa,
6. Prowadzenie zarz¹du, administracji i gospodarki tymi

sk³adnikami mienia (w tym �rodkami finansowymi), które Gmi-
na przekaza³a So³ectwu do korzystania,

7. Opiniowanie wniosków mieszkañców So³ectwa doty-
cz¹cych udzielanych ulg z zakresu podatków, op³at i innych na-
le¿no�ci.

8. Potwierdzanie okoliczno�ci, które przy za³atwianiu spra-
wa przez mieszkañców wymagaj¹ przepisy prawa.

9. Wystêpowanie z wnioskami dotycz¹cymi potrzeb So-
³ectwa i jego mieszkañców oraz prowadzenie dzia³alno�ci inter-
wencyjnej w tym zakresie.

10. Sporz¹dzanie sprawozdania z dzia³alno�ci So³ectwa i
rozliczeñ z dzia³alno�ci finansowej.

11. Prowadzenie dokumentacji So³ectwa zawieraj¹cej:
- Statut So³ectwa,
- protoko³y z Zebrañ Wiejskich i Rady So³eckiej,
- sprawozdania i rozliczenia,
- inne dokumenty dotycz¹ce So³ectwa.
12. Wykonanie innych zadañ nale¿¹cych do So³tysa z mocy

ogólnie obowi¹zuj¹cych przepisów, m.in. w zakresie obronno-
�ci, ochrony przeciwpo¿arowej, z inkasa niektórych podatków i
op³at, zapobieganie klêskom ¿ywio³owym oraz usuwania ich
skutków.

§11. 1. So³tys uczestniczy w sesjach Rady Gminy bez pra-
wa g³osowania.

2. Ma prawo zg³aszaæ wnioski, zabieraæ g³os w dyskusji
zgodnie z regulaminem Rady i porz¹dkiem obrad.

3. Uczestniczy w pracach zwi¹zanych z dzia³alno�ci¹ So-
³ectwa.

4. Wójt zaprasza So³tysa na narady, na których rozpatrywa-
ne s¹ istotne sprawy dotycz¹ce So³ectwa.

5. W przypadku za³atwienia spraw dotycz¹cych So³ectwa
So³tysowi przys³uguje zwrot kosztów podró¿y na zasadach ogól-
nych.

§12.1. Dzia³alno�æ So³tysa wspomaga Rada So³ecka. Ilo-
�ciowy sk³ad Rady ustala Zebranie Wiejskie.

2. Rada So³ecka:
- wspó³dzia³a z so³tysami w prowadzeniu i za³atwianiu

spraw So³ectwa,
- podejmuje inicjatywy dotycz¹ce przeznaczenia �rodków

finansowych na cele So³ectwa,
- inicjuje dzia³ania spo³ecznie u¿yteczne dla So³ectwa i

jego mieszkañców,
- przygotowuje Zebranie Wiejskie i sporz¹dza projekty

uchwa³ tych zebrañ,
- pe³ni rolê komitetu czynów spo³ecznych,
- pracuje pod przewodnictwem So³tysa,
3. Zebrania Rady So³eckiej odbywaj¹ siê w miarê potrzeb,

nie rzadziej ni¿ raz na kwarta³,
4. Radny wybrany z okrêgu obejmuj¹cego So³ectwo (ma

obowi¹zek uczestniczyæ) w posiedzeniu Rady So³eckiej z g³o-
sem doradczym.

5. Z dzia³alno�ci Rady So³eckiej So³tys sk³ada sprawoz-
danie na Zebraniu Wiejskim.
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Rozdzia³ IV
Zasady i tryb zwo³ywania Zebrañ Wiejskich oraz wa-

runki wa¿no�ci podejmowania uchwa³

§13. 1. Prawo do udzia³u w Zebraniu Wiejskim i g³osowa-
niu maj¹ wszyscy pe³noletni mieszkañcy So³ectwa,

2. W Zebraniu mog¹ uczestniczyæ bez g³osu stanowi¹ce-
go przedstawiciele instytucji, które funkcjonuj¹ na terenie So-
³ectwa, lub których dzia³alno�æ jest przedmiotem obrad.

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

nych do udzia³u w Zebraniu,
3) na wniosek Rady Gminy lub Wójta Gminy.

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

2. Termin, czas, miejsce i porz¹dek Zebrania Wiejskiego
So³tys podaje do wiadomo�ci mieszkañców So³ectwa co naj-
mniej na 7 dni przed wyznaczon¹ dat¹ Zebrania poprzez rozpla-
katowanie obwieszczeñ na tablicy og³oszeñ w So³ectwie i w inny
sposób przyjêty w So³ectwie Zieleniec.

3. Zebranie Wiejskie zwo³ywane na wniosek mieszkañ-
ców, Rady Gminy lub Wójta Gminy winno odbyæ siê w terminie
7 dni, chyba ¿e wnioskodawca proponuje termin pó�niejszy.

§16. 1. Zebranie Wiejskie jest wa¿ne, gdy mieszkañcy So-
³ectwa zostali o nim prawid³owo zawiadomieni, zgodnie z §15
ust.2.

2. Zebranie Wiejskie otwiera i prowadzi So³tys lub osoba
wybrana przez uczestników Zebrania.

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

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

5. Obowi¹zkiem So³tysa jest zapewnienie referentów
spraw rozpatrywanych na Zebraniu. W przypadku powstania trud-
no�ci, winien zwróciæ siê do Przewodnicz¹cego Rady lub Wójta
Gminy o pomoc, którzy wyznaczaj¹ w tym celu radnych lub pra-
cowników Urzêdu Gminy.

§17. W celu udzielenia So³tysowi sta³ej pomocy w przygo-
towaniu materia³ów i w organizacji Zebrañ, Wójt Gminy wyzna-
cza poszczególnych pracowników Urzêdu Gminy do kontaktów z
So³ectwem.

§18. 1. Zebranie Wiejskie jest uprawnione do podejmo-
wania uchwa³ w obecno�ci co najmniej 1/10 uprawnionych do
g³osowania osób i stale zamieszkuj¹cych w So³ectwie.

2. W przypadku braku okre�lonego w ust.1 quorum, na-
stêpne Zebranie Wiejskie odbywa siê po up³ywie 30 minut od
wyznaczonego I terminu Zebrania i jest wa¿ne bez wzglêdu na
ilo�æ bior¹cych w nim osób.

3. Uchwa³y Zebrania Wiejskiego zapadaj¹ zwyk³¹ wiêk-
szo�ci¹ g³osów, tzn. liczba g³osów "za" musi byæ wiêksza od
liczby g³osów "przeciw".

4. G³osowanie odbywa siê w sposób jawny, chyba ¿e prze-
pis prawa stanowi, ¿e g³osowanie odbywa siê w sposób tajny.

5. Obrady Zebrania s¹ protoko³owane. Protokó³ i uchwa³y
podpisuje So³tys lub osoba prowadz¹ca Zebranie. Uchwa³y s¹
podawane do publicznej wiadomo�ci w sposób zwyczajowo
przyjêty.

6. Prawo wgl¹du do protoko³u i robienia notatek (wyci¹-
gów) maj¹ wszyscy mieszkañcy So³ectwa, radni, cz³onkowie

Komisji Rewizyjnej, przedstawiciele instytucji dzia³aj¹cych na
wsi i obs³uguj¹cych wie�.

Rozdzia³ V
Tryb wyboru i odwo³ania So³tysa oraz Rady So³eckiej

§19.1. Zebranie Wiejskie, na którym ma byæ dokonany
wybór So³tysa i cz³onków Rady So³eckiej, zwo³uje Wójt Gminy. W
tym celu Wójt okre�la miejsce, dzieñ i godzinê Zebrania Wiej-
skiego oraz proponuje porz¹dek obrad Zebrania. Przewodni-
cz¹cego obrad wybiera Zebranie Wiejskie.

2. O zwo³aniu Zebrania Wiejskiego dla wyboru So³tysa
podaje siê do wiadomo�ci mieszkañców So³ectwa co najmniej
na 7 dni przed wyznaczon¹ dat¹ Zebrania, w sposób zwyczajo-
wo przyjêty w So³ectwie, zgodnie z §15 ust.2.

3. Porz¹dek dzienny Zebrania przewiduje:
- sprawozdanie z dzia³alno�ci So³tysa za czas kadencji,
- wybór komisji skrutacyjnej,
- wybór So³tysa,
- wybór Rady So³eckiej,
- pytania i wolne wnioski.

§20. 1. Dla wykonania wa¿nego wyboru So³tysa i Rady
So³eckiej, na Zebraniu Wiejskim wymagana jest osobista obec-
no�æ co najmniej 1/10 sta³ych mieszkañców So³ectwa upraw-
nionych do g³osowania. Liczbê sta³ych mieszkañców So³ectwa
okre�la Wójt Gminy na podstawie dokumentów ewidencji lud-
no�ci.

2. O ile w wyznaczonym terminie nie uzyskano obecno�ci
wymaganej liczby mieszkañców, wybory w II terminie mog¹ byæ
przeprowadzone bez wzglêdu na liczbê obecnych na Zebraniu,
po up³ywie 30 minut.

3. Zebranie Wiejskie na którym przeprowadza siê wybory,
mo¿e postanowiæ o obowi¹zku podpisania listy obecno�ci przez
uczestników Zebrania uprawnionych do g³osowania.

§21. 1. So³tys i Rada So³ecka s¹ wybierani w g³osowaniu
tajnym, bezpo�rednim, spo�ród nieograniczonej liczby kandy-
datów przez sta³ych mieszkañców So³ectwa uprawnionych do
g³osowania.

2. Kandydatów na So³tysa i cz³onków Rady So³eckiej zg³a-
szaj¹ osoby uprawnione do g³osowania bezpo�rednio w trak-
cie obrad zebrania wyborczego ustnie lub przed zebraniem na
pi�mie.

Kandydatami mog¹ byæ wy³¹cznie stali mieszkañcy So-
³ectwa posiadaj¹cy prawo g³osowania.

3. Warunkiem przyjêcia kandydatury jest zgoda kandydata
wyra¿ona ustnie w czasie obrad Zebrania lub na pi�mie w razie
nieobecno�ci kandydata.

4. Zg³aszaj¹cy kandydata jest zobowi¹zany uzasadniæ
swoj¹ propozycjê.

§22.1. Wybory przeprowadza Komisja Skrutacyjna w sk³a-
dzie 3-osobowym, wybrana spo�ród uprawnionych uczestników
Zebrania. Cz³onkiem Komisji Skrutacyjnej nie mo¿e byæ osoba
kandyduj¹ca na So³tysa lub cz³onka Rady So³eckiej.

2. Do zadañ Komisji Skrutacyjnej nale¿y:
1) przyjêcie zg³oszeñ kandydatów,
2) przeprowadzenie tajnego g³osowania,
3) ustalenie wyników wyboru,
4) og³oszenie wyników wyboru,
5) sporz¹dzenie protoko³u o wynikach wyborów.
3. W pierwszej kolejno�ci nale¿y przeprowadziæ wybór

So³tysa, a w drugiej kolejno�ci przeprowadza siê wybory cz³on-
ków Rady So³eckiej.
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4. Uprawnieni do g³osowania mieszkañcy So³ectwa g³o-
suj¹ kartami do g³osowania przygotowanymi przez Komisjê
Skrutacyjn¹. Kartki te winny byæ opatrzone pieczêci¹ Rady Gminy.

5. W g³osowaniu na So³tysa i cz³onków Rady So³eckiej
g³osuj¹cy dokonuj¹ skre�leñ wymaganej ilo�ci osób na karcie
do g³osowania.

6. Niewa¿ne s¹ g³osy na kartach:
- ca³kowicie przedartych,
- bez pieczêci Rady Gminy,
- na których umieszczono wiêcej kandydatów ni¿ miejsc,
- innych nie przygotowanych przez Komisjê Skrutacyjn¹.
7. Za wybranych uwa¿a siê tych kandydatów, którzy uzy-

skali najwiêksz¹ liczbê g³osów.
8. Protokó³ o wynikach wyboru podpisuj¹ cz³onkowie Ko-

misji Skrutacyjnej oraz przewodnicz¹cy Zebrania.
9. Protokó³ z Zebrania podpisuje Przewodnicz¹cy Zebra-

nia oraz protokolant.

§23.1. So³tys i cz³onkowie Rady So³eckiej s¹ bezpo�red-
nio odpowiedzialni przed Zebraniem Wiejskim. Mog¹ byæ przez
Zebranie Wiejskie odwo³ani przed up³ywem kadencji, je¿eli nie
wykonuj¹ swoich obowi¹zków, naruszaj¹ postanowienia Statu-
tu i uchwa³ Zebrania Wiejskiego lub dopu�cili siê czynu dys-
kwalifikuj¹cego ich w opinii �rodowiska.

2. Je¿eli So³tys nie wywi¹zuje siê ze swoich obowi¹zków,
Wójt Gminy wystêpuje do Rady So³eckiej o zwo³anie Zebrania
Wiejskiego w sprawie odwo³ania So³tysa.

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

4. Odwo³anie So³tysa i Rady So³eckiej odbywa siê w trybie
ustalonym dla wyboru.

§24.1. W przypadku odwo³ania lub ust¹pienia So³tysa, Wójt
Gminy zwo³uje w terminie 30 dni 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

§25. 1. So³ectwo samodzielnie prowadzi gospodarkê fi-
nansow¹ na podstawie rocznego planu rzeczowo-finansowe-
go, w ramach bud¿etu Gminy.

2. Dochody So³ectwa stanowi¹:
- udzia³ w bud¿ecie Gminy
- przychody w³asne pochodz¹ce z najmu i dzier¿awy lokali

oraz imprez
- dotacje celowe z bud¿etu
- dobrowolne wp³aty osób fizycznych i prawnych
- saldo ze �rodków roku ubieg³ego.
3. �rodki finansowe So³ectwa przeznacza siê na:
- dofinansowanie czynów spo³ecznych
- wyposa¿enie obiektów bêd¹cych  w zarz¹dzie So³ectwa
- remont i utrzymanie dróg gminnych
- utrzymanie i konserwacjê mienia gminnego przekaza-

nego w zarz¹d So³ectwu
- dzia³alno�æ kulturaln¹, o�wiatow¹ i sportow¹
- dzia³alno�æ organu So³ectwa i obs³ugê techniczn¹ - kan-

celarii oraz finansow¹ (delegacje s³u¿bowe).
4. Ksiêgowo�æ dochodów i wydatków prowadzi Urz¹d

Gminy.
5. So³ectwo mo¿e podejmowaæ zobowi¹zania do wysoko-

�ci posiadanych �rodków.

§26.1.   So³ectwo mo¿e zarz¹dzaæ przekazanym mu przez
Radê Gminy odrêbn¹ uchwa³¹  mieniem   Gminy.

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

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

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

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

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

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

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

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

Rozdzia³ VII
Nadzór nad dzia³alno�ci¹ So³ectwa

§27.1. Nadzór nad dzia³alno�ci¹ sprawowany jest na pod-
stawie kryterium zgodno�ci z prawem, celowo�ci, rzetelno�ci i
gospodarno�ci.

2. Rada Gminy poprzez rozpatrywanie sprawozdañ z dzia-
³alno�ci gospodarczej, finansowej i spo³ecznej So³ectwa oraz
dokonywanie oceny stanu So³ectwa na sesji.

3. Kontrolê sprawuje Wójt, troszcz¹c siê, aby mienie prze-
kazane So³ectwu nie by³o nara¿one na szkody i uszczuplenia.

4. Skarbnik Gminy sprawuje kontrolê nad dzia³alno�ci¹
finansow¹ So³ectwa.

5. Inwestycje i remonty prowadzone w So³ectwie musz¹
byæ nadzorowane przez inspektora nadzoru, wyznaczonego przez
Wójta Gminy.

§28. 1. Organ wykonawczy Gminy i podporz¹dkowane
Gminie jednostki organizacyjne s¹ zobowi¹zane uwzglêdniæ i
realizowaæ uchwa³y i opinie samorz¹du So³ectwa, udzielaj¹c
odpowiedzi w ci¹gu 14 dni, a w razie zajêcia odmiennego sta-
nowiska przedstawiæ je wraz z uzasadnieniem.

2. Wójt, je¿eli uzna uchwa³y i opinie organów So³ectwa za
wykraczaj¹ce poza zakres przekazanych im kompetencji lub
sprzeczne z prawem - powinien wstrzymaæ ich realizacjê.

3. Organy So³ectwa mog¹ wnie�æ sprzeciw do Rady Gmi-
ny na postêpowanie sprzeczne z ust.1 i 2 , gdy narusza ono
istotne interesy mieszkañców. Sprzeciw powinien zawieraæ opis
sprawy i konkretne zarzuty.

4. Rada Gminy badaj¹c sprzeciw:
1/ uznaje jego zgodno�æ lub
2/  w razie nieuwzglêdnienia sprzeciwu podejmuje uchwa-

³ê o wstrzymaniu rozstrzygniêcia okre�lonego w ust.1 i 2 wnosi
sprawê pod obrady Rady Gminy , której uchwa³a ostatecznie
rozstrzyga sprawê.

Rozdzia³ VIII
Postanowienia koñcowe

§29. Zmiany Statutu dokonuje Rada Gminy w trybie okre-
�lonym dla jego uchwalenia.

Dziennik Urzêdowy
Województwa Opolskiego Nr83      Poz. 1621- 6655 -



Dziennik Urzêdowy
Województwa Opolskiego Nr 83

Na podstawie art. 98 i art. 146 ust. 2 z dnia 21 sierpnia
1997r. o gospodarce nieruchomo�ciami (Dz. U. z 2000r. Nr 46
poz.543 z pó�n. zm.), Rada Gminy uchwala, co nastêpuje:

§ 1. Przez op³atê adiacenck¹ rozumie siê op³atê zwi¹zan¹
ze wzrostem warto�ci gruntu z powodu:

1) budowy urz¹dzeñ infrastruktury technicznej,
2) podzia³u nieruchomo�ci.

§ 2. 1. W przypadku okre�lonym w § 1 pkt 1 ustala siê dla
w³a�cicieli, oraz u¿ytkowników wieczystych nieruchomo�ci staw-
kê procentow¹ op³aty adiacenckiej w wysoko�ci 30% ró¿nicy
warto�ci przed wybudowaniem urz¹dzeñ infrastruktury technicz-
nej, a jej warto�ci¹ po wybudowaniu.
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Uchwa³a Nr X/68/03
Rady Gminy Tarnów Opolski

z dnia 29 wrze�nia 2003r.

w sprawie ustalenia stawki procentowej op³aty adiacenckiej dla w³a�cicieli i u¿ytkowników wieczystych.

2.  W przypadku okre�lonym w § 1 pkt 2  ustala siê dla
w³a�cicieli, oraz u¿ytkowników wieczystych nieruchomo�ci, staw-
kê procentow¹ op³aty adiacenckiej w wysoko�ci 5% ró¿nicy po-
miêdzy warto�ci¹ nieruchomo�ci przed podzia³em, a warto�ci¹
nieruchomo�ci po podziale.

§ 3. Wykonanie powierza siê Wójtowi Gminy.

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

Przewodnicz¹cy
Rady Gminy Tarnów Opolski

Jan Dambon
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