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Na podstawie art.12 ust.2 ustawy z dnia 26 pa�dziernika
1982 r. o wychowaniu w trze�wo�ci i przeciwdzia³aniu alkoho-
lizmowi /Dz. U. z 2002 r. Nr 147 poz.1231, Nr 167 poz.1372, z
2003r. Nr 80 poz.719 i Nr 122 poz.1143/, Rada Miejska uchwala:

§1.W uchwale Nr V /24/99 Rady Miejskiej w Korfantowie z
dnia 25 lutego 1999 r. wprowadza siê nastêpuj¹ce zmiany:

-w §1:
1)  dotychczasow¹ tre�æ oznacza siê jako pkt 1
2)  dodaje siê pkt 2 o tre�ci:
"punkty sprzeda¿y napojów alkoholowych przeznaczonych

do spo¿ycia poza  miejscem sprzeda¿y mog¹ byæ usytuowane
w odleg³o�ci nie mniejszej jak  50 mb od budynków o�wiatowo-
wychowawczych, (licz¹c odleg³o�æ miêdzy najbardziej zbli¿onym

do lokalu punktem budynku o�wiatowo - wychowawczego, a
najbardziej zbli¿onym do budynku o�wiatowego wej�ciem do
lokalu przeznaczonego dla klientów)".

§ 2. Wykonanie uchwa³y powierza siê Burmistrzowi.

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

2.  Uchwa³a wchodzi w ¿ycie po up³ywie 14 dni od og³osze-
nia.

Przewodnicz¹cy
Jan Oleksów
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Uchwa³a Nr XII/93/2003
Rady Miejskiej w Korfantowie

z dnia 25 wrze�nia 2003 r.

zmieniaj¹ca uchwa³ê w sprawie okre�lenia zasad usytuowania na terenie Gminy Korfantów miejsc sprzeda¿y
napojów alkoholowych, warunków sprzeda¿y tych napojów oraz zakazu ich sprzeda¿y w niektórych miejscach.
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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
2002 r. Nr 23 poz. 220, Nr 62 poz. 558, Nr 113 poz. 984, Nr 153
poz. 1271, Nr 214 poz. 1806/ oraz art. 13 ustawy z dnia 20 lipca
2000 r. o og³aszaniu aktów normatywnych i niektórych aktów
prawnych / Dz.U. Nr 62 poz. 718 z pó�n. zm./ - Rada Gminy
Lasowice Wielkie uchwala, co nastêpuje:

§ 1. Przyjmuje siê statuty so³ectw po³o¿onych na terenie
Gminy Lasowice Wielkie.

1. Statut So³ectwa Chocianowice - stanowi¹cy za³¹cznik
nr 1 do uchwa³y.

2. Statut So³ectwa Ciarka - stanowi¹cy za³¹cznik nr 2 do
uchwa³y.

3. Statut So³ectwa Gronowice - stanowi¹cy za³¹cznik nr 3
do uchwa³y.

4. Statut So³ectwa Lasowice Ma³e - stanowi¹cy za³¹cznik
nr 4 do uchwa³y.

5. Statut So³ectwa Jasienie - stanowi¹cy za³¹cznik nr 5 do
uchwa³y.

6. Statut So³ectwa O� - stanowi¹cy za³¹cznik nr 6 do
uchwa³y.

7. Statut So³ectwa Tu³y - stanowi¹cy za³¹cznik nr 7 do
uchwa³y.

8. Statut So³ectwa Laskowice - stanowi¹cy za³¹cznik nr 8
do uchwa³y.

9. Statut So³ectwa Trzebiszyn - stanowi¹cy za³¹cznik nr 9
do uchwa³y.

10. Statut So³ectwa Lasowice Wielkie - stanowi¹cy za-
³¹cznik nr 10 do uchwa³y.

11. Statut So³ectwa Chudoba  - stanowi¹cy za³¹cznik nr 11
do uchwa³y.

12. Statut So³ectwa Wêdrynia - stanowi¹cy za³¹cznik nr 12
do uchwa³y.

13. Statut So³ectwa Szumirad - stanowi¹cy za³¹cznik nr 13
do uchwa³y.

§ 2. Wykonanie uchwa³y powierza siê Wójtowi Gminy La-
sowice Wielkie.

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

Przewodnicz¹cy
Rady Gminy

Józef Szymoszek
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Uchwa³a Nr X/76/2003
Rady Gminy Lasowice Wielkie

z  dnia 27 sierpnia 2003 r.

w sprawie przyjêcia statutów So³ectw Gminy Lasowice Wielkie.

Za³¹cznik nr 1
do uchwa³y Nr X/76/2003

Rady Gminy Lasowice Wielkie
z dnia 27 sierpnia 2003 r.

STATUT SO£ECTWA
CHOCIANOWICE

ROZDZIA£ I
Postanowienia ogólne

§ 1. Ogó³ mieszkañców miejscowo�ci Chocianowice two-
rzy So³ectwo Chocianowice.

§ 2.1. So³ectwo Chocianowice jest jednostk¹ pomocni-
cz¹, którego mieszkañcy wspólnie z innymi so³ectwami oraz
osiedlami tworz¹ wspólnotê samorz¹dow¹  Gminy Lasowice
Wielkie.

2. So³ectwo Chocianowice 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.),

- Statutu Gminy,
- niniejszego Statutu.

§ 3. So³ectwo Chocianowice obejmuje obszar 1918 ha.

Rozdzia³ II
Organizacja i zakres dzia³ania

§ 4. Organami So³ectwa s¹:
1) Zebranie Wiejskie,
2) So³tys.

§ 5.1. Zebranie Wiejskie jest organem uchwa³odawczym
w So³ectwie.

2. So³tys jest organem wykonawczym.
3. Rada So³ecka wspomaga dzia³alno�æ So³tysa.

§ 6.1. Do zadañ So³ectwa Chocianowice nale¿y:
1) zapewnienie udzia³u mieszkañców So³ectwa w rozpa-

trywaniu spraw socjalno bytowych, opieki zdrowotnej, kultury,
sportu, wypoczynku oraz innych zwi¹zanych z miejscem ich za-
mieszkania;

2) kszta³towanie zasad wspó³¿ycia spo³ecznego, organi-
zowanie samopomocy mieszkañców i wspólnych prac na rzecz
miejsca zamieszkania;

3) sprawowanie kontroli spo³ecznej nad dzia³alno�ci¹ jed-
nostek organizacyjnych Gminy zwi¹zanych z warunkami ¿ycia
na terenie So³ectwa;

4) dzia³ania na rzecz ochrony �rodowiska, zapewnienia
porz¹dku i czysto�ci w So³ectwie.

2. So³ectwo mo¿e posiadaæ przekazane mu przez Gminê
w drodze uchwa³y Rady Gminy sk³adniki mienia komunalnego.
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3. Rada Gminy upowa¿nia organy So³ectwa do:
1) oddawania w najem lub dzier¿awê lokali, obiektów i

terenów bêd¹cych w gestii So³ectwa;
2) organizowanie na terenie So³ectwa imprez, wystaw,

koncertów i konkursów z zachowaniem ogólnie obowi¹zuj¹cych
przepisów.

§ 7. Zadania okre�lone w § 6, So³ectwo realizuje w szcze-
gólno�ci poprzez:

1) podejmowanie uchwa³ w sprawach So³ectwa w ramach
przyznanych kompetencji;

2) opiniowanie spraw nale¿¹cych do zakresu dzia³ania
So³ectwa;

3) wspó³uczestniczenie w organizowaniu i przeprowadze-
niu przez Radê Gminy konsultacji spo³ecznych projektów uchwa³
Rady w sprawach o podstawowym znaczeniu dla mieszkañców;

4) wystêpowanie z wnioskami do Rady Gminy o rozpa-
trzenie spraw, których za³atwienie wykracza poza mo¿liwo�ci
So³ectwa;

5) wspó³prace z radnymi z terenu So³ectwa w zakresie
organizacji spotkañ z wyborcami, dy¿urów oraz kierowanie do
nich wniosków dotycz¹cych So³ectwa;

6) ustalenie zadañ dla So³tysa do realizacji w okresie miê-
dzy Zebraniami Wiejskimi.

ROZDZIA£ III
Zebranie Wiejskie

§ 8. Prawo do udzia³u w Zebraniu Wiejskim maj¹ wszy-
scy mieszkañcy So³ectwa.

Prawo do uczestniczenia w wyborach organów samo-
rz¹du mieszkañców posiadaj¹ osoby posiadaj¹ce czynne pra-
wo wyborcze i stale zamieszka³e w danej miejscowo�ci.

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

nych do udzia³u w Zebraniu,
4) na wniosek Rady Gminy lub Wójta.
2. Zebranie Wiejskie zwo³anie na wniosek osób i orga-

nów, o których mowa w § 9 pkt 1, winno siê odbyæ w terminie do
30 dni od daty z³o¿enia wniosku.

3. Je¿eli So³tys nie zwo³a Zebrania w terminie okre�lonym
w pkt 2 wnioskodawca mo¿e zwo³aæ Zebranie we w³asnym za-
kresie.

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

2. Termin i miejsce Zebrania Wiejskiego podaje siê do
wiadomo�ci publicznej poprzez rozplakatowanie obwieszczeñ
na tablicy og³oszeñ w So³ectwie, nie pó�niej ni¿ na 7 dni przed
terminem Zebrania.

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

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

3. Porz¹dek obrad ustala Zebranie Wiejskie na podsta-
wie protoko³u przed³o¿onego przez zwo³uj¹cego zebranie.

§ 12. W celu udzielenia So³tysowi sta³ej pomocy w przygo-
towaniu materia³ów i organizacji zebrañ, Wójt wyznacza pracow-
ników Urzêdu Gminy do kontaktów z So³ectwem.

§ 13.1 Zebranie Wiejskie jest uprawnione do przeprowa-
dzania wyborów oraz podejmowania uchwa³ w obecno�ci co
najmniej 1/10 uprawionych do g³osowania osób.

2. W przypadku braku okre�lonego w pkt. 1 quorum, na-
stêpnie zebranie odbywa siê w drugim terminie po up³ywie
1/2 godziny od wyznaczonego 1 terminu zebrania. Zebranie w
drugim terminie jest prawomocne bez wzglêdu na liczbê uczest-
nicz¹cych w nim osób. Drugi termin zebrania winien byæ podany
w obwieszczeniu o zebraniu.

3. Uchwa³y Zebrania zapadaj¹ zwykl¹ wiêkszo�ci¹ g³o-
sów.

4. G³osowanie odbywa siê zwykle w sposób jawny, z za-
strze¿eniem § 19 pkt 2 i 5.

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

§ 14. Do wy³¹cznej w³a�ciwo�ci Zebrania Wiejskiego na-
le¿y:

1) wybór i odwo³anie So³tysa,
2) na wniosek So³tysa - wybór i odwo³anie oraz ustalenie

sk³adu liczbowego Rady So³eckiej,
3) uchwalenie rocznego planu rzeczowo - finansowego

oraz dokonywanie jego zmian,
4) przyjmowanie rocznych sprawozdañ, finansowych, przy

czym nie przyjêcie sprawozdania jest równoznaczne z wnioskiem
o odwo³anie So³tysa i Rady So³eckiej,

5) opiniowanie celowo�ci utworzenia, poszerzenia i likwi-
dacji So³ectwa,

6) podejmowanie decyzji w zakresie zwyk³ego zarz¹du w
stosunku do mienia komunalnego przekazanego So³ectwu przez
Radê Gminy oraz innego maj¹tku nie bêd¹cego w³asno�ci¹
Gminy a zarz¹dzanego przez Radê So³eck¹.

7) zawieranie porozumieñ z innymi so³ectwami w celu re-
alizacji wspólnych przedsiêwziêæ.

ROZDZIA£ IV
So³tys i Rada So³ecka

§ 15.1. Kadencja So³tysa, Rady So³eckiej i innych orga-
nów powo³anych przez Zebranie Wiejskie trwa przez okres ka-
dencji Rady Gminy do czasu wyborów organów So³ectwa.

2. Dzia³alno�æ So³tysa i Rady So³eckiej ma charakter spo-
³eczny.

§ 16.1. Do obowi¹zków So³tysa nale¿y w szczególno�ci:
1) zwo³ywanie Zebrañ Wiejskich,
2) zwo³ywanie posiedzeñ Rady So³eckiej,
3) uczestniczenie w naradach So³tysów,  zwo³ywanych okre-

sowo przez Wójta Gminy,
4) uczestniczenie w pracach Rady Gminy bez prawa udzia³u

w g³osowaniu,
5) pe³nienie roli mê¿a zaufania w miejscowym �rodowi-

sku,
6) wykonywanie mu powierzonych przepisami prawa za-

dañ z zakresu administracji publicznej,
7) prowadzenie zarz¹du, administracji, gospodarki tymi

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

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

9) potwierdzenie okoliczno�ci, których przy za³atwianiu
spraw przez mieszkañców, wymagaj¹ przepisy prawa,

10) sporz¹dzanie sprawozdania z dzia³alno�ci So³ectwa,
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11) dokonywanie rozliczenia finansowego z zakresu admi-
nistrowanego mienia komunalnego, znajduj¹cego siê na tere-
nie So³ectwa,

12) wykonywanie innych zadañ nale¿¹cych do So³tysa z
mocy ogólnie obowi¹zuj¹cych przepisów, m.in. w zakresie obron-
no�ci i ochrony po¿arowej, podatków i op³at, zapobieganie klê-
skom ¿ywio³owym oraz usuwanie ich skutków,

13) prowadzenie dokumentacji zawieraj¹cej:
 Statut So³ectwa,
 protoko³y z Zebrañ So³eckich,
 sprawozdania i umowy,
14) realizacja uchwa³ Zebrania Wiejskiego.
2. Na Zebraniach Wiejskich So³tys przedk³ada co najmniej

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

3. Na sesjach Rady Gminy So³tysowi przys³uguje prawo
wystêpowania z g³osem doradczym. Mo¿e on równie¿ zg³aszaæ
wnioski w imieniu Zebrania Wiejskiego.

§ 17.1. Rada So³ecka sk³ada siê z 5 osób.
2. Cz³onkowie Rady So³eckiej wybieraj¹ ze swojego grona

Przewodnicz¹cego Rady So³eckiej.
3. Do obowi¹zków Rady So³eckiej nale¿y wspomaganie

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

4. Posiedzenia Rady So³eckiej odbywaj¹ siê w miarê po-
trzeb nie rzadziej ni¿ 2 razy w roku.

Posiedzeniom przewodniczy Przewodnicz¹cy Rady So³ec-
kiej.

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

sprawach bêd¹cych przedmiotem rozpatrywania przez Zebranie
Wiejskie,

2) opracowuje i przedk³ada na Zebraniu Wiejskim projekty
pracy samorz¹du,

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

4) organizuje wykonanie uchwa³ Zebrania Wiejskiego oraz
kontroluje ich realizacjê,

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

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

6. Na Zebraniach Wiejskich Przewodnicz¹cy Rady So³ec-
kiej sk³ada informacjê o dzia³alno�ci Rady So³eckiej,

ROZDZIA£ V
Tryb wyboru So³tysa i Rady So³eckiej

§ 18.1. Wybory So³tysa i Rady So³eckiej zarz¹dza Rada
Gminy w terminie do 6 miesiêcy od dnia wyborów do Rad Gmin.

2. Zebranie Wiejskie, na którym ma byæ dokonany wybór
So³tysa oraz Rady So³eckiej, zwo³uje Wójt, okre�laj¹c miejsce,
datê i godzinê Zebrania.

3. O Zebraniu Wiejskim, mieszkañcy wsi winni byæ powia-
domieni w drodze obwieszczenia co najmniej 7 dni przed wyzna-
czon¹ dat¹ Zebrania.

4. Osoba upowa¿niona przez Wójta, dokonuje otwarcia
Zebrania, stwierdzaj¹c jego prawid³owo�æ, a nastêpnie zarz¹-
dza wybory przewodnicz¹cego Zebrania, który dalej prowadzi
obrady.

§ 19.1. Kandydatem na So³tysa oraz cz³onka Rady So³ec-
kiej mo¿e byæ jedynie uprawniony do uczestniczenia w Zebraniu
Wiejskim mieszkaniec So³ectwa.

2. So³tys wybierany jest w g³osowaniu tajnym, bezpo-
�rednim, spo�ród kandydatów zg³oszonych przez uprawnio-
nych uczestników Zebrania.

3. Za wybranego na So³tysa uwa¿a siê kandydata, który
uzyska³ najwiêksz¹ liczbê wa¿nie oddanych g³osów.

4. W przypadku gdy kilku kandydatów uzyska równ¹ licz-
bê g³osów, g³osowanie przeprowadza siê ponownie z udzia-
³em tylko tych kandydatów. Je¿eli ponowne g³osowanie nie przy-
niesie rezultatu, procedurê wyboru So³tysa przeprowadza siê
od pocz¹tku, spo�ród nieograniczonej liczby kandydatów.

5. Cz³onkowie Rady So³eckiej wybierani s¹ w g³osowa-
niu tajnym, bezpo�rednim, spo�ród nieograniczonej liczby kan-
dydatów zg³oszonych przez sta³ych mieszkañców So³ectwa
uprawnionych do g³osowania.

6. Za wybranych cz³onków Rady So³eckiej uwa¿a siê kan-
dydatów, którzy uzyskali najwiêksz¹ liczbê wa¿nie oddanych
g³osów.

§ 20.1. Wybory lub odwo³anie przeprowadza komisja
skrutacyjna w sk³adzie co najmniej 3 osób, wybranych spo-
�ród uprawnionych uczestników Zebrania. Wybory przeprowa-
dza siê na kartach do g³osowania opatrzonych pieczêci¹ So-
³ectwa.

2. Do zadañ komisji nale¿y:
 przyjêcie zg³oszeñ kandydatów,
 okre�lenie zasad g³osowania,
 przeprowadzenie g³osowania,
 ustalenie wyników wyborów,
 og³oszenie wyników wyborów,
 sporz¹dzenie protoko³u o wynikach wyborów,
3. Protokó³ komisji skrutacyjnej podpisuj¹ cz³onkowie

komisji oraz przewodnicz¹cy Zebrania.

§ 21.1. So³tys i cz³onkowie Rady So³eckiej s¹ bezpo�red-
nio odpowiedzialni przed Zebraniem Wiejskim i mog¹ byæ przez
Zebranie Wiejskie odwo³ani przed up³ywem kadencji, je¿eli nie
wykonuj¹ swoich obowi¹zków, naruszaj¹ postanowienie Sta-
tutu i uchwa³y Zebrania lub dopu�cili siê czynu dyskwalifikuj¹-
cego w opinii �rodowiska.

2. Zebranie Wiejskie w celu odwo³ania So³tysa lub cz³on-
ków Rady So³eckiej zwo³uje Wójt w przypadku:

1) pisemnego wniosku 1/10 uprawnionych do g³osowa-
nia mieszkañców So³ectwa,

2) rezygnacji,
3) z w³asnej inicjatywy w szczególnie uzasadnionych przy-

padkach,
w drodze obwieszczenia co najmniej 7 dni przed wyzna-

czon¹ dat¹ zebrania.
3. Odwo³anie z zajmowanych funkcji winno byæ podjête

po wys³uchaniu zainteresowanego, w trybie w³a�ciwym dla jego
wyboru.

§ 22. W przypadku odwo³ania So³tysa lub Rady So³ec-
kiej, wyboru nowego organu dokonuje siê na tym samym ze-
braniu lub na nastêpnym, zwo³anym w terminie nie d³u¿szym
ni¿ 30 dni. Je¿eli Zebranie Wiejskie nie dokona wyboru orga-
nów w w/w terminie, Wójt mo¿e wnioskowaæ do Rady Gminy o
zniesienie tej jednostki pomocniczej w trybie i na zasadach
okre�lonych w Statucie Gminy.

ROZDZIA£ VI
Gospodarka finansowa So³ectwa i gospodarka mie-

niem

§ 23.1. So³ectwo prowadzi gospodarkê finansow¹ na
podstawie rocznego planu finansowo - rzeczowego, uchwalo-
nego przez Zebranie Wiejskie.
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2. So³ectwo zobowi¹zane jest do przedstawienia planu
finansowo - rzeczowego Wójtowi w terminie do dnia 15 pa�-
dziernika ka¿dego roku. Plan ten uprzednio winien byæ uchwalo-
ny przez Zebranie Wiejskie.

3. So³ectwo dysponuje nastêpuj¹cymi �rodkami:
1) �rodki wydzielone w bud¿ecie Gminy,
2) dochody w³asne So³ectwa,
3) dobrowolne wp³aty osób fizycznych i prawnych, inne uzy-

skane �rodki So³ectwo przeznacza na cele okre�lone w planie
rzeczowo - finansowym, a w szczególno�ci na:

a) inwestycje i bie¿¹ce utrzymanie mienia, którym zarz¹dza,
b) finansowanie swojej dzia³alno�ci statutowej,
c) cele okre�lone w uchwa³ach Zebrania Wiejskiego, zgod-

nie z planem rzeczowo - finansowym.
4. Bie¿¹cy nadzór nad czynno�ciami okre�lonymi w ust. 1-3,

sprawuje Wójt, w porozumieniu ze Skarbnikiem Gminy.
5. Ksiêgowo�æ dochodów i wydatków So³ectwa prowadzi

Urz¹d Gminy.

§ 24.1. So³ectwo mo¿e zarz¹dzaæ przekazanym mu przez
Radê Gminy odrêbn¹ uchwa³¹, mieniem gminnym.

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

1) utrzymuje mienie w stanie nie pogorszonym przez do-
konywanie niezbêdnych napraw, konserwacji i remontów,

2) za³atwia bie¿¹ce sprawy zwi¹zane z eksploatacj¹ mienia,
3) korzysta z mienia zgodnie z przeznaczeniem,
4) mo¿e prowadziæ dzia³alno�æ gospodarcz¹ z wykorzysta-

niem mienia którym zaradza, w zakresie nie wykraczaj¹cym poza
zadania o charakterze u¿yteczno�ci publicznej, w uzgodnieniu z
Wójtem.

5) mo¿e daæ w najem, dzier¿awê lub do innego korzysta-
nia lokale, obiekty i grunty po uprzednim uzgodnieniu z Wójtem
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.

ROZDZIA£ VII
Kontrola i nadzór

§ 25.1. Nadzór nad dzia³alno�ci¹ organów So³ectwa spra-
wuje Rada Gminy i Wójt.

2. Rada Gminy nadzoruje dzia³alno�æ So³ectwa za pomo-
c¹ Komisji Rewizyjnej, przy czym raz na cztery lata dokonuje kon-
troli gospodarki finansowej So³ectwa.

3. Wójt lub osoba dzia³aj¹ca w jego imieniu, ma prawo
wgl¹du do dokumentów w celu ich oceny pod wzglêdem zgod-
no�ci z prawem, wstêpu do pomieszczeñ i budynków zarz¹dzo-
nych przez So³ectwo oraz prawo ¿¹dania od So³tysa niezbêd-
nych informacji i danych dotycz¹cych funkcjonowania So³ectwa.

4. Wójt jest obowi¹zany czuwaæ, aby mienie So³ectwa nie
by³o nara¿one na szkody i uszczuplenia oraz aby �rodki finanso-
we So³ectwa by³y wydatkowane zgodnie z przepisami i Statutem.

ROZDZIA£ VIII
Postanowienia koñcowe

§26.1. W sprawach nie uregulowanych w Statucie So³ec-
twa, maja zastosowanie przepisy Statutu Gminy oraz innych ak-
tów prawnych.

2. Zmiana Statutu So³ectwa wymaga podjêcia uchwa³y
przez Radê Gminy, po przeprowadzeniu konsultacji z mieszkañ-
cami.

Za³¹cznik nr 2
do uchwa³y Nr X/76/2003

Rady Gminy Lasowice Wielkie
z dnia 27 sierpnia 2003 r.

STATUT SO£ECTWA
CIARKA

ROZDZIA£ I
Postanowienia ogólne

§ 1. Ogó³ mieszkañców miejscowo�ci Ciarka tworzy So-
³ectwo Ciarka.

§ 2.1. So³ectwo Chocianowice jest jednostk¹ pomocni-
cz¹, którego mieszkañcy wspólnie z innymi so³ectwami oraz
osiedlami tworz¹ wspólnotê samorz¹dow¹  Gminy Lasowice
Wielkie.

2. So³ectwo Ciarka 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.)

- Statutu Gminy
- niniejszego Statutu.

§ 3. So³ectwo Ciarka obejmje obszar 498 ha.

Rozdzia³ II
Organizacja i zakres dzia³ania

§ 4. Organami So³ectwa s¹:
1) Zebranie Wiejskie,
2) So³tys.

§ 5.1. Zebranie Wiejskie jest organem uchwa³odawczym
w So³ectwie.

2. So³tys jest organem wykonawczym.
3. Rada So³ecka wspomaga dzia³alno�æ So³tysa.

§ 6.1. Do zadañ So³ectwa Ciarka nale¿y:
1) zapewnienie udzia³u mieszkañców So³ectwa w rozpa-

trywaniu spraw socjalno bytowych, opieki zdrowotnej, kultury,
sportu, wypoczynku oraz innych zwi¹zanych z miejscem ich za-
mieszkania;

2) kszta³towanie zasad wspó³¿ycia spo³ecznego, organi-
zowanie samopomocy mieszkañców i wspólnych prac na rzecz
miejsca zamieszkania;

3) sprawowanie kontroli spo³ecznej nad dzia³alno�ci¹ jed-
nostek organizacyjnych Gminy zwi¹zanych z warunkami ¿ycia
na terenie So³ectwa;

4) dzia³ania na rzecz ochrony �rodowiska, zapewnienia
porz¹dku i czysto�ci w So³ectwie.

2. So³ectwo mo¿e posiadaæ przekazane mu przez Gminê
w drodze uchwa³y Rady Gminy sk³adniki mienia komunalnego.

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

terenów bêd¹cych w gestii So³ectwa;
2) organizowanie na terenie So³ectwa imprez, wystaw,

koncertów i konkursów z zachowaniem ogólnie obowi¹zuj¹-
cych przepisów.

§ 7. Zadania okre�lone w § 6, So³ectwo realizuje w szcze-
gólno�ci poprzez:

1) podejmowanie uchwa³ w sprawach So³ectwa, w ra-
mach przyznanych kompetencji;
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2) opiniowanie spraw nale¿¹cych do zakresu dzia³ania
So³ectwa;

3) wspó³uczestniczenie w organizowaniu i przeprowadze-
niu przez Radê Gminy konsultacji spo³ecznych projektów uchwa³
Rady w sprawach o podstawowym znaczeniu dla mieszkañców;

4) wystêpowanie z wnioskami do Rady Gminy o rozpatrze-
nie spraw, których za³atwienie wykracza poza mo¿liwo�ci So³ec-
twa;

5) wspó³pracê z radnymi z terenu So³ectwa w zakresie or-
ganizacji spotkañ z wyborcami, dy¿urów oraz kierowanie do nich
wniosków dotycz¹cych So³ectwa;

6) ustalenie zadañ dla So³tysa do realizacji w okresie miê-
dzy Zebraniami Wiejskimi.

ROZDZIA£ III
Zebranie Wiejskie

§ 8. Prawo do udzia³u w Zebraniu Wiejskim maja wszyscy
mieszkañcy So³ectwa.

Prawo do uczestniczenia w wyborach organów samorz¹-
du mieszkañców posiadaj¹ osoby posiadaj¹ce czynne prawo
wyborcze i stale zamieszka³e w danej miejscowo�ci.

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

nych do udzia³u w Zebraniu,
4) na wniosek Rady Gminy lub Wójta.
2. Zebranie Wiejskie zwo³anie na wniosek osób i organów,

o których mowa w § 9 pkt 1, winno siê odbyæ w terminie do 30 dni
od daty z³o¿enia wniosku.

3. Je¿eli So³tys nie zwo³a zebrania w terminie okre�lonym
w pkt 2, wnioskodawca mo¿e zwo³aæ zebranie we w³asnym za-
kresie.

§ 10.1. Zebranie Wiejskie odbywa siê w miarê istniej¹cych
potrzeb, nie rzadziej jednak ni¿ dwa razy w roku.

2. Termin i miejsce Zebrania Wiejskiego podaje siê do
wiadomo�ci publicznej poprzez rozplakatowanie obwieszczeñ na
tablicy og³oszeñ w So³ectwie nie pó�niej ni¿ na 7 dni przed termi-
nem zebrania.

§ 11.1. Zebranie Wiejskie jest wa¿ne, gdy mieszkañcy So-
³ectwa zostali o nim prawid³owo zawiadomieni, zgodnie z wymo-
gami Statutu.

2. Zebranie Wiejskie otwiera So³tys i przewodniczy jego
obradom. Zebranie Wiejskie mo¿e wyznaczyæ inn¹ osobê na prze-
wodnicz¹cego zebrania.

3. Porz¹dek obrad ustala Zebranie Wiejskie na podstawie
protoko³u przed³o¿onego przez zwo³uj¹cego zebranie.

§ 12. W celu udzielenia So³tysowi sta³ej pomocy w przygo-
towaniu materia³ów i organizacji zebrañ, Wójt wyznacza pracow-
ników Urzêdu Gminy do kontaktów z So³ectwem.

§ 13.1 Zebranie Wiejskie jest uprawnione do przeprowa-
dzania wyborów oraz podejmowania uchwa³ w obecno�ci co naj-
mniej 1/10 uprawionych do g³osowania osób.

2. W przypadku braku okre�lonego w pkt. 1 quorum, na-
stêpnie zebranie odbywa siê w drugim terminie po up³ywie
1/2 godziny od wyznaczonego 1 terminu zebrania. Zebranie w
drugim terminie jest prawomocne bez wzglêdu na liczbê uczest-
nicz¹cych w nim osób. Drugi termin zebrania winien byæ podany
w obwieszczeniu o zebraniu.

3. Uchwa³y Zebrania zapadaj¹ zwyk³¹ wiêkszo�ci¹ g³osów.

4. G³osowanie odbywa siê zwykle w sposób jawny,
z zastrze¿eniem § 19 pkt 2 i 5.

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

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

1) wybór i odwo³anie So³tysa,
2) na wniosek So³tysa - wybór i odwo³anie oraz ustale-

nie sk³adu liczbowego Rady So³eckiej.
3) uchwalenie rocznego planu rzeczowo - finansowego

oraz dokonywanie jego zmian,
4) przyjmowanie rocznych sprawozdañ, finansowych przy

czym nie przyjêcie sprawozdania jest równoznaczne z wnio-
skiem o odwo³anie So³tysa i Rady So³eckiej,

5) opiniowanie celowo�ci utworzenia, poszerzenia i li-
kwidacji So³ectwa,

6) podejmowanie decyzji w zakresie zwyk³ego zarz¹du w
stosunku do mienia komunalnego przekazanego So³ectwu
przez Radê Gminy oraz innego maj¹tku nie bêd¹cego w³asno-
�ci¹ Gminy a zarz¹dzanego przez Radê So³eck¹.

7) zawieranie porozumieñ z innymi so³ectwami w celu
realizacji wspólnych przedsiêwziêæ.

ROZDZIA£ IV
So³tys i Rada So³ecka

§ 15.1. Kadencja So³tysa, Rady So³eckiej i innych orga-
nów powo³anych przez Zebranie Wiejskie trwa przez okres ka-
dencji Rady Gminy do czasu wyborów organów So³ectwa.

2. Dzia³alno�æ So³tysa i Rady So³eckiej ma charakter
spo³eczny.

§ 16.1. Do obowi¹zków So³tysa nale¿y w szczególno�ci:
1) zwo³ywanie Zebrañ Wiejskich,
2) zwo³ywanie posiedzeñ Rady So³eckiej,
3) uczestniczenie w naradach So³tysów  zwo³ywanych

okresowo przez Wójta Gminy.
4) uczestniczenie w pracach Rady Gminy bez prawa

udzia³u w g³osowaniu,
5) pe³nienie roli mê¿a zaufania w miejscowym �rodowi-

sku,
6) wykonywanie mu powierzonych przepisami prawa za-

dañ z zakresu administracji publicznej,
7) prowadzenie zarz¹du, administracji, gospodarki tymi

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

8) opiniowanie wniosków mieszkañców So³ectwa w
sprawie przyznawania im zasi³ków i innej pomocy, jak równie¿
wniosków o ulgi z zakresu podatków, op³at i innych nale¿no�ci,

9) potwierdzenie okoliczno�ci, których przy za³atwianiu
spraw przez mieszkañców wymagaj¹ przepisy prawa,

10) sporz¹dzanie sprawozdania z dzia³alno�ci So³ectwa,
11) dokonywanie rozliczenia finansowego z zakresu ad-

ministrowanego mienia komunalnego, znajduj¹cego siê na
terenie So³ectwa,

12) wykonywanie innych zadañ nale¿¹cych do So³tysa z
mocy ogólnie obowi¹zuj¹cych przepisów m.in. w zakresie
obronno�ci i ochrony po¿arowej, podatków i op³at, zapobiega-
nie klêskom ¿ywio³owym oraz usuwanie ich skutków,

13) prowadzenie dokumentacji zawieraj¹cej:
 Statut So³ectwa,
 protoko³y z zebrañ so³eckich,
 sprawozdania i umowy,
14) realizacja uchwa³ Zebrania Wiejskiego.
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2. Na zebraniach Wiejskich So³tys przedk³ada co najmniej
dwa razy w roku informacjê o swojej dzia³alno�ci oraz o realiza-
cji dochodów i wydatków So³ectwa.

3. Na sesjach Rady Gminy So³tysowi przys³uguje wystê-
powania z g³osem doradczym. Mo¿e on równie¿ zg³aszaæ wnio-
ski w imieniu Zebrania Wiejskiego.

§ 17.1. Rada So³ecka sk³ada siê z 3 osób
2. Cz³onkowie Rady So³eckiej wybieraj¹ ze swojego gro-

na Przewodnicz¹cego Rady So³eckiej.
3. Do obowi¹zków Rady So³eckiej nale¿y wspomaganie

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

4. Posiedzenia Rady So³eckiej odbywaj¹ siê w miarê po-
trzeb nie rzadziej ni¿ 2 razy w roku.

Posiedzeniom przewodniczy Przewodnicz¹cy Rady So³ec-
kiej.

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

sprawach bêd¹cych przedmiotem rozpatrywania przez Zebra-
nie Wiejskie,

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

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

4) organizuje wykonanie uchwa³ Zebrania Wiejskiego oraz
kontroluje ich realizacjê,

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

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

6. Na Zebraniach Wiejskich Przewodnicz¹cy Rady So³ec-
kiej sk³ada informacjê o dzia³alno�ci Rady So³eckiej,

ROZDZIA£ V
Tryb wyboru So³tysa i Rady So³eckiej

§ 18.1. Wybory So³tysa i Rady So³eckiej zarz¹dza Rada
Gminy w terminie do 6 miesiêcy od dnia wyborów do Rad Gmin.

2. Zebranie Wiejskie, na którym ma byæ dokonany wybór
So³tysa oraz Rady So³eckiej, zwo³uje Wójt okre�laj¹c miejsce,
datê i godzinê zebrania.

3. O Zebraniu Wiejskim, mieszkañcy wsi winni byæ powia-
domieni w drodze obwieszczenia co najmniej 7 dni przed wy-
znaczon¹ dat¹ zebrania.

4. Osoba upowa¿niona przez Wójta dokonuje otwarcia
zebrania, stwierdzaj¹c jego prawid³owo�æ, a nastêpnie zarz¹dza
wybory przewodnicz¹cego Zebrania, który dalej prowadzi obrady.

§ 19.1. Kandydatem na So³tysa oraz cz³onka Rady So³ec-
kiej mo¿e byæ jedynie uprawniony do uczestniczenia w Zebraniu
Wiejskim mieszkaniec So³ectwa.

2. So³tys wybierany jest w g³osowaniu tajnym, bezpo�red-
nim, spo�ród kandydatów zg³oszonych przez uprawnionych
uczestników Zebrania.

3. Za wybranego na So³tysa uwa¿a siê kandydata, który
uzyska³ najwiêksz¹ liczbê wa¿nie oddanych g³osów.

4. W przypadku gdy kilku kandydatów uzyska równ¹ liczbê
g³osów, g³osowanie przeprowadza siê ponownie z udzia³em tyl-
ko tych kandydatów. Je¿eli ponowne g³osowanie nie przyniesie
rezultatu, procedurê wyboru. So³tysa przeprowadza siê od po-
cz¹tku spo�ród nieograniczonej liczby kandydatów.

5. Cz³onkowie Rady So³eckiej wybierani s¹ w g³osowaniu
tajnym, bezpo�rednim, spo�ród nieograniczonej liczby kandy-
datów zg³oszonych przez sta³ych mieszkañców So³ectwa, upraw-
nionych do g³osowania.

6. Za wybranych cz³onków Rady So³eckiej uwa¿a siê kan-
dydatów, którzy uzyskali najwiêksz¹ liczbê wa¿nie oddanych g³o-
sów.

§ 20.1. Wybory lub odwo³anie przeprowadza komisja skru-
tacyjna w sk³adzie co najmniej 3 osób wybranych spo�ród upraw-
nionych uczestników Zebrania. Wybory przeprowadza siê na
kartach do g³osowania opatrzonych pieczêci¹ So³ectwa.

2. Do zadañ komisji nale¿y:
 przyjêcie zg³oszeñ kandydatów,
 okre�lenie zasad g³osowania,
 przeprowadzenie g³osowania,
 ustalenie wyników wyborów,
 og³oszenie wyników wyborów,
 sporz¹dzenie protoko³u o wynikach wyborów.
3. Protokó³ komisji skrutacyjnej podpisuj¹ cz³onkowie ko-

misji oraz przewodnicz¹cy zebrania.

§ 21.1. So³tys i cz³onkowie Rady So³eckiej s¹ bezpo�red-
nio odpowiedzialni przed Zebraniem Wiejskim i mog¹ byæ przez
Zebranie Wiejskie odwo³ani prze up³ywem kadencji, je¿eli nie
wykonuj¹ swoich obowi¹zków, naruszaj¹ postanowienie Statu-
tu i uchwa³y Zebrania lub dopu�cili siê czynu dyskwalifikuj¹ce-
go w opinii �rodowiska.

2. Zebranie Wiejskie w celu odwo³ania So³tysa lub cz³on-
ków Rady So³eckiej zwo³uje Wójt w przypadku:

1) pisemnego wniosku 1/10 uprawnionych do g³osowa-
nia mieszkañców So³ectwa,

2) rezygnacji,
3) z w³asnej inicjatywy w szczególnie uzasadnionych przy-

padkach,
w drodze obwieszczenia co najmniej 7 dni przed wyzna-

czon¹ dat¹ zebrania.
3. Odwo³anie z zajmowanych funkcji winno byæ podjête po

wys³uchaniu zainteresowanego, w trybie w³a�ciwym dla jego
wyboru.

§ 22. W przypadku odwo³ania So³tysa lub Rady So³eckiej,
wyboru nowego organu dokonuje siê na tym samym zebraniu
lub na nastêpnym, zwo³anym w terminie nie d³u¿szym ni¿
30 dni. Je¿eli Zebranie Wiejskie nie dokona wyboru organów w
w/w terminie, Wójt mo¿e wnioskowaæ do Rady Gminy o zniesie-
nie tej jednostki pomocniczej w trybie i na zasadach okre�lo-
nych w Statucie Gminy.

ROZDZIA£ VI
Gospodarka finansowa So³ectwa i gospodarka mieniem

§ 23.1. So³ectwo prowadzi gospodarkê finansow¹ na pod-
stawie rocznego planu finansowo - rzeczowego, uchwalonego
przez Zebranie Wiejskie.

2. So³ectwo zobowi¹zane jest do przedstawienia planu
finansowo - rzeczowego Wójtowi w terminie do dnia 15 pa�-
dziernika ka¿dego roku. Plan ten uprzednio winien byæ uchwalo-
ny przez Zebranie Wiejskie.

3. So³ectwo dysponuje nastêpuj¹cymi �rodkami:
1) �rodki wydzielone w bud¿ecie Gminy,
2) dochody w³asne So³ectwa,
3) dobrowolne wp³aty osób fizycznych i prawnych, inne

uzyskane �rodki So³ectwo przeznacza na cele okre�lone w pla-
nie rzeczowo - finansowym, a w szczególno�ci na:

a) inwestycje i bie¿¹ce utrzymanie mienia, którym zarz¹-
dza,

b) finansowanie swojej dzia³alno�ci statutowej,
c) cele okre�lone w uchwa³ach Zebrania Wiejskiego, zgod-

nie z planem rzeczowo - finansowym.
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4. Bie¿¹cy nadzór nad czynno�ciami okre�lonymi w ust. 1-3,
sprawuje Wójt w porozumieniu ze Skarbnikiem Gminy.

5. Ksiêgowo�æ dochodów i wydatków So³ectwa prowadzi
Urz¹d Gminy.

§ 24.1. So³ectwo mo¿e zarz¹dziæ przekazanym mu przez
Radê Gminy odrêbn¹ uchwa³¹, mieniem gminnym.

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

1) utrzymuje mienie w stanie nie pogorszonym przez do-
konywanie niezbêdnych napraw, konserwacji i remontów,

2) za³atwia bie¿¹ce sprawy zwi¹zane z eksploatacj¹ mienia,
3) korzysta z mienia zgodnie z przeznaczeniem,
4) mo¿e prowadziæ dzia³alno�æ gospodarcz¹ z wykorzy-

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

5) mo¿e daæ w najem, dzier¿awê lub do innego korzysta-
nia lokale, obiekty i grunty po uprzednim uzgodnieniu z Wójtem
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.

ROZDZIA£ VII
Kontrola i nadzór

§ 25.1. Nadzór nad dzia³alno�ci¹ organów So³ectwa spra-
wuje Rada Gminy i Wójt.

2. Rada Gminy nadzoruje dzia³alno�æ So³ectwa za pomo-
c¹ Komisji Rewizyjnej, przy czym na cztery lata dokonuje kontroli
gospodarki finansowej So³ectwa.

3. Wójt lub osoba dzia³aj¹ca w jego imieniu ma prawo
wgl¹du do dokumentów w celu ich oceny pod wzglêdem zgod-
no�ci z prawem, wstêpu do pomieszczeñ i budynków zarz¹dzo-
nych przez So³ectwo oraz prawo ¿¹dania od So³tysa niezbêd-
nych informacji i danych dotycz¹cych funkcjonowania So³ectwa.

4. Wójt jest obowi¹zany czuwaæ, aby mienie So³ectwa nie
by³o nara¿one na szkody i uszczuplenia oraz aby �rodki finansowe
So³ectwa by³y wydatkowane zgodnie z przepisami i Statutem.

ROZDZIA£ VIII
Postanowienia koñcowe

§26.1. W sprawach nie uregulowanych w Statucie So³ec-
twa, maj¹ zastosowanie przepisy Statutu Gminy oraz innych ak-
tów prawnych.

2. Zmiana Statutu So³ectwa wymaga podjêcia uchwa³y
przez Radê Gminy,po przeprowadzeniu konsultacji z mieszkañ-
cami.

Za³¹cznik nr 3
do uchwa³y Nr X/76/2003

Rady Gminy Lasowice Wielkie
z dnia 27 sierpnia 2003 r.

STATUT SO£ECTWA
GRONOWICE

ROZDZIA£ I
Postanowienia ogólne

§ 1. Ogó³ mieszkañców miejscowo�ci Gronowice tworzy
So³ectwo Gronowice.

§ 2.1. So³ectwo Gronowice jest jednostk¹ pomocnicz¹, któ-
rego mieszkañcy wspólnie z innymi so³ectwami oraz osiedlami
tworz¹ wspólnotê samorz¹dow¹  Gminy Lasowice Wielkie.

2. So³ectwo Gronowice 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.)

- Statutu Gminy
- niniejszego Statutu.

§ 3. So³ectwo Gronowice oejumje obszar 1343 ha.

Rozdzia³ II
Organizacja i zakres dzia³ania

§ 4. Organami So³ectwa s¹:
1) Zebranie Wiejskie,
2) So³tys.

§ 5.1. Zebranie Wiejskie jest organem uchwa³odawczym
w So³ectwie.

2. So³tys jest organem wykonawczym.
3. Rada So³ecka wspomaga dzia³alno�æ So³tysa.

§ 6.1. Do zadañ so³ectwa Gronowice nale¿y:
1) zapewnienie udzia³u mieszkañców So³ectwa w rozpa-

trywaniu spraw socjalno bytowych, opieki zdrowotnej, kultury,
sportu, wypoczynku oraz innych zwi¹zanych z miejscem ich za-
mieszkania;

2) kszta³towanie zasad wspó³¿ycia spo³ecznego, organi-
zowanie samopomocy mieszkañców i wspólnych prac na rzecz
miejsca zamieszkania;

3) sprawowanie kontroli spo³ecznej nad dzia³alno�ci¹ jed-
nostek organizacyjnych Gminy zwi¹zanych z warunkami ¿ycia
na terenie So³ectwa;

4) dzia³ania na rzecz ochrony �rodowiska, zapewnienia
porz¹dku i czysto�ci w So³ectwie.

2. So³ectwo mo¿e posiadaæ przekazane mu przez Gminê
w drodze uchwa³y Rady Gminy sk³adniki mienia komunalnego.

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

terenów bêd¹cych w gestii So³ectwa;
2) organizowanie na terenie So³ectwa imprez, wystaw, koncer-

tów i konkursów z zachowaniem ogólnie obowi¹zuj¹cych przepisów.

§ 7. Zadania okre�lone w § 6 So³ectwo realizuje w szcze-
gólno�ci poprzez:

1) podejmowanie uchwa³ w sprawach So³ectwa w ramach
przyznanych kompetencji;

2) opiniowanie spraw nale¿¹cych do zakresu dzia³ania
So³ectwa;

3) wspó³uczestniczenie w organizowaniu i przeprowadze-
niu przez Radê Gminy konsultacji spo³ecznych projektów uchwa³
Rady w sprawach o podstawowym znaczeniu dla mieszkañców;

4) wystêpowanie z wnioskami do Rady Gminy o rozpa-
trzenie spraw, których za³atwienie wykracza poza mo¿liwo�ci
So³ectwa;

5) wspó³pracê z radnymi z terenu So³ectwa w zakresie
organizacji spotkañ z wyborcami, dy¿urów oraz kierowanie do
nich wniosków dotycz¹cych So³ectwa;

6) ustalenie zadañ dla So³tysa do realizacji w okresie miê-
dzy Zebraniami Wiejskimi.

ROZDZIA£ III
Zebranie Wiejskie

§ 8. Prawo do udzia³u w Zebraniu Wiejskim maja wszy-
scy mieszkañcy So³ectwa.
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Prawo do uczestniczenia w wyborach organów samo-
rz¹du mieszkañców posiadaj¹ osoby posiadaj¹ce czynne pra-
wo wyborcze i stale zamieszka³e w danej miejscowo�ci.

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

nych do udzia³u w Zebraniu,
4) na wniosek Rady Gminy lub Wójta.
2. Zebranie Wiejskie zwo³anie na wniosek osób i orga-

nów, o których mowa w § 9 pkt 1, winno siê odbyæ w terminie do
30 dni od daty z³o¿enia wniosku.

3. Je¿eli So³tys nie zwo³a zebrania w terminie okre�lonym
w pkt 2, wnioskodawca mo¿e zwo³aæ zebranie we w³asnym za-
kresie.

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

2. Termin i miejsce Zebrania Wiejskiego podaje siê do
wiadomo�ci publicznej poprzez rozplakatowanie obwieszczeñ
na tablicy og³oszeñ w So³ectwie nie pó�niej ni¿ na 7 dni przed
terminem zebrania.

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

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

3. Porz¹dek obrad ustala Zebranie Wiejskie na podsta-
wie protoko³u przed³o¿onego przez zwo³uj¹cego Zebranie.

§ 12. W celu udzielenia So³tysowi sta³ej pomocy w przygo-
towaniu materia³ów i organizacji zebrañ, Wójt wyznacza pracow-
ników Urzêdu Gminy do kontaktów z So³ectwem.

§ 13.1 Zebranie Wiejskie jest uprawnione do przeprowa-
dzania wyborów oraz podejmowania uchwa³ w obecno�ci co
najmniej 1/10 uprawionych do g³osowania osób.

2. W przypadku braku okre�lonego w pkt. 1 quorum, na-
stêpnie zebranie odbywa siê w drugim terminie po up³ywie
1/2 godziny od wyznaczonego 1 terminu zebrania. Zebranie w
drugim terminie jest prawomocne bez wzglêdu na liczbê uczest-
nicz¹cych w nim osób. Drugi termin zebrania winien byæ podany
w obwieszczeniu o zebraniu.

3. Uchwa³y Zebrania zapadaj¹ zwy³k¹ wiêkszo�ci¹ g³osów.
4. G³osowanie odbywa siê zwykle w sposób jawny, z za-

strze¿eniem § 19 pkt 2 i 5.
5. Obrady Zebrania s¹ protoko³owane. Uchwa³y podpisu-

je So³tys i og³asza je w sposób zwyczajowo przyjêty.

§ 14. Do wy³¹cznej w³a�ciwo�ci Zebrania Wiejskiego nale¿y:
1) wybór i odwo³anie So³tysa,
2) na wniosek So³tysa - wybór i odwo³anie oraz ustalenie

sk³adu liczbowego Rady So³eckiej.
3) uchwalenie rocznego planu rzeczowo - finansowego

oraz dokonywanie jego zmian,
4) przyjmowanie rocznych sprawozdañ, finansowych, przy

czym nie przyjêcie sprawozdania jest równoznaczne z wnioskiem
o odwo³anie So³tysa i Rady So³eckiej,

5) opiniowanie celowo�ci utworzenia, poszerzenia i likwi-
dacji So³ectwa,

6) podejmowanie decyzji w zakresie zwyk³ego zarz¹du w
stosunku do mienia komunalnego przekazanego So³ectwu przez
Radê Gminy oraz innego maj¹tku nie bêd¹cego w³asno�ci¹
Gminy a zarz¹dzanego przez Radê So³eck¹.

7) zawieranie porozumieñ z innymi so³ectwami w celu re-
alizacji wspólnych przedsiêwziêæ.

ROZDZIA£ IV
So³tys i Rada So³ecka

§ 15.1. Kadencja So³tysa, Rady So³eckiej i innych orga-
nów powo³anych przez Zebranie Wiejskie trwa przez okres ka-
dencji Rady Gminy do czasu wyborów organów So³ectwa.

2. Dzia³alno�æ So³tysa i Rady So³eckiej ma charakter spo-
³eczny.

§ 16.1. Do obowi¹zków So³tysa nale¿y w szczególno�ci:
1) zwo³ywanie Zebrañ Wiejskich,
2) zwo³ywanie posiedzeñ Rady So³eckiej,
3) uczestniczenie w naradach so³tysów,  zwo³ywanych okre-

sowo przez Wójta Gminy.
4) uczestniczenie w pracach Rady Gminy bez prawa udzia³u

w g³osowaniu,
5) pe³nienie roli mê¿a zaufania w miejscowym �rodowi-

sku,
6) wykonywanie mu powierzonych przepisami prawa za-

dañ z zakresu administracji publicznej,
7) prowadzenie zarz¹du, administracji, gospodarki tymi

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

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

9) potwierdzenie okoliczno�ci, których przy za³atwianiu
spraw przez mieszkañców wymagaj¹ przepisy prawa,

10) sporz¹dzanie sprawozdania z dzia³alno�ci So³ectwa,
11) dokonywanie rozliczenia finansowego z zakresu ad-

ministrowanego mienia komunalnego, znajduj¹cego siê na te-
renie So³ectwa,

12) wykonywanie innych zadañ nale¿¹cych do So³tysa z
mocy ogólnie obowi¹zuj¹cych przepisów m.in. w zakresie obron-
no�ci i ochrony po¿arowej, podatków i op³at, zapobieganie klê-
skom ¿ywio³owym oraz usuwanie ich skutków,

13) prowadzenie dokumentacji zawieraj¹cej:
 Statut So³ectwa,
 protoko³y z zebrañ so³eckich,
 sprawozdania i umowy,
14) realizacja uchwa³ Zebrania Wiejskiego.
2. Na Zebraniach Wiejskich So³tys przedk³ada co najmniej

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

3. Na sesjach rady Gminy So³tysowi przys³uguje prawo
wystêpowania z g³osem doradczym. Mo¿e on równie¿ zg³aszaæ
wnioski w imieniu Zebrania Wiejskiego.

§ 17.1. Rada So³ecka sk³ada siê z 5 osób.
2. Cz³onkowie Rady So³eckiej wybieraj¹ ze swojego gro-

na Przewodnicz¹cego Rady So³eckiej.
3. Do obowi¹zków Rady So³eckiej nale¿y wspomaganie

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

4. Posiedzenia Rady So³eckiej odbywaj¹ siê w miarê po-
trzeb, nie rzadziej ni¿ 2 razy w roku.

Posiedzeniom przewodniczy Przewodnicz¹cy Rady So³ec-
kiej.

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

sprawach bêd¹cych przedmiotem rozpatrywania przez Zebranie
Wiejskie,
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2) opracowuje i przedk³ada na Zebraniu Wiejskim projekty
pracy samorz¹du,

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

4) organizuje wykonanie uchwa³ Zebrania Wiejskiego oraz
kontroluje ich realizacjê,

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

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

6. Na Zebraniach Wiejskich Przewodnicz¹cy Rady So³ec-
kiej sk³ada informacjê o dzia³alno�ci Rady So³eckiej.

ROZDZIA£ V
Tryb wyboru So³tysa i Rady So³eckiej

§ 18.1. Wybory So³tysa i Rady So³eckiej zarz¹dza Rada
Gminy w terminie do 6 miesiêcy od dnia wyborów do Rad Gmin.

2. Zebranie Wiejskie, na którym ma byæ dokonany wybór
So³tysa oraz Rady So³eckiej, zwo³uje Wójt, okre�laj¹c miejsce,
datê i godzinê zebrania.

3. O Zebraniu Wiejskim, mieszkañcy wsi winni byæ powia-
domieni w drodze obwieszczenia co najmniej 7 dni przed wyzna-
czon¹ dat¹ zebrania.

4. Osoba upowa¿niona przez Wójta dokonuje otwarcia ze-
brania, stwierdzaj¹c jego prawid³owo�æ, a nastêpnie zarz¹dza
wybory przewodnicz¹cego Zebrania, który dalej prowadzi obrady.

§ 19.1. Kandydatem na So³tysa oraz cz³onka Rady So³ec-
kiej mo¿e byæ jedynie uprawniony do uczestniczenia w Zebraniu
Wiejskim mieszkaniec So³ectwa.

2. So³tys wybierany jest w g³osowaniu tajnym, bezpo�red-
nim, spo�ród kandydatów zg³oszonych przez uprawnionych
uczestników Zebrania.

3. Za wybranego na So³tysa uwa¿a siê kandydata, który
uzyska³ najwiêksz¹ liczbê wa¿nie oddanych g³osów.

4. W przypadku gdy kilku kandydatów uzyska równ¹ liczbê
g³osów, g³osowanie przeprowadza siê ponownie z udzia³em tyl-
ko tych kandydatów. Je¿eli ponowne g³osowanie nie przyniesie
rezultatu, procedurê wyboru So³tysa przeprowadza siê od po-
cz¹tku spo�ród nieograniczonej liczby kandydatów.

5. Cz³onkowie Rady So³eckiej wybierani s¹ w g³osowaniu
tajnym, bezpo�rednim, spo�ród nieograniczonej liczby kandyda-
tów zg³oszonych przez sta³ych mieszkañców So³ectwa uprawnio-
nych do g³osowania.

6. Za wybranych cz³onków Rady So³eckiej uwa¿a siê kan-
dydatów, którzy uzyskali najwiêksz¹ liczbê wa¿nie oddanych g³o-
sów.

§ 20.1. Wybory lub odwo³anie przeprowadza komisja skru-
tacyjna w sk³adzie co najmniej 3 osób wybranych spo�ród upraw-
nionych uczestników Zebrania. Wybory przeprowadza siê na kar-
tach do g³osowania opatrzonych pieczêci¹ So³ectwa.

2. Do zadañ komisji nale¿y:
 przyjêcie zg³oszeñ kandydatów,
 okre�lenie zasad g³osowania,
 przeprowadzenie g³osowania,
 ustalenie wyników wyborów,
 og³oszenie wyników wyborów,
 sporz¹dzenie protoko³u o wynikach wyborów.
3. Protokó³ komisji skrutacyjnej podpisuj¹ cz³onkowie ko-

misji oraz przewodnicz¹cy zebrania.

§ 21.1. So³tys i cz³onkowie Rady So³eckiej s¹ bezpo�red-
nio odpowiedzialni przed Zebraniem Wiejskim i mog¹ byæ przez

Zebranie Wiejskie odwo³ani przed up³ywem kadencji, je¿eli nie
wykonuj¹ swoich obowi¹zków, naruszaj¹ postanowienia Sta-
tutu i uchwa³y Zebrania lub dopu�cili siê czynu dyskwalifikuj¹-
cego w opinii �rodowiska.

2. Zebranie Wiejskie w celu odwo³ania So³tysa lub cz³on-
ków Rady So³eckiej zwo³uje Wójt w przypadku:

1) pisemnego wniosku 1/10 uprawnionych do g³osowa-
nia mieszkañców So³ectwa,

2) rezygnacji,
3) z w³asnej inicjatywy, w szczególnie uzasadnionych

przypadkach,
w drodze obwieszczenia co najmniej 7 dni przed wyzna-

czon¹ dat¹ zebrania.
3. Odwo³anie z zajmowanych funkcji winno byæ podjête

po wys³uchaniu zainteresowanego, w trybie w³a�ciwym dla jego
wyboru.

§ 22. W przypadku odwo³ania So³tysa lub Rady So³ec-
kiej, wyboru nowego organu dokonuje siê na tym samym ze-
braniu lub na nastêpnym, zwo³anym w terminie nie d³u¿szym
ni¿ 30 dni. Je¿eli Zebranie Wiejskie nie dokona wyboru orga-
nów w w/w terminie, Wójt mo¿e wnioskowaæ do Rady Gminy o
zniesienie tej jednostki pomocniczej w trybie i na zasadach
okre�lonych w Statucie Gminy.

ROZDZIA£ VI
Gospodarka finansowa So³ectwa i gospodarka mie-

niem

§ 23.1. So³ectwo prowadzi gospodarkê finansow¹ na
podstawie rocznego planu finansowo - rzeczowego, uchwalo-
nego przez Zebranie Wiejskie.

2. So³ectwo zobowi¹zane jest do przedstawienia planu
finansowo - rzeczowego Wójtowi w terminie do dnia 15 pa�-
dziernika ka¿dego roku. Plan ten uprzednio winien byæ uchwa-
lony przez Zebranie Wiejskie.

3. So³ectwo dysponuje nastêpuj¹cymi �rodkami:
1) �rodki wydzielone w bud¿ecie Gminy,
2) dochody w³asne So³ectwa,
3) dobrowolne wp³aty osób fizycznych i prawnych, inne

uzyskane �rodki So³ectwo przeznacza na cele okre�lone w pla-
nie rzeczowo - finansowym, a w szczególno�ci na:

a) inwestycje i bie¿¹ce utrzymanie mienia, którym zarz¹dza,
b) finansowanie swojej dzia³alno�ci statutowej,
c) cele okre�lone w uchwa³ach Zebrania Wiejskiego,

zgodnie z planem rzeczowo - finansowym.
4. Bie¿¹cy nadzór nad czynno�ciami okre�lonymi w

ust. 1-3, sprawuje Wójt, w porozumieniu ze Skarbnikiem Gminy.
5. Ksiêgowo�æ dochodów i wydatków So³ectwa prowa-

dzi Urz¹d Gminy.

§ 24.1. So³ectwo mo¿e zarz¹dziæ przekazanym mu przez
Radê Gminy odrêbn¹ uchwa³¹, mieniem gminnym.

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

1) utrzymuje mienie w stanie nie pogorszonym przez do-
konywanie 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 wykraczaj¹-
cym poza  zadania o charakterze u¿yteczno�ci publicznej, w
uzgodnieniu z Wójtem.

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

ROZDZIA£ VII
Kontrola i nadzór

§ 25.1. Nadzór nad dzia³alno�ci¹ organów So³ectwa spra-
wuje Rada Gminy i Wójt.

2. Rada Gminy nadzoruje dzia³alno�æ So³ectwa za pomo-
c¹ Komisji Rewizyjnej, przy czym na cztery lata dokonuje kontroli
gospodarki finansowej So³ectwa.

3. Wójt lub osoba dzia³aj¹ca w jego imieniu ma prawo
wgl¹du do dokumentów w celu ich oceny pod wzglêdem zgod-
no�ci z prawem, wstêpu do pomieszczeñ i budynków zarz¹dzo-
nych przez So³ectwo oraz prawo ¿¹dania od So³tysa niezbêd-
nych informacji i danych dotycz¹cych funkcjonowania So³ectwa.

4. Wójt jest obowi¹zany czuwaæ, aby mienie So³ectwa nie
by³o nara¿one na szkody i uszczuplenia oraz aby �rodki finanso-
we So³ectwa by³y wydatkowane zgodnie z przepisami i Statu-
tem.

ROZDZIA£ VIII
Postanowienia koñcowe

§26.1. W sprawach nie uregulowanych w Statucie So³ec-
twa, maja zastosowanie przepisy Statutu Gminy oraz innych ak-
tów prawnych.

2. Zmiana Statutu So³ectwa wymaga podjêcia uchwa³y przez
Radê Gminy, po przeprowadzeniu kosultacji z mieszañcami.

Za³¹cznik nr 4
do uchwa³y Nr X/76/2003

Rady Gminy Lasowice Wielkie
z dnia 27 sierpnia 2003 r.

STATUT SO£ECTWA
LASOWICE MA£E

ROZDZIA£ I
Postanowienia ogólne

§ 1. Ogó³ mieszkañców miejscowo�ci Lasowice Ma³e two-
rzy So³ectwo Lasowice Ma³e.

§ 2.1. So³ectwo Chocianowice jest jednostk¹ pomocni-
cz¹, którego mieszkañcy wspólnie z innymi so³ectwami oraz
osiedlami tworz¹ wspólnotê samorz¹dow¹  Gminy Lasowice
Wielkie.

2. So³ectwo Lasowice Ma³e 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.)

- Statutu Gminy
- niniejszego Statutu.

§ 3. So³ectwo Lasowice Ma³e obejmuje obszar 2163 ha.

Rozdzia³ II
Organizacja i zakres dzia³ania

§ 4. Organami So³ectwa s¹:
1) Zebranie Wiejskie,
2) So³tys.

§ 5.1. Zebranie Wiejskie jest organem uchwa³odawczym
w So³ectwie.

2. So³tys jest organem wykonawczym.
3. Rada So³ecka wspomaga dzia³alno�æ So³tysa.

§ 6.1. Do zadañ So³ectwa Lasowice Ma³e nale¿y:
1) zapewnienie udzia³u mieszkañców So³ectwa w rozpa-

trywaniu spraw socjalno bytowych, opieki zdrowotnej, kultury,
sportu, wypoczynku oraz innych zwi¹zanych z miejscem ich za-
mieszkania;

2) kszta³towanie zasad wspó³¿ycia spo³ecznego, organi-
zowanie samopomocy mieszkañców i wspólnych prac na rzecz
miejsca zamieszkania;

3) sprawowanie kontroli spo³ecznej nad dzia³alno�ci¹ jed-
nostek organizacyjnych Gminy, zwi¹zanych z warunkami ¿ycia
na terenie So³ectwa;

4) dzia³ania na rzecz ochrony �rodowiska, zapewnienia
porz¹dku i czysto�ci w So³ectwie.

2. So³ectwo mo¿e posiadaæ przekazane mu przez Gminê
w drodze uchwa³y Rady Gminy sk³adniki mienia komunalnego.

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

terenów bêd¹cych w gestii So³ectwa;
2) organizowanie na terenie So³ectwa imprez, wystaw,

koncertów i konkursów z zachowaniem ogólnie obowi¹zuj¹cych
przepisów.

§ 7. Zadania okre�lone w § 6 So³ectwo realizuje w szcze-
gólno�ci poprzez:

1) podejmowanie uchwa³ w sprawach So³ectwa w ramach
przyznanych kompetencji;

2) opiniowanie spraw nale¿¹cych do zakresu dzia³ania
So³ectwa;

3) wspó³uczestniczenie w organizowaniu i przeprowadze-
niu przez Radê Gminy konsultacji spo³ecznych projektów uchwa³
Rady w sprawach o podstawowym znaczeniu dla mieszkañ-
ców;

4) wystêpowanie z wnioskami do Rady Gminy o rozpa-
trzenie spraw, których za³atwienie wykracza poza mo¿liwo�ci
So³ectwa;

5) wspó³pracê z radnymi z terenu So³ectwa w zakresie
organizacji spotkañ z wyborcami, dy¿urów oraz kierowanie do
nich wniosków dotycz¹cych So³ectwa;

6) ustalenie zadañ dla So³tysa do realizacji w okresie miê-
dzy Zebraniami Wiejskimi.

ROZDZIA£ III
Zebranie Wiejskie

§ 8. Prawo do udzia³u w Zebraniu Wiejskim maj¹ wszy-
scy mieszkañcy So³ectwa.

Prawo do uczestniczenia w wyborach organów samo-
rz¹du mieszkañców posiadaj¹ osoby posiadaj¹ce czynne pra-
wo wyborcze i stale zamieszka³e w danej miejscowo�ci.

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

nych do udzia³u w Zebraniu,
4) na wniosek Rady Gminy lub Wójta.
2. Zebranie Wiejskie zwo³anie na wniosek osób i orga-

nów, o których mowa w § 9 pkt 1, winno siê odbyæ w terminie do
30 dni od daty z³o¿enia wniosku.
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3. Je¿eli So³tys nie zwo³a zebrania w terminie okre�lonym
w pkt 2, wnioskodawca mo¿e zwo³aæ zebranie we w³asnym za-
kresie.

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

2. Termin i miejsce Zebrania Wiejskiego podaje siê do
wiadomo�ci publicznej poprzez rozplakatowanie obwieszczeñ
na tablicy og³oszeñ w So³ectwie nie pó�niej ni¿ na 7 dni przed
terminem zebrania.

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

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

3. Porz¹dek obrad ustala Zebranie Wiejskie na podsta-
wie protoko³u przed³o¿onego przez zwo³uj¹cego zebranie.

§ 12. W celu udzielenia So³tysowi sta³ej pomocy w przygo-
towaniu materia³ów i organizacji zebrañ, Wójt wyznacza pracow-
ników Urzêdu Gminy do kontaktów z So³ectwem.

§ 13.1 Zebranie Wiejskie jest uprawnione do przeprowa-
dzania wyborów oraz podejmowania uchwa³ w obecno�ci co
najmniej 1/10 uprawionych do g³osowania osób.

2. W przypadku braku okre�lonego w pkt. 1 quorum, na-
stêpnie zebranie odbywa siê w drugim terminie po up³ywie
1/2 godziny od wyznaczonego 1 terminu zebrania. Zebranie w
drugim terminie jest prawomocne bez wzglêdu na liczbê uczest-
nicz¹cych w nim osób. Drugi termin zebrania winien byæ podany
w obwieszczeniu o zebraniu.

3. Uchwa³y Zebrania zapadaj¹ zwyk³¹ wiêkszo�ci¹ g³o-
sów.

4. G³osowanie odbywa siê zwykle w sposób jawny, z za-
strze¿eniem § 19 pkt 2 i 5.

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

§ 14. Do wy³¹cznej w³a�ciwo�ci Zebrania Wiejskiego na-
le¿y:

1) wybór i odwo³anie So³tysa,
2) na wniosek So³tysa - wybór i odwo³anie Rady So³eckiej.
3) uchwalenie rocznego planu rzeczowo - finansowego

oraz dokonywanie jego zmian,
4) przyjmowanie rocznych sprawozdañ finansowych, przy

czym nie przyjêcie sprawozdania jest równoznaczne z wnioskiem
o odwo³anie So³tysa i Rady So³eckiej,

5) opiniowanie celowo�ci utworzenia, poszerzenia i likwi-
dacji So³ectwa,

6) podejmowanie decyzji w zakresie zwyk³ego zarz¹du w
stosunku do mienia komunalnego przekazanego So³ectwu przez
Radê Gminy oraz innego maj¹tku nie bêd¹cego w³asno�ci¹
Gminy a zarz¹dzanego przez Radê So³eck¹.

7) zawieranie porozumieñ z innymi so³ectwami w celu re-
alizacji wspólnych przedsiêwziêæ.

ROZDZIA£ IV
So³tys i Rada So³ecka

§ 15.1. Kadencja So³tysa, Rady So³eckiej i innych orga-
nów powo³anych przez Zebranie Wiejskie trwa przez okres ka-
dencji Rady Gminy do czasu wyborów organów So³ectwa.

2. Dzia³alno�æ So³tysa i Rady So³eckiej ma charakter spo-
³eczny.

§ 16.1. Do obowi¹zków So³tysa nale¿y w szczególno�ci:
1) zwo³ywanie Zebrañ Wiejskich,
2) zwo³ywanie posiedzeñ Rady So³eckiej,
3) uczestniczenie w naradach so³tysów, zwo³ywanych okre-

sowo przez Wójta Gminy.
4) uczestniczenie w pracach Rady Gminy bez prawa udzia³u

w g³osowaniu,
5) pe³nienie roli mê¿a zaufania w miejscowym �rodowisku,
6) wykonywanie mu powierzonych przepisami prawa za-

dañ z zakresu administracji publicznej,
7) prowadzenie zarz¹du, administracji, gospodarki tymi

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

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

9) potwierdzenie okoliczno�ci, których przy za³atwianiu
spraw przez mieszkañców wymagaj¹ przepisy prawa,

10) sporz¹dzanie sprawozdania z dzia³alno�ci So³ectwa,
11) dokonywanie rozliczenia finansowego z zakresu ad-

ministrowanego mienia komunalnego, znajduj¹cego siê na te-
renie So³ectwa,

12) wykonywanie innych zadañ nale¿¹cych do So³tysa z
mocy ogólnie obowi¹zuj¹cych przepisów, m.in. w zakresie obron-
no�ci i ochrony po¿arowej, podatków i op³at, zapobieganie klê-
skom ¿ywio³owym oraz usuwanie ich skutków,

13) prowadzenie dokumentacji zawieraj¹cej:
 Statut So³ectwa,
 protoko³y z zebrañ so³eckich,
 sprawozdania i umowy,
14) realizacja uchwa³ Zebrania Wiejskiego.
2. Na Zebraniach Wiejskich So³tys przedk³ada co najmniej

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

3. Na sesjach Rady Gminy So³tysowi przys³uguje prawo
wystêpowania z g³osem doradczym. Mo¿e on równie¿ zg³aszaæ
wnioski w imieniu Zebrania Wiejskiego.

§ 17.1. Rada So³ecka sk³ada siê z 3 osób
2. Cz³onkowie Rady So³eckiej wybieraj¹ ze swojego gro-

na Przewodnicz¹cego Rady So³eckiej.
3. Do obowi¹zków Rady So³eckiej nale¿y wspomaganie

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

4. Posiedzenia Rady So³eckiej odbywaj¹ siê w miarê po-
trzeb nie rzadziej ni¿ 2 razy w roku.

Posiedzeniom przewodniczy Przewodnicz¹cy Rady So³ec-
kiej.

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

sprawach bêd¹cych przedmiotem rozpatrywania przez Zebra-
nie Wiejskie,

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

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

4) organizuje wykonanie uchwa³ Zebrania Wiejskiego oraz
kontroluje ich realizacjê,

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

6) wspó³dzia³a z w³a�ciwymi organizacjami spo³ecznymi
w celu wspólnej realizacji zadañ,

6. Na Zebraniach Wiejskich Przewodnicz¹cy Rady So³ec-
kiej sk³ada informacjê o dzia³alno�ci Rady So³eckiej.
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ROZDZIA£ V
Tryb wyboru So³tysa i Rady So³eckiej

§ 18.1. Wybory So³tysa i Rady So³eckiej zarz¹dza Rada
Gminy w terminie do 6 miesiêcy od dnia wyborów do rad gmin.

2. Zebranie Wiejskie, na którym ma byæ dokonany wybór
So³tysa oraz Rady So³eckiej, zwo³uje Wójt okre�laj¹c miejsce,
datê i godzinê zebrania.

3. O Zebraniu Wiejskim, mieszkañcy wsi winni byæ powia-
domieni w drodze obwieszczenia co najmniej 7 dni przed wy-
znaczon¹ dat¹ zebrania.

4. Osoba upowa¿niona przez Wójta dokonuje otwarcia ze-
brania, stwierdzaj¹c jego prawid³owo�æ, a nastêpnie zarz¹dza
wybory przewodnicz¹cego Zebrania, który dalej prowadzi obra-
dy.

§ 19.1. Kandydatem na So³tysa oraz cz³onka Rady So³ec-
kiej mo¿e byæ jedynie uprawniony do uczestniczenia w Zebraniu
Wiejskim mieszkaniec So³ectwa.

2. So³tys wybierany jest w g³osowaniu tajnym, bezpo�red-
nim, spo�ród kandydatów zg³oszonym przez uprawnionych
uczestników Zebrania.

3. Za wybranego na So³tysa uwa¿a siê kandydata, który
uzyska³ najwiêksz¹ liczbê wa¿nie oddanych g³osów.

4. W przypadku gdy kilku kandydatów uzyska równ¹ liczbê
g³osów, g³osowanie przeprowadza siê ponownie z udzia³em tyl-
ko tych kandydatów. Je¿eli ponowne g³osowanie nie przyniesie
rezultatu, procedurê wyboru So³tysa, przeprowadza siê od po-
cz¹tku spo�ród nieograniczonej liczby kandydatów.

5. Cz³onkowie Rady So³eckiej wybierani s¹ w g³osowaniu
tajnym, bezpo�rednim, spo�ród nieograniczonej liczby kandy-
datów zg³oszonych przez sta³ych mieszkañców So³ectwa upraw-
nionych do g³osowania.

6. Za wybranych cz³onków Rady So³eckiej uwa¿a siê kan-
dydatów, którzy uzyskali najwiêksz¹ liczbê wa¿nie oddanych g³o-
sów.

§ 20.1. Wybory lub odwo³anie przeprowadza komisja skru-
tacyjna, w sk³adzie co najmniej 3 osób wybranych spo�ród
uprawnionych uczestników Zebrania. Wybory przeprowadza siê
na kartach do g³osowania opatrzonych pieczêci¹ So³ectwa.

2. Do zadañ komisji nale¿y:
 przyjêcie zg³oszeñ kandydatów,
 okre�lenie zasad g³osowania,
 przeprowadzenie g³osowania,
 ustalenie wyników wyborów,
 og³oszenie wyników wyborów,
 sporz¹dzenie protoko³u o wynikach wyborów,
3. Protokó³ komisji skrutacyjnej podpisuj¹ cz³onkowie ko-

misji oraz przewodnicz¹cy zebrania.

§ 21.1. So³tys i cz³onkowie Rady So³eckiej s¹ bezpo�red-
nio odpowiedzialni przed Zebraniem Wiejskim i mog¹ byæ przez
Zebranie Wiejskie odwo³ani przed up³ywem kadencji, je¿eli nie
wykonuj¹ swoich obowi¹zków, naruszaj¹ postanowienia Statu-
tu i uchwa³y Zebrania lub dopu�cili siê czynu dyskwalifikuj¹ce-
go w opinii �rodowiska.

2. Zebranie Wiejskie w celu odwo³ania So³tysa lub cz³on-
ków Rady So³eckiej, zwo³uje Wójt w przypadku:

1) pisemnego wniosku 1/10 uprawnionych do g³osowa-
nia mieszkañców So³ectwa,

2) rezygnacji,
3) z w³asnej inicjatywy w szczególnie uzasadnionych przy-

padkach,
w drodze obwieszczenia co najmniej 7 dni przed wyzna-

czon¹ dat¹ zebrania.

3. Odwo³anie z zajmowanych funkcji winno byæ podjête po
wys³uchaniu zainteresowanego, w trybie w³a�ciwym dla jego
wyboru.

§ 22. W przypadku odwo³ania So³tysa lub Rady So³eckiej,
wyboru nowego organu dokonuje siê na tym samym zebraniu
lub na nastêpnym, zwo³anym w terminie nie d³u¿szym ni¿
30 dni. Je¿eli Zebranie Wiejskie nie dokona wyboru organów w
w/w terminie, Wójt mo¿e wnioskowaæ do Rady Gminy o zniesie-
nie tej jednostki pomocniczej w trybie i na zasadach okre�lo-
nych w Statucie Gminy.

ROZDZIA£ VI
Gospodarka finansowa So³ectwa i gospodarka mieniem

§ 23.1. So³ectwo prowadzi gospodarkê finansow¹ na pod-
stawie rocznego planu finansowo - rzeczowego, uchwalonego
przez Zebranie Wiejskie.

2. So³ectwo zobowi¹zane jest do przedstawienia planu
finansowo - rzeczowego Wójtowi w terminie do dnia 15 pa�-
dziernika ka¿dego roku. Plan ten uprzednio winien byæ uchwalo-
ny przez Zebranie Wiejskie.

3. So³ectwo dysponuje nastêpuj¹cymi �rodkami:
1) �rodki wydzielone w bud¿ecie Gminy,
2) dochody w³asne So³ectwa,
3) dobrowolne wp³aty osób fizycznych i prawnych, inne

uzyskane �rodki So³ectwo przeznacza na cele okre�lone w pla-
nie rzeczowo - finansowym, a w szczególno�ci na:

a) inwestycje i bie¿¹ce utrzymanie mienia, którym zarz¹-
dza,

b) finansowanie swojej dzia³alno�ci statutowej,
c) cele okre�lone w uchwa³ach Zebrania Wiejskiego, zgod-

nie z planem rzeczowo - finansowym.
4. Bie¿¹cy nadzór nad czynno�ciami okre�lonymi w ust. 1-3,

sprawuje Wójt w porozumieniu ze Skarbnikiem Gminy.
5. Ksiêgowo�æ dochodów i wydatków So³ectwa prowadzi

Urz¹d Gminy.

§ 24.1. So³ectwo mo¿e zarz¹dziæ przekazanym mu przez
Radê Gminy odrêbn¹ uchwa³¹, mieniem gminnym.

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

1) utrzymuje mienie w stanie nie pogorszonym przez do-
konywanie 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 daæ w najem, dzier¿awê lub do innego korzysta-
nia lokale, obiekty i grunty po uprzednim uzgodnieniu z Wójtem
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.

ROZDZIA£ VII
Kontrola i nadzór

§ 25.1. Nadzór nad dzia³alno�ci¹ organów So³ectwa spra-
wuje Rada Gminy i Wójt.

2. Rada Gminy nadzoruje dzia³alno�æ So³ectwa za pomo-
c¹ Komisji Rewizyjnej, przy czym na cztery lata dokonuje kontroli
gospodarki finansowej So³ectwa.
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3. Wójt lub osoba dzia³aj¹ca w jego imieniu, ma prawo
wgl¹du do dokumentów w celu ich oceny pod wzglêdem zgod-
no�ci z prawem, wstêpu do pomieszczeñ i budynków zarz¹dza-
nych przez So³ectwo oraz prawo ¿¹dania od So³tysa niezbêd-
nych informacji i danych dotycz¹cych funkcjonowania So³ectwa.

4. Wójt jest obowi¹zany czuwaæ, aby mienie So³ectwa nie
by³o nara¿one na szkody i uszczuplenia oraz aby �rodki finanso-
we So³ectwa by³y wydatkowane zgodnie z przepisami i Statu-
tem.

ROZDZIA£ VIII
Postanowienia koñcowe

§26.1. W sprawie nie uregulowanych w Statucie So³ec-
twa, maja zastosowanie przepisy Statutu Gminy oraz innych ak-
tów prawnych.

2. Zmiana Statutu So³ectwa wymaga podjêcia uchwa³y przez
Radê Gminy, po przeprowadzonych kosultacji z mieszañcami.

Za³¹cznik nr 5
do uchwa³y Nr X/76/2003

Rady Gminy Lasowice Wielkie
z dnia 27 sierpnia 2003 r.

STATUT SO£ECTWA
JASIENIE

ROZDZIA£ I
Postanowienia ogólne

§ 1. Ogó³ mieszkañców miejscowo�ci Jasienie tworzy
So³ectwo Jasienie.

§ 2.1. So³ectwo Jasienie jest jednostk¹ pomocnicz¹, któ-
rego mieszkañcy wspólnie z innymi so³ectwami oraz osiedlami
tworz¹ wspólnotê samorz¹dow¹  Gminy Lasowice Wielkie.

2. So³ectwo Jasienie 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.)

- Statutu Gminy
- niniejszego Statutu.

§ 3. So³ectwo Jasienie Obejmuje obszar 1620 ha.

Rozdzia³ II
Organizacja i zakres dzia³ania

§ 4. Organami So³ectwa s¹:
1) Zebranie Wiejskie,
2) So³tys.

§ 5.1. Zebranie Wiejskie jest organem uchwa³odawczym
w So³ectwie.

2. So³tys jest organem wykonawczym.
3. Rada So³ecka wspomaga dzia³alno�æ So³tysa.

§ 6.1. Do zadañ So³ectwa Jasienie nale¿y:
1) zapewnienie udzia³u mieszkañców So³ectwa w rozpa-

trywaniu spraw socjalno bytowych, opieki zdrowotnej, kultury,
sportu, wypoczynku oraz innych zwi¹zanych z miejscem ich za-
mieszkania;

2) kszta³towanie zasad wspó³¿ycia spo³ecznego, organi-
zowanie samopomocy mieszkañców i wspólnych prac na rzecz
miejsca zamieszkania;

3) sprawowanie kontroli spo³ecznej nad dzia³alno�ci¹ jed-
nostek organizacyjnych, Gminy zwi¹zanych z warunkami ¿ycia
na terenie So³ectwa;

4) dzia³ania na rzecz ochrony �rodowiska, zapewnienia
porz¹dku i czysto�ci w So³ectwie.

2. So³ectwo mo¿e posiadaæ przekazane mu przez Gminê
w drodze uchwa³y Rady Gminy sk³adniki mienia komunalnego.

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

terenów bêd¹cych w gestii So³ectwa;
2) organizowanie na terenie So³ectwa imprez, wystaw,

koncertów i konkursów z zachowaniem ogólnie obowi¹zuj¹cych
przepisów.

§ 7. Zadania okre�lone w § 6, So³ectwo realizuje w szcze-
gólno�ci poprzez:

1) podejmowanie uchwa³ w sprawach So³ectwa w ramach
przyznanych kompetencji;

2) opiniowanie spraw nale¿¹cych do zakresu dzia³ania
So³ectwa;

3) wspó³uczestniczenie w organizowaniu i przeprowadze-
niu przez Radê Gminy konsultacji spo³ecznych projektów uchwa³
Rady w sprawach o podstawowym znaczeniu dla mieszkañ-
ców;

4) wystêpowanie z wnioskami do Rady Gminy o rozpa-
trzenie spraw, których za³atwienie wykracza poza mo¿liwo�ci
So³ectwa;

5) wspó³prace z radnymi z terenu So³ectwa w zakresie
organizacji spotkañ z wyborcami, dy¿urów oraz kierowanie do
nich wniosków dotycz¹cych So³ectwa;

6) ustalenie zadañ dla So³tysa do realizacji w okresie miê-
dzy Zebraniami Wiejskimi.

ROZDZIA£ III
Zebranie Wiejskie

§ 8. Prawo do udzia³u w Zebraniu Wiejskim maj¹ wszy-
scy mieszkañcy So³ectwa.

Prawo do uczestniczenia w wyborach organów samo-
rz¹du mieszkañców posiadaj¹ osoby posiadaj¹ce czynne pra-
wo wyborcze i stale zamieszka³e w danej miejscowo�ci.

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

nych do udzia³u w Zebraniu,
4) na wniosek Rady Gminy lub Wójta.
2. Zebranie Wiejskie zwo³anie na wniosek osób i orga-

nów, o których mowa w § 9 pkt 1, winno siê odbyæ w terminie do
30 dni od daty z³o¿enia wniosku.

3. Je¿eli So³tys nie zwo³a zebrania w terminie okre�lonym w pkt
2, wnioskodawca mo¿e zwo³aæ zebranie we w³asnym zakresie.

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

2. Termin i miejsce Zebrania Wiejskiego podaje siê do
wiadomo�ci publicznej poprzez rozplakatowanie obwieszczeñ
na tablicy og³oszeñ w So³ectwie nie pó�niej ni¿ na 7 dni przed
terminem zebrania.

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

2. Zebranie Wiejskie otwiera So³tys i przewodniczy jego
obradom. Zebranie Wiejskie mo¿e wyznaczyæ inn¹ osobê na
przewodnicz¹cego zebrania.
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3. Porz¹dek obrad ustala Zebranie Wiejskie na podsta-
wie protoko³u przed³o¿onego przez zwo³uj¹cego zebranie.

§ 12. W celu udzielenia So³tysowi sta³ej pomocy w przygo-
towaniu materia³ów i organizacji zebrañ, Wójt wyznacza pracow-
ników Urzêdu Gminy do kontaktów z So³ectwem.

§ 13.1 Zebranie Wiejskie jest uprawnione do przeprowa-
dzania wyborów oraz podejmowania uchwa³ w obecno�ci co
najmniej 1/10 uprawionych do g³osowania osób.

2. W przypadku braku okre�lonego w pkt. 1 quorum, na-
stêpne zebranie odbywa siê w drugim terminie po up³ywie
1/2 godziny od wyznaczonego 1 terminu zebrania. Zebranie w
drugim terminie jest prawomocne bez wzglêdu na liczbê uczest-
nicz¹cych w nim osób. Drugi termin zebrania winien byæ podany
w obwieszczeniu o zebraniu.

3. Uchwa³y Zebrania zapadaj¹ zwyk³¹ wiêkszo�ci¹ g³osów.
4. G³osowanie odbywa siê zwykle w sposób jawny z za-

strze¿eniem § 19 pkt 2 i 5.
5. Obrady Zebrania s¹ protoko³owane. Uchwa³y podpisu-

je So³tys i og³asza je w sposób zwyczajowo przyjêty.

§ 14. Do wy³¹cznej w³a�ciwo�ci Zebrania Wiejskiego nale¿y:
1) wybór i odwo³anie So³tysa,
2) na wniosek So³tysa - wybór i odwo³anie Rady So³eckiej.
3) uchwalenie rocznego planu rzeczowo - finansowego

oraz dokonywanie jego zmian,
4) przyjmowanie rocznych sprawozdañ, finansowych przy

czym nie przyjêcie sprawozdania jest równoznaczne z wnioskiem
o odwo³anie So³tysa i Rady So³eckiej,

5) opiniowanie celowo�ci utworzenia, poszerzenia i likwi-
dacji So³ectwa,

6) podejmowanie decyzji w zakresie zwyk³ego zarz¹du w
stosunku do mienia komunalnego przekazanego So³ectwu przez
Radê Gminy oraz innego maj¹tku nie bêd¹cego w³asno�ci¹
Gminy a zarz¹dzanego przez Radê So³eck¹.

7) zawieranie porozumieñ z innymi so³ectwami w celu re-
alizacji wspólnych przedsiêwziêæ.

ROZDZIA£ IV
So³tys i Rada So³ecka

§ 15.1. Kadencja So³tysa, Rady So³eckiej i innych orga-
nów powo³anych przez Zebranie Wiejskie trwa przez okres ka-
dencji Rady Gminy do czasu wyborów organów So³ectwa.

2. Dzia³alno�æ So³tysa i Rady So³eckiej ma charakter spo-
³eczny.

§ 16.1. Do obowi¹zków So³tysa nale¿y w szczególno�ci:
1) zwo³ywanie Zebrañ Wiejskich,
2) zwo³ywanie posiedzeñ Rady So³eckiej,
3) uczestniczenie w naradach so³tysów  zwo³ywanych okre-

sowo przez Wójta Gminy.
4) uczestniczenie w pracach Rady  Gminy bez prawa udzia-

³u w g³osowaniu,
5) pe³nienie roli mê¿a zaufania w miejscowym �rodowi-

sku,
6) wykonywanie powierzonych mu przepisami prawa za-

dañ z zakresu administracji publicznej,
7) prowadzenie zarz¹du, administracji, gospodarki tymi

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

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

9) potwierdzenie okoliczno�ci, których przy za³atwianiu
spraw przez mieszkañców wymagaj¹ przepisy prawa,

10) sporz¹dzanie sprawozdania z dzia³alno�ci So³ectwa,
11) dokonywanie rozliczenia finansowego z zakresu ad-

ministrowanego mienia komunalnego, znajduj¹cego siê na te-
renie So³ectwa,

12) wykonywanie innych zadañ nale¿¹cych do So³tysa z
mocy ogólnie obowi¹zuj¹cych przepisów m.in. w zakresie obron-
no�ci i ochrony po¿arowej, podatków i op³at, zapobieganie klê-
skom ¿ywio³owym oraz usuwanie ich skutków,

13) prowadzenie dokumentacji zawieraj¹cej:
 Statut So³ectwa,
 protoko³y z zebrañ so³eckich,
 sprawozdania i umowy,
14) realizacja uchwa³ Zebrania Wiejskiego.
2. Na Zebraniach Wiejskich So³tys przedk³ada co najmniej

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

3. Na sesjach Rady Gminy So³tysowi przys³uguje prawo
wystêpowania z g³osem doradczym. Mo¿e on równie¿ zg³aszaæ
wnioski w imieniu Zebrania Wiejskiego.

§ 17.1. Rada So³ecka sk³ada siê z 5 osób.
2. Cz³onkowie Rady So³eckiej wybieraj¹ ze swojego gro-

na Przewodnicz¹cego Rady So³eckiej.
3. Do obowi¹zków Rady So³eckiej nale¿y wspomaganie

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

4. Posiedzenia Rady So³eckiej odbywaj¹ siê w miarê po-
trzeb, nie rzadziej ni¿ 2 razy w roku.

Posiedzeniom przewodniczy Przewodnicz¹cy Rady So³ec-
kiej.

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

sprawach bêd¹cych przedmiotem rozpatrywania przez Zebra-
nie Wiejskie,

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

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

4) organizuje wykonanie uchwa³ Zebrania Wiejskiego oraz
kontroluje ich realizacjê,

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

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

6. Na Zebraniach Wiejskich Przewodnicz¹cy Rady So³ec-
kiej sk³ada informacjê o dzia³alno�ci Rady So³eckiej,

ROZDZIA£ V
Tryb wyboru So³tysa i Rady So³eckiej

§ 18.1. Wybory So³tysa i Rady So³eckiej zarz¹dza Rada
Gminy w terminie do 6 miesiêcy od dnia wyborów do rad gmin.

2. Zebranie Wiejskie, na którym ma byæ dokonany wybór
So³tysa oraz Rady So³eckiej zwo³uje Wójt, okre�laj¹c miejsce,
datê i godzinê zebrania.

3. O Zebraniu Wiejskim mieszkañcy wsi winni byæ powia-
domieni w drodze obwieszczenia co najmniej 7 dni przed wy-
znaczon¹ dat¹ zebrania.

4. Osoba upowa¿niona przez Wójta dokonuje otwarcia ze-
brania, stwierdzaj¹c jego prawid³owo�æ, a nastêpnie zarz¹dza
wybory przewodnicz¹cego Zebrania, który dalej prowadzi obra-
dy.
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§ 19.1. Kandydatem na So³tysa oraz cz³onka Rady So³ec-
kiej mo¿e byæ jedynie uprawniony do uczestniczenia w Zebraniu
Wiejskim mieszkaniec So³ectwa.

2. So³tys wybierany jest w g³osowaniu tajnym, bezpo�red-
nim, spo�ród kandydatów zg³oszonym przez uprawnionych
uczestników Zebrania.

3. Za wybranego na So³tysa uwa¿a siê kandydata, który
uzyska³ najwiêksz¹ liczbê wa¿nie oddanych g³osów.

4. W przypadku, gdy kilku kandydatów uzyska równ¹ liczbê
g³osów, g³osowanie przeprowadza siê ponownie z udzia³em tyl-
ko tych kandydatów. Je¿eli ponowne g³osowanie nie przyniesie
rezultatu, procedurê wyboru So³tysa przeprowadza siê od po-
cz¹tku, spo�ród nieograniczonej liczby kandydatów.

5. Cz³onkowie Rady So³eckiej wybierani s¹ w g³osowaniu
tajnym, bezpo�rednim, spo�ród nieograniczonej liczby kandy-
datów zg³oszonych przez sta³ych mieszkañców So³ectwa upraw-
nionych do g³osowania.

6. Za wybranych cz³onków Rady So³eckiej uwa¿a siê kan-
dydatów, którzy uzyskali najwiêksz¹ liczbê wa¿nie oddanych g³o-
sów.

§ 20.1. Wybory lub odwo³anie przeprowadza komisja skru-
tacyjna w sk³adzie co najmniej 3 osób wybranych spo�ród upraw-
nionych uczestników Zebrania. Wybory przeprowadza siê na
kartach do g³osowania opatrzonych pieczêci¹ So³ectwa.

2. Do zadañ komisji nale¿y:
 przyjêcie zg³oszeñ kandydatów,
 okre�lenie zasad g³osowania,
 przeprowadzenie g³osowania,
 ustalenie wyników wyborów,
 og³oszenie wyników wyborów,
 sporz¹dzenie protoko³u o wynikach wyborów,
3. Protokó³ komisji skrutacyjnej podpisuj¹ cz³onkowie ko-

misji oraz przewodnicz¹cy zebrania.

§ 21.1. So³tys i cz³onkowie Rady So³eckiej s¹ bezpo�red-
nio odpowiedzialni przed Zebraniem Wiejskim i mog¹ byæ przez
Zebranie Wiejskie odwo³ani przed up³ywem kadencji, je¿eli nie
wykonuj¹ swoich obowi¹zków, naruszaj¹ postanowienie Statu-
tu i uchwa³y Zebrania lub dopu�cili siê czynu dyskwalifikuj¹ce-
go w opinii �rodowiska.

2. Zebranie Wiejskie w celu odwo³ania So³tysa lub cz³on-
ków Rady So³eckiej zwo³uje Wójt w przypadku:

1) pisemnego wniosku 1/10 uprawnionych do g³osowa-
nia mieszkañców So³ectwa,

2) rezygnacji,
3) z w³asnej inicjatywy w szczególnie uzasadnionych przy-

padkach,
w drodze obwieszczenia co najmniej 7 dni przed wyzna-

czon¹ dat¹ zebrania.
3. Odwo³anie z zajmowanych funkcji winno byæ podjête po wy-

s³uchaniu zainteresowanego, w trybie w³a�ciwym dla jego wyboru.

§ 22. W przypadku odwo³ania So³tysa lub Rady So³eckiej,
wyboru nowego organu dokonuje siê na tym samym zebraniu
lub na nastêpnym, zwo³anym w terminie nie d³u¿szym ni¿
30 dni. Je¿eli Zebranie Wiejskie nie dokona wyboru organów w
w/w terminie, Wójt mo¿e wnioskowaæ do Rady Gminy o zniesie-
nie tej jednostki pomocniczej w trybie i na zasadach okre�lo-
nych w Statucie Gminy.

ROZDZIA£ VI
Gospodarka finansowa So³ectwa i gospodarka mieniem

§ 23.1. So³ectwo prowadzi gospodarkê finansow¹ na pod-
stawie rocznego planu finansowo - rzeczowego, uchwalonego
przez Zebranie Wiejskie.

2. So³ectwo zobowi¹zane jest do przedstawienia planu
finansowo - rzeczowego Wójtowi w terminie do dnia 15 pa�-
dziernika ka¿dego roku. Plan ten uprzednio winien byæ uchwalo-
ny przez Zebranie Wiejskie.

3. So³ectwo dysponuje nastêpuj¹cymi �rodkami:
1) �rodki wydzielone w bud¿ecie Gminy,
2) dochody w³asne So³ectwa,
3) dobrowolne wp³aty osób fizycznych i prawnych, inne

uzyskane �rodki So³ectwo przeznacza na cele okre�lone w pla-
nie rzeczowo - finansowym, a w szczególno�ci na:

a) inwestycje i bie¿¹ce utrzymanie mienia, którym zarz¹-
dza,

b) finansowanie swojej dzia³alno�ci statutowej,
c) cele okre�lone w uchwa³ach Zebrania Wiejskiego, zgod-

nie z planem rzeczowo - finansowym.
4. Bie¿¹cy nadzór nad czynno�ciami okre�lonym w ust. 1-3,

sprawuje Wójt w porozumieniu ze Skarbnikiem Gminy.
5. Ksiêgowo�æ dochodów i wydatków So³ectwa prowadzi

Urz¹d Gminy.

§ 24.1. So³ectwo mo¿e zarz¹dziæ przekazanym mu przez
Radê Gminy odrêbn¹ uchwa³¹, mieniem gminnym.

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

1) utrzymuje mienie w stanie nie pogorszonym przez do-
konywanie niezbêdnych napraw, konserwacji i remontów,

2) za³atwia bie¿¹ce sprawy zwi¹zane z eksploatacj¹ mienia,
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 daæ w najem, dzier¿awê lub do innego korzysta-
nia lokale, obiekty i grunty po uprzednim uzgodnieniu z Wójtem
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.

ROZDZIA£ VII
Kontrola i nadzór

§ 25.1. Nadzór nad dzia³alno�ci¹ organów So³ectwa spra-
wuje Rada Gminy i Wójt.

2. Rada Gminy nadzoruje dzia³alno�æ So³ectwa za pomo-
c¹ Komisji Rewizyjnej, przy czym raz na cztery lata dokonuje
kontroli gospodarki finansowej So³ectwa.

3. Wójt lub osoba dzia³aj¹ca w jego imieniu ma prawo
wgl¹du do dokumentów w celu ich oceny pod wzglêdem zgod-
no�ci z prawem, wstêpu do pomieszczeñ i budynków zarz¹dza-
nych przez So³ectwo oraz prawo ¿¹dania od So³tysa niezbêd-
nych informacji i danych dotycz¹cych funkcjonowania So³ectwa.

4. Wójt jest obowi¹zany czuwaæ, aby mienie So³ectwa nie
by³o nara¿one na szkody i uszczuplenia oraz aby �rodki finanso-
we So³ectwa by³y wydatkowane zgodnie z przepisami i Statu-
tem.

ROZDZIA£ VIII
Postanowienia koñcowe

§26.1. W sprawach nie uregulowanych w Statucie So³ec-
twa, maja zastosowanie przepisy Statutu Gminy oraz innych ak-
tów prawnych. Zmiana Statutu So³ectwa wymaga podjêcia
uchwa³y przez Radê Gminy, po przerowadzeniu konsultacji z
mieszkañcami.
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Za³¹cznik nr 6
do uchwa³y Nr X/76/2003

Rady Gminy Lasowice Wielkie
z dnia 27 sierpnia 2003 r.

STATUT SO£ECTWA
O�

ROZDZIA£ I
Postanowienia ogólne

§ 1. Ogó³ mieszkañców miejscowo�ci O� tworzy So³ec-
two O�.

§ 2.1. So³ectwo O� jest jednostk¹ pomocnicz¹, którego
mieszkañcy wspólnie z innymi so³ectwami oraz osiedlami tworz¹
wspólnotê samorz¹dow¹  Gminy Lasowice Wielkie.

2. So³ectwo O� 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.)

- Statutu Gminy
- niniejszego Statutu.

§ 3. So³ectwo O� obejmuje obszar 198 ha.

Rozdzia³ II
Organizacja i zakres dzia³ania

§ 4. Organami So³ectwa s¹:
1) Zebranie Wiejskie,
2) So³tys.

§ 5.1. Zebranie Wiejskie jest organem uchwa³odawczym
w So³ectwie.

2. So³tys jest organem wykonawczym.
3. Rada So³ecka wspomaga dzia³alno�æ So³tysa.

§ 6.1. Do zadañ So³ectwa O� nale¿y:
1) zapewnienie udzia³u mieszkañców So³ectwa w rozpa-

trywaniu spraw socjalno-bytowych, opieki zdrowotnej, kultury,
sportu, wypoczynku oraz innym zwi¹zanych z miejscem ich za-
mieszkania;

2) kszta³towanie zasad wspó³¿ycia spo³ecznego, organi-
zowanie samopomocy mieszkañców i wspólnych prac na rzecz
miejsca zamieszkania;

3) sprawowanie kontroli spo³ecznej nad dzia³alno�ci¹ jed-
nostek organizacyjnych Gminy zwi¹zanych z warunkami ¿ycia
na terenie So³ectwa;

4) dzia³ania na rzecz ochrony �rodowiska, zapewnienia
porz¹dku i czysto�ci w So³ectwie.

2. So³ectwo mo¿e posiadaæ przekazane mu przez Gminê
w drodze uchwa³y Rady Gminy sk³adniki mienia komunalnego.

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

terenów bêd¹cych w gestii So³ectwa;
2) organizowanie na terenie So³ectwa imprez, wystaw,

koncertów i konkursów z zachowaniem ogólnie obowi¹zuj¹cych
przepisów.

§ 7. Zadania okre�lone w § 6, So³ectwo realizuje w szcze-
gólno�ci poprzez:

1) podejmowanie uchwa³ w sprawach So³ectwa w ramach
przyznanych kompetencji;

2) opiniowanie spraw nale¿¹cych do zakresu dzia³ania
So³ectwa;

3) wspó³uczestniczenie w organizowaniu i przeprowadze-
niu przez Radê Gminy konsultacji spo³ecznych projektów uchwa³
Rady w sprawach o podstawowym znaczeniu dla mieszkañ-
ców;

4) wystêpowanie z wnioskami do Rady Gminy o rozpa-
trzenie spraw, których za³atwienie wykracza poza mo¿liwo�ci
So³ectwa;

5) wspó³pracê z radnymi z terenu So³ectwa w zakresie
organizacji spotkañ z wyborcami, dy¿urów oraz kierowanie do
nich wniosków dotycz¹cych So³ectwa;

6) ustalenie zadañ dla So³tysa do realizacji w okresie miê-
dzy Zebraniami Wiejskimi.

ROZDZIA£ III
Zebranie Wiejskie

§ 8. Prawo do udzia³u w Zebraniu Wiejskim maj¹ wszy-
scy mieszkañcy So³ectwa.

Prawo do uczestniczenia w wyborach organów samo-
rz¹du mieszkañców posiadaj¹ osoby posiadaj¹ce czynne pra-
wo wyborcze i stale zamieszka³e w danej miejscowo�ci.

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

nych do udzia³u w Zebraniu,
4) na wniosek Rady Gminy lub Wójta.
2. Zebranie Wiejskie zwo³anie na wniosek osób i orga-

nów, o których mowa w § 9 pkt 1, winno siê odbyæ w terminie do
30 dni od daty z³o¿enia wniosku.

3. Je¿eli So³tys nie zwo³a zebrania w terminie okre�lonym
w pkt 2, wnioskodawca mo¿e zwo³aæ zebranie we w³asnym za-
kresie.

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

2. Termin i miejsce Zebrania Wiejskiego podaje siê do
wiadomo�ci publicznej poprzez rozplakatowanie obwieszczeñ
na tablicy og³oszeñ w So³ectwie nie pó�niej ni¿ na 7 dni przed
terminem zebrania.

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

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

3. Porz¹dek obrad ustala Zebranie Wiejskie na podsta-
wie protoko³u przed³o¿onego przez zwo³uj¹cego zebranie.

§ 12. W celu udzielenia So³tysowi sta³ej pomocy w przygo-
towaniu materia³ów i organizacji zebrañ, Wójt wyznacza pracow-
ników Urzêdu Gminy do kontaktów z So³ectwem.

§ 13.1 Zebranie Wiejskie jest uprawnione do przeprowa-
dzania wyborów oraz podejmowania uchwa³ w obecno�ci co
najmniej 1/10 uprawionych do g³osowania osób.

2. W przypadku braku okre�lonego w pkt. 1 quorum, na-
stêpnie zebranie odbywa siê w drugim terminie po up³ywie
1/2 godziny od wyznaczonego 1 terminu zebrania. Zebranie w
drugim terminie jest prawomocne bez wzglêdu na liczbê uczest-
nicz¹cych w nim osób. Drugi termin zebrania winien byæ podany
w obwieszczeniu o zebraniu.
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3. Uchwa³y Zebrania zapadaj¹ zwyk³¹ wiêkszo�ci¹ g³o-
sów.

4. G³osowanie odbywa siê zwykle w sposób jawny, z za-
strze¿eniem § 19 pkt 2 i 5.

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

§ 14. Do wy³¹cznej w³a�ciwo�ci Zebrania Wiejskiego na-
le¿y:

1) wybór i odwo³anie So³tysa,
2) na wniosek So³tysa - wybór i odwo³anie Rady So³eckiej.
3) uchwalenie rocznego planu rzeczowo - finansowego

oraz dokonywanie jego zmian,
4) przyjmowanie rocznych sprawozdañ finansowych, przy

czym nie przyjêcie sprawozdania jest równoznaczne z wnioskiem
o odwo³anie So³tysa i Rady So³eckiej,

5) opiniowanie celowo�ci utworzenia, poszerzenia i likwi-
dacji So³ectwa,

6) podejmowanie decyzji w zakresie zwyk³ego zarz¹du w
stosunku do mienia komunalnego przekazanego So³ectwu przez
Radê Gminy oraz innego maj¹tku nie bêd¹cego w³asno�ci¹
Gminy a zarz¹dzanego przez Radê So³eck¹,

7) zawieranie porozumieñ z innymi so³ectwami w celu re-
alizacji wspólnych przedsiêwziêæ.

ROZDZIA£ IV
So³tys i Rada So³ecka

§ 15.1. Kadencja So³tysa, Rady So³eckiej i innych orga-
nów powo³anych przez Zebranie Wiejskie trwa przez okres ka-
dencji Rady Gminy do czasu wyborów organów So³ectwa.

2. Dzia³alno�æ So³tysa i Rady So³eckiej ma charakter spo-
³eczny.

§ 16.1. Do obowi¹zków So³tysa nale¿y w szczególno�ci:
1) zwo³ywanie Zebrañ Wiejskich,
2) zwo³ywanie posiedzeñ Rady So³eckiej,
3) uczestniczenie w naradach so³tysów,  zwo³ywanych okre-

sowo przez Wójta Gminy,
4) uczestniczenie w pracach Rady Gminy bez prawa udzia³u

w g³osowaniu,
5) pe³nienie roli mê¿a zaufania w miejscowym �rodowi-

sku,
6) wykonywanie powierzonych mu przepisami prawa za-

dañ z zakresu administracji publicznej,
7) prowadzenie zarz¹du, administracji, gospodarki tymi

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

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

9) potwierdzenie okoliczno�ci, których przy za³atwianiu
spraw przez mieszkañców wymagaj¹ przepisy prawa,

10) sporz¹dzanie sprawozdania z dzia³alno�ci So³ectwa,
11) dokonywanie rozliczenia finansowego z zakresu ad-

ministrowanego mienia komunalnego, znajduj¹cego siê na te-
renie So³ectwa,

12) wykonywanie innych zadañ nale¿¹cych do So³tysa z
mocy ogólnie obowi¹zuj¹cych przepisów m.in. w zakresie obron-
no�ci i ochrony po¿arowej, podatków i op³at, zapobieganie klê-
skom ¿ywio³owym oraz usuwanie ich skutków,

13) prowadzenie dokumentacji zawieraj¹cej:
 Statut So³ectwa,
 protoko³y z zebrañ so³eckich,
 sprawozdania i umowy,
14) realizacja uchwa³ Zebrania Wiejskiego.

2. Na zebraniach Wiejskich So³tys przedk³ada co najmniej
dwa razy w roku informacjê o swojej dzia³alno�ci oraz o realiza-
cji dochodów i wydatków So³ectwa.

3. Na sesjach Rady Gminy So³tysowi przys³uguje prawo
wystêpowania z g³osem doradczym. Mo¿e on równie¿ zg³aszaæ
wnioski w imieniu Zebrania Wiejskiego.

§ 17.1. Rada So³ecka sk³ada siê z 3 osób.
2. Cz³onkowie Rady So³eckiej wybieraj¹ ze swojego gro-

na Przewodnicz¹cego Rady So³eckiej.
3. Do obowi¹zków Rady So³eckiej nale¿y wspomaganie

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

4. Posiedzenia Rady So³eckiej odbywaj¹ siê w miarê po-
trzeb nie rzadziej ni¿ 2 razy w roku.

Posiedzeniom przewodniczy Przewodnicz¹cy Rady So³ec-
kiej.

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

sprawach bêd¹cych przedmiotem rozpatrywania przez Zebra-
nie Wiejskie,

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

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

4) organizuje wykonanie uchwa³ Zebrania Wiejskiego oraz
kontroluje ich realizacjê,

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

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

6. Na Zebraniach Wiejskich Przewodnicz¹cy Rady So³ec-
kiej sk³ada informacjê o dzia³alno�ci Rady So³eckiej.

ROZDZIA£ V
Tryb wyboru So³tysa i Rady So³eckiej

§ 18.1. Wybory So³tysa i Rady So³eckiej zarz¹dza Rada
Gminy w terminie do 6 miesiêcy od dnia wyborów do rad gmin.

2. Zebranie Wiejskie, na którym ma byæ dokonany wybór
So³tysa oraz Rady So³eckiej, zwo³uje Wójt, okre�laj¹c miejsce,
datê i godzinê zebrania.

3. O Zebraniu Wiejskim mieszkañcy wsi winni byæ powia-
domieni w drodze obwieszczenia co najmniej 7 dni przed wy-
znaczon¹ dat¹ zebrania.

4. Osoba upowa¿niona przez Wójta dokonuje otwarcia ze-
brania, stwierdzaj¹c jego prawid³owo�æ, a nastêpnie zarz¹dza
wybory przewodnicz¹cego Zebrania, który dalej prowadzi obra-
dy.

§ 19.1. Kandydatem na So³tysa oraz cz³onka Rady So³ec-
kiej mo¿e byæ jedynie uprawniony do uczestniczenia w Zebraniu
Wiejskim mieszkaniec So³ectwa.

2. So³tys wybierany jest w g³osowaniu tajnym, bezpo�red-
nim, spo�ród kandydatów zg³oszonych przez uprawnionych
uczestników Zebrania.

3. Za wybranego na So³tysa uwa¿a siê kandydata, który
uzyska³ najwiêksz¹ liczbê wa¿nie oddanych g³osów.

4. W przypadku gdy kilku kandydatów uzyska równ¹ liczbê
g³osów, g³osowanie przeprowadza siê ponownie z udzia³em tyl-
ko tych kandydatów. Je¿eli ponowne g³osowanie nie przyniesie
rezultatu, procedurê wyboru So³tysa przeprowadza siê od po-
cz¹tku, spo�ród nieograniczonej liczby kandydatów.
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5. Cz³onkowie Rady So³eckiej wybierani s¹ w g³osowaniu
tajnym, bezpo�rednim spo�ród nieograniczonej liczby kandy-
datów zg³oszonych przez sta³ych mieszkañców So³ectwa upraw-
nionych do g³osowania.

6. Za wybranych cz³onków Rady So³eckiej uwa¿a siê kan-
dydatów, którzy uzyskali najwiêksz¹ liczbê wa¿nie oddanych g³o-
sów.

§ 20.1. Wybory lub odwo³anie przeprowadza komisja skru-
tacyjna w sk³adzie co najmniej 3 osób wybranych spo�ród upraw-
nionych uczestników Zebrania. Wybory przeprowadza siê na
kartach do g³osowania opatrzonych pieczêci¹ So³ectwa.

2. Do zadañ komisji nale¿y:
 przyjêcie zg³oszeñ kandydatów,
 okre�lenie zasad g³osowania,
 przeprowadzenie g³osowania,
 ustalenie wyników wyborów,
 og³oszenie wyników wyborów,
 sporz¹dzenie protoko³u o wynikach wyborów.
3. Protokó³ komisji skrutacyjnej podpisuj¹ cz³onkowie ko-

misji oraz przewodnicz¹cy zebrania.

§ 21.1. So³tys i cz³onkowie Rady So³eckiej s¹ bezpo�red-
nio odpowiedzialni przed Zebraniem Wiejskim i mog¹ byæ przez
Zebranie Wiejskie odwo³ani przed up³ywem kadencji, je¿eli nie
wykonuj¹ swoich obowi¹zków, naruszaj¹ postanowienie Statu-
tu i uchwa³y Zebrania lub dopu�cili siê czynu dyskwalifikuj¹ce-
go w opinii �rodowiska.

2. Zebranie Wiejskie w celu odwo³ania So³tysa lub cz³on-
ków Rady So³eckiej zwo³uje Wójt w przypadku:

1) pisemnego wniosku 1/10 uprawnionych do g³osowa-
nia mieszkañców So³ectwa,

2) rezygnacji,
3) z w³asnej inicjatywy w szczególnie uzasadnionych przy-

padkach,
w drodze obwieszczenia co najmniej 7 dni przed wyzna-

czon¹ dat¹ zebrania.

3. Odwo³anie z zajmowanych funkcji winno byæ podjête po
wys³uchaniu zainteresowanego, w trybie w³a�ciwym dla jego
wyboru.

§ 22. W przypadku odwo³ania So³tysa lub Rady So³eckiej,
wyboru nowego organu dokonuje siê na tym samym zebraniu
lub na nastêpnym, zwo³anym w terminie nie d³u¿szym ni¿ 30
dni. Je¿eli Zebranie Wiejskie nie dokona wyboru organów w
w/w terminie, Wójt mo¿e wnioskowaæ do Rady Gminy o zniesie-
nie tej jednostki pomocniczej w trybie i na zasadach okre�lo-
nych w Statucie Gminy.

ROZDZIA£ VI
Gospodarka finansowa So³ectwa i gospodarka mieniem

§ 23.1. So³ectwo prowadzi gospodarkê finansow¹ na pod-
stawie rocznego planu finansowego - rzeczowego, uchwalone-
go przez Zebranie Wiejskie.

2. So³ectwo zobowi¹zane jest do przedstawienia planu
finansowo - rzeczowego Wójtowi w terminie do dnia 15 pa�-
dziernika ka¿dego roku. Plan ten uprzednio winien byæ uchwalo-
ny przez Zebranie Wiejskie.

3. So³ectwo dysponuje nastêpuj¹cymi �rodkami:
1) �rodki wydzielone w bud¿ecie Gminy,

2) dochody w³asne So³ectwa,
3) dobrowolne wp³aty osób fizycznych i prawnych, inne

uzyskane �rodki So³ectwo przeznacza na cele okre�lone w pla-
nie rzeczowo - finansowym, a w szczególno�ci na:

a) inwestycje i bie¿¹ce utrzymanie mienia, którym zarz¹dza,
b) finansowanie swojej dzia³alno�ci statutowej,
c) cele okre�lone w uchwa³ach Zebrania Wiejskiego, zgod-

nie z planem rzeczowo - finansowym.
4. Bie¿¹cy nadzór nad czynno�ciami okre�lonymi w ust. 1-3,

sprawuje Wójt w porozumieniu ze Skarbnikiem Gminy.
5. Ksiêgowo�æ dochodów i wydatków So³ectwa prowadzi

Urz¹d Gminy.

§ 24.1. So³ectwo mo¿e zarz¹dzaæ, przekazanym mu przez
Radê Gminy odrêbna uchwa³¹, mieniem gminnym.

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

1) utrzymuje mienie w stanie nie pogorszonym przez do-
konywanie niezbêdnych napraw, konserwacji i remontów,

2) za³atwia bie¿¹ce sprawy zwi¹zane z eksploatacj¹ mienia,
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 daæ w najem, dzier¿awê lub do innego korzysta-
nia lokale, obiekty i grunty po uprzednim uzgodnieniu z Wójtem
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.

ROZDZIA£ VII
Kontrola i nadzór

§ 25.1. Nadzór nad dzia³alno�ci¹ organów So³ectwa spra-
wuje Rada Gminy i Wójt.

2. Rada Gminy nadzoruje dzia³alno�æ So³ectwa za pomo-
c¹ Komisji Rewizyjnej, przy czym raz na cztery lata dokonuje
kontroli gospodarki finansowej So³ectwa.

3. Wójt lub osoba dzia³aj¹ca w jego imieniu ma prawo
wgl¹du do dokumentów w celu ich oceny pod wzglêdem zgod-
no�ci z prawem, wstêpu do pomieszczeñ i budynków zarz¹dza-
nych przez So³ectwo oraz prawo ¿¹dania od So³tysa niezbêd-
nych informacji i danych dotycz¹cych funkcjonowania So³ectwa.

4. Wójt jest obowi¹zany czuwaæ, aby mienie So³ectwa nie by³o
nara¿one na szkody i uszczuplenia oraz aby �rodki finansowe So³ec-
twa by³y wydatkowane zgodnie z przepisami i Statutem.

ROZDZIA£ VIII
Postanowienia koñcowe

§26.1. W sprawach nie uregulowanych w Statucie So³ec-
twa, maj¹ zastosowanie przepisy Statutu Gminy oraz innych ak-
tów prawnych.

2. Zmiana Statutu So³ectwa wymaga podjêcia uchwa³y
przez Radê Gminy, po przeprowadzeniu konsltacji z mieszkañ-
cami.
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Za³¹cznik nr 7
do uchwa³y Nr X/76/2003

Rady Gminy Lasowice Wielkie
z dnia 27 sierpnia 2003 r.

STATUT SO£ECTWA
TU£Y

ROZDZIA£ I
Postanowienia ogólne

§ 1. Ogó³ mieszkañców miejscowo�ci Tu³y tworzy So³ec-
two Tu³y.

§ 2.1. So³ectwo Tu³y jest jednostk¹ pomocnicz¹, którego
mieszkañcy wspólnie z innymi so³ectwami oraz osiedlami tworz¹
wspólnotê samorz¹dow¹  Gminy Lasowice Wielkie.

2. So³ectwo Tu³y 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.)

- Statutu Gminy
- niniejszego Statutu.

§ 3. So³ectwo Tu³y obejmuje obszar 2.153 ha.

Rozdzia³ II
Organizacja i zakres dzia³ania

§ 4. Organami So³ectwa s¹:
1) Zebranie Wiejskie,
2) So³tys.

§ 5.1. Zebranie Wiejskie jest organem uchwa³odawczym
w So³ectwie.

2. So³tys jest organem wykonawczym.
3. Rada So³ecka wspomaga dzia³alno�æ So³tysa.

§ 6.1. Do zadañ So³ectwa Tu³y nale¿y:
1) zapewnienie udzia³u mieszkañców So³ectwa w rozpa-

trywaniu spraw socjalno bytowych, opieki zdrowotnej, kultury,
sportu, wypoczynku oraz innych zwi¹zanych z miejscem ich za-
mieszkania;

2) kszta³towanie zasad wspó³¿ycia spo³ecznego, organi-
zowanie samopomocy mieszkañców i wspólnych prac na rzecz
miejsca zamieszkania;

3) sprawowanie kontroli spo³ecznej nad dzia³alno�ci¹ jed-
nostek organizacyjnych Gminy, zwi¹zanych z warunkami ¿ycia
na terenie So³ectwa;

4) dzia³ania na rzecz ochrony �rodowiska, zapewnienia
porz¹dku i czysto�ci w So³ectwie.

2. So³ectwo mo¿e posiadaæ przekazane mu przez Gminê
w drodze uchwa³y Rady Gminy sk³adniki mienia komunalnego.

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

terenów bêd¹cych w gestii So³ectwa;
2) organizowanie na terenie So³ectwa imprez, wystaw,

koncertów i konkursów z zachowaniem ogólnie obowi¹zuj¹cych
przepisów.

§ 7. Zadania okre�lone w § 6, So³ectwo realizuje w szcze-
gólno�ci poprzez:

1) podejmowanie uchwa³ w sprawach So³ectwa w ramach
przyznanych kompetencji;

2) opiniowanie spraw nale¿¹cych do zakresu dzia³ania
So³ectwa;

3) wspó³uczestniczenie w organizowaniu i przeprowadza-
niu przez Radê Gminy konsultacji spo³ecznych projektów uchwa³
Rady w sprawach o podstawowym znaczeniu dla mieszkañ-
ców;

4) wystêpowanie z wnioskami do Rady Gminy o rozpa-
trzenie spraw, których za³atwienie wykracza poza mo¿liwo�ci
So³ectwa;

5) wspó³pracê z radnymi z terenu So³ectwa w zakresie
organizacji spotkañ z wyborcami, dy¿urów oraz kierowanie do
nich wniosków dotycz¹cych So³ectwa;

6) ustalenie zadañ dla So³tysa do realizacji w okresie miê-
dzy Zebraniami Wiejskimi.

ROZDZIA£ III
Zebranie Wiejskie

§ 8. Prawo do udzia³u w Zebraniu Wiejskim maj¹ wszy-
scy mieszkañcy So³ectwa.

Prawo do uczestniczenia w wyborach organów samo-
rz¹du mieszkañców posiadaj¹ osoby posiadaj¹ce czynne pra-
wo wyborcze i stale zamieszka³e w danej miejscowo�ci.

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

nych do udzia³u w Zebraniu,
4) na wniosek Rady Gminy lub Wójta.
2. Zebranie Wiejskie zwo³anie na wniosek osób i orga-

nów, o których mowa w § 9 pkt 1, winno siê odbyæ w terminie do
30 dni od daty z³o¿enia wniosku.

3. Je¿eli So³tys nie zwo³a zebrania w terminie okre�lonym
w pkt 2, wnioskodawca mo¿e zwo³aæ zebranie we w³asnym za-
kresie.

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

2. Termin i miejsce Zebrania Wiejskiego podaje siê do
wiadomo�ci publicznej poprzez rozplakatowanie obwieszczeñ
na tablicy og³oszeñ w So³ectwie, nie pó�niej ni¿ na 7 dni przed
terminem zebrania.

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

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

3. Porz¹dek obrad ustala Zebranie Wiejskie na podsta-
wie protoko³u przed³o¿onego przez zwo³uj¹cego zebranie.

§ 12. W celu udzielenia So³tysowi sta³ej pomocy w przygo-
towaniu materia³ów i organizacji zebrañ, Wójt wyznacza pracow-
ników Urzêdu Gminy do kontaktów z So³ectwem.

§ 13.1 Zebranie Wiejskie jest uprawnione do przeprowa-
dzania wyborów oraz podejmowania uchwa³ w obecno�ci co
najmniej 1/10 uprawionych do g³osowania osób.

2. W przypadku braku okre�lonego w pkt. 1 quorum, na-
stêpne zebranie odbywa siê w drugim terminie po up³ywie
1/2 godziny od wyznaczonego 1 terminu zebrania. Zebranie w
drugim terminie jest prawomocne bez wzglêdu na liczbê uczest-
nicz¹cych w nim osób. Drugi termin zebrania winien byæ podany
w obwieszczeniu o zebraniu.
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3. Uchwa³y Zebrania zapadaj¹ zwyk³¹ wiêkszo�ci¹ g³o-
sów.

4. G³osowanie odbywa siê zwykle w sposób jawny, z za-
strze¿eniem § 19 pkt 2 i 5.

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

§ 14. Do wy³¹cznej w³a�ciwo�ci Zebrania Wiejskiego na-
le¿y:

1) wybór i odwo³anie So³tysa,
2) na wniosek So³tysa - wybór i odwo³anie oraz ustalenie

sk³adu liczbowego Rady So³eckiej,
3) uchwalenie rocznego planu rzeczowo - finansowego

oraz dokonywanie jego zmian,
4) przyjmowanie rocznych sprawozdañ finansowych, przy

czym nie przyjêcie sprawozdania jest równoznaczne z wnioskiem
o odwo³anie So³tysa i Rady So³eckiej,

5) opiniowanie celowo�ci utworzenia, poszerzenia i likwi-
dacji So³ectwa,

6) podejmowanie decyzji w zakresie zwyk³ego zarz¹du w
stosunku do mienia komunalnego przekazanego So³ectwu przez
Radê Gminy oraz innego maj¹tku nie bêd¹cego w³asno�ci¹
Gminy a zarz¹dzanego przez Radê So³eck¹,

7) zawieranie porozumieñ z innymi so³ectwami w celu re-
alizacji wspólnych przedsiêwziêæ.

ROZDZIA£ IV
So³tys i Rada So³ecka

§ 15.1. Kadencja So³tysa, Rady So³eckiej i innych orga-
nów powo³anych przez Zebranie Wiejskie trwa przez okres ka-
dencji Rady Gminy do czasu wyborów organów So³ectwa.

2. Dzia³alno�æ So³tysa i Rady So³eckiej ma charakter spo-
³eczny.

§ 16.1. Do obowi¹zków So³tysa nale¿y w szczególno�ci:
1) zwo³ywanie Zebrañ Wiejskich,
2) zwo³ywanie posiedzeñ Rady So³eckiej,
3) uczestniczenie w naradach so³tysów,  zwo³ywanych okre-

sowo przez Wójta Gminy,
4) uczestniczenie w pracach Rady Gminy bez prawa udzia³u

w g³osowaniu,
5) pe³nienie roli mê¿a zaufania w miejscowym �rodowi-

sku,
6) wykonywanie powierzonych mu przepisami prawa za-

dañ z zakresu administracji publicznej,
7) prowadzenie zarz¹du, administracji, gospodarki tymi

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

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

9) potwierdzenie okoliczno�ci, których przy za³atwianiu
spraw przez mieszkañców wymagaj¹ przepisy prawa,

10) sporz¹dzanie sprawozdania z dzia³alno�ci So³ectwa,
11) dokonywanie rozliczenia finansowego z zakresu ad-

ministrowanego mienia komunalnego, znajduj¹cego siê na te-
renie So³ectwa,

12) wykonywanie innych zadañ nale¿¹cych do So³tysa z
mocy ogólnie obowi¹zuj¹cych przepisów, m.in. w zakresie obron-
no�ci i ochrony po¿arowej, podatków i op³at, zapobieganie klê-
skom ¿ywio³owym oraz usuwanie ich skutków,

13) prowadzenie dokumentacji zawieraj¹cej:
 Statut So³ectwa,
 protoko³y z zebrañ so³eckich,
 sprawozdania i umowy,

14) realizacja uchwa³ Zebrania Wiejskiego.
2. Na Zebraniach Wiejskich So³tys przedk³ada co najmniej

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

3. Na sesjach Rady Gminy So³tysowi przys³uguje prawo
wystêpowania z g³osem doradczym. Mo¿e on równie¿ zg³aszaæ
wnioski w imieniu Zebrania Wiejskiego.

§ 17.1. Rada So³ecka sk³ada siê z 3 osób
2. Cz³onkowie Rady So³eckiej wybieraj¹ ze swojego gro-

na Przewodnicz¹cego Rady So³eckiej.
3. Do obowi¹zków Rady So³eckiej nale¿y wspomaganie

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

4. Posiedzenia Rady So³eckiej odbywaj¹ siê w miarê po-
trzeb, nie rzadziej ni¿ 2 razy w roku.

Posiedzeniom przewodniczy Przewodnicz¹cy Rady So³ec-
kiej.

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

sprawach bêd¹cych przedmiotem rozpatrywania przez Zebra-
nie Wiejskie,

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

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

4) organizuje wykonanie uchwa³ Zebrania Wiejskiego oraz
kontroluje ich realizacjê,

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

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

6. Na Zebraniach Wiejskich Przewodnicz¹cy Rady So³ec-
kiej sk³ada informacjê o dzia³alno�ci Rady So³eckiej.

ROZDZIA£ V
Tryb wyboru So³tysa i Rady So³eckiej

§ 18.1. Wybory So³tysa i Rady So³eckiej zarz¹dza Rada
Gminy w terminie do 6 miesiêcy od dnia wyborów do rad gmin.

2. Zebranie Wiejskie, na którym ma byæ dokonany wybór
So³tysa oraz Rady So³eckiej, zwo³uje Wójt, okre�laj¹c miejsce,
datê i godzinê zebrania.

3. O Zebraniu Wiejskim, mieszkañcy wsi winni byæ powia-
domieni w drodze obwieszczenia co najmniej 7 dni przed wy-
znaczon¹ dat¹ zebrania.

4. Osoba upowa¿niona przez Wójta dokonuje otwarcia ze-
brania, stwierdzaj¹c jego prawid³owo�æ, a nastêpnie zarz¹dza
wybory przewodnicz¹cego Zebrania, który dalej prowadzi obra-
dy.

§ 19.1. Kandydatem na So³tysa oraz cz³onka Rady So³ec-
kiej mo¿e byæ jedynie uprawniony do uczestniczenia w Zebraniu
Wiejskim mieszkaniec So³ectwa.

2. So³tys wybierany jest w g³osowaniu tajnym, bezpo�red-
nim, spo�ród kandydatów zg³oszonych przez uprawnionych
uczestników Zebrania.

3. Za wybranego na So³tysa uwa¿a siê kandydata, który
uzyska³ najwiêksz¹ liczbê wa¿nie oddanych g³osów.

4. W przypadku, gdy kilku kandydatów uzyska równ¹ liczbê
g³osów, g³osowanie przeprowadza siê ponownie z udzia³em tyl-
ko tych kandydatów. Je¿eli ponowne g³osowanie nie przyniesie
rezultatu, procedurê wyboru So³tysa przeprowadza siê od po-
cz¹tku spo�ród nieograniczonej liczby kandydatów.

5. Cz³onkowie Rady So³eckiej wybierani s¹ w g³osowaniu
tajnym, bezpo�rednim, spo�ród nieograniczonej liczby kandy-
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datów zg³oszonych przez sta³ych mieszkañców So³ectwa upraw-
nionych do g³osowania.

6. Za wybranych cz³onków Rady So³eckiej uwa¿a siê kan-
dydatów, którzy uzyskali najwiêksz¹ liczbê wa¿nie oddanych g³o-
sów.

§ 20.1. Wybory lub odwo³anie przeprowadza komisja skru-
tacyjna w sk³adzie co najmniej 3 osób wybranych spo�ród upraw-
nionych uczestników Zebrania. Wybory przeprowadza siê na
kartach do g³osowania opatrzonych pieczêci¹ So³ectwa.

2. Do zadañ komisji nale¿y:
 przyjêcie zg³oszeñ kandydatów,
 okre�lenie zasad g³osowania,
 przeprowadzenie g³osowania,
 ustalenie wyników wyborów,
 og³oszenie wyników wyborów,
 sporz¹dzenie protoko³u o wynikach wyborów,
3. Protokó³ komisji skrutacyjnej podpisuj¹ cz³onkowie ko-

misji oraz przewodnicz¹cy zebrania.

§ 21.1. So³tys i cz³onkowie Rady So³eckiej s¹ bezpo�red-
nio odpowiedzialni przed Zebraniem Wiejskim i mog¹ byæ przez
Zebranie Wiejskie odwo³ani przed up³ywem kadencji, je¿eli nie
wykonuj¹ swoich obowi¹zków, naruszaj¹ postanowienie Statu-
tu i uchwa³y Zebrania lub dopu�cili siê czynu dyskwalifikuj¹ce-
go w opinii �rodowiska.

2. Zebranie Wiejskie w celu odwo³ania So³tysa lub cz³on-
ków Rady So³eckiej zwo³uje Wójt w przypadku:

1) pisemnego wniosku 1/10 uprawnionych do g³osowa-
nia mieszkañców So³ectwa,

2) rezygnacji,
3) z w³asnej inicjatywy w szczególnie uzasadnionych przy-

padkach,
w drodze obwieszczenia co najmniej 7 dni przed wyzna-

czon¹ dat¹ Zebrania.
3. Odwo³anie z zajmowanych funkcji winno byæ podjête po

wys³uchaniu zainteresowanego, w trybie w³a�ciwym dla jego
wyboru.

§ 22. W przypadku odwo³ania So³tysa lub Rady So³eckiej,
wyboru nowego organu dokonuje siê na tym samym zebraniu
lub na nastêpnym, zwo³anym w terminie nie d³u¿szym ni¿
30 dni. Je¿eli Zebranie Wiejskie nie dokona wyboru organów w
w/w terminie, Wójt mo¿e wnioskowaæ do Rady Gminy o zniesie-
nie tej jednostki pomocniczej w trybie i na zasadach okre�lo-
nych w Statucie Gminy.

ROZDZIA£ VI
Gospodarka finansowa So³ectwa i gospodarka mieniem

§ 23.1. So³ectwo prowadzi gospodarkê finansow¹ na pod-
stawie rocznego planu finansowo - rzeczowego, uchwalonego
przez Zebranie Wiejskie.

2. So³ectwo zobowi¹zane jest do przedstawienia planu
finansowo - rzeczowego Wójtowi w terminie do dnia 15 pa�-
dziernika ka¿dego roku. Plan ten uprzednio winien byæ uchwalo-
ny przez Zebranie Wiejskie.

3. So³ectwo dysponuje nastêpuj¹cymi �rodkami:
1) �rodki wydzielone w bud¿ecie Gminy,
2) dochody w³asne So³ectwa,
3) dobrowolne wp³aty osób fizycznych i prawnych, inne

uzyskane �rodki So³ectwo przeznacza na cele okre�lone w pla-
nie rzeczowo - finansowym, a w szczególno�ci na:

a) inwestycje i bie¿¹ce utrzymanie mienia, którym zarz¹dza,
b) finansowanie swojej dzia³alno�ci statutowej,
c) cele okre�lone w uchwa³ach Zebrania Wiejskiego, zgod-

nie z planem rzeczowo - finansowym.

4. Bie¿¹cy nadzór nad czynno�ciami okre�lonym w ust. 1-3,
sprawuje Wójt w porozumieniu ze Skarbnikiem Gminy.

5. Ksiêgowo�æ dochodów i wydatków So³ectwa prowadzi
Urz¹d Gminy.

§ 24.1. So³ectwo mo¿e zarz¹dzaæ, przekazanym mu przez
Radê Gminy odrêbna uchwa³¹, mieniem gminnym.

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

1) utrzymuje mienie w stanie nie pogorszonym przez do-
konywanie 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 daæ w najem, dzier¿awê lub do innego korzysta-
nia lokale, obiekty i grunty, po uprzednim uzgodnieniu z Wójtem
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.

ROZDZIA£ VII
Kontrola i nadzór

§ 25.1. Nadzór nad dzia³alno�ci¹ organów So³ectwa spra-
wuje Rada Gminy i Wójt.

2. Rada Gminy nadzoruje dzia³alno�æ So³ectwa za pomo-
c¹ Komisji Rewizyjnej, przy czym raz na cztery lata dokonuje
kontroli gospodarki finansowej So³ectwa.

3. Wójt lub osoba dzia³aj¹ca w jego imieniu ma prawo
wgl¹du do dokumentów w celu ich oceny pod wzglêdem zgod-
no�ci z prawem, wstêpu do pomieszczeñ i budynków zarz¹dza-
nych przez So³ectwo oraz prawo ¿¹dania od So³tysa niezbêd-
nych informacji i danych dotycz¹cych funkcjonowania So³ectwa.

4. Wójt jest obowi¹zany czuwaæ, aby mienie So³ectwa nie
by³o nara¿one na szkody i uszczuplenia oraz aby �rodki finanso-
we So³ectwa by³y wydatkowane zgodnie z przepisami i Statu-
tem.

ROZDZIA£ VIII
Postanowienia koñcowe

§26.1. W sprawach nie uregulowanych w Statucie So³ec-
twa, maj¹ zastosowanie przepisy Statutu Gminy oraz innych ak-
tów prawnych.

2. Zmiana Statutu So³ectwa wymaga podjêcia uchwa³y
przez Radê Gminy, po przeprowadzeniu konsultacji z ieszkañ-
cami.

Za³¹cznik nr 8
do uchwa³y Nr X/76/2003

Rady Gminy Lasowice Wielkie
z dnia 27 sierpnia 2003 r.

STATUT SO£ECTWA
LASKOWICE

ROZDZIA£ I
Postanowienia ogólne

§ 1. Ogó³ mieszkañców miejscowo�ci Laskowice tworzy
So³ectwo Laskowice.
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§ 2.1. So³ectwo Laskowice jest jednostk¹ pomocnicz¹,
którego mieszkañcy wspólnie z innymi so³ectwami oraz osie-
dlami tworz¹ wspólnotê samorz¹dow¹  Gminy Lasowice Wiel-
kie.

2. So³ectwo Laskowice 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.)

- Statutu Gminy
- niniejszego Statutu.

§ 3. So³ectwo askowice obejmuje obszar 2.299 ha.

Rozdzia³ II
Organizacja i zakres dzia³ania

§ 4. Organami So³ectwa s¹:
1) Zebranie Wiejskie,
2) So³tys.

§ 5.1. Zebranie Wiejskie jest organem uchwa³odawczym
w So³ectwie.

2. So³tys jest organem wykonawczym.
3. Rada So³ecka wspomaga dzia³alno�æ So³tysa.

§ 6.1. Do zadañ So³ectwa Laskowice nale¿y:
1) zapewnienie udzia³u mieszkañców So³ectwa w rozpa-

trywaniu spraw socjalno-bytowych, opieki zdrowotnej, kultury,
sportu, wypoczynku oraz innych zwi¹zanych z miejscem ich za-
mieszkania;

2) kszta³towanie zasad wspó³¿ycia spo³ecznego, organi-
zowanie samopomocy mieszkañców i wspólnych prac na rzecz
miejsca zamieszkania;

3) sprawowanie kontroli spo³ecznej nad dzia³alno�ci¹ jed-
nostek organizacyjnych Gminy, zwi¹zanych z warunkami ¿ycia
na terenie So³ectwa;

4) dzia³ania na rzecz ochrony �rodowiska, zapewnienia
porz¹dku i czysto�ci w So³ectwie.

2. So³ectwo mo¿e posiadaæ przekazane mu przez Gminê
w drodze uchwa³y Rady Gminy sk³adniki mienia komunalnego.

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

terenów bêd¹cych w gestii So³ectwa;
2) organizowanie na terenie So³ectwa imprez, wystaw,

koncertów i konkursów z zachowaniem ogólnie obowi¹zuj¹cych
przepisów.

§ 7. Zadania okre�lone w § 6, So³ectwo realizuje w szcze-
gólno�ci poprzez:

1) podejmowanie uchwa³ w sprawach So³ectwa w ramach
przyznanych kompetencji;

2) opiniowanie spraw nale¿¹cych do zakresu dzia³ania
So³ectwa;

3) wspó³uczestniczenie w organizowaniu i przeprowadze-
niu przez Radê Gminy konsultacji spo³ecznych projektów uchwa³
Rady w sprawach o podstawowym znaczeniu dla mieszkañ-
ców;

4) wystêpowanie z wnioskami do Rady Gminy o rozpa-
trzenie spraw, których za³atwienie wykracza poza mo¿liwo�ci
So³ectwa;

5) wspó³pracê z radnymi z terenu So³ectwa w zakresie
organizacji spotkañ z wyborcami, dy¿urów oraz kierowanie do
nich wniosków dotycz¹cych So³ectwa;

6) ustalenie zadañ dla So³tysa do realizacji w okresie miê-
dzy Zebraniami Wiejskimi.

ROZDZIA£ III
Zebranie Wiejskie

§ 8. Prawo do udzia³u w Zebraniu Wiejskim maja wszy-
scy mieszkañcy So³ectwa.

Prawo do uczestniczenia w wyborach organów samo-
rz¹du mieszkañców posiadaj¹ osoby posiadaj¹ce czynne pra-
wo wyborcze i stale zamieszka³e w danej miejscowo�ci.

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

nych do udzia³u w Zebraniu,
4) na wniosek Rady Gminy lub Wójta.
2. Zebranie Wiejskie zwo³anie na wniosek osób i orga-

nów, o których mowa w § 9 pkt 1, winno siê odbyæ w terminie do
30 dni od daty z³o¿enia wniosku.

3. Je¿eli So³tys nie zwo³a zebrania w terminie okre�lonym
w pkt 2, wnioskodawca mo¿e zwo³aæ zebranie we w³asnym za-
kresie.

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

2. Termin i miejsce Zebrania Wiejskiego podaje siê do
wiadomo�ci publicznej poprzez rozplakatowanie obwieszczeñ
na tablicy og³oszeñ w So³ectwie, nie pó�niej ni¿ na 7 dni przed
terminem zebrania.

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

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

3. Porz¹dek obrad ustala Zebranie Wiejskie na podsta-
wie protoko³u przed³o¿onego przez zwo³uj¹cego zebranie.

§ 12. W celu udzielenia So³tysowi sta³ej pomocy w przygo-
towaniu materia³ów i organizacji zebrañ, Wójt wyznacza pracow-
ników Urzêdu Gminy do kontaktów z So³ectwem.

§ 13.1 Zebranie Wiejskie jest uprawnione do przeprowa-
dzania wyborów oraz podejmowania uchwa³ w obecno�ci co
najmniej 1/10 uprawionych do g³osowania osób.

2. W przypadku braku okre�lonego w pkt. 1 quorum, na-
stêpne zebranie odbywa siê w drugim terminie po up³ywie
1/2 godziny od wyznaczonego 1 terminu zebrania. Zebranie w
drugim terminie jest prawomocne bez wzglêdu na liczbê uczest-
nicz¹cych w nim osób. Drugi termin zebrania winien byæ podany
w obwieszczeniu o zebraniu.

3. Uchwa³y Zebrania zapadaj¹ zwykle wiêkszo�ci¹ g³o-
sów.

4. G³osowanie odbywa siê zwyk³¹ w sposób jawny z za-
strze¿eniem § 19 pkt 2 i 5.

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

§ 14. Do wy³¹cznej w³a�ciwo�ci Zebrania Wiejskiego na-
le¿y:

1) wybór i odwo³anie So³tysa,
2) na wniosek So³tysa - wybór i odwo³anie oraz ustalenie

sk³adu liczbowego Rady So³eckiej,
3) uchwalenie rocznego planu rzeczowo - finansowego

oraz dokonywanie jego zmian,
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4) przyjmowanie rocznych sprawozdañ finansowych, przy
czym nie przyjêcie sprawozdania jest równoznaczne z wnioskiem
o odwo³anie So³tysa i Rady So³eckiej,

5) opiniowanie celowo�ci utworzenia, poszerzenia i likwi-
dacji So³ectwa,

6) podejmowanie decyzji w zakresie zwyk³ego zarz¹du w
stosunku do mienia komunalnego przekazanego So³ectwu przez
Radê Gminy oraz innego maj¹tku nie bêd¹cego w³asno�ci¹
Gminy a zarz¹dzanego przez Radê So³eck¹.

7) zawieranie porozumieñ z innymi so³ectwami w celu re-
alizacji wspólnych przedsiêwziêæ.

ROZDZIA£ IV
So³tys i Rada So³ecka

§ 15.1. Kadencja So³tysa, Rady So³eckiej i innych orga-
nów powo³anych przez Zebranie Wiejskie trwa przez okres ka-
dencji Rady Gminy do czasu wyborów organów So³ectwa.

2. Dzia³alno�æ So³tysa i Rady So³eckiej ma charakter spo-
³eczny.

§ 16.1. Do obowi¹zków So³tysa nale¿y w szczególno�ci:
1) zwo³ywanie Zebrañ Wiejskich,
2) zwo³ywanie posiedzeñ Rady So³eckiej,
3) uczestniczenie w naradach so³tysów,  zwo³ywanych okre-

sowo przez Wójta Gminy.
4) uczestniczenie w pracach Rady Gminy bez prawa udzia³u

w g³osowaniu,
5) pe³nienie roli mê¿a zaufania w miejscowym �rodowi-

sku,
6) wykonywanie powierzonych mu przepisami prawa za-

dañ z zakresu administracji publicznej,
7) prowadzenie zarz¹du, administracji, gospodarki tymi

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

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

9) potwierdzenie okoliczno�ci, których przy za³atwianiu
spraw przez mieszkañców wymagaj¹ przepisy prawa,

10) sporz¹dzanie sprawozdania z dzia³alno�ci So³ectwa,
11) dokonywanie rozliczenia finansowego z zakresu ad-

ministrowanego mienia komunalnego, znajduj¹cego siê na te-
renie So³ectwa,

12) wykonywanie innych zadañ nale¿¹cych do So³tysa z
mocy ogólnie obowi¹zuj¹cych przepisów, m.in. w zakresie obron-
no�ci i ochrony po¿arowej, podatków i op³at, zapobieganie klê-
skom ¿ywio³owym oraz usuwanie ich skutków,

13) prowadzenie dokumentacji zawieraj¹cej:
 Statut So³ectwa,
 protoko³y z zebrañ so³eckich,
 sprawozdania i umowy,
14) realizacja uchwa³ Zebrania Wiejskiego.
2. Na zebraniach Wiejskich So³tys przedk³ada co najmniej

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

3. Na sesjach Rady Gminy So³tysowi przys³uguje prawo
wystêpowania z g³osem doradczym. Mo¿e on równie¿ zg³aszaæ
wnioski w imieniu Zebrania Wiejskiego.

§ 17.1. Rada So³ecka sk³ada siê z 5 osób
2. Cz³onkowie Rady So³eckiej wybieraj¹ ze swojego gro-

na Przewodnicz¹cego Rady So³eckiej.
3. Do obowi¹zków Rady So³eckiej nale¿y wspomaganie

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

4. Posiedzenia Rady So³eckiej odbywaj¹ siê w miarê po-
trzeb, nie rzadziej ni¿ 2 razy w roku.

Posiedzeniom przewodniczy Przewodnicz¹cy Rady So³ec-
kiej.

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

sprawach bêd¹cych przedmiotem rozpatrywania przez Zebra-
nie Wiejskie,

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

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

4) organizuje wykonanie uchwa³ Zebrania Wiejskiego oraz
kontroluje ich realizacjê,

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

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

6. Na Zebraniach Wiejskich Przewodnicz¹cy Rady So³ec-
kiej sk³ada informacjê o dzia³alno�ci Rady So³eckiej.

ROZDZIA£ V
Tryb wyboru So³tysa i Rady So³eckiej

§ 18.1. Wybory So³tysa i Rady So³eckiej zarz¹dza Rada
Gminy w terminie do 6 miesiêcy od dnia wyborów do rad gmin.

2. Zebranie Wiejskie, na którym ma byæ dokonany wybór
So³tysa oraz Rady So³eckiej, zwo³uje Wójt okre�laj¹c miejsce,
datê i godzinê zebrania.

3. O Zebraniu Wiejskim, mieszkañcy wsi winni byæ powia-
domieni w drodze obwieszczenia co najmniej 7 dni przed wy-
znaczon¹ dat¹ zebrania.

4. Osoba upowa¿niona przez Wójta dokonuje otwarcia ze-
brania, stwierdzaj¹c jego prawid³owo�æ, a nastêpnie zarz¹dza
wybory przewodnicz¹cego Zebrania, który dalej prowadzi obra-
dy.

§ 19.1. Kandydatem na So³tysa oraz cz³onka Rady So³ec-
kiej mo¿e byæ jedynie uprawniony do uczestniczenia w Zebraniu
Wiejskim mieszkaniec So³ectwa.

2. So³tys wybierany jest w g³osowaniu tajnym, bezpo�red-
nim, spo�ród kandydatów zg³oszonym przez uprawnionych
uczestników Zebrania.

3. Za wybranego na So³tysa uwa¿a siê kandydata, który
uzyska³ najwiêksz¹ liczbê wa¿nie oddanych g³osów.

4. W przypadku gdy kilku kandydatów uzyska równ¹ liczbê
g³osów, g³osowanie przeprowadza siê ponownie z udzia³em tyl-
ko tych kandydatów. Je¿eli ponowne g³osowanie nie przyniesie
rezultatu, procedurê wyboru So³tysa przeprowadza siê od po-
cz¹tku, spo�ród nieograniczonej liczby kandydatów.

5. Cz³onkowie Rady So³eckiej wybierani s¹ w g³osowaniu
tajnym, bezpo�rednim, spo�ród nieograniczonej liczby kandy-
datów zg³oszonych przez sta³ych mieszkañców So³ectwa upraw-
nionych do g³osowania.

6. Za wybranych cz³onków Rady So³eckiej uwa¿a siê kan-
dydatów, którzy uzyskali najwiêksz¹ liczbê wa¿nie oddanych g³o-
sów.

§ 20.1. Wybory lub odwo³anie przeprowadza komisja skru-
tacyjna w sk³adzie co najmniej 3 osób wybranych spo�ród upraw-
nionych uczestników Zebrania. Wybory przeprowadza siê na
kartach do g³osowania opatrzonych pieczêci¹ So³ectwa.

2. Do zadañ komisji nale¿y:
 przyjêcie zg³oszeñ kandydatów,
 okre�lenie zasad g³osowania,
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 przeprowadzenie g³osowania,
 ustalenie wyników wyborów,
 og³oszenie wyników wyborów,
 sporz¹dzenie protoko³u o wynikach wyborów.
3. Protokó³ komisji skrutacyjnej podpisuj¹ cz³onkowie ko-

misji oraz przewodnicz¹cy zebrania.

§ 21.1. So³tys i cz³onkowie Rady So³eckiej s¹ bezpo�red-
nio odpowiedzialni przed Zebraniem Wiejskim i mog¹ byæ przez
Zebranie Wiejskie odwo³ani przed up³ywem kadencji, je¿eli nie
wykonuj¹ swoich obowi¹zków, naruszaj¹ postanowienia Statu-
tu i uchwa³y Zebrania lub dopu�cili siê czynu dyskwalifikuj¹ce-
go w opinii �rodowiska.

2. Zebranie Wiejskie w celu odwo³ania So³tysa lub cz³on-
ków Rady So³eckiej zwo³uje Wójt w przypadku:

1) pisemnego wniosku 1/10 uprawnionych do g³osowa-
nia mieszkañców So³ectwa,

2) rezygnacji,
3) z w³asnej inicjatywy w szczególnie uzasadnionych przy-

padkach,
w drodze obwieszczenia co najmniej 7 dni przed wyzna-

czon¹ dat¹ Zebrania.
3. Odwo³anie z zajmowanych funkcji winno byæ podjête po

wys³uchaniu zainteresowanego, w trybie w³a�ciwym dla jego
wyboru.

§ 22. W przypadku odwo³ania So³tysa lub Rady So³eckiej,
wyboru nowego organu dokonuje siê na tym samym zebraniu
lub na nastêpnym, zwo³anym w terminie nie d³u¿szym ni¿
30 dni. Je¿eli Zebranie Wiejskie nie dokona wyboru organów w
w/w terminie, Wójt mo¿e wnioskowaæ do Rady Gminy o zniesie-
nie tej jednostki pomocniczej w trybie i na zasadach okre�lo-
nych w Statucie Gminy.

ROZDZIA£ VI
Gospodarka finansowa So³ectwa i gospodarka mieniem

§ 23.1. So³ectwo prowadzi gospodarkê finansowa na pod-
stawie rocznego planu finansowo - rzeczowego, uchwalonego
przez Zebranie Wiejskie.

2. So³ectwo zobowi¹zane jest do przedstawienia planu
finansowo - rzeczowego Wójtowi w terminie do dnia 15 pa�-
dziernika ka¿dego roku. Plan ten uprzednio winien byæ uchwalo-
ny przez Zebranie Wiejskie.

3. So³ectwo dysponuje nastêpuj¹cymi �rodkami:
1) �rodki wydzielone w bud¿ecie Gminy,
2) dochody w³asne So³ectwa,
3) dobrowolne wp³aty osób fizycznych i prawnych, inne

uzyskane �rodki So³ectwo przeznacza na cele okre�lone w pla-
nie rzeczowo - finansowym, a w szczególno�ci na:

a) inwestycje i bie¿¹ce utrzymanie mienia, którym zarz¹-
dza,

b) finansowanie swojej dzia³alno�ci statutowej,
c) cele okre�lone w uchwa³ach Zebrania Wiejskiego, zgod-

nie z planem rzeczowo - finansowym.
4. Bie¿¹cy nadzór nad czynno�ciami okre�lonymi w ust. 1-3,

sprawuje Wójt w porozumieniu ze Skarbnikiem Gminy.
5. Ksiêgowo�æ dochodów i wydatków So³ectwa prowadzi

Urz¹d Gminy.

§ 24.1. So³ectwo mo¿e zarz¹dziæ przekazanym mu przez
Radê Gminy odrêbn¹ uchwa³¹, mieniem gminnym.

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

1) utrzymuje mienie w stanie nie pogorszonym przez do-
konywanie 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 daæ w najem, dzier¿awê lub do innego korzysta-
nia lokale, obiekty i grunty po uprzednim uzgodnieniu z Wójtem
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.

ROZDZIA£ VII
Kontrola i nadzór

§ 25.1. Nadzór nad dzia³alno�ci¹ organów So³ectwa spra-
wuje Rada Gminy i Wójta.

2. Rada Gminy nadzoruje dzia³alno�æ So³ectwa za pomo-
c¹ Komisji Rewizyjnej, przy czym raz na cztery lata dokonuje
kontroli gospodarki finansowej So³ectwa.

3. Wójt lub osoba dzia³aj¹ca w jego imieniu ma prawo
wgl¹du do dokumentów w celu ich oceny pod wzglêdem zgod-
no�ci z prawem, wstêpu do pomieszczeñ i budynków zarz¹dzo-
nych przez So³ectwo oraz prawo ¿¹dania od So³tysa niezbêd-
nych informacji i danych dotycz¹cych funkcjonowania So³ectwa.

4. Wójt jest obowi¹zany czuwaæ, aby mienie So³ectwa nie
by³o nara¿one na szkody i uszczuplenia oraz aby �rodki finanso-
we So³ectwa by³y wydatkowane zgodnie z przepisami i Statu-
tem.

ROZDZIA£ VIII
Postanowienia koñcowe

§26.1. W sprawach nie uregulowanych w Statucie So³ec-
twa, maj¹ zastosowanie przepisy Statutu Gminy oraz innych ak-
tów prawnych.

2. Zmiana Statutu So³ectwa wymaga podjêcia uchwa³y
przez Radê Gminy, po przeprowadzeniu konsultacji z mieszkañ-
cami.

Za³¹cznik nr 9
do uchwa³y Nr X/76/2003

Rady Gminy Lasowice Wielkie
z dnia 27 sierpnia 2003 r.

STATUT SO£ECTWA
TRZEBISZYN

ROZDZIA£ I
Postanowienia ogólne

§ 1. Ogó³ mieszkañców miejscowo�ci Trzebiszyn tworzy
So³ectwo Trzebiszyn.

§ 2.1. So³ectwo Trzebiszyn jest jednostk¹ pomocnicz¹,
którego mieszkañcy wspólnie z innymi so³ectwami oraz osie-
dlami tworz¹ wspólnotê samorz¹dow¹  Gminy Lasowice Wiel-
kie.

2. So³ectwo Trzebiszyn 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.)
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- Statutu Gminy
- niniejszego Statutu.

§ 3. So³ectwo Trzebiszyn obejmuje obszar 383 ha.

Rozdzia³ II
Organizacja i zakres dzia³ania

§ 4. Organami So³ectwa s¹:
1) Zebranie Wiejskie,
2) So³tys.

§ 5.1. Zebranie Wiejskie jest organem uchwa³odawczym
w So³ectwie.

2. So³tys jest organem wykonawczym.
3. Rada So³ecka wspomaga dzia³alno�æ So³tysa.

§ 6.1. Do zadañ So³ectwa Trzebiszyn nale¿y:
1) zapewnienie udzia³u mieszkañców So³ectwa w rozpa-

trywaniu spraw socjalno-bytowych, opieki zdrowotnej, kultury,
sportu, wypoczynku oraz innych, zwi¹zanych z miejscem ich za-
mieszkania;

2) kszta³towanie zasad wspó³¿ycia spo³ecznego, organi-
zowanie samopomocy mieszkañców i wspólnych prac na rzecz
miejsca zamieszkania;

3) sprawowanie kontroli spo³ecznej nad dzia³alno�ci¹ jed-
nostek organizacyjnych Gminy, zwi¹zanych z warunkami ¿ycia
na terenie So³ectwa;

4) dzia³ania na rzecz ochrony �rodowiska, zapewnienia
porz¹dku i czysto�ci w So³ectwie.

2. So³ectwo mo¿e posiadaæ, przekazane mu przez Gminê
w drodze uchwa³y Rady Gminy, sk³adniki mienia komunalnego.

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

terenów bêd¹cych w gestii So³ectwa;
2) organizowanie na terenie So³ectwa imprez, wystaw,

koncertów i konkursów z zachowaniem ogólnie obowi¹zuj¹cych
przepisów.

§ 7. Zadania okre�lone w § 6, So³ectwo realizuje w szcze-
gólno�ci poprzez:

1) podejmowanie uchwa³ w sprawach So³ectwa w ramach
przyznanych kompetencji;

2) opiniowanie spraw nale¿¹cych do zakresu dzia³ania
So³ectwa;

3) wspó³uczestniczenie w organizowaniu i przeprowadze-
niu przez Radê Gminy konsultacji spo³ecznych projektów uchwa³
Rady w sprawach o podstawowym znaczeniu dla mieszkañ-
ców;

4) wystêpowanie z wnioskami do Rady Gminy o rozpa-
trzenie spraw, których za³atwienie wykracza poza mo¿liwo�ci
So³ectwa;

5) wspó³pracê z radnymi z terenu So³ectwa w zakresie
organizacji spotkañ z wyborcami, dy¿urów oraz kierowanie do
nich wniosków dotycz¹cych So³ectwa;

6) ustalenie zadañ dla So³tysa do realizacji w okresie miê-
dzy Zebraniami Wiejskimi.

ROZDZIA£ III
Zebranie Wiejskie

§ 8. Prawo do udzia³u w Zebraniu Wiejskim maj¹ wszyscy
mieszkañcy So³ectwa.

Prawo do uczestniczenia w wyborach organów samo-
rz¹du mieszkañców posiadaj¹ osoby posiadaj¹ce czynne pra-
wo wyborcze i stale zamieszka³e w danej miejscowo�ci.

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

nych do udzia³u w Zebraniu,
4) na wniosek Rady Gminy lub Wójta.
2. Zebranie Wiejskie zwo³anie na wniosek osób i orga-

nów, o których mowa w § 9 pkt 1, winno siê odbyæ w terminie do
30 dni od daty z³o¿enia wniosku.

3. Je¿eli So³tys nie zwo³a zebrania w terminie okre�lonym
w pkt 2, wnioskodawca mo¿e zwo³aæ zebranie we w³asnym za-
kresie.

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

2. Termin i miejsce Zebrania Wiejskiego podaje siê do
wiadomo�ci publicznej poprzez rozplakatowanie obwieszczeñ
na tablicy og³oszeñ w So³ectwie, nie pó�niej ni¿ na 7 dni przed
terminem zebrania.

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

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

3. Porz¹dek obrad ustala Zebranie Wiejskie na podsta-
wie protoko³u przed³o¿onego przez zwo³uj¹cego zebranie.

§ 12. W celu udzielenia So³tysowi sta³ej pomocy w przygo-
towaniu materia³ów i organizacji zebrañ, Wójt wyznacza pracow-
ników Urzêdu Gminy do kontaktów z So³ectwem.

§ 13.1 Zebranie Wiejskie jest uprawnione do przeprowa-
dzania wyborów oraz podejmowania uchwa³ w obecno�ci co
najmniej 1/10 uprawionych do g³osowania osób.

2. W przypadku braku okre�lonego w pkt. 1 quorum, na-
stêpnie Zebranie odbywa siê w drugim terminie po up³ywie
1/2 godziny od wyznaczonego 1 terminu zebrania. Zebranie w
drugim terminie jest prawomocne bez wzglêdu na liczbê uczest-
nicz¹cych w nim osób. Drugi termin zebrania winien byæ podany
w obwieszczeniu o zebraniu.

3. Uchwa³y Zebrania zapadaj¹ zwyk³¹ wiêkszo�ci¹ g³o-
sów.

4. G³osowanie odbywa siê zwykle w sposób jawny, z za-
strze¿eniem § 19 pkt 2 i 5.

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

§ 14. Do wy³¹cznej w³a�ciwo�ci Zebrania Wiejskiego na-
le¿y:

1) wybór i odwo³anie So³tysa,
2) na wniosek So³tysa - wybór i odwo³anie oraz ustalenie

sk³adu liczbowego Rady So³eckiej,
3) uchwalenie rocznego planu rzeczowo - finansowego

oraz dokonywanie jego zmian,
4) przyjmowanie rocznych sprawozdañ finansowych, przy

czym nie przyjêcie sprawozdania jest równoznaczne z wnioskiem
o odwo³anie So³tysa i Rady So³eckiej,

5) opiniowanie celowo�ci utworzenia, poszerzenia i likwi-
dacji So³ectwa,

6) podejmowanie decyzji w zakresie zwyk³ego zarz¹du w
stosunku do mienia komunalnego przekazanego So³ectwu przez
Radê Gminy oraz innego maj¹tku nie bêd¹cego w³asno�ci¹
Gminy a zarz¹dzanego przez Radê So³eck¹,



Dziennik Urzêdowy
Województwa Opolskiego Nr 84 - 6683 -     Poz. 1624

7) zawieranie porozumieñ z innymi so³ectwami w celu re-
alizacji wspólnych przedsiêwziêæ.

ROZDZIA£ IV
So³tys i Rada So³ecka

§ 15.1. Kadencja So³tysa, Rady So³eckiej i innych orga-
nów powo³anych przez Zebranie Wiejskie trwa przez okres ka-
dencji Rady Gminy do czasu wyborów organów So³ectwa.

2. Dzia³alno�æ So³tysa i Rady So³eckiej ma charakter spo-
³eczny.

§ 16.1. Do obowi¹zków So³tysa nale¿y w szczególno�ci:
1) zwo³ywanie Zebrañ Wiejskich,
2) zwo³ywanie posiedzeñ Rady So³eckiej,
3) uczestniczenie w naradach so³tysów  zwo³ywanych okre-

sowo przez Wójta Gminy,
4) uczestniczenie w pracach Rady Gminy bez prawa udzia³u

w g³osowaniu,
5) pe³nienie roli mê¿a zaufania w miejscowym �rodowi-

sku,
6) wykonywanie powierzonych mu przepisami prawa za-

dañ z zakresu administracji publicznej,
7) prowadzenie zarz¹du, administracji, gospodarki tymi

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

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

9) potwierdzenie okoliczno�ci, których przy za³atwianiu
spraw przez mieszkañców wymagaj¹ przepisy prawa,

10) sporz¹dzanie sprawozdania z dzia³alno�ci So³ectwa,
11) dokonywanie rozliczenia finansowego z zakresu ad-

ministrowanego mienia komunalnego, znajduj¹cego siê na te-
renie So³ectwa,

12) wykonywanie innych zadañ nale¿¹cych do So³tysa z
mocy ogólnie obowi¹zuj¹cych przepisów, m.in. w zakresie obron-
no�ci i ochrony po¿arowej, podatków i op³at, zapobieganie klê-
skom ¿ywio³owym oraz usuwanie ich skutków,

13) prowadzenie dokumentacji zawieraj¹cej:
 Statut So³ectwa,
 protoko³y z zebrañ so³eckich,
 sprawozdania i umowy,
14) realizacja uchwa³ Zebrania Wiejskiego.
2. Na Zebraniach Wiejskich So³tys przedk³ada co najmniej

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

3. Na sesjach Rady Gminy So³tysowi przys³uguje prawo
wystêpowania z g³osem doradczym. Mo¿e on równie¿ zg³aszaæ
wnioski w imieniu Zebrania Wiejskiego.

§ 17.1. Rada So³ecka sk³ada siê z  5 osób.
2. Cz³onkowie Rady So³eckiej wybieraj¹ ze swojego gro-

na Przewodnicz¹cego Rady So³eckiej.
3. Do obowi¹zków Rady So³eckiej nale¿y wspomaganie

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

4. Posiedzenia Rady So³eckiej odbywaj¹ siê w miarê po-
trzeb, nie rzadziej ni¿ 2 razy w roku.

Posiedzeniom przewodniczy Przewodnicz¹cy Rady So³ec-
kiej.

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

sprawach bêd¹cych przedmiotem rozpatrywania przez Zebra-
nie Wiejskie,

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

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

4) organizuje wykonanie uchwa³ Zebrania Wiejskiego oraz
kontroluje ich realizacjê,

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

6) wspó³dzia³a z w³a�ciwymi organizacjami spo³ecznymi
w celu wspólnej realizacji zadañ,

6. Na Zebraniach Wiejskich Przewodnicz¹cy Rady So³ec-
kiej sk³ada informacjê o dzia³alno�ci Rady So³eckiej.

ROZDZIA£ V
Tryb wyboru So³tysa i Rady So³eckiej

§ 18.1. Wybory So³tysa i Rady So³eckiej zarz¹dza Rada
Gminy w terminie do 6 miesiêcy od dnia wyborów do rad gmin.

2. Zebranie wiejskie, na którym ma byæ dokonany wybór
So³tysa oraz Rady So³eckiej, zwo³uje Wójt, okre�laj¹c miejsce,
datê i godzinê zebrania.

3. O Zebraniu Wiejskim, mieszkañcy wsi winni byæ powia-
domieni w drodze obwieszczenia co najmniej 7 dni przed wy-
znaczon¹ dat¹ zebrania.

4. Osoba upowa¿niona przez Wójta dokonuje otwarcia
zebrania, stwierdzaj¹c jego prawid³owo�æ, a nastêpnie zarz¹-
dza wybory przewodnicz¹cego zebrania, który dalej prowadzi ob-
rady.

§ 19.1. Kandydatem na So³tysa oraz cz³onka Rady So³ec-
kiej mo¿e byæ jedynie uprawniony do uczestniczenia w Zebraniu
Wiejskim mieszkaniec So³ectwa.

2. So³tys wybierany jest w g³osowaniu tajnym, bezpo�red-
nim, spo�ród kandydatów zg³oszonych przez uprawnionych
uczestników Zebrania.

3. Za wybranego na So³tysa uwa¿a siê kandydata, który
uzyska³ najwiêksz¹ liczbê wa¿nie oddanych g³osów.

4. W przypadku gdy kilku kandydatów uzyska równ¹ liczbê
g³osów, g³osowanie przeprowadza siê ponownie z udzia³em tyl-
ko tych kandydatów. Je¿eli ponowne g³osowanie nie przyniesie
rezultatu, procedurê wyboru. So³tysa przeprowadza siê od po-
cz¹tku spo�ród nieograniczonej liczby kandydatów.

5. Cz³onkowie Rady So³eckiej wybierani s¹ w g³osowaniu
tajnym, bezpo�rednim spo�ród nieograniczonej liczby kandy-
datów zg³oszonych przez sta³ych mieszkañców So³ectwa upraw-
nionych do g³osowania.

6. Za wybranych cz³onków Rady So³eckiej uwa¿a siê kan-
dydatów, którzy uzyskali najwiêksz¹ liczbê wa¿nie oddanych g³o-
sów.

§ 20.1. Wybory lub odwo³anie przeprowadza komisja skru-
tacyjna w sk³adzie co najmniej 3 osób wybranych spo�ród upraw-
nionych uczestników Zebrania. Wybory przeprowadza siê na
kartach do g³osowania opatrzonych pieczêci¹ So³ectwa.

2. Do zadañ komisji nale¿y:
 przyjêcie zg³oszeñ kandydatów,
 okre�lenie zasad g³osowania,
 przeprowadzenie g³osowania,
 ustalenie wyników wyborów,
 og³oszenie wyników wyborów,
 sporz¹dzenie protoko³u o wynikach wyborów,
3. Protokó³ komisji skrutacyjnej podpisuj¹ cz³onkowie ko-

misji oraz przewodnicz¹cy zebrania.
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§ 21.1. So³tys i cz³onkowie Rady So³eckiej s¹ bezpo�red-
nio odpowiedzialni przed Zebraniem Wiejskim i mog¹ byæ przez
Zebranie Wiejskie odwo³ani przed up³ywem kadencji, je¿eli nie
wykonuj¹ swoich obowi¹zków, naruszaj¹ postanowienie Statu-
tu i uchwa³y Zebrania lub dopu�cili siê czynu dyskwalifikuj¹ce-
go w opinii �rodowiska.

2. Zebranie Wiejskie w celu odwo³ania So³tysa lub cz³on-
ków Rady So³eckiej zwo³uje Wójt w przypadku:

1) pisemnego wniosku  1/10  uprawnionych do g³osowa-
nia mieszkañców So³ectwa,

2) rezygnacji,
3) z w³asnej inicjatywy w szczególnie uzasadnionych przy-

padkach,
w drodze obwieszczenia co najmniej 7 dni przed wyzna-

czon¹ dat¹ zebrania.
3. Odwo³anie z zajmowanych funkcji winno byæ podjête po

wys³uchaniu zainteresowanego, w trybie w³a�ciwym dla jego
wyboru.

§ 22. W przypadku odwo³ania So³tysa lub Rady So³eckiej,
wyboru nowego organu dokonuje siê na tym samym zebraniu
lub na nastêpnym, zwo³anym w terminie nie d³u¿szym ni¿
30 dni. Je¿eli Zebranie Wiejskie nie dokona wyboru organów w
w/w terminie, Wójt mo¿e wnioskowaæ do Rady Gminy o zniesie-
nie tej jednostki pomocniczej w trybie i na zasadach okre�lo-
nych w Statucie Gminy.

ROZDZIA£ VI
Gospodarka finansowa So³ectwa i gospodarka mieniem

§ 23.1. So³ectwo prowadzi gospodarkê finansowa na pod-
stawie rocznego planu finansowo - rzeczowego, uchwalonego
przez Zebranie Wiejskie.

2. So³ectwo zobowi¹zane jest do przedstawienia planu
finansowo - rzeczowego Wójtowi w terminie do dnia 15 pa�-
dziernika ka¿dego roku. Plan ten uprzednio winien byæ uchwalo-
ny przez Zebranie Wiejskie.

3. So³ectwo dysponuje nastêpuj¹cymi �rodkami:
1) �rodki wydzielone w bud¿ecie Gminy,
2) dochody w³asne So³ectwa,
3) dobrowolne wp³aty osób fizycznych i prawnych, inne

uzyskane �rodki So³ectwo przeznacza na cele okre�lone w pla-
nie rzeczowo - finansowym, a w szczególno�ci na:

a) inwestycje i bie¿¹ce utrzymanie mienia, którym zarz¹-
dza,

b) finansowanie swojej dzia³alno�ci statutowej,
c) cele okre�lone w uchwa³ach Zebrania Wiejskiego, zgod-

nie z planem rzeczowo - finansowym.
4. Bie¿¹cy nadzór nad czynno�ciami okre�lonym w ust. 1-3,

sprawuje Wójt w porozumieniu ze Skarbnikiem Gminy.
5. Ksiêgowo�æ dochodów i wydatków So³ectwa prowadzi

Urz¹d Gminy.

§ 24.1. So³ectwo mo¿e zarz¹dzaæ, przekazanym mu przez
Radê Gminy odrêbn¹ uchwa³¹, mieniem gminnym.

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

1) utrzymuje mienie w stanie nie pogorszonym przez do-
konywanie 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 daæ w najem, dzier¿awê lub do innego korzysta-
nia lokale, obiekty i grunty, po uprzednim uzgodnieniu z Wójtem
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.

ROZDZIA£ VII
Kontrola i nadzór

§ 25.1. Nadzór nad dzia³alno�ci¹ organów So³ectwa spra-
wuje Rada Gminy i Wójt.

2. Rada Gminy nadzoruje dzia³alno�æ So³ectwa za pomo-
c¹ Komisji Rewizyjnej, przy czym raz na cztery lata dokonuje
kontroli gospodarki finansowej So³ectwa.

3. Wójt lub osoba dzia³aj¹ca w jego imieniu ma prawo
wgl¹du do dokumentów w celu ich oceny pod wzglêdem zgod-
no�ci z prawem, wstêpu do pomieszczeñ i budynków zarz¹dzo-
nych przez So³ectwo oraz prawo ¿¹dania od So³tysa niezbêd-
nych informacji i danych dotycz¹cych funkcjonowania So³ectwa.

4. Wójt jest obowi¹zany czuwaæ, aby mienie So³ectwa nie
by³o nara¿one na szkody i uszczuplenia oraz aby �rodki finanso-
we So³ectwa by³y wydatkowane zgodnie z przepisami i Statu-
tem.

ROZDZIA£ VIII
Postanowienia koñcowe

§26.1. W sprawach nie uregulowanych w Statucie So³ec-
twa, maj¹ zastosowanie przepisy Statutu Gminy oraz innych ak-
tów prawnych.

2. Zmiana Statutu So³ectwa wymaga podjêcia uchwa³y
przez Radê Gminy, po przeprowadzeniu konsultacji z mieszkañ-
cami.

Za³¹cznik nr 10
do uchwa³y Nr X/76/2003

Rady Gminy Lasowice Wielkie
z dnia 27 sierpnia 2003 r.

STATUT SO£ECTWA
LASOWICE WIELKIE

ROZDZIA£ I
Postanowienia ogólne

§ 1. Ogó³ mieszkañców miejscowo�ci Lasowice Wielkie
tworzy So³ectwo Lasowice Wielkie.

§ 2.1. So³ectwo Lasowice Wielkie jest jednostk¹ pomoc-
nicz¹, którego mieszkañcy wspólnie z innymi so³ectwami oraz
osiedlami tworz¹ wspólnotê samorz¹dow¹ Gminy Lasowice
Wielkie.

2. So³ectwo Lasowice Wielkie 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.)

- Statutu Gminy
- niniejszego Statutu.

§ 3. So³ectwoLasowice Wielkie obejmuje oszar 1.842 ha.
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Rozdzia³ II
Organizacja i zakres dzia³ania

§ 4. Organami So³ectwa s¹:
1) Zebranie Wiejskie,
2) So³tys.

§ 5.1. Zebranie Wiejskie jest organem uchwa³odawczym
w So³ectwie.

2. So³tys jest organem wykonawczym.
3. Rada So³ecka wspomaga dzia³alno�æ So³tysa.

§ 6.1. Do zadañ so³ectwa Lasowice Wielkie nale¿y:
1) zapewnienie udzia³u mieszkañców So³ectwa w rozpa-

trywaniu spraw socjalno bytowych, opieki zdrowotnej, kultury,
sportu, wypoczynku oraz innym zwi¹zanych z miejscem ich za-
mieszkania;

2) kszta³towanie zasad wspó³¿ycia spo³ecznego, organi-
zowanie samopomocy mieszkañców i wspólnych prac na rzecz
miejsca zamieszkania;

3) sprawowanie kontroli spo³ecznej nad dzia³alno�ci¹ jed-
nostek organizacyjnych Gminy, zwi¹zanych z warunkami ¿ycia
na terenie So³ectwa;

4) dzia³ania na rzecz ochrony �rodowiska, zapewnienia
porz¹dku i czysto�ci w So³ectwie.

2. So³ectwo mo¿e posiadaæ przekazane mu przez Gminê
w drodze uchwa³y Rady Gminy sk³adniki mienia komunalnego.

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

terenów bêd¹cych w gestii So³ectwa;
2) organizowanie na terenie So³ectwa imprez, wystaw,

koncertów i konkursów z zachowaniem ogólnie obowi¹zuj¹cych
przepisów.

§ 7. Zadania okre�lone w § 6, So³ectwo realizuje w szcze-
gólno�ci poprzez:

1) podejmowanie uchwa³ w sprawach So³ectwa w ramach
przyznanych kompetencji;

2) opiniowanie spraw nale¿¹cych do zakresu dzia³ania
So³ectwa;

3) wspó³uczestniczenie w organizowaniu i przeprowadza-
niu przez Radê Gminy konsultacji spo³ecznych projektów uchwa³
Rady w sprawach o podstawowym znaczeniu dla mieszkañ-
ców;

4) wystêpowanie z wnioskami do Rady Gminy o rozpa-
trzenie spraw, których za³atwienie wykracza poza mo¿liwo�ci
So³ectwa;

5) wspó³pracê z radnymi z terenu So³ectwa w zakresie
organizacji spotkañ z wyborcami, dy¿urów oraz kierowanie do
nich wniosków dotycz¹cych So³ectwa;

6) ustalenie zadañ dla So³tysa do realizacji w okresie miê-
dzy Zebraniami Wiejskimi.

ROZDZIA£ III
Zebranie Wiejskie

§ 8. Prawo do udzia³u w Zebraniu Wiejskim maj¹ wszy-
scy mieszkañcy So³ectwa.

Prawo do uczestniczenia w wyborach organów samo-
rz¹du mieszkañców posiadaj¹ osoby posiadaj¹ce czynne pra-
wo wyborcze i stale zamieszka³e w danej miejscowo�ci.

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

nych do udzia³u w Zebraniu,

4) na wniosek Rady Gminy lub Wójta.
2. Zebranie Wiejskie zwo³anie na wniosek osób i orga-

nów, o których mowa w § 9 pkt 1, winno siê odbyæ w terminie do
30 dni od daty z³o¿enia wniosku.

3. Je¿eli So³tys nie zwo³a zebrania w terminie okre�lonym
w pkt 2, wnioskodawca mo¿e zwo³aæ zebranie we w³asnym za-
kresie.

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

2. Termin i miejsce Zebrania Wiejskiego podaje siê do
wiadomo�ci publicznej poprzez rozplakatowanie obwieszczeñ
na tablicy og³oszeñ w So³ectwie, nie pó�niej ni¿ na 7 dni przed
terminem zebrania.

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

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

3. Porz¹dek obrad ustala Zebranie Wiejskie na podsta-
wie protoko³u przed³o¿onego przez zwo³uj¹cego zebranie.

§ 12. W celu udzielenia So³tysowi sta³ej pomocy w przygo-
towaniu materia³ów i organizacji zebrañ, Wójt wyznacza pracow-
ników Urzêdu Gminy do kontaktów z So³ectwem.

§ 13.1 Zebranie Wiejskie jest uprawnione do przeprowa-
dzania wyborów oraz podejmowania uchwa³ w obecno�ci co
najmniej 1/10 uprawionych do g³osowania osób.

2. W przypadku braku okre�lonego w pkt. 1 quorum, na-
stêpnie zebranie odbywa siê w drugim terminie po up³ywie
1/2 godziny od wyznaczonego 1 terminu zebrania. Zebranie w
drugim terminie jest prawomocne bez wzglêdu na liczbê uczest-
nicz¹cych w nim osób. Drugi termin zebrania winien byæ podany
w obwieszczeniu o zebraniu.

3. Uchwa³y Zebrania zapadaj¹ zwyk³¹ wiêkszo�ci¹ g³o-
sów.

4. G³osowanie odbywa siê zwykle w sposób jawny z za-
strze¿eniem § 19 pkt 2 i 5.

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

§ 14. Do wy³¹cznej w³a�ciwo�ci Zebrania Wiejskiego nale¿y:
1) wybór i odwo³anie So³tysa,
2) na wniosek So³tysa - wybór i odwo³anie Rady So³eckiej.
3) uchwalenie rocznego planu rzeczowo - finansowego

oraz dokonywanie jego zmian,
4) przyjmowanie rocznych sprawozdañ finansowych, przy

czym nie przyjêcie sprawozdania jest równoznaczne z wnioskiem
o odwo³anie So³tysa i Rady So³eckiej,

5) opiniowanie celowo�ci utworzenia, poszerzenia i likwi-
dacji So³ectwa,

6) podejmowanie decyzji w zakresie zwyk³ego zarz¹du w
stosunku do mienia komunalnego przekazanego So³ectwu przez
Radê Gminy oraz innego maj¹tku nie bêd¹cego w³asno�ci¹
Gminy a zarz¹dzanego przez Radê So³eck¹.

7) zawieranie porozumieñ z innymi so³ectwami w celu re-
alizacji wspólnych przedsiêwziêæ.

ROZDZIA£ IV
So³tys i Rada So³ecka

§ 15.1. Kadencja So³tysa, Rady So³eckiej i innych orga-
nów powo³anych przez Zebranie Wiejskie trwa przez okres ka-
dencji Rady Gminy, do czasu wyborów organów So³ectwa.
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2. Dzia³alno�æ So³tysa i Rady So³eckiej ma charakter spo-
³eczny.

§ 16.1. Do obowi¹zków So³tysa nale¿y w szczególno�ci:
1) zwo³ywanie Zebrañ Wiejskich,
2) zwo³ywanie posiedzeñ Rady So³eckiej,
3) uczestniczenie w naradach so³tysów  zwo³ywanych okre-

sowo przez Wójta Gminy,
4) uczestniczenie w pracach Rady Gminy bez prawa udzia³u

w g³osowaniu,
5) pe³nienie roli mê¿a zaufania w miejscowym �rodowi-

sku,
6) wykonywanie powierzonych mu przepisami prawa za-

dañ z zakresu administracji publicznej,
7) prowadzenie zarz¹du, administracji, gospodarki tymi

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

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

9) potwierdzenie okoliczno�ci, których przy za³atwianiu
spraw prze mieszkañców wymagaj¹ przepisy prawa,

10) sporz¹dzanie sprawozdania z dzia³alno�ci So³ectwa,
11) dokonywanie rozliczenia finansowego z zakresu ad-

ministrowanego mienia komunalnego, znajduj¹cego siê na te-
renie So³ectwa,

12) wykonywanie innych zadañ nale¿¹cych do So³tysa z
mocy ogólnie obowi¹zuj¹cych przepisów, m.in. w zakresie obron-
no�ci i ochrony po¿arowej, podatków i op³at, zapobieganie klê-
skom ¿ywio³owym oraz usuwanie ich skutków,

13) prowadzenie dokumentacji zawieraj¹cej:
 Statut So³ectwa,
 protoko³y z zebrañ so³eckich,
 sprawozdania i umowy,
14) realizacja uchwa³ Zebrania Wiejskiego.
2. Na zebraniach Wiejskich So³tys przedk³ada co najmniej

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

3. Na sesjach Rady Gminy, So³tysowi przys³uguje wystê-
powania z g³osem doradczym. Mo¿e on równie¿ zg³aszaæ wnio-
ski w imieniu Zebrania Wiejskiego.

§ 17.1. Rada So³ecka sk³ada siê z 5 osób.
2. Cz³onkowie Rady So³eckiej wybieraj¹ ze swojego gro-

na Przewodnicz¹cego Rady So³eckiej.
3. Do obowi¹zków Rady So³eckiej nale¿y wspomaganie

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

4. Posiedzenia Rady So³eckiej odbywaj¹ siê w miarê po-
trzeb, nie rzadziej ni¿ 2 razy w roku.

Posiedzeniom przewodniczy Przewodnicz¹cy Rady So³ec-
kiej.

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

sprawach bêd¹cych przedmiotem rozpatrywania przez Zebra-
nie Wiejskie,

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

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

4) organizuje wykonanie uchwa³ Zebrania Wiejskiego oraz
kontroluje ich realizacjê,

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

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

6. Na Zebraniach Wiejskich Przewodnicz¹cy Rady So³ec-
kiej sk³ada informacjê o dzia³alno�ci Rady So³eckiej.

ROZDZIA£ V
Tryb wyboru So³tysa i Rady So³eckiej

§ 18.1. Wybory So³tysa i Rady So³eckiej zarz¹dza Rada
Gminy w terminie do 6 miesiêcy od dnia wyborów do rad gmin.

2. Zebranie Wiejskie, na którym ma byæ dokonany wybór
So³tysa oraz Rady So³eckiej, zwo³uje Wójt okre�laj¹c miejsce,
datê i godzinê zebrania.

3. O Zebraniu Wiejskim, mieszkañcy wsi winni byæ powia-
domieni w drodze obwieszczenia co najmniej 7 dni przed wy-
znaczon¹ dat¹ zebrania.

4. Osoba upowa¿niona przez Wójta dokonuje otwarcia
zebrania, stwierdzaj¹c jego prawid³owo�æ, a nastêpnie zarz¹-
dza wybory przewodnicz¹cego zebrania, który dalej prowadzi ob-
rady.

§ 19.1. Kandydatem na So³tysa oraz cz³onka Rady So³ec-
kiej mo¿e byæ jedynie uprawniony do uczestniczenia w Zebraniu
Wiejskim mieszkaniec So³ectwa.

2. So³tys wybierany jest w g³osowaniu tajnym, bezpo�red-
nim, spo�ród kandydatów zg³oszonym przez uprawnionych
uczestników Zebrania.

3. Za wybranego na So³tysa uwa¿a siê kandydata, który
uzyska³ najwiêksz¹ liczbê wa¿nie oddanych g³osów.

4. W przypadku gdy kilku kandydatów uzyska równ¹ liczbê
g³osów, g³osowanie przeprowadza siê ponownie z udzia³em tyl-
ko tych kandydatów. Je¿eli ponowne g³osowanie nie przyniesie
rezultatu, procedurê wyboru So³tysa przeprowadza siê od po-
cz¹tku, spo�ród nieograniczonej liczby kandydatów.

5. Cz³onkowie Rady So³eckiej wybierani s¹ w g³osowaniu
tajnym, bezpo�rednim spo�ród nieograniczonej liczby kandy-
datów zg³oszonych przez sta³ych mieszkañców So³ectwa upraw-
nionych do g³osowania.

6. Za wybranych cz³onków Rady So³eckiej uwa¿a siê kan-
dydatów, którzy uzyskali najwiêksz¹ liczbê wa¿nie oddanych g³o-
sów.

§ 20.1. Wybory lub odwo³anie przeprowadza komisja skru-
tacyjna w sk³adzie co najmniej 3 osób wybranych spo�ród upraw-
nionych uczestników Zebrania. Wybory przeprowadza siê na
kartach do g³osowania opatrzonych pieczêci¹ So³ectwa.

2. Do zadañ komisji nale¿y:
 przyjêcie zg³oszeñ kandydatów,
 okre�lenie zasad g³osowania,
 przeprowadzenie g³osowania,
 ustalenie wyników wyborów,
 og³oszenie wyników wyborów,
 sporz¹dzenie protoko³u o wynikach wyborów.
3. Protokó³ komisji skrutacyjnej podpisuj¹ cz³onkowie ko-

misji oraz przewodnicz¹cy Zebrania.

§ 21.1. So³tys i cz³onkowie Rady So³eckiej s¹ bezpo�red-
nio odpowiedzialni przed Zebraniem Wiejskim i mog¹ byæ przez
Zebranie Wiejskie odwo³ani prze up³ywem kadencji, je¿eli nie
wykonuj¹ swoich obowi¹zków, naruszaj¹ postanowienie Statu-
tu i uchwa³y Zebrania lub dopu�cili siê czynu dyskwalifikuj¹ce-
go w opinii �rodowiska.

2. Zebranie Wiejskie w celu odwo³ania so³tysa lub cz³on-
ków Rady So³eckiej zwo³uje Wójt w przypadku:

1) pisemnego wniosku 1/10 uprawnionych do g³osowa-
nia mieszkañców So³ectwa,
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2) rezygnacji,
3) z w³asnej inicjatywy w szczególnie uzasadnionych przy-

padkach,
w drodze obwieszczenia co najmniej 7 dni przed wyzna-

czon¹ dat¹ Zebrania.
3. Odwo³anie z zajmowanych funkcji winno byæ podjête po

wys³uchaniu zainteresowanego, w trybie w³a�ciwym dla jego
wyboru.

§ 22. W przypadku odwo³ania So³tysa lub Rady So³eckiej,
wyboru nowego organu dokonuje siê na tym samym Zebraniu
lub na nastêpnym, zwo³anym w terminie nie d³u¿szym ni¿ 30
dni. Je¿eli Zebranie Wiejskie nie dokona wyboru organów w
w/w terminie, Wójt mo¿e wnioskowaæ do Rady Gminy o zniesie-
nie tej jednostki pomocniczej w trybie i na zasadach okre�lo-
nych w Statucie Gminy.

ROZDZIA£ VI
Gospodarka finansowa So³ectwa i gospodarka mie-

niem

§ 23.1. So³ectwo prowadzi gospodarkê finansow¹ na pod-
stawie rocznego planu finansowo - rzeczowego, uchwalonego
przez Zebranie Wiejskie.

2. So³ectwo zobowi¹zane jest do przedstawienia planu
finansowo - rzeczowego Wójtowi w terminie do dnia 15 pa�-
dziernika ka¿dego roku. Plan ten uprzednio winien byæ uchwalo-
ny przez Zebranie Wiejskie.

3. So³ectwo dysponuje nastêpuj¹cymi �rodkami:
1) �rodki wydzielone w bud¿ecie Gminy,
2) dochody w³asne So³ectwa,
3) dobrowolne wp³aty osób fizycznych i prawnych, inne

uzyskane �rodki So³ectwo przeznacza na cele okre�lone w pla-
nie rzeczowo - finansowym, a w szczególno�ci na:

a) inwestycje i bie¿¹ce utrzymanie mienia, którym zarz¹-
dza,

b) finansowanie swojej dzia³alno�ci statutowej,
c) cele okre�lone w uchwa³ach Zebrania Wiejskiego, zgod-

nie z planem rzeczowo - finansowym.
4. Bie¿¹cy nadzór nad czynno�ciami okre�lonym w ust. 1-3,

sprawuje Wójt, w porozumieniu ze Skarbnikiem Gminy.
5. Ksiêgowo�æ dochodów i wydatków So³ectwa prowadzi

Urz¹d Gminy.

§ 24.1. So³ectwo mo¿e zarz¹dza przekazanym mu przez
Radê Gminy odrêbn¹ uchwa³¹, mieniem gminnym.

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

1) utrzymuje mienie w stanie nie pogorszonym przez do-
konywanie 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 daæ w najem, dzier¿awê lub do innego korzysta-
nia lokale, obiekty i grunty, po uprzednim uzgodnieniu z Wójtem
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.

ROZDZIA£ VII
Kontrola i nadzór

§ 25.1. Nadzór nad dzia³alno�ci¹ organów So³ectwa spra-
wuje Rada Gminy i Wójt.

2. Rada Gminy nadzoruje dzia³alno�æ So³ectwa za pomo-
c¹ Komisji Rewizyjnej przy czym raz na cztery lata dokonuje kon-
troli gospodarki finansowej So³ectwa.

3. Wójt lub osoba dzia³aj¹ca w jego imieniu ma prawo
wgl¹du do dokumentów w celu ich oceny pod wzglêdem zgod-
no�ci z prawem, wstêpu do pomieszczeñ i budynków zarz¹dza-
nych przez So³ectwo oraz prawo ¿¹dania od So³tysa niezbêd-
nych informacji i danych dotycz¹cych funkcjonowania So³ectwa.

4. Wójt jest obowi¹zany czuwaæ, aby mienie So³ectwa nie
by³o nara¿one na szkody i uszczuplenia oraz aby �rodki finanso-
we So³ectwa by³y wydatkowane zgodnie z przepisami i Statutem.

ROZDZIA£ VIII
Postanowienia koñcowe

§26.1. W sprawach nie uregulowanych w Statucie So³ec-
twa, maj¹ zastosowanie przepisy Statutu Gminy oraz innych ak-
tów prawnych.

2. Zmiana Statutu So³ectwa wymaga podjêcia uchwa³y
przez Radê Gminy, po przerowadzeniu konsultacji z mieszkañ-
cami.

Za³¹cznik nr 11
do uchwa³y Nr X/76/2003

Rady Gminy Lasowice Wielkie
z dnia 27 sierpnia 2003 r.

STATUT SO£ECTWA
CHUDOBA

ROZDZIA£ I
Postanowienia ogólne

§ 1. Ogó³ mieszkañców miejscowo�ci Chudoba tworzy So-
³ectwo Chudoba.

§ 2.1. So³ectwo Chudoba jest jednostk¹ pomocnicz¹, któ-
rego mieszkañcy wspólnie z innymi so³ectwami oraz osiedlami
tworz¹ wspólnotê samorz¹dow¹  Gminy Lasowice Wielkie.

2. So³ectwo Chudoba 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.)

- Statutu Gminy
- niniejszego Statutu.

§ 3. So³ectwo Chudoba obejmuje obszar 2.674 ha.

Rozdzia³ II
Organizacja i zakres dzia³ania

§ 4. Organami So³ectwa s¹:
1) Zebranie Wiejskie,
2) So³tys.

§ 5.1. Zebranie Wiejskie jest organem uchwa³odawczym
w So³ectwie.

2. So³tys jest organem wykonawczym.
3. Rada So³ecka wspomaga dzia³alno�æ So³tysa.
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§ 6.1. Do zadañ so³ectwa Chudoba nale¿y:
1) zapewnienie udzia³u mieszkañców So³ectwa w rozpa-

trywaniu spraw socjalno-bytowych, opieki zdrowotnej, kultury,
sportu, wypoczynku oraz innym zwi¹zanych z miejscem ich za-
mieszkania;

2) kszta³towanie zasad wspó³¿ycia spo³ecznego, organi-
zowanie samopomocy mieszkañców i wspólnych prac na rzecz
miejsca zamieszkania;

3) sprawowanie kontroli spo³ecznej nad dzia³alno�ci¹ jed-
nostek organizacyjnych Gminy zwi¹zanych z warunkami ¿ycia
na terenie So³ectwa;

4) dzia³ania na rzecz ochrony �rodowiska, zapewnienia
porz¹dku i czysto�ci w So³ectwie.

2. So³ectwo mo¿e posiadaæ przekazane mu przez Gminê
w drodze uchwa³y Rady Gminy sk³adniki mienia komunalnego.

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

terenów bêd¹cych w gestii So³ectwa;
2) organizowanie na terenie So³ectwa imprez, wystaw,

koncertów i konkursów z zachowaniem ogólnie obowi¹zuj¹cych
przepisów.

§ 7. Zadania okre�lone w § 6, So³ectwo realizuje w szcze-
gólno�ci poprzez:

1) podejmowanie uchwa³ w sprawach So³ectwa w ramach
przyznanych kompetencji;

2) opiniowanie spraw nale¿¹cych do zakresu dzia³ania
So³ectwa;

3) wspó³uczestniczenie w organizowaniu i przeprowadze-
niu przez Radê Gminy konsultacji spo³ecznych projektów uchwa³
Rady w sprawach o podstawowym znaczeniu dla mieszkañ-
ców;

4) wystêpowanie z wnioskami do Rady Gminy o rozpa-
trzenie spraw, których za³atwienie wykracza poza mo¿liwo�ci
So³ectwa;

5) wspó³pracê z radnymi z terenu So³ectwa w zakresie
organizacji spotkañ z wyborcami, dy¿urów oraz kierowanie do
nich wniosków dotycz¹cych So³ectwa;

6) ustalenie zadañ dla So³tysa do realizacji w okresie miê-
dzy Zebraniami Wiejskimi.

ROZDZIA£ III
Zebranie Wiejskie

§ 8. Prawo do udzia³u w Zebraniu Wiejskim maj¹ wszy-
scy mieszkañcy So³ectwa.

Prawo do uczestniczenia w wyborach organów samo-
rz¹du mieszkañców posiadaj¹ osoby posiadaj¹ce czynne pra-
wo wyborcze i stale zamieszka³e w danej miejscowo�ci.

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

nych do udzia³u w Zebraniu,
4) na wniosek Rady Gminy lub Wójta.
2. Zebranie Wiejskie zwo³anie na wniosek osób i orga-

nów, o których mowa w § 9 pkt 1, winno siê odbyæ w terminie do
30 dni od daty z³o¿enia wniosku.

3. Je¿eli So³tys nie zwo³a zebrania w terminie okre�lonym
w pkt 2 wnioskodawca mo¿e zwo³aæ zebranie we w³asnym za-
kresie.

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

2. Termin i miejsce Zebrania Wiejskiego podaje siê do
wiadomo�ci publicznej poprzez rozplakatowanie obwieszczeñ

na tablicy og³oszeñ w So³ectwie, nie pó�niej ni¿ na 7 dni przed
terminem zebrania.

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

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

3. Porz¹dek obrad ustala Zebranie Wiejskie na podsta-
wie protoko³u przed³o¿onego przez zwo³uj¹cego zebranie.

§ 12. W celu udzielenia So³tysowi sta³ej pomocy w przygo-
towaniu materia³ów i organizacji zebrañ, Wójt wyznacza pracow-
ników Urzêdu Gminy do kontaktów z So³ectwem.

§ 13.1 Zebranie Wiejskie jest uprawnione do przeprowa-
dzania wyborów oraz podejmowania uchwa³ w obecno�ci co
najmniej 1/10 uprawionych do g³osowania osób.

2. W przypadku braku okre�lonego w pkt. 1 quorum, na-
stêpne Zebranie odbywa siê w drugim terminie po up³ywie
1/2 godziny od wyznaczonego 1 terminu Zebrania. Zebranie w
drugim terminie jest prawomocne bez wzglêdu na liczbê uczest-
nicz¹cych w nim osób. Drugi termin zebrania winien byæ podany
w obwieszczeniu o zebraniu.

3. Uchwa³y Zebrania zapadaj¹ zwyk³¹ wiêkszo�ci¹ g³o-
sów.

4. G³osowanie odbywa siê zwykle w sposób jawny, z za-
strze¿eniem § 19 pkt 2 i 5.

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

§ 14. Do wy³¹cznej w³a�ciwo�ci Zebrania Wiejskiego na-
le¿y:

1) wybór i odwo³anie So³tysa,
2) na wniosek So³tysa - wybór i odwo³anie Rady So³eckiej.
3) uchwalenie rocznego planu rzeczowo - finansowego

oraz dokonywanie jego zmian,
4) przyjmowanie rocznych sprawozdañ finansowych, przy

czym nie przyjêcie sprawozdania jest równoznaczne z wnioskiem
o odwo³anie So³tysa i Rady So³eckiej,

5) opiniowanie celowo�ci utworzenia, poszerzenia i likwi-
dacji So³ectwa,

6) podejmowanie decyzji w zakresie zwyk³ego zarz¹du w
stosunku do mienia komunalnego przekazanego So³ectwu przez
Radê Gminy oraz innego maj¹tku nie bêd¹cego w³asno�ci¹
Gminy a zarz¹dzanego przez Radê So³eck¹,

7) zawieranie porozumieñ z innymi so³ectwami w celu re-
alizacji wspólnych przedsiêwziêæ.

ROZDZIA£ IV
So³tys i Rada So³ecka

§ 15.1. Kadencja So³tysa, Rady So³eckiej i innych orga-
nów powo³anych przez Zebranie Wiejskie trwa przez okres ka-
dencji Rady Gminy, do czasu wyborów organów So³ectwa.

2. Dzia³alno�æ So³tysa i Rady So³eckiej ma charakter spo-
³eczny.

§ 16.1. Do obowi¹zków So³tysa nale¿y w szczególno�ci:
1) zwo³ywanie Zebrañ Wiejskich,
2) zwo³ywanie posiedzeñ Rady Miejskiej,
3) uczestniczenie w naradach so³tysów,  zwo³ywanych okre-

sowo przez Wójta Gminy,
4) uczestniczenie w pracach Rady Gminy bez prawa udzia³u

w g³osowaniu,
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5) pe³nienie roli mê¿a zaufania w miejscowym �rodowisku,
6) wykonywanie powierzonych mu przepisami prawa za-

dañ z zakresu administracji publicznej,
7) prowadzenie zarz¹du, administracji, gospodarki tymi

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

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

9) potwierdzenie okoliczno�ci, których przy za³atwianiu
spraw przez mieszkañców wymagaj¹ przepisy prawa,

10) sporz¹dzanie sprawozdania z dzia³alno�ci So³ectwa,
11) dokonywanie rozliczenia finansowego z zakresu ad-

ministrowanego mienia komunalnego, znajduj¹cego siê na te-
renie So³ectwa,

12) wykonywanie innych zadañ nale¿¹cych do So³tysa z
mocy ogólnie obowi¹zuj¹cych przepisów, m.in. w zakresie obron-
no�ci i ochrony po¿arowej, podatków i op³at, zapobieganie klê-
skom ¿ywio³owym oraz usuwanie ich skutków,

13) prowadzenie dokumentacji zawieraj¹cej:
 Statut So³ectwa,
 protoko³y z zebrañ so³eckich,
 sprawozdania i umowy,
14) realizacja uchwa³ Zebrania Wiejskiego.
2. Na Zebraniach Wiejskich So³tys przedk³ada co najmniej

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

3. Na sesjach Rady Gminy So³tysowi przys³uguje prawo
wystêpowania z g³osem doradczym. Mo¿e on równie¿ zg³aszaæ
wnioski w imieniu Zebrania Wiejskiego.

§ 17.1. Rada So³ecka sk³ada siê z 3 osób.
2. Cz³onkowie Rady So³eckiej wybieraj¹ ze swojego gro-

na Przewodnicz¹cego Rady So³eckiej.
3. Do obowi¹zków Rady So³eckiej nale¿y wspomaganie

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

4. Posiedzenia Rady So³eckiej odbywaj¹ siê w miarê po-
trzeb nie rzadziej ni¿ 2 razy w roku.

Posiedzeniom przewodniczy Przewodnicz¹cy Rady So³eckiej.
5. Rada So³ecka w szczególno�ci:
1) opracowuje i przedk³ada na Zebraniu projekty uchwa³

w sprawach bêd¹cych przedmiotem rozpatrywania przez Zebra-
nie Wiejskie,

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

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

4) organizuje wykonanie uchwa³ Zebrania Wiejskiego oraz
kontroluje ich realizacjê,

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

6) wspó³dzia³a z w³a�ciwymi organizacjami spo³ecznymi
w celu wspólnej realizacji zadañ,

6. Na Zebraniach Wiejskich Przewodnicz¹cy Rady So³ec-
kiej sk³ada informacjê o dzia³alno�ci Rady So³eckiej.

ROZDZIA£ V
Tryb wyboru So³tysa i Rady So³eckiej

§ 18.1. Wybory So³tysa i Rady So³eckiej zarz¹dza Rada
Gminy w terminie do 6 miesiêcy od dnia wyborów do rad gmin.

2. Zebranie Wiejskie, na którym ma byæ dokonany wybór
So³tysa oraz Rady So³eckiej, zwo³uje Wójt, okre�laj¹c miejsce,
datê i godzinê zebrania.

3. O Zebraniu Wiejskim, mieszkañcy wsi winni byæ powia-
domieni w drodze obwieszczenia co najmniej 7 dni przed wy-
znaczon¹ dat¹ zebrania.

4. Osoba upowa¿niona przez Wójta dokonuje otwarcia ze-
brania, stwierdzaj¹c jego prawid³owo�æ, a nastêpnie zarz¹dza
wybory przewodnicz¹cego zebrania, który dalej prowadzi obra-
dy.

§ 19.1. Kandydatem na So³tysa oraz cz³onka Rady So³ec-
kiej mo¿e byæ jedynie uprawniony do uczestniczenia w Zebraniu
Wiejskim mieszkaniec So³ectwa.

2. So³tys wybierany jest w g³osowaniu tajnym, bezpo�red-
nim, spo�ród kandydatów zg³oszonych przez uprawnionych
uczestników Zebrania.

3. Za wybranego na So³tysa uwa¿a siê kandydata, który
uzyska³ najwiêksz¹ liczbê wa¿nie oddanych g³osów.

4. W przypadku gdy kilku kandydatów uzyska równ¹ liczbê
g³osów, g³osowanie przeprowadza siê ponownie z udzia³em tyl-
ko tych kandydatów. Je¿eli ponowne g³osowanie nie przyniesie
rezultatu, procedurê wyboru So³tysa przeprowadza siê od po-
cz¹tku spo�ród nieograniczonej liczby kandydatów.

5. Cz³onkowie Rady So³eckiej wybierani s¹ w g³osowaniu
tajnym, bezpo�rednim, spo�ród nieograniczonej liczby kandy-
datów zg³oszonych przez sta³ych mieszkañców So³ectwa upraw-
nionych do g³osowania.

6. Za wybranych cz³onków Rady So³eckiej uwa¿a siê kan-
dydatów, którzy uzyskali najwiêksz¹ liczbê wa¿nie oddanych g³o-
sów.

§ 20.1. Wybory lub odwo³anie przeprowadza komisja skru-
tacyjna w sk³adzie co najmniej 3 osób wybranych spo�ród upraw-
nionych uczestników Zebrania. Wybory przeprowadza siê na
kartach do g³osowania opatrzonych pieczêci¹ So³ectwa.

2. Do zadañ komisji nale¿y:
 przyjêcie zg³oszeñ kandydatów,
 okre�lenie zasad g³osowania,
 przeprowadzenie g³osowania,
 ustalenie wyników wyborów,
 og³oszenie wyników wyborów,
 sporz¹dzenie protoko³u o wynikach wyborów.
3. Protokó³ komisji skrutacyjnej podpisuj¹ cz³onkowie ko-

misji oraz przewodnicz¹cy Zebrania.

§ 21.1. So³tys i cz³onkowie Rady So³eckiej s¹ bezpo�red-
nio odpowiedzialni przed Zebraniem Wiejskim i mog¹ byæ przez
Zebranie Wiejskie odwo³ani przed up³ywem kadencji, je¿eli nie
wykonuj¹ swoich obowi¹zków, naruszaj¹ postanowienie Statu-
tu i uchwa³y Zebrania lub dopu�cili siê czynu dyskwalifikuj¹ce-
go w opinii �rodowiska.

2. Zebranie Wiejskie, w celu odwo³ania So³tysa lub cz³on-
ków Rady So³eckiej, zwo³uje Wójt w przypadku:

1) pisemnego wniosku 1/10 uprawnionych do g³osowa-
nia mieszkañców So³ectwa,

2) rezygnacji,
3) z w³asnej inicjatywy w szczególnie uzasadnionych przy-

padkach,
w drodze obwieszczenia co najmniej 7 dni przed wyzna-

czon¹ dat¹ zebrania.
3. Odwo³anie z zajmowanych funkcji winno byæ podjête po

wys³uchaniu zainteresowanego, w trybie w³a�ciwym dla jego
wyboru.

§ 22. W przypadku odwo³ania So³tysa lub Rady So³eckiej,
wyboru nowego organu dokonuje siê na tym samym Zebraniu
lub na nastêpnym, zwo³anym w terminie nie d³u¿szym ni¿
30 dni. Je¿eli Zebranie Wiejskie nie dokona wyboru organów w
w/w terminie, Wójt mo¿e wnioskowaæ do Rady Gminy o zniesie-
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nie tej jednostki pomocniczej w trybie i na zasadach okre�lo-
nych w Statucie Gminy.

ROZDZIA£ VI
Gospodarka finansowa So³ectwa i gospodarka mieniem

§ 23.1. So³ectwo prowadzi gospodarkê finansow¹ na pod-
stawie rocznego planu finansowo - rzeczowego, uchwalonego
przez Zebranie Wiejskie.

2. So³ectwo zobowi¹zane jest do przedstawienia planu
finansowo - rzeczowego Wójtowi w terminie do dnia 15 pa�-
dziernika ka¿dego roku. Plan ten uprzednio winien byæ uchwalo-
ny przez Zebranie Wiejskie.

3. So³ectwo dysponuje nastêpuj¹cymi �rodkami:
1) �rodki wydzielone w bud¿ecie Gminy,
2) dochody w³asne So³ectwa,
3) dobrowolne wp³aty osób fizycznych i prawnych, inne

uzyskane �rodki So³ectwo przeznacza na cele okre�lone w pla-
nie rzeczowo - finansowym, a w szczególno�ci na:

a) inwestycje i bie¿¹ce utrzymanie mienia, którym zarz¹-
dza,

b) finansowanie swojej dzia³alno�ci statutowej,
c) cele okre�lone w uchwa³ach Zebrania Wiejskiego, zgod-

nie z planem rzeczowo - finansowym.
4. Bie¿¹cy nadzór nad czynno�ciami okre�lonym w ust. 1-3,

sprawuje Wójt, w porozumieniu ze Skarbnikiem Gminy.
5. Ksiêgowo�æ dochodów i wydatków So³ectwa prowadzi

Urz¹d Gminy.

§ 24.1. So³ectwo mo¿e zarz¹dzaæ przekazanym mu przez
Radê Gminy odrêbn¹ uchwa³¹, mieniem gminnym.

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

1) utrzymuje mienie w stanie nie pogorszonym przez do-
konywanie 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 daæ w najem, dzier¿awê lub do innego korzysta-
nia lokale, obiekty i grunty po uprzednim uzgodnieniu z Wójtem
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.

ROZDZIA£ VII
Kontrola i nadzór

§ 25.1. Nadzór nad dzia³alno�ci¹ organów So³ectwa spra-
wuje Rada Gminy i Wójt.

2. Rada Gminy nadzoruje dzia³alno�æ So³ectwa za pomo-
c¹ Komisji Rewizyjnej, przy czym raz na cztery lata dokonuje
kontroli gospodarki finansowej So³ectwa.

3. Wójt lub osoba dzia³aj¹ca w jego imieniu ma prawo
wgl¹du do dokumentów w celu ich oceny pod wzglêdem zgod-
no�ci z prawem, wstêpu do pomieszczeñ i budynków zarz¹dza-
nych przez So³ectwo oraz prawo ¿¹dania od So³tysa niezbêd-
nych informacji i danych dotycz¹cych funkcjonowania So³ectwa.

4. Wójt jest obowi¹zany czuwaæ, aby mienie So³ectwa nie
by³o nara¿one na szkody i uszczuplenia oraz aby �rodki finanso-
we So³ectwa by³y wydatkowane zgodnie z przepisami i Statu-
tem.

ROZDZIA£ VIII
Postanowienia koñcowe

§26.1. W sprawach nie uregulowanych w Statucie So³ec-
twa, maj¹ zastosowanie przepisy Statutu Gminy oraz innych ak-
tów prawnych.

2. Zmiana Statutu So³ectwa wymaga podjêcia uchwa³y
przez Radê Gminy, po przeprowadzonej konsultacji z mieszkañ-
cami.

Za³¹cznik nr 12
do uchwa³y Nr X/76/2003

Rady Gminy Lasowice Wielkie
z dnia 27 sierpnia 2003 r.

STATUT SO£ECTWA
WÊDRYNIA

ROZDZIA£ I
Postanowienia ogólne

§ 1. Ogó³ mieszkañców miejscowo�ci Wêdrynia tworzy
So³ectwo Wêdrynia.

§ 2.1. So³ectwo Wêdrynia jest jednostk¹ pomocnicz¹, któ-
rego mieszkañcy wspólnie z innymi so³ectwami oraz osiedlami
tworz¹ wspólnotê samorz¹dow¹  Gminy Lasowice Wielkie.

2. So³ectwo Wêdrzynia 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.),

- Statutu Gminy,
- niniejszego Statutu.

§ 3. So³ectwo Wêdrynia obejmuje obszar 1.028 ha.

Rozdzia³ II
Organizacja i zakres dzia³ania

§ 4. Organami So³ectwa s¹:
1) Zebranie Wiejskie,
2) So³tys.

§ 5.1. Zebranie Wiejskie jest organem uchwa³odawczym
w So³ectwie.

2. So³tys jest organem wykonawczym.
3. Rada So³ecka wspomaga dzia³alno�æ So³tysa.

§ 6.1. Do zadañ So³ectwa Wêdrynia nale¿y:
1) zapewnienie udzia³u mieszkañców So³ectwa w rozpa-

trywaniu spraw socjalno bytowych, opieki zdrowotnej, kultury,
sportu, wypoczynku oraz innym zwi¹zanych z miejscem ich za-
mieszkania;

2) kszta³towanie zasad wspó³¿ycia spo³ecznego, organi-
zowanie samopomocy mieszkañców i wspólnych prac na rzecz
miejsca zamieszkania;

3) sprawowanie kontroli spo³ecznej nad dzia³alno�ci¹ jed-
nostek organizacyjnych Gminy zwi¹zanych z warunkami ¿ycia
na terenie So³ectwa;

4) dzia³ania na rzecz ochrony �rodowiska, zapewnienia
porz¹dku i czysto�ci w So³ectwie.

2. So³ectwo mo¿e posiadaæ przekazane mu przez Gminê
w drodze uchwa³y Rady Gminy sk³adniki mienia komunalnego.
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3. Rada Gminy upowa¿nia organy So³ectwa do:
1) oddawania w najem lub dzier¿awê lokali, obiektów i

terenów bêd¹cych w gestii So³ectwa;
2) organizowanie na terenie So³ectwa imprez, wystaw,

koncertów i konkursów z zachowaniem ogólnie obowi¹zuj¹cych
przepisów.

§ 7. Zadania okre�lone w § 6, So³ectwo realizuje w szcze-
gólno�ci poprzez:

1) podejmowanie uchwa³ w sprawach So³ectwa w ramach
przyznanych kompetencji;

2) opiniowanie spraw nale¿¹cych do zakresu dzia³ania
So³ectwa;

3) wspó³uczestniczenie w organizowaniu i przeprowadze-
niu przez Radê Gminy konsultacji spo³ecznych projektów uchwa³
Rady w sprawach o podstawowym znaczeniu dla mieszkañ-
ców;

4) wystêpowanie z wnioskami do Rady Gminy o rozpa-
trzenie spraw, których za³atwienie wykracza poza mo¿liwo�ci
So³ectwa;

5) wspó³prac¹ z radnymi z terenu So³ectwa w zakresie
organizacji spotkañ z wyborcami, dy¿urów oraz kierowanie do
nich wniosków dotycz¹cych So³ectwa;

6) ustalenie zadañ dla So³tysa do realizacji w okresie miê-
dzy Zebraniami Wiejskimi.

ROZDZIA£ III
Zebranie Wiejskie

§ 8. Prawo do udzia³u w Zebraniu Wiejskim maj¹ wszy-
scy mieszkañcy So³ectwa.

Prawo do uczestniczenia w wyborach organów samo-
rz¹du mieszkañców posiadaj¹ osoby posiadaj¹ce czynne pra-
wo wyborcze i stale zamieszka³e w danej miejscowo�ci.

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

nych do udzia³u w Zebraniu,
4) na wniosek Rady Gminy lub Wójta.
2. Zebranie Wiejskie zwo³anie na wniosek osób i orga-

nów, o których mowa w § 9 pkt 1, winno siê odbyæ w terminie do
30 dni od daty z³o¿enia wniosku.

3. Je¿eli So³tys nie zwo³a zebrania w terminie okre�lonym
w pkt 2 wnioskodawca mo¿e zwo³aæ zebranie we w³asnym za-
kresie.

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

2. Termin i miejsce Zebrania Wiejskiego podaje siê do
wiadomo�ci publicznej poprzez rozplakatowanie obwieszczeñ
na tablicy og³oszeñ w So³ectwie, nie pó�niej ni¿ na 7 dni przed
terminem zebrania.

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

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

3. Porz¹dek obrad ustala Zebranie Wiejskie na podsta-
wie protoko³u przed³o¿onego przez zwo³uj¹cego zebranie.

§ 12. W celu udzielenia So³tysowi sta³ej pomocy w przygo-
towaniu materia³ów i organizacji zebrañ, Wójt wyznacza pracow-
ników Urzêdu Gminy do kontaktów z So³ectwem.

§ 13.1 Zebranie Wiejskie jest uprawnione do przeprowa-
dzania wyborów oraz podejmowania uchwa³ w obecno�ci co
najmniej 1/10 uprawionych do g³osowania osób.

2. W przypadku braku okre�lonego w pkt. 1 quorum, na-
stêpnie Zebranie odbywa siê w drugim terminie, po up³ywie
1/2 godziny od wyznaczonego 1 terminu zebrania. Zebranie w
drugim terminie jest prawomocne bez wzglêdu na liczbê uczest-
nicz¹cych w nim osób. Drugi termin zebrania winien byæ podany
w obwieszczeniu o zebraniu.

3. Uchwa³y Zebrania zapadaj¹ zwyk³¹ wiêkszo�ci¹ g³o-
sów.

4. G³osowanie odbywa siê zwykle w sposób jawny z za-
strze¿eniem § 19 pkt 2 i 5.

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

§ 14. Do wy³¹cznej w³a�ciwo�ci Zebrania Wiejskiego na-
le¿y:

1) wybór i odwo³anie So³tysa,
2) na wniosek So³tysa - wybór i odwo³anie Rady So³eckiej.
3) uchwalenie rocznego planu rzeczowo - finansowego

oraz dokonywanie jego zmian,
4) przyjmowanie rocznych sprawozdañ finansowych, przy

czym nie przyjêcie sprawozdania jest równoznaczne z wnioskiem
o odwo³anie So³tysa i Rady So³eckiej,

5) opiniowanie celowo�ci utworzenia, poszerzenia i likwi-
dacji So³ectwa,

6) podejmowanie decyzji w zakresie zwyk³ego zarz¹du w
stosunku do mienia komunalnego przekazanego So³ectwu przez
Radê Gminy oraz innego maj¹tku nie bêd¹cego w³asno�ci¹
Gminy a zarz¹dzanego przez Radê So³eck¹,

7) zawieranie porozumieñ z innymi so³ectwami w celu re-
alizacji wspólnych przedsiêwziêæ.

ROZDZIA£ IV
So³tys i Rada So³ecka

§ 15.1. Kadencja So³tysa, Rady So³eckiej i innych orga-
nów powo³anych przez Zebranie Wiejskie trwa przez okres ka-
dencji Rady Gminy do czasu wyborów organów So³ectwa.

2. Dzia³alno�æ So³tysa i Rady So³eckiej ma charakter spo-
³eczny.

§ 16.1. Do obowi¹zków So³tysa nale¿y w szczególno�ci:
1) zwo³ywanie Zebrañ Wiejskich,
2) zwo³ywanie posiedzeñ Rady So³eckiej,
3) uczestniczenie w naradach so³tysów  zwo³ywanych okre-

sowo przez Wójta Gminy,
4) uczestniczenie w pracach Rady Gminy bez prawa udzia³u

w g³osowaniu,
5) pe³nienie roli mê¿a zaufania w miejscowym �rodowi-

sku,
6) wykonywanie powierzonych mu przepisami prawa za-

dañ z zakresu administracji publicznej,
7) prowadzenie zarz¹du, administracji, gospodarki tymi

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

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

9) potwierdzenie okoliczno�ci, których przy za³atwianiu
spraw przez mieszkañców wymagaj¹ przepisy prawa,

10) sporz¹dzanie sprawozdania z dzia³alno�ci So³ectwa,
11) dokonywanie rozliczenia finansowego z zakresu ad-

ministrowanego mienia komunalnego, znajduj¹cego siê na te-
renie So³ectwa,
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12) wykonywanie innych zadañ nale¿¹cych do So³tysa z
mocy ogólnie obowi¹zuj¹cych przepisów, m.in. w zakresie obron-
no�ci i ochrony po¿arowej, podatków i op³at, zapobieganie klê-
skom ¿ywio³owym oraz usuwanie ich skutków,

13) prowadzenie dokumentacji zawieraj¹cej:
 Statut So³ectwa,
 protoko³y z zebrañ so³eckich,
 sprawozdania i umowy,
14) realizacja uchwa³ Zebrania Wiejskiego.
2. Na Zebraniach Wiejskich So³tys przedk³ada co najmniej

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

3. Na sesjach Rady Gminy So³tysowi przys³uguje prawo
wystêpowania z g³osem doradczym. Mo¿e on równie¿ zg³aszaæ
wnioski w imieniu Zebrania Wiejskiego.

§ 17.1. Rada So³ecka sk³ada siê z 3 osób
2. Cz³onkowie Rady So³eckiej wybieraj¹ ze swojego gro-

na Przewodnicz¹cego Rady So³eckiej.
3. Do obowi¹zków Rady So³eckiej nale¿y wspomaganie

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

4. Posiedzenia Rady So³eckiej odbywaj¹ siê w miarê po-
trzeb nie rzadziej ni¿ 2 razy w roku.

Posiedzeniom przewodniczy Przewodnicz¹cy Rady So³ec-
kiej.

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

sprawach bêd¹cych przedmiotem rozpatrywania przez Zebra-
nie Wiejskie,

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

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

4) organizuje wykonanie uchwa³ Zebrania Wiejskiego oraz
kontroluje ich realizacjê,

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

6) wspó³dzia³a z w³a�ciwymi organizacjami spo³ecznymi
w celu wspólnej realizacji zadañ,

6. Na Zebraniach Wiejskich Przewodnicz¹cy Rady So³ec-
kiej sk³ada informacjê o dzia³alno�ci Rady So³eckiej.

ROZDZIA£ V
Tryb wyboru So³tysa i Rady So³eckiej

§ 18.1. Wybory So³tysa i Rady So³eckiej zarz¹dza Rada
Gminy w terminie do 6 miesiêcy od dnia wyborów do Rad Gmin.

2. Zebranie Wiejskie, na którym ma byæ dokonany wybór
So³tysa oraz Rady So³eckiej, zwo³uje Wójt, okre�laj¹c miejsce,
datê i godzinê zebrania.

3. O Zebraniu Wiejskim, mieszkañcy wsi winni byæ powia-
domieni w drodze obwieszczenia co najmniej 7 dni przed wy-
znaczon¹ dat¹ zebrania.

4. Osoba upowa¿niona przez Wójta dokonuje otwarcia
Zebrania, stwierdzaj¹c jego prawid³owo�æ, a nastêpnie zarz¹-
dza wybory przewodnicz¹cego zebrania, który dalej prowadzi ob-
rady.

§ 19.1. Kandydatem na So³tysa oraz cz³onka Rady So³ec-
kiej mo¿e byæ jedynie uprawniony do uczestniczenia w Zebraniu
Wiejskim mieszkaniec So³ectwa.

2. So³tys wybierany jest w g³osowaniu tajnym, bezpo�red-
nim, spo�ród kandydatów zg³oszonych przez uprawnionych
uczestników zebrania.

3. Za wybranego na So³tysa uwa¿a siê kandydata, który
uzyska³ najwiêksz¹ liczbê wa¿nie oddanych g³osów.

4. W przypadku, gdy kilku kandydatów uzyska równ¹ liczbê
g³osów, g³osowanie przeprowadza siê ponownie z udzia³em tyl-
ko tych kandydatów. Je¿eli ponowne g³osowanie nie przyniesie
rezultatu, procedurê wyboru So³tysa przeprowadza siê od po-
cz¹tku spo�ród nieograniczonej liczby kandydatów.

5. Cz³onkowie Rady So³eckiej wybierani s¹ w g³osowaniu
tajnym, bezpo�rednim spo�ród nieograniczonej liczby kandy-
datów zg³oszonych przez sta³ych mieszkañców So³ectwa, upraw-
nionych do g³osowania.

6. Za wybranych cz³onków Rady So³eckiej uwa¿a siê kan-
dydatów, którzy uzyskali najwiêksz¹ liczbê wa¿nie oddanych g³o-
sów.

§ 20.1. Wybory lub odwo³anie przeprowadza komisja skru-
tacyjna w sk³adzie co najmniej 3 osób wybranych spo�ród upraw-
nionych uczestników Zebrania. Wybory przeprowadza siê na
kartach do g³osowania opatrzonych pieczêci¹ So³ectwa.

2. Do zadañ komisji nale¿y:
 przyjêcie zg³oszeñ kandydatów,
 okre�lenie zasad g³osowania,
 przeprowadzenie g³osowania,
 ustalenie wyników wyborów,
 og³oszenie wyników wyborów,
 sporz¹dzenie protoko³u o wynikach wyborów.
3. Protokó³ komisji skrutacyjnej podpisuj¹ cz³onkowie ko-

misji oraz przewodnicz¹cy Zebrania.

§ 21.1. So³tys i cz³onkowie Rady So³eckiej s¹ bezpo�red-
nio odpowiedzialni przed Zebraniem Wiejskim i mog¹ byæ przez
Zebranie Wiejskie odwo³ani przed up³ywem kadencji, je¿eli nie
wykonuj¹ swoich obowi¹zków, naruszaj¹ postanowienie Statu-
tu i uchwa³y Zebrania lub dopu�cili siê czynu dyskwalifikuj¹ce-
go w opinii �rodowiska.

2. Zebranie Wiejskie w celu odwo³ania So³tysa lub cz³on-
ków Rady So³eckiej zwo³uje Wójt w przypadku:

1) pisemnego wniosku 1/10 uprawnionych do g³osowa-
nia mieszkañców So³ectwa,

2) rezygnacji,
3) z w³asnej inicjatywy w szczególnie uzasadnionych przy-

padkach,
w drodze obwieszczenia co najmniej 7 dni przed wyzna-

czon¹ dat¹ zebrania.
3. Odwo³anie z zajmowanych funkcji winno byæ podjête po

wys³uchaniu zainteresowanego, w trybie w³a�ciwym dla jego
wyboru.

§ 22. W przypadku odwo³ania So³tysa lub Rady So³eckiej,
wyboru nowego organu dokonuje siê na tym samym zebraniu
lub na nastêpnym, zwo³anym w terminie nie d³u¿szym ni¿
30 dni. Je¿eli Zebranie Wiejskie nie dokona wyboru organów w
w/w terminie, Wójt mo¿e wnioskowaæ do Rady Gminy o zniesie-
nie tej jednostki pomocniczej w trybie i na zasadach okre�lo-
nych w Statucie Gminy.

ROZDZIA£ VI
Gospodarka finansowa So³ectwa i gospodarka mieniem

§ 23.1. So³ectwo prowadzi gospodarkê finansow¹ na pod-
stawie rocznego planu finansowo - rzeczowego, uchwalonego
przez Zebranie Wiejskie.

2. So³ectwo zobowi¹zane jest do przedstawienia planu
finansowo - rzeczowego Wójtowi w terminie do dnia 15 pa�-
dziernika ka¿dego roku. Plan ten uprzednio winien byæ uchwalo-
ny przez Zebranie Wiejskie.
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3. So³ectwo dysponuje nastêpuj¹cymi �rodkami:
1) �rodki wydzielone w bud¿ecie Gminy,
2) dochody w³asne So³ectwa,
3) dobrowolne wp³aty osób fizycznych i prawnych, inne

uzyskane �rodki So³ectwo przeznacza na cele okre�lone w pla-
nie rzeczowo - finansowym, a w szczególno�ci na:

a) inwestycje i bie¿¹ce utrzymanie mienia, którym zarz¹-
dza,

b) finansowanie swojej dzia³alno�ci statutowej,
c) cele okre�lone w uchwa³ach Zebrania Wiejskiego, zgod-

nie z planem rzeczowo - finansowym.
4. Bie¿¹cy nadzór nad czynno�ciami okre�lonymi w ust. 1-

3, sprawuje Wójt, w porozumieniu ze Skarbnikiem Gminy.
5. Ksiêgowo�æ dochodów i wydatków So³ectwa prowadzi

Urz¹d Gminy.

§ 24.1. So³ectwo mo¿e zarz¹dzaæ, przekazanym mu przez
Radê Gminy odrêbn¹ uchwa³¹, mieniem gminnym.

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

1) utrzymuje mienie w stanie nie pogorszonym przez do-
konywanie 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 daæ w najem, dzier¿awê lub do innego korzysta-
nia lokale, obiekty i grunty po uprzednim uzgodnieniu z Wójtem
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.

ROZDZIA£ VII
Kontrola i nadzór

§ 25.1. Nadzór nad dzia³alno�ci¹ organów So³ectwa spra-
wuje Rada Gminy i Wójt.

2. Rada Gminy nadzoruje dzia³alno�æ So³ectwa za pomo-
c¹ Komisji Rewizyjnej, przy czym raz na cztery lata dokonuje
kontroli gospodarki finansowej So³ectwa.

3. Wójt lub osoba dzia³aj¹ca w jego imieniu ma prawo
wgl¹du do dokumentów w celu ich oceny pod wzglêdem zgod-
no�ci z prawem, wstêpu do pomieszczeñ i budynków zarz¹dza-
nych przez So³ectwo oraz prawo ¿¹dania od So³tysa niezbêd-
nych informacji i danych dotycz¹cych funkcjonowania So³ectwa.

4. Wójt jest obowi¹zany czuwaæ, aby mienie So³ectwa nie
by³o nara¿one na szkody i uszczuplenia oraz aby �rodki finanso-
we So³ectwa by³y wydatkowane zgodnie z przepisami i Statu-
tem.

ROZDZIA£ VIII
Postanowienia koñcowe

§26.1. W sprawach nie uregulowanych w Statucie So³ec-
twa, maj¹ zastosowanie przepisy Statutu Gminy oraz innych ak-
tów prawnych.

2. Zmiana Statutu So³ectwa wymaga podjêcia uchwa³y
przez Radê Gminy, po przeprowadzeniu konsultacji z mieszkañ-
cami.

Za³¹cznik nr 13
do uchwa³y Nr X/76/2003

Rady Gminy Lasowice Wielkie
z dnia 27 sierpnia 2003 r.

STATUT SO£ECTWA
SZUMIRAD

ROZDZIA£ I
Postanowienia ogólne

§ 1. Ogó³ mieszkañców miejscowo�ci Szumirad tworzy
So³ectwo Szumirad.

§ 2.1. So³ectwo Szumirad jest jednostk¹ pomocnicz¹, któ-
rego mieszkañcy wspólnie z innymi so³ectwami oraz osiedlami
tworz¹ wspólnotê samorz¹dow¹  Gminy Lasowice Wielkie.

2. So³ectwo Szumirad 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.),

- Statutu Gminy,
- niniejszego Statutu.

§ 3. So³ectwo Szumirad obejmuje obszar 2.948 ha.

Rozdzia³ II
Organizacja i zakres dzia³ania

§ 4. Organami So³ectwa s¹:
1) Zebranie Wiejskie,
2) So³tys.

§ 5.1. Zebranie Wiejskie jest organem uchwa³odawczym
w So³ectwie.

2. So³tys jest organem wykonawczym.
3. Rada So³ecka wspomaga dzia³alno�æ So³tysa.

§ 6.1. Do zadañ So³ectwa Szumirad nale¿y:
1) zapewnienie udzia³u mieszkañców So³ectwa w rozpa-

trywaniu spraw socjalno-bytowych, opieki zdrowotnej, kultury,
sportu, wypoczynku oraz innym zwi¹zanych z miejscem ich za-
mieszkania;

2) kszta³towanie zasad wspó³¿ycia spo³ecznego, organi-
zowanie samopomocy mieszkañców i wspólnych prac na rzecz
miejsca zamieszkania;

3) sprawowanie kontroli spo³ecznej nad dzia³alno�ci¹ jed-
nostek organizacyjnych Gminy zwi¹zanych z warunkami ¿ycia
na terenie So³ectwa;

4) dzia³ania na rzecz ochrony �rodowiska, zapewnienia
porz¹dku i czysto�ci w So³ectwie.

2. So³ectwo mo¿e posiadaæ przekazane mu przez Gminê
w drodze uchwa³y Rady Gminy sk³adniki mienia komunalnego.

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

terenów bêd¹cych w gestii So³ectwa;
2) organizowanie na terenie So³ectwa imprez, wystaw,

koncertów i konkursów z zachowaniem ogólnie obowi¹zuj¹cych
przepisów.

§ 7. Zadania okre�lone w § 6, So³ectwo realizuje w szcze-
gólno�ci poprzez:

1) podejmowanie uchwa³ w sprawach So³ectwa w ramach
przyznanych kompetencji;
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2) opiniowanie spraw nale¿¹cych do zakresu dzia³ania
So³ectwa;

3) wspó³uczestniczenie w organizowaniu i przeprowadza-
niu przez Radê Gminy konsultacji spo³ecznych projektów uchwa³
Rady w sprawach o podstawowym znaczeniu dla mieszkañ-
ców;

4) wystêpowanie z wnioskami do Rady Gminy o rozpa-
trzenie spraw, których za³atwienie wykracza poza mo¿liwo�ci
So³ectwa;

5) wspó³pracê z radnymi z terenu So³ectwa w zakresie
organizacji spotkañ z wyborcami, dy¿urów oraz kierowanie do
nich wniosków dotycz¹cych So³ectwa;

6) ustalenie zadañ dla So³tysa do realizacji w okresie miê-
dzy Zebraniami Wiejskimi.

ROZDZIA£ III
Zebranie Wiejskie

§ 8. Prawo do udzia³u w Zebraniu Wiejskim maj¹ wszy-
scy mieszkañcy So³ectwa.

Prawo do uczestniczenia w wyborach organów samo-
rz¹du mieszkañców posiadaj¹ osoby posiadaj¹ce czynne pra-
wo wyborcze i stale zamieszka³e w danej miejscowo�ci.

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

nych do udzia³u w Zebraniu,
4) na wniosek Rady Gminy lub Wójta.
2. Zebranie Wiejskie zwo³anie na wniosek osób i orga-

nów, o których mowa w § 9 pkt 1, winno siê odbyæ w terminie do
30 dni od daty z³o¿enia wniosku.

3. Je¿eli So³tys nie zwo³a zebrania w terminie okre�lonym
w pkt 2, wnioskodawca mo¿e zwo³aæ zebranie we w³asnym za-
kresie.

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

2. Termin i miejsce Zebrania Wiejskiego podaje siê do
wiadomo�ci publicznej poprzez rozplakatowanie obwieszczeñ
na tablicy og³oszeñ w So³ectwie, nie pó�niej ni¿ na 7 dni przed
terminem zebrania.

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

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

3. Porz¹dek obrad ustala Zebranie Wiejskie na podsta-
wie protoko³u przed³o¿onego przez zwo³uj¹cego zebranie.

§ 12. W celu udzielenia So³tysowi sta³ej pomocy w przygo-
towaniu materia³ów i organizacji zebrañ, Wójt wyznacza pracow-
ników Urzêdu Gminy do kontaktów z So³ectwem.

§ 13.1 Zebranie Wiejskie jest uprawnione do przeprowa-
dzania wyborów oraz podejmowania uchwa³ w obecno�ci co
najmniej 1/10 uprawionych do g³osowania osób.

2. W przypadku braku okre�lonego w pkt. 1 quorum, na-
stêpnie zebranie odbywa siê w drugim terminie po up³ywie
1/2 godziny od wyznaczonego 1 terminu zebrania. Zebranie w
drugim terminie jest prawomocne bez wzglêdu na liczbê uczest-
nicz¹cych w nim osób. Drugi termin zebrania winien byæ podany
w obwieszczeniu o zebraniu.

3. Uchwa³y Zebrania zapadaj¹ zwyk³¹ wiêkszo�ci¹ g³o-
sów.

4. G³osowanie odbywa siê zwykle w sposób jawny z za-
strze¿eniem § 19 pkt 2 i 5.

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

§ 14. Do wy³¹cznej w³a�ciwo�ci Zebrania Wiejskiego na-
le¿y:

1) wybór i odwo³anie So³tysa,
2) na wniosek So³tysa - wybór i odwo³anie Rady So³eckiej.
3) uchwalenie rocznego planu rzeczowo - finansowego

oraz dokonywanie jego zmian,
4) przyjmowanie rocznych sprawozdañ, finansowych, przy

czym nie przyjêcie sprawozdania jest równoznaczne z wnioskiem
o odwo³anie So³tysa i Rady So³eckiej,

5) opiniowanie celowo�ci utworzenia, poszerzenia i likwi-
dacji So³ectwa,

6) podejmowanie decyzji w zakresie zwyk³ego zarz¹du w
stosunku do mienia komunalnego przekazanego So³ectwu przez
Radê Gminy oraz innego maj¹tku nie bêd¹cego w³asno�ci¹
Gminy a zarz¹dzanego przez Radê So³eck¹.

7) zawieranie porozumieñ z innymi so³ectwami w celu re-
alizacji wspólnych przedsiêwziêæ.

ROZDZIA£ IV
So³tys i Rada So³ecka

§ 15.1. Kadencja So³tysa, Rady So³eckiej i innych orga-
nów powo³anych przez Zebranie Wiejskie trwa przez okres ka-
dencji Rady Gminy do czasu wyborów organów So³ectwa.

2. Dzia³alno�æ So³tysa i Rady So³eckiej ma charakter spo-
³eczny.

§ 16.1. Do obowi¹zków So³tysa nale¿y w szczególno�ci:
1) zwo³ywanie Zebrañ Wiejskich,
2) zwo³ywanie posiedzeñ Rady So³eckiej,
3) uczestniczenie w naradach so³tysów  zwo³ywanych okre-

sowo przez Wójta Gminy.
4) uczestniczenie w pracach Rady Gminy bez prawa udzia³u

w g³osowaniu,
5) pe³nienie roli mê¿a zaufania w miejscowym �rodowi-

sku,
6) wykonywanie powierzonych mu przepisami prawa za-

dañ z zakresu administracji publicznej,
7) prowadzenie zarz¹du, administracji, gospodarki tymi

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

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

9) potwierdzenie okoliczno�ci, których przy za³atwianiu
spraw przez mieszkañców wymagaj¹ przepisy prawa,

10) sporz¹dzanie sprawozdania z dzia³alno�ci So³ectwa,
11) dokonywanie rozliczenia finansowego z zakresu ad-

ministrowanego mienia komunalnego, znajduj¹cego siê na te-
renie So³ectwa,

12) wykonywanie innych zadañ nale¿¹cych do So³tysa z
mocy ogólnie obowi¹zuj¹cych przepisów, m.in. w zakresie obron-
no�ci i ochrony po¿arowej, podatków i op³at, zapobieganie klê-
skom ¿ywio³owym oraz usuwanie ich skutków,

13) prowadzenie dokumentacji zawieraj¹cej:
 Statut So³ectwa,
 protoko³y z zebrañ so³eckich,
 sprawozdania i umowy,
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14) realizacja uchwa³ Zebrania Wiejskiego.
2. Na Zebraniach Wiejskich So³tys przedk³ada co najmniej

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

3. Na sesjach Rady Gminy So³tysowi przys³uguje wystê-
powania z g³osem doradczym. Mo¿e on równie¿ zg³aszaæ wnio-
ski w imieniu Zebrania Wiejskiego.

§ 17.1. Rada So³ecka sk³ada siê z 3 osób.
2. Cz³onkowie Rady So³eckiej wybieraj¹ ze swojego gro-

na Przewodnicz¹cego Rady So³eckiej.
3. Do obowi¹zków Rady So³eckiej nale¿y wspomaganie

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

4. Posiedzenia Rady So³eckiej odbywaj¹ siê w miarê po-
trzeb, nie rzadziej ni¿ 2 razy w roku.

Posiedzeniom przewodniczy Przewodnicz¹cy Rady So³ec-
kiej.

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

sprawach bêd¹cych przedmiotem rozpatrywania przez Zebra-
nie Wiejskie,

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

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

4) organizuje wykonanie uchwa³ Zebrania Wiejskiego oraz
kontroluje ich realizacjê,

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

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

6. Na Zebraniach Wiejskich Przewodnicz¹cy Rady So³ec-
kiej sk³ada informacjê o dzia³alno�ci Rady So³eckiej.

ROZDZIA£ V
Tryb wyboru So³tysa i Rady So³eckiej

§ 18.1. Wybory So³tysa i Rady So³eckiej zarz¹dza Rada
Gminy w terminie do 6 miesiêcy od dnia wyborów do rad gmin.

2. Zebranie Wiejskie, na którym ma byæ dokonany wybór
So³tysa oraz Rady So³eckiej, zwo³uje Wójt okre�laj¹c miejsce,
datê i godzinê zebrania.

3. O Zebraniu Wiejskim, mieszkañcy wsi winni byæ powia-
domieni w drodze obwieszczenia co najmniej 7 dni przed wy-
znaczon¹ dat¹ zebrania.

4. Osoba upowa¿niona przez Wójta dokonuje otwarcia
zebrania, stwierdzaj¹c jego prawid³owo�æ, a nastêpnie zarz¹-
dza wybory przewodnicz¹cego zebrania, który dalej prowadzi
obrady.

§ 19.1. Kandydatem na So³tysa oraz cz³onka Rady So³ec-
kiej mo¿e byæ jedynie uprawniony do uczestniczenia w Zebraniu
Wiejskim mieszkaniec So³ectwa.

2. So³tys wybierany jest w g³osowaniu tajnym, bezpo�red-
nim, spo�ród kandydatów zg³oszonych przez uprawnionych
uczestników Zebrania.

3. Za wybranego na So³tysa uwa¿a siê kandydata, który
uzyska³ najwiêksz¹ liczbê wa¿nie oddanych g³osów.

4. W przypadku gdy kilku kandydatów uzyska równ¹ liczbê
g³osów, g³osowanie przeprowadza siê ponownie z udzia³em
tylko tych kandydatów. Je¿eli ponowne g³osowanie nie przynie-
sie rezultatu, procedurê wyboru So³tysa przeprowadza siê od
pocz¹tku, spo�ród nieograniczonej liczby kandydatów.

5. Cz³onkowie Rady So³eckiej wybierani s¹ w g³osowaniu
tajnym, bezpo�rednim, spo�ród nieograniczonej liczby kandy-

datów zg³oszonych przez sta³ych mieszkañców So³ectwa, upraw-
nionych do g³osowania.

6. Za wybranych cz³onków Rady So³eckiej uwa¿a siê kan-
dydatów, którzy uzyskali najwiêksz¹ liczbê wa¿nie oddanych g³o-
sów.

§ 20.1. Wybory lub odwo³anie przeprowadza komisja skru-
tacyjna w sk³adzie co najmniej 3 osób wybranych spo�ród upraw-
nionych uczestników Zebrania. Wybory przeprowadza siê na
kartach do g³osowania opatrzonych pieczêci¹ So³ectwa.

2. Do zadañ komisji nale¿y:
 przyjêcie zg³oszeñ kandydatów,
 okre�lenie zasad g³osowania,
 przeprowadzenie g³osowania,
 ustalenie wyników wyborów,
 og³oszenie wyników wyborów,
 sporz¹dzenie protoko³u o wynikach wyborów.
3. Protokó³ komisji skrutacyjnej podpisuj¹ cz³onkowie ko-

misji oraz przewodnicz¹cy Zebrania.

§ 21.1. So³tys i cz³onkowie Rady So³eckiej s¹ bezpo�red-
nio odpowiedzialni przed Zebraniem Wiejskim i mog¹ byæ przez
Zebranie Wiejskie odwo³ani przed up³ywem kadencji, je¿eli nie
wykonuj¹ swoich obowi¹zków, naruszaj¹ postanowienie Statu-
tu i uchwa³y Zebrania lub dopu�cili siê czynu dyskwalifikuj¹ce-
go w opinii �rodowiska.

2. Zebranie Wiejskie w celu odwo³ania So³tysa lub cz³on-
ków Rady So³eckiej, zwo³uje Wójt w przypadku:

1) pisemnego wniosku 1/10 uprawnionych do g³osowa-
nia mieszkañców So³ectwa,

2) rezygnacji,
3) z w³asnej inicjatywy w szczególnie uzasadnionych przy-

padkach,
w drodze obwieszczenia co najmniej 7 dni przed wyzna-

czon¹ dat¹ Zebrania.
3. Odwo³anie z zajmowanych funkcji winno byæ podjête po

wys³uchaniu zainteresowanego, w trybie w³a�ciwym dla jego
wyboru.

§ 22. W przypadku odwo³ania So³tysa lub Rady So³eckiej,
wyboru nowego organu dokonuje siê na tym samym Zebraniu
lub na nastêpnym, zwo³anym w terminie nie d³u¿szym ni¿
30 dni. Je¿eli Zebranie Wiejskie nie dokona wyboru organów w
w/w terminie, Wójt mo¿e wnioskowaæ do Rady Gminy o zniesie-
nie tej jednostki pomocniczej w trybie i na zasadach okre�lo-
nych w Statucie Gminy.

ROZDZIA£ VI
Gospodarka finansowa So³ectwa i gospodarka mieniem

§ 23.1. So³ectwo prowadzi gospodarkê finansow¹ na pod-
stawie rocznego planu finansowo - rzeczowego, uchwalonego
przez Zebranie Wiejskie.

2. So³ectwo zobowi¹zane jest do przedstawienia planu
finansowo - rzeczowego Wójtowi w terminie do dnia 15 pa�-
dziernika ka¿dego roku. Plan ten uprzednio winien byæ uchwalo-
ny przez Zebranie Wiejskie.

3. So³ectwo dysponuje nastêpuj¹cymi �rodkami:
1) �rodki wydzielone w bud¿ecie Gminy,
2) dochody w³asne So³ectwa,
3) dobrowolne wp³aty osób fizycznych i prawnych, inne

uzyskane �rodki So³ectwo przeznacza na cele okre�lone w pla-
nie rzeczowo - finansowym, a w szczególno�ci na:

a) inwestycje i bie¿¹ce utrzymanie mienia, którym zarz¹-
dza,

b) finansowanie swojej dzia³alno�ci statutowej,
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c) cele okre�lone w uchwa³ach Zebrania Wiejskiego, zgod-
nie z planem rzeczowo - finansowym.

4. Bie¿¹cy nadzór nad czynno�ciami okre�lonymi w ust. 1-3,
sprawuje Wójt w porozumieniu ze Skarbnikiem Gminy.

5. Ksiêgowo�æ dochodów i wydatków So³ectwa prowadzi
Urz¹d Gminy.

§ 24.1. So³ectwo mo¿e zarz¹dzaæ przekazanym mu przez
Radê Gminy odrêbn¹ uchwa³¹, mieniem gminnym.

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

1) utrzymuje mienie w stanie nie pogorszonym przez do-
konywanie niezbêdnych napraw, konserwacji i remontów,

2) za³atwia bie¿¹ce sprawy zwi¹zane z eksploatacj¹ mienia,
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 daæ w najem, dzier¿awê lub do innego korzysta-
nia lokale, obiekty i grunty, po uprzednim uzgodnieniu z Wójtem
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.

ROZDZIA£ VII
Kontrola i nadzór

§ 25.1. Nadzór nad dzia³alno�ci¹ organów So³ectwa spra-
wuje Rada Gminy i Wójt.

2. Rada Gminy nadzoruje dzia³alno�æ So³ectwa za pomo-
c¹ Komisji Rewizyjnej, przy czym raz na cztery lata dokonuje
kontroli gospodarki finansowej So³ectwa.

3. Wójt lub osoba dzia³aj¹ca w jego imieniu ma prawo
wgl¹du do dokumentów w celu ich oceny pod wzglêdem zgod-
no�ci z prawem, wstêpu do pomieszczeñ i budynków zarz¹dza-
nych przez So³ectwo oraz prawo ¿¹dania od So³tysa niezbêd-
nych informacji i danych dotycz¹cych funkcjonowania So³ectwa.

4. Wójt jest obowi¹zany czuwaæ, aby mienie So³ectwa nie
by³o nara¿one na szkody i uszczuplenia oraz aby �rodki finanso-
we So³ectwa by³y wydatkowane zgodnie z przepisami i Statu-
tem.

ROZDZIA£ VIII
Postanowienia koñcowe

§26.1. W sprawach nie uregulowanych w Statucie So³ec-
twa, maj¹ zastosowanie przepisy Statutu Gminy oraz innych ak-
tów prawnych.

2. Zmiana Statutu So³ectwa wymaga podjêcia uchwa³y
przez Radê Gminy, po przeprowadzeniu konsulatcji z mieszkañ-
cami.

Na podstawie art. 4 ust. 1  pkt 2 ustawy z dnia 20 grudnia
1996 r. o gospodarce  komunalnej (Dz. U. z 1997r. Nr 9 poz. 43,
Nr 106 poz. 679, Nr 121 poz.770, z 1998r. Nr 106 poz.668 oraz z
2002r.  Nr 113, poz.984) w  zwi¹zku z art. 6 ust.2 ustawy z dnia
13 wrze�nia 1996r. o utrzymaniu czysto�ci i porz¹dku w gmi-
nach (Dz. U. Nr 132, poz. 662, z 1997r. Nr 60, poz. 369 i Nr 121
poz.770, z 2000r.Nr 22 poz. 272 z 2001r., Nr 100, poz. 1085 i
Nr 154, poz.1800, z 2002r. Nr 113, poz. 984 oraz z 2003r. Nr 7,
poz. 78), Rada Miejska w Namys³owie uchwala, co nastêpuje:

§ 1. Uchwala siê górne stawki op³at za us³ugi komunalne,
zgodnie z za³¹cznikiem do niniejszej uchwa³y.

§ 2. Do stawek op³at dolicza siê obowi¹zuj¹cy podatek
VAT.

§ 3. Wykonanie uchwa³y powierza siê Burmistrzowi.

1625

Uchwa³a Nr IX/75/03
Rady Miejskiej w Namys³owie

z dnia 18 wrze�nia 2003 r.

w sprawie ustalenia górnych stawek op³at za us³ugi w zakresie usuwania i unieszkodliwiania odpadów komunalnych.

§ 4. Traci moc uchwa³a Nr XXXV/462/01 Rady Miejskiej w
Namys³owie z dnia 28 grudnia 2001 r. w sprawie ustalenia gór-
nych stawek op³at za us³ugi w zakresie usuwania i unieszkodli-
wiania odpadów komunalnych.

§ 5. Uchwa³a podlega og³oszeniu w Dzienniku Urzêdo-
wym Województwa Opolskiego, rozplakatowaniu na terenie
Gminy  oraz podaniu do publicznej wiadomo�ci poprzez zamiesz-
czenie w �Nowinach Namys³owskich�.

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

Przewodnicz¹ca Rady
Teresa Ceglecka-Zielonka
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Za³¹cznik do uchwa³y
Rady Miejskiej Nr IX/75/03
z dnia 18 wrze�nia 2003r.

Górne stawki op³at za us³ugi
w zakresie usuwania i unieszkodliwiania odpadów  komunalnych

   Wyszczególnienie      

Jednostka 

        miary 

            

Stawka 

I. Wywóz odpadów sta³ych 

 

1.Samochodem �mieciark¹ 

   (z wjazdem na sk³adowisko) 

 
a) regularny 

b) na zlecenie 

c) wywóz regularny � indywid. Miasto 

d) wywóz regularny � wie� 

e) wywóz dodatkowy z worków 

 

2. Samochodem  KP7 

    (bez wjazdu na sk³adowisko) 

 

 

 

 

 

 

 
zù/m³ 

zù/m³ 

z³/os/m-c 

z³/m-

c/rycza³t 

 

 

 

z³/godz. 

 

 

 

 

 
37,24 

40,96 

4,78 

6,05 

4,00 

 

 

80,50 

 

II. Wjazd na sk³adowisko 

 

1. Zrzut odpadów na sk³adowisko 

 

2. Zrzut odpadów na sk³adowisko 

 

 

 

 

zù/m³ 

 

z³/tonê 

 

 

18,96 

 

82,42 

 

Na podstawie art. 12 ust. 11 i innych ustawy z dnia
5 czerwca 1998 r. o samorz¹dzie powiatowym (Dz. U. z  2001 r.
Nr 142 poz. 1592 z pó�n. zm.) w zwi¹zku z art. 6a ust. 1 i 2 oraz w
zwi¹zku z art. 10 ust. 1 ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach
publicznych (Dz. U. z 2000 r. Nr 71 poz. 838 z pó�n. zm.), Rada
Powiatu Namys³owskiego uchwala, co nastêpuje:

§ 1. 1. Zaliczyæ do kategorii dróg powiatowych Powiatu
Namys³owskiego drogê 100003 O DP1119 O - granica woje-
wództwa dolno�l¹skiego (Gorzes³aw) przedstawion¹ w za³¹cz-
niku nr 1 do niniejszej uchwa³y.

2. Z dniem wej�cia w ¿ycie uchwa³y droga ta otrzyma nowy
numer uchwa³¹ Zarz¹du Województwa Opolskiego

§ 2. Wykonanie uchwa³y powierza siê dyrektorowi Zarz¹-
du Dróg Powiatowych.

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

Przewodnicz¹cy
Rady Powiatu Namys³owskiego

Antoni P³ócieniczak

1626

Uchwa³a Nr XI/97/2003
Rady Powiatu Namys³owskiego

z dnia 10 wrze�nia 2003 r.

w sprawie zaliczenia drogi do kategorii dróg powiatowych na terenie Powiatu Namys³owskiego.
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Na podstawie art.5a ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o sa-
morz¹dzie gminnym (Dz.U.z 2001r. Nr 142, poz.1591 oraz z
2002r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153,
poz. 1271, Nr 214, poz. 1806 i z 2003r. Nr 80 poz.717) w zwi¹zku
z § 86  ust.1 pkt 2 Statutu Gminy Nysa (Dz.Urz.Woj.Opolskiego z
2003 r. Nr 2 poz.57), Rada Miejska uchwala, co nastêpuje :

§ 1. Postanawia siê przeprowadziæ konsultacje z miesz-
kañcami So³ectwa G³êbinów w sprawie podzia³u So³ectwa, po-
legaj¹cego na :

1.Zmianie granic So³ectwa G³êbinów poprzez wyodrêb-
nienie wsi Skorochów.

2.Utworzeniu nowego So³ectwa Skorochów.

§ 2. 1. Zasady i tryb przeprowadzenia konsultacji, o któ-
rych mowa w § 1 okre�la za³¹cznik nr 1 do uchwa³y.

2. Wzór karty konsultacyjnej okre�la za³¹cznik nr 2 do
uchwa³y.

3.Wzór protoko³u przedstawiaj¹cego wyniki konsultacji
okre�la za³¹cznik nr 3 do uchwa³y.

§ 3. Wykonanie uchwa³y powierza siê Burmistrzowi  Nysy,
który w terminie 7 dni od dnia wej�cia w ¿ycie uchwa³y, zobowi¹-
zany jest do wszczêcia procedury konsultacyjnej.

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

Przewodnicz¹cy
Rady Miejskiej

Zbigniew Szlempo

Za³¹cznik nr 1
   do uchwa³y Nr XIV/227/03

Rady Miejskiej w Nysie
z dnia 29 wrze�nia 2003r.

Zasady i tryb przeprowadzania konsultacji z mieszkañ-
cami So³ectwa G³êbinów w sprawie podzia³u So³ectwa

§ 1. 1.Konsultacje polegaæ bêd¹ na zasiêgniêciu opinii
zainteresowanych mieszkañców So³ectwa G³êbinów, poprzez
udzielenie na karcie konsultacyjnej poparcia lub wyra¿enia sprze-
ciwu wobec danego rozstrzygniêcia sprawy, a mianowicie :

"Czy jeste� za podzia³em So³ectwa G³êbinów, polegaj¹-
cym na wyodrêbnieniu z jego obecnych granic nowego So³ec-
twa Skorochów ? ".

2.Udzielenie odpowiedzi na pytanie zawarte w ust.1, na-
st¹pi w formie umo¿liwiaj¹cej wypowiedzenie siê "za", "przeciw"
i "wstrzymujê siê".

§ 2. Uprawnionymi do udzia³u w kosultacjach s¹ pe³nolet-
ni mieszkañcy So³ectwa G³êbinów.

§ 3. 1.Konsultacje odbêd¹ siê na podstawie przygotowa-
nych przez Wydzia³ Spraw Obywatelskich Urzêdu Miejskiego w
Nysie listy mieszkañców So³ectwa G³êbinów, zgodnie z warun-
kami okre�lonymi w § 2.

2. Osoby pominiête na listach, o których mowa w ust.1,
mog¹ wzi¹æ udzia³ w konsultacjach, je¿eli udokumentuj¹ zamel-
dowanie na obszarze, na którym jest przeprowadzana konsultacja.

§ 4. Osoby uprawnione do udzia³u w konsultacjach wyra-
¿aj¹ swoj¹ opiniê poprzez zaznaczenie na karcie stanowi¹cej
za³¹cznik nr 2 do uchwa³y, odpowiedniego  kwadratu przy s³o-
wach : "za", "przeciw", "wstrzymujê siê".

§ 5. Konsultacje odbêd¹ siê w miejscu, dniu i w godzi-
nach okre�lonych przez Burmistrza Nysy, przy czym na 7 dni przed
terminem konsultacji Burmistrz obowi¹zany jest rozpowszech-
niæ w sposób zwyczajowo przyjêty informacjê o osobach upraw-
nionych do konsultacji, miejscu, terminie i godzinach jego prze-
prowadzenia, sk³adzie komisji i celu konsultacji.

§ 6. 1.Konsultacjê przeprowadza i opracowuje jej  zbiorcze
wyniki komisja w sk³adzie od 3 do 5 osób, powo³anych przez
Burmistrza spo�ród pracowników Urzêdu Miejskiego w Nysie.

2.Wzór protoko³u przedstawiaj¹cego wyniki konsultacji
okre�la za³¹cznik nr 3 do uchwa³y.

§ 7. Komisja przeka¿e dokumentacjê i zbiorcze wyniki kon-
sultacji Burmistrzowi Nysy.

§ 8. Burmistrz przedstawi wyniki konsultacji Radzie Miej-
skiej na najbli¿szej sesji oraz og³osi je w sposób zwyczajowo
przyjêty.

§ 9. Wynik konsultacji ma charakter opiniodawczy.

§ 10. Wydatki zwi¹zane z organizacj¹ i przeprowadzeniem
konsultacji pokryte zostan¹ ze �rodków bud¿etu Gminy Nysa.

§ 11. Obs³ugê organizacyjn¹ przeprowadzenia konsultacji
zapewni Burmistrz Nysy.
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Uchwa³a Nr XIV/227/03
Rady Miejskiej w Nysie

z dnia 29 wrze�nia 2003r.

w sprawie zasad i trybu przeprowadzenia konsultacji z mieszkañcami So³ectwa G³êbinów w sprawie podzia³u So³ectwa.
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Za³¹cznik nr 2
   do uchwa³y Nr XIV/227/03

Rady Miejskiej w Nysie
z dnia 29 wrze�nia 2003r.

Wzór karty konsultacyjnej

       Pieczêæ
 Urzêdu Miejskiego

Czy jeste� za podzia³em So³ectwa G³êbinów polegaj¹cym
na wyodrêbnieniu z jego obecnych granic nowego So³ectwa Sko-
rochów ?

[  ]  jestem za
[  ]  jestem przeciw
[  ] wstrzymujê siê

Pouczenie :
1. Proszê wstawiæ znak "x" w okienku odpowiadaj¹cym

wybranej odpowiedzi.
2. Nie zakre�lenie ¿adnej odpowiedzi lub postawienie znaku

"x" w wiêcej ni¿ jednym  kwadracie powoduje niewa¿no�æ g³osu.

Liczba 
mieszkañców 
So³ectwa 
G³êbinów 
ogó³em 

Liczba 
uprawnionych 
do konsultacji 

Liczba osób 
które wziê³y 
udzia³ w 
konsultacjach 

Liczba g³osów 
popieraj¹cych 

Liczba 
g³osów 
przeciw 

Liczba g³osów 
wstrzymuj¹cych 
siê 

Liczba g³osów 
niewa¿nych 

 
 

      

 

II. Wyliczenie procentowe g³osów w odniesieniu do liczby
uprawnionych do konsultacji :

 " za" ...........................

"przeciw" ...................

"wstrzymuj¹cych siê" ...........................

g³osy niewa¿ne .....................................

Podpisy cz³onków komisji

Za³¹cznik nr 3
   do uchwa³y Nr XIV/227/03

Rady Miejskiej w Nysie
z dnia 29 wrze�nia 2003r.

Pieczêæ
Urzêdu Miejskiego

Protokó³

z wyników przeprowadzonych konsultacji w dniu
..................................... w sprawie : przeprowadzenia konsultacji z
mieszkañcami So³ectwa G³êbinów w sprawie podzia³u So³ec-
twa.

I. Zestawienie liczbowe

Na podstawie art. 34a ustawy z dnia 26 listopada 1998 r.
o finansach publicznych (Dz. U. z 2003 r. Nr 15, poz. 148 z pó�ñ.
zm.), Rada Gminy uchwala, co nastêpuje:

§ 1. 1. Uchwa³a okre�la szczegó³owe zasady i tryb uma-
rzania, odraczania lub rozk³adania na raty sp³aty nale¿no�ci pie-
niê¿nych, w tym cywilnoprawnych, zwanych dalej "nale¿no�cia-
mi", do których nie stosuje siê przepisów ustawy z dnia 29 sierp-
nia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 1998 r. Nr 137, poz.
926 z pó�n. zm.), przypadaj¹cych gminnym jednostkom organi-
zacyjnym od osób fizycznych, osób prawnych i jednostek organi-
zacyjnych nieposiadaj¹cych osobowo�ci prawnej - zwanych dalej
d³u¿nikami.

1628

Uchwa³a Nr X/74/2003
Rady Gminy Prószków

z dnia 1 wrze�nia 2003 r.

w sprawie szczegó³owych zasad i trybu umarzania, odraczania lub rozk³adania na raty sp³at nale¿no�ci pieniê¿nych,
do których nie stosuje siê przepisów ustawy - Ordynacja podatkowa.

2. Nale¿no�ciami, o których mowa w ust. 1, s¹ nale¿no�ci
pieniê¿ne (nale¿no�æ g³ówna) przypadaj¹ca od jednego d³u¿ni-
ka wraz z nale¿nymi odsetkami i kosztami dochodzenia nale¿-
no�ci (nale¿no�æ uboczna) wed³ug stanu w chwili podejmowa-
nia decyzji, a je¿eli nale¿no�æ g³ówna zosta³a zap³acona i pozo-
staj¹ do zap³aty odsetki i koszty - suma tych nale¿no�ci ubocz-
nych.

§ 2. Umarzanie ca³o�ci lub czê�ci, odraczanie lub rozk³a-
danie na raty sp³aty nale¿no�ci mo¿na stosowaæ w przypadku
wyst¹pienia jednej z ni¿ej wymienionych okoliczno�ci:

1) nale¿no�ci nie �ci¹gniêto w toku zakoñczonego po-
stêpowania likwidacyjnego lub upad³o�ciowego;
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2) d³u¿nik - osoba fizyczna zmar³a, nie pozostawiaj¹c ¿ad-
nego maj¹tku lub pozostawi³a ruchomo�ci niepodlegaj¹ce eg-
zekucji na podstawie odrêbnych przepisów albo nie mo¿na usta-
liæ spadkobierców lub gdy koszty postêpowania s¹dowego prze-
wy¿sz¹ nale¿no�æ;

3) d³u¿nik - osoba prawna zosta³ wykre�lony z w³a�ciwe-
go rejestru osób prawnych, przy jednoczesnym braku maj¹tku, z
którego mo¿na egzekwowaæ nale¿no�ci, a odpowiedzialno�æ
tytu³u nale¿no�ci nie przechodzi z mocy prawa na osoby trzecie;

4) �ci¹ganie nale¿no�ci zagra¿a wa¿nym interesom d³u¿-
nika, a w szczególno�ci jego egzystencji;

5) zachodzi uzasadnione przypuszczenie, ¿e w postêpo-
waniu egzekucyjnym nie uzyska siê kwoty wy¿szej od kosztów
dochodzenia lub gdy postêpowanie okaza³o siê nieskuteczne;

6) s¹d oddali³ wniosek o og³oszenie upad³o�ci d³u¿nika
lub umorzy³ postêpowanie upad³o�ciowe na podstawie odrêb-
nych przepisów;

7) przemawiaj¹ za tym uzasadnione wzglêdy spo³eczne
lub gospodarcze.

§ 3.  1. Umarzanie ca³o�ci lub czê�ci, odraczanie lub roz-
k³adanie na raty sp³aty nale¿no�ci mo¿e nast¹piæ na wniosek
d³u¿nika, a w przypadkach okre�lonych w § 2 pkt 1, 2, 3, 5, 6
równie¿ z urzêdu.

2. Umorzenie nale¿no�ci, za któr¹ odpowiada solidarnie
wiêcej ni¿ jeden d³u¿nik, mo¿e nast¹piæ, gdy okoliczno�ci uza-
sadniaj¹ce umorzenie zachodz¹ co do wszystkich d³u¿ników.

3. Je¿eli umorzenie dotyczy tylko czê�ci nale¿no�ci, nale¿y
okre�liæ termin zap³aty pozosta³ej czê�ci nale¿no�ci z tym, ¿e w
razie niedotrzymania tego terminu przez d³u¿nika, umorzenie
mo¿e byæ cofniête w ca³o�ci.

§ 4. Organem upowa¿nionym do umarzania, odraczania
terminu sp³aty ca³o�ci lub czê�ci oraz rozk³adania na raty ca³o-
�ci lub czê�ci nale¿no�ci jest - Wójt Gminy Prószków.

§ 5. 1.Umarzanie nale¿no�ci, odraczanie terminu zap³aty
ca³o�ci lub czê�ci oraz rozk³adania na raty ca³o�ci lub czê�ci
nale¿no�ci nastêpuje:

1) w odniesieniu do nale¿no�ci o charakterze administra-
cyjnym - w drodze decyzji administracyjnej;

2) w odniesieniu do nale¿no�ci wynikaj¹cych ze stosun-
ków cywilnoprawnych - w drodze umowy, z zastrze¿eniem ust. 2.

2. W odniesieniu do umarzania nale¿no�ci wynikaj¹cych
ze stosunków cywilnoprawnych, w sytuacjach okre�lonych w
§ 2 pkt 2 - w drodze jednostronnego o�wiadczenia woli.

§ 6. Wykonanie uchwa³y powierza siê Wójtowi Gminy
Prószków.

§ 7. Traci moc uchwa³a Nr XXIX/217/98 Rady Gminy w
Prószkowie z dnia 16 czerwca 1998 r. w sprawie zasad umarza-
nia i udzielania ulg w sp³acaniu wierzytelno�ci jednostek orga-
nizacyjnych.

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

Przewodnicz¹cy
Rady Gminy

Klaudia Lakwa

Na podstawie art. 39 ust. 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r.
o samorz¹dzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z
pó�n. zm.), art. 46 ust. 5 ustawy z dnia 29 listopada 1990 r. o
pomocy spo³ecznej (Dz. U. z 1998 r. Nr 64, poz. 414 z pó�n. zm.)
oraz art. 19 ust. 4 ustawy z dnia 24 stycznia 1991 r. o kombatan-
tach oraz niektórych osobach bêd¹cych ofiarami represji wo-
jennych i okresu powojennego (Dz. U. z 2002 r., Nr 42, poz. 371
z pó�n. zm.), Rada Gminy Prószków uchwala, co nastêpuje:

§ 1.  1. Upowa¿nia siê Kierownika Gminnego O�rodka
Pomocy Spo³ecznej w Prószkowie - Pani¹ Annê Wójcik do wy-
dawania decyzji administracyjnych w zakresie:

1) wykonywania zadañ gminie zleconych, w³asnych oraz
w³asnych o charakterze obowi¹zkowym na podstawie ustawy z
dnia 29 listopada 1990 r. o pomocy spo³ecznej (Dz. U. z 1998 r.
Nr 64,  poz. 414 z pó�n. zm.),
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Uchwa³a Nr X/76/2003
Rady Gminy Prószków

z dnia 1 wrze�nia 2003 r.

w sprawie upowa¿nienia Kierownika Gminnego O�rodka Pomocy Spo³ecznej w Prószkowie do wydawania
decyzji administracyjnych.

2) przyznawania i udzielania kombatantom i innym oso-
bom uprawnionym pomocy dora�nej lub okresowej na podsta-
wie ustawy z dnia 24 stycznia 1991 r. o kombatantach oraz nie-
których osobach bêd¹cych ofiarami represji wojennych i okresu
powojennego (Dz. U. z 2002 r. Nr 42,  poz. 371 z pó�n. zm.).

§ 2.  Wykonanie uchwa³y powierza siê Wójtowi Gminy
Prószków.

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

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

Przewodnicz¹cy
Rady Gminy

Klaudia Lakwa
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Na podstawie art.40 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o
samorz¹dzie gminnym (Dz.U. z 2001 r.  Nr 142, poz.1591 z pó�n.
zm.) oraz art. 4 ustawy z dnia 13 wrze�nia 1996 r. o utrzymaniu
czysto�ci i porz¹dku w gminach (Dz.U. Nr 132, poz. 622 z pó�ñ.
zm.) Rada Gminy w Prószkowie, po zasiêgniêciu opinii Pañ-
stwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Opolu
uchwala, co nastêpuje:

§ 1. Ustala siê szczegó³owe zasady utrzymywania czysto-
�ci i porz¹dku na terenie Gminy Prószków, stanowi¹ce za³¹cz-
nik do niniejszej uchwa³y.

§ 2. Wykonanie uchwa³y powierza siê Wójtowi Gminy
Prószków.

§ 3. Uchwa³a podlega og³oszeniu w Dzienniku Urzêdo-
wym Województwa Opolskiego oraz na tablicy og³oszeñ w  sie-
dzibie Urzêdu Gminy Prószków  i poszczególnych so³ectwach
Gminy Prószków.

§ 4. Traci moc uchwa³a Nr XXI/153/97 Rady Gminy Prósz-
ków  z dnia 28 kwietnia 1997 r. w sprawie ustalenia zasad utrzy-
mania czysto�ci i porz¹dku na terenie Gminy.

§ 5. Uchwa³a wchodzi w ¿ycie po up³ywie 14-tu dni od dnia
jej og³oszenia w Dzienniku Urzêdowym Województwa Opolskie-
go, z wyj¹tkiem § 1 za³¹cznika, który wchodzi w ¿ycie z dniem
1 stycznia 2006r.

Przewodnicz¹cy
Rady Gminy

Klaudia Lakwa

Za³¹cznik
do uchwa³y  Nr X/78/2003

      z dnia 1 wrze�nia 2003 r.

Szczegó³owe zasady utrzymania czysto�ci i porz¹dku
na terenie Gminy Prószków

I. Wymagania w zakresie utrzymania czysto�ci i porz¹d-
ku na terenie nieruchomo�ci

§ 1. 1. W³a�ciciele nieruchomo�ci obowi¹zani s¹ do pro-
wadzenia selektywnej zbiórki nastêpuj¹cych odpadów:

1) szk³a opakowaniowego bia³ego i kolorowego;
2) tworzyw sztucznych;
3) papieru i tektury;
4) z³omu metali;
5)  odpadów organicznych.
2. Dla potrzeb selektywnej zbiórki odpadów stosuje siê

odpowiednie pojemniki:
1) pojemnik niebieski - przeznaczony jest na papier i tek-

turê;
2) pojemnik bia³y - przeznaczony jest na szk³o opakowa-

niowe bia³e;

3) pojemnik zielony - przeznaczony jest na szk³o opako-
waniowe kolorowe;

4) pojemnik szary - przeznaczony jest na metale;
5) pojemnik ¿ó³ty - przeznaczony jest na opakowania z

tworzyw sztucznych;
6) pojemnik br¹zowy - przeznaczony jest na odpady orga-

niczne ro�linne.
3. Pojemniki dla selektywnej zbiórki odpadów zlokalizo-

wane w miejscach ogólnodostêpnych, Gmina udostêpnia nie-
odp³atnie.

§ 2. 1. Mycie i naprawy pojazdów samochodowych poza
myjniami i warsztatami naprawczymi dozwolone jest wy³¹cznie
na terenie nieruchomo�ci, w miejscu utwardzonym i skanalizo-
wanym w sposób gwarantuj¹cy po myciu i naprawie zebranie
wody i odpadów, w szczelnych zbiornikach zabezpieczaj¹cych te
odpady przed ich przedostaniem siê do gruntu i wód.

2. Zabrania siê wykonywania czynno�ci, o których mowa
w ust. 1, w miejscach publicznych.

3. Pochodz¹ce z mycia i naprawy pojazdów samochodo-
wych odpady nale¿y oddaæ wyspecjalizowanym podmiotom.

§ 3. 1. B³oto, �nieg, lód, oraz inne zanieczyszczenia z czê-
�ci nieruchomo�ci s³u¿¹cych do u¿ytku publicznego nale¿y usu-
waæ z czêstotliwo�ci¹ wymagan¹ dla zachowania nawierzchni
w bezpiecznym oraz czystym stanie.

2. W ciep³ej porze roku czê�ci nieruchomo�ci o twardej
nawierzchni, s³u¿¹ce do u¿ytku publicznego  przed przyst¹pie-
niem do ich zamiatania nale¿y polewaæ wod¹ w ilo�ci zapobie-
gaj¹cej podnoszeniu siê kurzu.

II. Rodzaje urz¹dzeñ przeznaczonych do zbierania od-
padów komunalnych

§ 4. Ka¿da nieruchomo�æ winna byæ wyposa¿ona w urz¹-
dzenia przeznaczone do gromadzenia odpadów komunalnych,
które nale¿y systematycznie opró¿niaæ i utrzymywaæ w odpowied-
nim stanie technicznym i sanitarnym.

§ 5. Odpady komunalne na nieruchomo�ciach groma-
dzone s¹:

1) w pojemnikach na odpady o pojemno�ci od 0,11 m3 do
2,2 m3;

2) w kontenerach o pojemno�ci od 5 m3 do 10 m3.

§ 6. Kontenery, pojemniki z przykrywami powinny byæ usta-
wione pod zadaszeniem, w pomieszczeniach ze �cianami pe³-
nymi b¹d� a¿urowymi albo na utwardzonym pod³o¿u.

§ 7. Istniej¹ce �mietniki murowane powinny mieæ nie-
przepuszczalne �ciany i dno, przykrycie z zamykanym otworem
wysypowym oraz zamykanym otworem bocznym do usuwania
odpadów.

§ 8. W miejscach publicznych kosze na odpadki powinny
byæ ustawione w szczególno�ci na przystankach, obok ko�cio-
³ów, parków i placów, sklepów, lokali gastronomicznych.
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Uchwa³a Nr X/78/2003
Rady Gminy Prószków

z dnia 1 wrze�nia 2003 r.

w sprawie szczegó³owych zasad utrzymania czysto�ci i porz¹dku na terenie Gminy Prószków.
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    III. Czêstotliwo�ci i sposób pozbywania siê odpadów
komunalnych lub nieczysto�ci ciek³ych z terenu nieruchomo-
�ci oraz z terenów przeznaczonych do u¿ytku publicznego

§ 9.1. Z terenu nieruchomo�ci, w tym tak¿e z jej niezabu-
dowanej czê�ci (podwórze, przej�cie, bramy, chodniki wzd³u¿
posesji) odpady komunalne, powinny byæ zbierane i usuwane
systematycznie.

2. Usuwania odpadów komunalnych nale¿y dokonywaæ
co najmniej dwa razy w  miesi¹cu.

3. Wywozu nieczysto�ci ciek³ych nale¿y dokonywaæ co naj-
mniej raz na dwa miesi¹ce.

4. W³a�ciciele, zarz¹dcy i u¿ytkownicy zobowi¹zani s¹ nie
dopuszczaæ do przepe³nienia urz¹dzeñ do gromadzenia odpa-
dów oraz nie dopuszczaæ do wylewania nieczysto�ci ciek³ych ze
zbiorników.

§ 10. Odpady wielkogabarytowe nale¿y usuwaæ w miarê
potrzeb, nie rzadziej ni¿ dwa razy w roku.

§ 11. 1.  Usuwanie oraz wywóz odpadów komunalnych
oraz nieczysto�ci ciek³ych przez w³a�cicieli, zarz¹dców i u¿yt-
kowników nieruchomo�ci odbywa siê w³asnym �rodkiem trans-
portu lub za po�rednictwem jednostki wywozowej, na podsta-
wie zawartej umowy.

2. Jednostka zajmuj¹ca siê wywozem odpadów komu-
nalnych oraz nieczysto�ci ciek³ych, mo¿e w uzgodnieniu z w³a-
�cicielem, zarz¹dc¹ lub u¿ytkownikiem, ustaliæ szczegó³owe ter-
miny wywozu i sposób przeprowadzenia wywozu.

3. Pojemniki, kontenery winny byæ wystawione na czas
wywozu przed posesjê w miejscu umo¿liwiaj¹cym swobodny
dojazd.

4. Wywóz odpadów komunalnych oraz nieczysto�ci cie-
k³ych winien odbywaæ siê w specjalnie do tego celu przeznaczo-
nych oraz w³a�ciwie zabezpieczonych pojazdach.

5. Odpady komunalne mog¹ byæ wywo¿one wy³¹cznie na
w³a�ciwie urz¹dzone i dopuszczone do eksploatacji wysypisko
�mieci.

6. Nieczysto�ci ciek³e winny byæ wywo¿one do punktu zlew-
nego w oczyszczalni �cieków przez jednostki wywozowe, posia-
daj¹ce odpowiednie zezwolenie.

§ 12.1. Przed wyjazdem z posesji lub z pola na drogi gmin-
ne, wojewódzkie i krajowe, maszyny i  opony pojazdów winny
byæ oczyszczone z pozosta³o�ci obornika lub ziemi.

2. W przypadku zanieczyszczenia drogi publicznej lub nie-
ruchomo�ci w³asnej lub innych osób nale¿y bezzw³ocznie usu-
n¹æ zanieczyszczenia.

IV. Obowi¹zki osób utrzymuj¹cych zwierzêta domowe
oraz wymagania dotycz¹ce utrzymywania zwierz¹t gospo-
darskich

§ 13.1. Utrzymywanie zwierz¹t domowych nie mo¿e sta-
nowiæ zagro¿enia lub uci¹¿liwo�ci dla ludzi.

2. W³a�ciciele psów zobowi¹zani s¹ trzymaæ je na terenie
swoich posesji lub w odpowiednich kojcach.

3. Wyprowadzenie psa w miejsca publiczne jest mo¿liwe
po spe³nieniu warunków:

1) pies bêdzie prowadzony na smyczy;
2) niezale¿nie od rasy i wielko�ci, pies bêdzie posiada³

kaganiec.
4. Wprowadzanie psów do sklepów, lokali gastronomicz-

nych, pomieszczeñ biurowych i u¿yteczno�ci publicznej jest za-
bronione.

5. W³a�ciciele zwierz¹t domowych i gospodarskich zobo-
wi¹zani s¹  do usuwania zanieczyszczeñ spowodowanych przez
zwierzêta w miejscach publicznych.

6. Padlinê zwierz¹t nale¿y usuwaæ niezw³ocznie i dostar-
czyæ do zak³adu utylizacji.

7. Pomieszczenia dla zwierz¹t winny byæ tak utrzymane i
urz¹dzone, aby nie zanieczyszcza³y terenu przyleg³ego, a w szcze-
gólno�ci studni.

V. Obszary podlegaj¹ce obowi¹zkowej deratyzacji

§ 14.1. W³a�ciciele, zarz¹dcy i u¿ytkownicy nieruchomo�ci
zobowi¹zani s¹ do sta³ego têpienia szczurów i myszy w obrêbie
nieruchomo�ci.

2. Akcja deratyzacji na terenie Gminy winna byæ przepro-
wadzona w pierwszym tygodniu pierwszego miesi¹ca wiosny i
jesieni.

Na podstawie art. 12 ust. 2 ustawy z dnia 26 pa�dziernika
1982r. o wychowaniu w trze�wo�ci i przeciwdzia³aniu alkoholi-
zmowi ( Dz. U. z 2002r. Nr 147, poz. 1231 oraz Nr 167, poz.
1372), Rada Gminy  Strzeleczki uchwala, co nastêpuje :

§ 1.Zasady usytuowania na terenie Gminy miejsc sprze-
da¿y i podawania napojów alkoholowych.

1. Punkty sprzeda¿y detalicznej i gastronomicznej napo-
jów alkoholowych o zawarto�ci powy¿ej 4,5 % alkoholu / z wyj¹t-
kiem piwa /, usytuowane powinny byæ w odleg³o�ci min.
30 metrów od granic geodezyjnych obiektów kultu religijnego,
szkó³, zak³adów pracy, klubów i �wietlic m³odzie¿owych.

2. W miejscach organizacji imprez kulturalnych i innych
zg³aszanych w Urzêdzie Gminy Strzeleczki, zezwala siê na usy-
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Uchwa³a Nr X/73/03
Rady Gminy Strzeleczkach

z dnia 18 wrze�nia 2003r.

w sprawie zasad usytuowania na terenie Gminy Strzeleczki miejsc sprzeda¿y i podawania napojów alkoholowych.

tuowanie punktów sprzeda¿y, podawania i spo¿ywania napo-
jów alkoholowych zawieraj¹cych wy³¹cznie do 4,5 % alkoholu
oraz piwa na podstawie jednorazowych zezwoleñ wydawanych
zgodnie z ustaw¹ " O wychowaniu w trze�wo�ci i przeciwdzia³a-
niu alkoholizmowi".

3. Sprzeda¿ piwa prowadziæ mog¹ za zezwoleniem wszyst-
kie placówki detaliczne i gastronomiczne.

§ 2. Wykonanie uchwa³y powierza siê Wójtowi Gminy w
Strzeleczkach.

§ 3. Traci moc uchwa³a Rady Gminy w Strzeleczkach
Nr XXVI /175/93 z dnia 29 grudnia 1993r. w sprawie zasad usy-
tuowania na terenie Gminy miejsc sprzeda¿y napojów alkoho-
lowych.
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§ 4. Uchyla siê uchwa³ê Rady Gminy w Strzeleczkach
Nr VI/41/03 z dnia 27 marca 2003r. w sprawie zasad wydawania
zezwoleñ na sprzeda¿ napojów alkoholowych, zasad usytuowa-
nia na terenie Gminy miejsc sprzeda¿y napojów alkoholowych
oraz warunków sprzeda¿y tych napojów.

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

Przewodnicz¹cy Rady
        Walter Wieja

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 5 ustawy z dnia 8 marca
1990 r. o samorz¹dzie gminnym  (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz.
1591, z 2002 r. Nr 23 poz. 220, Nr 62 poz. 558, Nr 113 poz. 984,
Nr 153 poz.1271, Nr 214 poz. 1806) oraz art. 26 ustawy z dnia   7
lipca 1994 r. o zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 1999r.
Nr 15,  poz. 139, Nr 41, poz. 412  i  Nr 111,  poz. 1279, z  2000 r.
Nr 12, poz.136 Nr 109, poz. 1157, Nr 120, poz. 1268, z  2001 r.
Nr 5,  poz. 42, Nr 14, poz. 124, Nr 100, poz.1085, Nr 115,
poz 1229 i Nr 154,  poz. 1804, z 2002 r. Nr 25 poz. 253,  Nr 113
poz. 984  oraz Nr 130 poz. 1112  ) oraz art. 53 ustawy z dnia
4 lutego 1994 r. - prawo geologiczne i górnicze (Dz. U. Nr 27
poz. 96, z 1996 r.  Nr 106, poz. 496,  z 1997 r. Nr 88, poz. 554,
Nr 111, poz. 726, Nr 133, poz. 885, z 1998 r. Nr 106, poz. 668, z
2000 r. Nr 109, poz. 1157, Nr 120, poz. 1268 z 2001 r. Nr 110,
poz. 1190 ) -  Rada Gminy Tarnów Opolski uchwala, co nastêpu-
je:

DZIA£  I
PRZEPISY OGÓLNE

§ 1.1. Uchwala siê miejscowy plan zagospodarowania prze-
strzennego terenu górniczego "Izbicko II"  - zwany dalej planem.

2. Pierwotna nazwa terenu górniczego "Izbicko II", o brzmie-
niu "Kamieñ �l¹ski", u¿ywana w procedurze sporz¹dzania pla-
nu, dotyczy tego samego terenu; zmiana nazwy nast¹pi³a decy-
zj¹ Wojewody Opolskiego Nr 13/2003 z dnia 22 lipca 2003 r.

§ 2. 1. Obszar planu obejmuje:
1) teren górniczy "Izbicko II" ,
2) tereny przyleg³e bezpo�rednio do terenu górniczego

"Izbicko II" w Gminie Izbicko: od pó³nocy - przy drodze krajowej nr
94, od po³udnia - przy linii kolejowej Wroc³aw - Bytom, od wscho-
du - przeciête granic¹ terenu górniczego tereny planowanego
zainwestowania we wsi Otmice,

3) tereny przyleg³e od zachodu do terenu górniczego "Izbic-
ko II"  w Gminie Tarnów Opolski -  przekszta³cone wcze�niejszy-
mi robotami górniczymi.

2.  Obszar planu administracyjnie zajmuje grunty wsi: Izbic-
ko, Otmice, Grabów  w Gminie Izbicko oraz  wsi Nak³o w Gminie
Tarnów Opolski.

§ 3. Ustalenia przestrzenne planu uwzglêdniaj¹ warunki
koncesji na wydobywanie kopaliny ze z³o¿a wapieni triasowych
"Izbicko II", okre�lone przez Wojewodê Opolskiego w decyzji
Nr 13/2003 z dnia 22 lipca 2003 r. oraz kierunki zagospodaro-
wania przestrzennego ustalone w :

1) Studium uwarunkowañ i kierunków zagospodarowa-
nia przestrzennego Gminy Izbicko, przyjêtym uchwa³¹ Nr IX/52/99 Rady
Gminy Izbicko z dnia 14 czerwca 1999 r.

2) Studium uwarunkowañ i kierunków zagospodarowania prze-
strzennego Gminy Tarnów Opolski, przyjêtym uchwa³¹ Nr XIV/91/99
Rady Gminy w Tarnowie Opolskim z  dnia  30 grudnia 1999 r.
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Uchw³a Nr IX/58/03
Rady Gminy Tarnów Opolski

z  dnia 28 sierpnia 2003 r.

w sprawie  miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu górniczego "IZBICKO II".

§ 4. Celem regulacji zawartych w ustaleniach planu jest
integracja dzia³añ podejmowanych na terenie górniczym, zmie-
rzaj¹cych do:

1) wykonania uprawnieñ okre�lonych w koncesji na wy-
dobywanie kopaliny ze z³o¿a wapieni "Izbicko II";

2) zapewnienia bezpieczeñstwa powszechnego;
3) rekultywacji terenów poeksploatacyjnych, tak¿e poza

granicami terenu górniczego;
4) rozwoju przestrzennego i przekszta³ceñ obszarów nie

zwi¹zanych z górnictwem;
5) ochrony �rodowiska naturalnego i kulturowego;
6) aktywizacji gospodarczej Gminy Izbicko na terenach

bezpo�rednio s¹siaduj¹cych z terenem górniczym.

§ 5. Przedmiotem ustaleñ planu s¹:
1) tereny górnictwa odkrywkowego i zak³adu wstêpnej prze-

róbki kopaliny, dla których plan ustala sposób zagospodarowa-
nia z uwzglêdnieniem  warunków koncesji i wymagañ bezpie-
czeñstwa powszechnego, a tak¿e kierunki rekultywacji i sposób
zagospodarowania  po zakoñczeniu eksploatacji z³o¿a;

2) tereny zainwestowane oraz wyznaczone pod rozwój funk-
cji gospodarczych, okre�lone w studiach uwarunkowañ i kie-
runków zagospodarowania przestrzennego obu gmin, przyle-
gaj¹ce do granic terenu górniczego;

3) le�na  i rolnicza przestrzeñ produkcyjna w granicach
terenu górniczego.

§ 6. 1. W granicach terenów oznaczonych symbolami:  GEp
i GEZp, GOp we wsiach   Izbicko i Otmice w Gminie Izbicko, we
wsi Nak³o  w Gminie Tarnów Opolski - przeznacza siê na cele
zwi¹zane z odkrywkowym wydobywaniem wapieni grunty rolne
klasy III, IV, V i VI o powierzchni ok. 98 ha, objête zgodami:

1) Wojewody Opolskiego   nr G.Ii.6016.I¿/1/93 z dnia
30 listopada 1993 r. (Gmina Izbicko);

2) Ministra  Rolnictwa i Gospodarki ¯ywno�ciowej
nr GZU.Og.0602/Z-53581/93 z dnia   9 czerwca 1993 r.  (Gmina
Izbicko);

3) Wydzia³u Geodezji i Gospodarki Gruntami  Urzêdu Wo-
jewódzkiego w Opolu nr G.IX.7017/TO-5/90z dnia 19 marca
1990r. (Gmina Tarnów Opolski).

2. Grunty rolne klasy V i VI pochodzenia  nieorganicznego,
w granicach terenów oznaczonych symbolami:  DG, DG/ZL, UCk,
MN, KD  we wsiach: Grabów, Izbicko, Otmice w Gminie  Izbicko,
przeznaczone do zainwestowania, nie wymagaj¹ uzyskania zgód
na przeznaczenie na cele nierolnicze.

3. Do czasu zrealizowania ustaleñ planu, grunty wymie-
nione w ustêpach 1- 2,  nale¿y u¿ytkowaæ w dotychczasowy spo-
sób.

§ 7. 1. Integraln¹ czê�ci¹ planu jest rysunek planu w skali
1:2000, stanowi¹cy za³¹cznik do niniejszej uchwa³y.
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2. Obowi¹zuj¹cymi ustaleniami, okre�lonymi na rysunku
planu s¹:

1) linie rozgraniczaj¹ce tereny o ró¿nym przeznaczeniu,
b¹d� ró¿nych zasadach   zagospodarowania;

2) kierunki rekultywacji terenów poeksploatacyjnych;
3) nieprzekraczalne linie zabudowy;
4) kierunki dostêpno�ci komunikacyjnej.
3. Przebieg linii rozgraniczaj¹cych tereny o ró¿nych funk-

cjach wewn¹trz granic obszaru górniczego, mo¿e byæ korygowany
zgodnie z obowi¹zuj¹cym projektem zagospodarowania  z³o¿a.

§ 8. Okre�lenia i nazwy u¿yte w planie oznaczaj¹:
1) teren górniczy - przestrzeñ objêta przewidywanymi,

szkodliwymi wp³ywami robót górniczych zak³adu górniczego;
2) obszar górniczy - przestrzeñ w granicach której przed-

siêbiorca jest uprawniony do wydobywania kopaliny objêtej kon-
cesj¹;

3) koncesja - zezwolenie na wydobywanie kopaliny z okre-
�lonego z³o¿a, wydane na podstawie przepisu szczególnego;

4) z³o¿e - naturalne nagromadzenie minera³ów i ska³ o
warto�ci gospodarczej (kopaliny), udokumentowane zgodnie z
wymaganiami przepisu szczególnego;

5) zak³ad górniczy - wyodrêbniona technicznie i organiza-
cyjnie czê�æ przedsiêbiorstwa zajmuj¹ca siê wydobywaniem
kopaliny ze z³o¿a, w tym: wyrobiska górnicze, obiekty  budowla-
ne oraz zwi¹zane z nimi technologicznie urz¹dzenia transporto-
we, energetyczne, odwodnieniowe i przeróbcze;

6) odkrywkowe wyrobisko górnicze - wyrobisko powsta³e
w wyniku wydobywania kopaliny   z powierzchni terenu;

7) obrze¿e wyrobiska - pas terenu przylegaj¹cy bezpo-
�rednio do wyrobiska odkrywkowego,  u¿ywany do celów towa-
rzysz¹cych wydobywaniu kopaliny;

8) pas ochronny - czê�æ obrze¿a wyrobiska, o normowa-
nej szeroko�ci, zale¿nej od przeznaczenia  terenu lub rodzaju
obiektu s¹siaduj¹cego z wyrobiskiem;

9) filar ochronny - czê�æ z³o¿a kopaliny, wy³¹czona z pla-
nowanej eksploatacji w celu ochrony oznaczonych obiektów lub
terenów;

10) nieu¿yteczne masy ziemne i skalne - masy ziemne i
skalne przemieszczane w zwi¹zku z eksploatacj¹ z³o¿a kopaliny
i jej przerabianiem, w postaci nadk³adu, ska³ p³onnych i nieu¿y-
tecznych sk³adników kopaliny; zagospodarowane wed³ug usta-
leñ planu - nie podlegaj¹ przepisom reguluj¹cym postêpowa-
nie z odpadami;

11) zwa³owisko wewnêtrzne - zwa³owisko nieu¿ytecznych
mas ziemnych i skalnych, zlokalizowane wewn¹trz wyrobiska
odkrywkowego;

12) zwa³owisko zewnêtrzne - zwa³owisko nieu¿ytecznych
mas ziemnych i skalnych, zlokalizowane na powierzchni terenu,
poza wyrobiskiem odkrywkowym;

13) projekt zagospodarowania z³o¿a - projekt sporz¹-
dzony zgodnie z wymaganiami przepisu szczególnego;

14) roboty strza³owe - odspajanie i rozdrabnianie kopali-
ny przy pomocy materia³ów wybuchowych;

15) udarowa fala powietrzna - podmuch wywo³any deto-
nacj¹ materia³ów wybuchowych;

16) drgania parasejsmiczne - drgania powierzchni zie-
mi, wywo³ane robotami strza³owymi, szkodliwe dla budynków;

17) odwadnianie kopalni - czynno�ci zapobiegaj¹ce podto-
pieniu wyrobisk górniczych przez wody podziemne i opadowe;

18) rekultywacja - przywrócenie terenom przekszta³co-
nym  postaci u¿ytecznej  przyrodniczo  i gospodarczo;

19) przepisy szczególne - przepisy ustaw wraz z aktami
wykonawczymi oraz Polskie Normy

20) przedsiêwziêcia mog¹ce znacz¹co oddzia³ywaæ na
�rodowisko - przedsiêwziêcia inwestycyjne zaliczone do takie-
go rodzaju w przepisie szczególnym;

21) us³ugi o charakterze nieuci¹¿liwym - dzia³alno�æ w
zakresie rzemios³a, handlu i innych us³ug, nie zaliczona do przed-
siêwziêæ mog¹cych znacz¹co oddzia³ywaæ na �rodowisko, tak-
¿e takich, dla których obowi¹zek sporz¹dzenia raportu o oddzia-
³ywaniu na �rodowisko mo¿e byæ stwierdzony przez w³a�ciwy
organ, oraz nie powoduj¹ca uci¹¿liwo�ci na s¹siednich tere-
nach zabudowy mieszkaniowej i zagrodowej, w szczególno�ci:

a/ emisji ha³asu o poziomie przekraczaj¹cym normy okre-
�lone w planie,  w   tym ha³asu od obs³uguj¹cych �rodków trans-
portu,

b/przekroczenia dopuszczalnych warto�ci stê¿eñ substan-
cji zanieczyszczaj¹cych powietrze, w tym emisji nieprzyjemnych
zapachów,

c/ konieczno�ci  korzystania z transportu pojazdami o do-
puszczalnej masie powy¿ej 3,5 tony;

22) obiekty i urz¹dzenia towarzysz¹ce - obiekty tech-
niczne, gospodarcze, us³ugowe i inne zwi¹zane z podstawow¹
funkcj¹ terenu lub pe³ni¹ce wobec niej s³u¿ebn¹  rolê;

23) nieprzekraczalna linia zabudowy - linia dopuszczal-
nego zbli¿enia budynku do linii rozgraniczaj¹cej przyleg³¹ drogê;

24) deszczowanie �cieków - rozprowadzanie �cieków
na powierzchni ziemi za pomoc¹ zainstalowanych w tym celu
przewodów i urz¹dzeñ zraszaj¹cych.

DZIA£  II
PRZEPISY SZCZEGÓ£OWE

Rozdzia³ 1
 Górnictwo odkrywkowe

§ 9. Na obszarze wystêpowania z³o¿a wapieni "Izbicko II"
ustala siê nastêpuj¹ce tereny  funkcjonalne oraz zasady kszta³-
towania i zagospodarowania przestrzeni:

1. GE, GEp - tereny odkrywkowego wydobywania kopalin w
istniej¹cych (GE) i projektowanych (GEp) wyrobiskach górni-
czych, oraz obiektów i urz¹dzeñ towarzysz¹cych - transportu tech-
nologicznego,  energetycznych i odwadniaj¹cych:

1) sposób i kolejno�æ eksploatacji z³o¿a dostosowaæ do
ustaleñ projektu zagospodarowania z³o¿a;

2) z uwagi na zwiêz³o�æ kopaliny dopuszcza siê stosowa-
nie robót strza³owych do jej wydobywania ze z³o¿a;

3) sposób odwadniania z³o¿a i odprowadzanie lub wyko-
rzystanie wód pochodz¹cych z odwadniania wyrobisk górniczych
- na warunkach okre�lonych w pozwoleniu wodnoprawnym,
wydanym przez w³a�ciwy organ na podstawie przepisu szcze-
gólnego;

4) warunki  w zakresie rekultywacji terenów  GE i GEp:
a) kierunek rekultywacji -  wodny,  wed³ug ustaleñ rysunku

planu lub le�ny w przypadku odst¹pienia od eksploatacji za-
wodnionych partii z³o¿a,

b) nachylenie skarp wyrobisk zrekultywowanych - zapew-
niaj¹ce trwa³¹ odporno�æ na osuwiska, nie wiêksze jednak ni¿
40o, zalecane urozmaicenie linii brzegowej akwenu,

c) wokó³ przysz³ego zbiornika wodnego, na wysoko�ci 1m
powy¿ej linii wodnej, ukszta³towaæ pó³kê skaln¹ o szeroko�ci
ok. 5 m, zapewniaj¹c¹ spe³nienie warunków bezpieczeñstwa i
dostêpno�ci akwenu w celach rekreacyjno-wypoczynkowych i
poznawczych,

d) ostañce eksploatacyjne oraz ods³oniêcia wapieni tria-
sowych o warto�ci poznawczej na koñcowych skarpach wyro-
bisk - pozostawiæ do ukszta³towania rze�by i rozwoju okrywy ro-
�linnej w drodze procesów naturalnych.

2. GEZ, GEZp -  tereny zwa³owisk wewnêtrznych w wyrobi-
skach  istniej¹cych (GEZ) i projektowanych (GEZp):

1) w zakresie eksploatacji z³o¿a obowi¹zuj¹ odpowiednio
ustalenia ustêpu 1 pkt 1- 3,
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2) do zwa³owania przeznaczaæ wy³¹cznie nieu¿yteczne
masy ziemne i skalne, o których mowa w § 8 pkt 10,

3) ukszta³towanie wierzchowin i  skarp zwa³owisk powin-
no nawi¹zywaæ do terenu otaczaj¹cego i pierwotnej rze�by;

4) warunki w zakresie rekultywacji terenów GEZ i GEZp:
a) kierunki rekultywacji i zagospodarowania - wed³ug usta-

leñ rysunku planu:
- podstawowy - le�ny,
- uzupe³niaj¹ce - zagospodarowanie przemys³owe wg

ustaleñ § 12 oraz parking publiczny z zieleni¹, stanowi¹cy punkt
widokowy i punkt czerpania wody dla celów przeciwpo¿arowych,

b) najni¿sze po³o¿enie wierzchowiny zwa³owisk wewnêtrz-
nych - 1 m powy¿ej ustabilizowanego lustra wód podziemnych,

c) nachylenie docelowe skarp zwa³owisk wewnêtrznych -
zapewniaj¹ce odporno�æ na osuwiska, nie wiêksze jednak ni¿
1: 2; skarpy podwodne przysz³ego zbiornika kszta³towaæ z mini-
malnym spadkiem dla umo¿liwienia rozwoju ro�linno�ci przy-
brze¿nej i powstania tarlisk ryb,

d) kierunki dostêpno�ci komunikacyjnej i odtworzenia sys-
temu komunikacji drogowej (KD, KW) -  wed³ug rysunku planu i
ustaleñ  zawartych pod lit. a oraz  § 16 ust. 2  pkt  3 i ust. 3.

3. GO, GOp  - istniej¹ce (GO) i projektowane (GOp) obrze-
¿a wyrobisk odkrywkowych :

1) szeroko�æ obrze¿y nie powinna byæ mniejsza ni¿ mini-
malna szeroko�æ pasów ochronnych wyrobisk odkrywkowych,
okre�lona w przepisie szczególnym:

a) od wszelkich terenów nienale¿¹cych do zak³adu górni-
czego - 6 m,

b) od u¿ytków le�nych - równa docelowej wysoko�ci  drzew,
c) od obiektów budownictwa powszechnego - 10 m,
d) od napowietrznych linii energetycznych i telekomunika-

cyjnych - równa wysoko�ci s³upów,  nie mniejsza ni¿ 10 m,
e) od linii kablowych, ruroci¹gów i kana³ów podziemnych

- równa podwójnej g³êboko�ci posadowienia + 6 m,
f) od publicznych dróg ko³owych - 10 m,
g) od linii kolejowych - 10 m;
2) ustalony kierunek rekultywacji terenów  GO i GOp :
a) podstawowy - le�ny,
b) uzupe³niaj¹cy - rolniczy.
4. GZ - teren istniej¹cego zwa³owiska zewnêtrznego:
1) nie dopuszcza siê dalszego zwa³owania;
2) dopuszcza siê wtórn¹ eksploatacjê lub przemieszcza-

nie mas ziemnych i skalnych znajduj¹cych siê w zwa³owisku;
3) warunki w zakresie rekultywacji terenu GZ:
a) kierunek rekultywacji - le�ny,
b) nachylenie skarp zwa³owiska - zapewniaj¹ce trwa³¹

odporno�æ na osuwiska, nie wiêksze jednak ni¿ 1: 2,
c) odtworzenie systemu le�nych dróg wewnêtrznych (KW)

- wed³ug rysunku planu.

§ 10. W granicach zasobów prognostycznych z³o¿a wapie-
ni, których granice oznaczono na rysunku planu symbolem ZP
dopuszcza siê prowadzenie robót geologicznych, s³u¿¹cych roz-
poznaniu i udokumentowaniu dodatkowych zasobów.

§ 11. Ustala siê zasady zapewnienia bezpieczeñstwa po-
wszechnego w zwi¹zku z zagro¿eniami, powodowanymi przez
górnicze roboty strza³owe, na terenach ogólnie dostêpnych, poza
granicami obszaru górniczego :

1. Roboty strza³owe nale¿y prowadziæ w taki sposób, aby
zasiêgi stref zagro¿enia:

a) rozrzutu od³amków skalnych,
b) udarowej fali powietrznej,
c) drgañ parasejsmicznych, szkodliwych dla budynków,
uwzglêdnia³y istniej¹ce i planowane zagospodarowanie

oraz nie siêga³y poza granice terenu górniczego.

2. Odstrza³y  ograniczyæ do maksymalnie  3  sta³ych pór  w
ci¹gu dnia.

3. Czas odpalania ³adunków materia³ów wybuchowych
oraz obja�nienie znaczenia sygna³ów ostrzegawczych nale¿y
podaæ do wiadomo�ci publicznej przez og³oszenie na tablicach
informacyjnych, umieszczonych przy drogach  i  innych  doj�ciach
do obszaru zagro¿enia.

4. Odcinki dróg publicznych, przebiegaj¹cych w obszarze
zagro¿enia nale¿y wy³¹czaæ z ruchu na czas przeprowadzania
robót strza³owych.

5. Rozwi¹zania techniczne inwestycji realizowanych w gra-
nicach terenu górniczego "Izbicko II" musz¹ uwzglêdniaæ ewen-
tualn¹ potrzebê dostosowania konstrukcji  obiektów budowla-
nych do skutków robót strza³owych o których mowa w ust. 1, z
zastrze¿eniem  § 29.

Rozdzia³ 2
Przemys³ i dzia³alno�æ gospodarcza

§ 12. Plan ustala  tereny przemys³owe i  innych form dzia-
³alno�ci gospodarczej oraz zasady ich zabudowy i zagospoda-
rowania :

1.   P   -  tereny istniej¹cego przemys³u i sk³adów:
1) zachowanie podstawowego przeznaczenia terenu,

mo¿liwe modernizacje, rozbudowa, przebudowa, przekszta³ce-
nia i zmiany funkcji;

2) nieprzekraczalna linia zabudowy od ul. Dworcowej - 6 m;
3) wysoko�æ nowej zabudowy przemys³owej do 12 m, wiêk-

sza dopuszczalna  w przypadku uzasadnionych potrzeb techno-
logicznych;

4) wysoko�æ nowej zabudowy administracyjnej i socjal-
nej - do 2 kondygnacji naziemnych nie wliczaj¹c poddasza u¿yt-
kowego;

5) w zagospodarowaniu terenu wykorzystaæ istniej¹ce
mo¿liwo�ci urz¹dzenia zieleni izolacyjnej i urz¹dzonej, szcze-
gólnie od strony zabudowy mieszkaniowej MW;

6) przewidzieæ odpowiedni¹ liczbê miejsc postojowych dla
pojazdów;

7) dostêpno�æ komunikacyjna -  z drogi powiatowej Otmi-
ce - Kamieñ �l¹ski (KZ) za po�rednictwem dróg dojazdowych
KD - ul. Dworcowej i ul. A. Zawadzkiego w Otmicach.

2. DG, DG/ZL  -  tereny  wielobran¿owej dzia³alno�ci  go-
spodarczej :

1) zalecana jest zorganizowana dzia³alno�æ inwestycyjna,
obejmuj¹ca ca³o�æ lub poszczególne parcele;

2) alternatywne przeznaczenie terenu oznaczonego sym-
bolem DG/ZL - zalesienie;

3) ustala siê nieprzekraczalne linie zabudowy od linii roz-
graniczenia:

a) drogi krajowej  (g³ówna ruchu przyspieszonego - KGP)
                                                                                         - 25 m,
b) dróg dojazdowych (KD) - 6 m;
4) wysoko�æ zabudowy produkcyjnej i magazynowej - do

9 m, wiêksza tylko w przypadku uzasadnionych potrzeb techno-
logicznych;

5) wysoko�æ budynków administracyjnych i socjalnych - do
2 kondygnacji naziemnych nie wliczaj¹c u¿ytkowego poddasza;

6) obiekty kubaturowe na terenie DG/ZL zaleca siê lokali-
zowaæ na zewn¹trz  granicy terenu górniczego;

7) dostêpno�æ komunikacyjna - wed³ug rysunku planu z
przyleg³ych dróg: krajowej (KGP) i gminnej (KL) za po�rednic-
twem dróg dojazdowych (KD);

8) w zagospodarowaniu terenów przewidzieæ zieleñ o
charakterze izolacyjnym    oraz odpowiedni¹ liczbê miejsc po-
stojowych  dla pojazdów;

9) dopuszcza siê realizacjê budynku mieszkalnego dla
w³a�ciciela zak³adu.
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§ 13. Na wyznaczonych w planie terenach  us³ug komer-
cyjnych UCk ustala siê nastêpuj¹ce zasady zabudowy i zago-
spodarowania:

1) przeznaczenie podstawowe: teren us³ug komercyjnych
- obs³ugi komunikacji drogowej z urz¹dzeniami i obiektami to-
warzysz¹cymi (miejsce obs³ugi podró¿nych, stacja paliw, stacja
obs³ugi pojazdów);

2) nieprzekraczalne linie zabudowy od linii rozgraniczenia:
a) drogi krajowej  (g³ówna ruchu przyspieszonego - KGP)
                                                                                         - 25 m,
b) dróg dojazdowych (KD) - 4 m;
3) dostêpno�æ komunikacyjna - zjazd i wyjazd z drogi kra-

jowej Zgorzelec - Medyka oraz z przyleg³ej drogi dojazdowej KD;
4) wysoko�æ obiektów kubaturowych -do 2 kondygnacji

naziemnych, nie wliczaj¹c poddasza u¿ytkowego, jeden obiekt
wielofunkcyjny lub zespó³ obiektów;

5) przewidzieæ stanowiska postojowe dla samochodów
osobowych (maksymalnie 10 stanowisk) i samochodów ciê¿a-
rowych oraz autobusów (maksymalnie 5 stanowisk) a tak¿e
wewnêtrzne drogi  i place manewrowe;

6) w przypadku obiektów stacji paliw wymagane jest spe³-
nienie warunków ochrony �rodowiska, o których mowa w § 23
ust. 4;

7) minimalna powierzchnia zieleni izolacyjnej i ozdobnej - 20%;
8) w realizacji obiektów u¿yteczno�ci publicznej uwzglêd-

niæ konieczno�æ ich dostosowania do korzystania przez osoby
niepe³nosprawne.

Rozdzia³ 3
Mieszkalnictwo

§ 14. Na ustalonym w planie terenach zabudowy miesz-
kaniowej  w Otmicach i Grabowie obowi¹zuj¹ nastêpuj¹ce wa-
runki zagospodarowania i standardy kszta³towania zabudowy :

1. MN   -  tereny  zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej
w Grabowie i Otmicach:

1) zachowaæ dotychczasow¹ funkcjê podstawow¹ poprzez
utrzymanie istniej¹cej    zabudowy,  przebudowê,  budowê no-
wych budynków;

2) wysoko�æ nowej i modernizowanej zabudowy jedno-
rodzinnej - do 2   kondygnacji naziemnych, w tym u¿ytkowe  poddasze;

3) nieprzekraczalne  linie zabudowy:
a) 10 m od drogi krajowej (KGP),
b) 6 m od dróg dojazdowych (KD);
4) dachy - o symetrycznym uk³adzie po³aci, spadkach po-

dobnych jak w istniej¹cej zabudowie s¹siedniej, dopuszcza siê
dachy p³askie, je¿eli takie istniej¹ w bezpo�rednim s¹siedz-
twie;

5) uk³ad kalenic - jak w zabudowie s¹siedniej;
6) formê zabudowy, elewacje, elementy �cienne i dacho-

we, ogrodzenia - stosowaæ zgodnie z regionalnymi tradycjami;
7) dopuszcza siê realizacjê budynków mieszkalnych z

pomieszczeniami przeznaczonymi dla us³ug i rzemios³a o cha-
rakterze nieuci¹¿liwym, o których mowa w § 8 pkt 21;

8) zabudowê gospodarcz¹   dostosowaæ skal¹ i stylem do
budynku mieszkalnego;

9) gara¿e i miejsca postojowe dla pojazdów, w liczbie od-
powiedniej dla funkcji terenu - lokalizowaæ  w granicach dzia³ki;

10) powierzchnia biologicznie czynna (trawniki, ogrody,
zieleñ ozdobna) powinna stanowiæ nie mniej ni¿ 50 % powierzch-
ni dzia³ki jednorodzinnej.

2. MW -  tereny zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej
w Otmicach:

1) zachowaæ dotychczasowe funkcje istniej¹cego zespo-
³u zabudowy wielorodzinnej poprzez utrzymanie istniej¹cej za-
budowy, remonty, przebudowê i budowê nowych budynków;

2) wysoko�æ nowej i przebudowywanej zabudowy - do
3 kondygnacji naziemnych nie wliczaj¹c poddasza u¿ytkowego,

dachy strome, dwu lub wielospadowe o nachyleniu i uk³adzie
kalenic jak w zabudowie istniej¹cej;

3) w zagospodarowaniu terenu przewidzieæ:
a/ zieleñ publiczn¹ z obiektami ma³ej architektury oraz wol-

no stoj¹ce gara¿e i odpowiedni¹ liczbê miejsc postojowych dla
pojazdów, tak¿e dla osób niepe³nosprawnych,

b/ miejsce zabaw dla dzieci i rekreacji dla osób starszych;
w lokalizacji  urz¹dzeñ dla dzieci uwzglêdniæ wymagan¹ przepi-
sem szczególnym odleg³o�æ od miejsca gromadzenia odpa-
dów i linii rozgraniczaj¹cych ulice oraz   minimum czasu nas³o-
necznienia.

Rozdzia³ 4
Komunikacja

§ 15. Obszar planu obs³ugiwany jest sieci¹ dróg :
1. Drogami publicznymi, przyleg³ymi do granic planu, nie

objêtymi jego ustaleniami:
1) od strony pó³nocnej KGP - droga krajowa nr 94, relacji

Zgorzelec - Medyka, klasy GP (g³ówna ruchu przyspieszonego);
2) od strony po³udniowo-wschodniej KZ  -  droga powiato-

wa nr 27 817, relacji Otmice - Kamieñ �l¹ski, klasy Z (zbiorcza).
2. Drogami publicznymi i wewnêtrznymi, znajduj¹cymi siê

w obszarze planu:
1) KL - droga powiatowa nr  27 867, relacji Tarnów Opol-

ski - Otmice, klasy L (lokalna), w wiêkszo�ci o nawierzchni grun-
towej, szeroko�æ istniej¹cego pasa drogowego 8 -15 m;

2) KD - drogi i ulice dojazdowe klasy D,  szeroko�ci istnie-
j¹cych  pasów drogowych  5 - 8 m, planowanych - 10 m;

3) KW - drogi wewnêtrzne gospodarcze (rolnicze, le�ne,
zak³adowe - technologiczne).

§ 16.1. W zakresie komunikacji drogowej plan ustala na-
stêpuj¹ce zmiany stanu istniej¹cego:

1) likwidacjê odcinka drogi powiatowej nr 27 867 Tarnów
Opolski - Otmice na odcinku biegn¹cym przez tereny planowa-
nej eksploatacji z³o¿a wapieni "Izbicko II",  oznaczone symbola-
mi GEp, Gop;

2) zmianê funkcji i klasy dróg wewnêtrznych KW na drogi
publiczne:

a) drogi wewnêtrznej �l¹skich Zak³adów Wapienniczych
"Opolwap" w Tarnowie Opolskim, w ci¹gu ul. Gen. A. Zawadz-
kiego w Otmicach na ulicê gminn¹ dojazdow¹ - KD (klasy D) o
szeroko�ci w liniach rozgraniczaj¹cych - 10 m,

b) drogi wewnêtrznej Polskich Kolei Pañstwowych w ci¹-
gu ul. Dworcowej w Otmicach na ulicê gminn¹ dojazdow¹ - KD
(klasy D) o szeroko�ci w liniach rozgraniczaj¹cych - 10 m,

c) drogi wewnêtrznej �l¹skich Zak³adów Wapienniczych
"Opolwap" w Tarnowie Opolskim, do kopalni wapienia "Kamieñ
�l¹ski" w Otmicach na drogê gminn¹ dojazdow¹ - KD (klasy D)
o szeroko�ci w liniach rozgraniczaj¹cych - 10 m (po zlikwidowa-
niu kopalni i zrealizowaniu w ramach rekultywacji parkingu pu-
blicznego, o którym mowa w § 9 ust. 2 pkt 4 lit. a);

3) odtworzenie systemu komunikacji drogowej (dróg do-
jazdowych KD i dróg wewnêtrznych KW) na rekultywowanych
terenach zak³adu górniczego - kopalni wapienia "Kamieñ �l¹-
ski", wed³ug ustaleñ rysunku planu,

4) remonty i modernizacje dróg publicznych, zmierzaj¹ce
do uzyskania parametrów ustalonych klas, normowanych prze-
pisem  szczególnym.

2. W liniach rozgraniczaj¹cych dróg publicznych nale¿y
prowadziæ, zgodnie z ustalon¹ klas¹ drogi i zwi¹zanymi z ni¹
parametrami:

a) ruch ko³owy,
b) ruch rowerowy (�cie¿ki rowerowe),
c) ruch pieszy,
d) rowy i urz¹dzenia odwadniaj¹ce,
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e) urz¹dzenia obs³ugi komunikacji zbiorowej,
f) infrastrukturê techniczn¹,
g) zieleñ przyuliczn¹.
3. Plan nie okre�la szczegó³owych rozwi¹zañ w zakresie

komunikacji drogowej.
4. Wyklucza siê masowy transport samochodowy kopalin

wydobytych i przetworzonych na obszarze planu - drogami bie-
gn¹cymi przez tereny zabudowane wsi Otmice i Nak³o.

 § 17. Plan wskazuje urz¹dzenia zwi¹zane z komunikacj¹
kolejow¹ - tory zak³adowej bocznicy kolejowej, po³¹czonej z lini¹
kolejow¹ Wroc³aw - Bytom, oraz dopuszcza ich remonty i rozbu-
dowê  na terenie przemys³u  P.

Rozdzia³ 5
Infrastruktura techniczna i komunalna

§ 18. Ustala siê zasady obs³ugi obszaru objêtego planem
w zakresie infrastruktury technicznej:

1. Zaopatrzenie w wodê:
1) dla celów bytowych, us³ugowych, technologicznych i

ochrony przeciwpo¿arowej - z istniej¹cych systemów zbiorowych:
a) z wodoci¹gu "Tarnów Opolski"  - na terenach P, MW w

Otmicach oraz MN, DG, UCk w Grabowie,
b) z wodoci¹gu "Izbicko - Otmice"  - na terenach  MN, DG/ZL  w

Otmicach oraz DG w Izbicku;
2) dla celów przemys³owych na terenie P - z  istniej¹cego

ujêcia zak³adowego  albo z wodoci¹gów zbiorowych, wymienio-
nych w punkcie 1.

2. Odprowadzenie �cieków, wód opadowych i kopalnia-
nych :

1) �cieków komunalnych - do wspólnej sieci grawitacyjno
- t³ocznej Gmin Izbicko i Tarnów Opolski z oczyszczalni¹ w Koso-
rowicach;

2) �cieków przemys³owych z terenów P, DG i UCk - do
sieci kanalizacyjnej, o której mowa w punkcie 1, po uprzednim
podczyszczeniu w urz¹dzeniach zak³adowych w przypadku prze-
kroczenia dopuszczalnych wska�ników zanieczyszczenia;

3) wód opadowych i roztopowych z terenów zainwestowa-
nych nie wymienionych w punkcie 4 - do istniej¹cej i projekto-
wanej kanalizacji deszczowej lub ogólnosp³awnej;

4) wód opadowych i roztopowych z terenów MN - do gruntu
w granicach dzia³ki;

5) wód pochodz¹cych z odwadniania kopalni wapienia
"Kamieñ �l¹ski" - kolektorem podziemnym i rowami otwartymi
do rzeki Suchej (p³yn¹cej na pó³noc od obszaru planu) lub w
inny sposób, okre�lony przez organ w³a�ciwy do wydania pozwo-
lenia wodnoprawnego, wymaganego przepisem szczególnym;

6) do czasu zrealizowania zbiorowego systemu kanaliza-
cji dopuszcza siê gromadzenie �cieków wymienionych w punk-
tach 1-3 w zbiornikach bezodp³ywowych i okresowy wywóz do
stacji zlewnych lub do oczyszczalni �cieków.

3. Zaopatrzenie w energiê elektryczn¹:
1) w  zakresie �rednich napiêæ - z GPZ Tarnów Opolski i

GPZ Strzelce Opolskie, istniej¹cymi liniami napowietrznymi
15 kV, oznaczonymi na rysunku planu symbolem  EE 15 kV oraz
zak³adow¹ sieci¹ napowietrzno - kablow¹ 6 kV na terenach  za-
k³adu górniczego "Kamieñ �l¹ski";

2) w zakresie niskich napiêæ - liniami napowietrznymi i
kablowymi z istniej¹cej stacji transformatorowej  15 /6/ 0,4 kV
"Otmice - Ogórek" na terenie oznaczonym symbolem P oraz
stacji  transformatorowych 15/04 kV, zlokalizowanych w Otmi-
cach i Nakle - poza granicami planu;

3) przewiduje siê rozbudowê sieci niskich napiêæ na
wszystkich obszarach projektowanego zainwestowania oraz re-
alizacjê nowych stacji transformatorowych  15 / 0,4 kV  na tere-
nach projektowanych inwestycji:

a) dzia³alno�ci gospodarczej DG i us³ug  UCk w Grabowie,
b) dzia³alno�ci gospodarczej DG/ZL w Otmicach,
c) przemys³u i sk³adów P.
4. Telekomunikacja - przewiduje siê utrzymanie wewnêtrz-

nej (zak³adowej) sieci telekomunikacyjnej na terenach objêtych
planem oraz rozbudowê i modernizacjê kablowych sieci abo-
nenckich.

5. Zaopatrzenie w energiê ciepln¹ - ogrzewanie z w³a-
snych �róde³ ciep³a, zalecane stosowanie wysokosprawnych,
niskoemisyjnych urz¹dzeñ grzewczych, zasilanych paliwami
gazowymi  i olejowymi.

§ 19. 1. Przewody podziemne sieci wodoci¹gowych, ka-
nalizacyjnych, elektroenergetycznych i telekomunikacyjnych oraz
napowietrzne linie elektroenergetyczne niskich napiêæ i teleko-
munikacyjne - nale¿y prowadziæ w pasach rozgraniczenia dróg -
na warunkach uzgodnionych z zarz¹dc¹ drogi, z uwzglêdnie-
niem ograniczeñ i zagro¿eñ powodowanych przez górnicze ro-
boty strza³owe, o których mowa w § 11.

2. Dopuszcza siê przeprowadzenie przewodów, o których
mowa w ust. 1, przez nieruchomo�ci gruntowe s¹siaduj¹ce z
drogami, je¿eli wymagaj¹ tego lokalne warunki; dotyczy to tak¿e
urz¹dzeñ i przewodów s³u¿¹cych odwadnianiu z³o¿a wapieni
"Izbicko II"  oraz  monitorowaniu stanu wód podziemnych.

§ 20. 1. W zakresie gospodarki odpadami sta³ymi ustala siê:
1) magazynowanie odpadów komunalnych w kontenerach

i pojemnikach dostarczanych przez  s³u¿by komunalne;
2) wywóz odpadów komunalnych na sk³adowisko lub do

spalarni odpadów - wyznaczonych w  gminnym planie gospo-
darki odpadami.

2. Postêpowanie z odpadami niebezpiecznymi oraz inny-
mi ni¿ niebezpieczne (z wyj¹tkiem komunalnych) -  zgodnie z
przepisem szczególnym.

Rozdzia³ 6
Rolnicza i le�na  przestrzeñ produkcyjna

§ 21. 1. Plan ustala obszary rolniczej przestrzeni produk-
cyjnej :   R - u¿ytki rolne.

2. Na terenach rolniczej przestrzeni produkcyjnej  obowi¹-
zuj¹ nastêpuj¹ce zasady zagospodarowania:

1) nale¿y zachowaæ podstawow¹ funkcjê terenów z mo¿li-
wo�ci¹ zmiany rodzaju i charakteru upraw;

2) dopuszcza siê budowê pojedyñczych obiektów s³u¿¹-
cych produkcji rolnej, z wy³¹czeniem gruntów rolnych klas I - IV
oraz z uwzglêdnieniem ograniczeñ i zagro¿eñ powodowanych
przez górnicze roboty strza³owe, o których mowa w § 11;

3) dopuszcza siê prowadzenie sieci napowietrznych i pod-
ziemnych infrastruktury technicznej oraz urz¹dzeñ im towarzy-
sz¹cych, w tym urz¹dzeñ i przewodów s³u¿¹cych odwadnianiu
z³o¿a wapieni "Izbicko II"  i monitorowaniu stanu wód podziem-
nych;

4) dopuszcza  siê wprowadzanie pojedynczych i szpalero-
wych zadrzewieñ i zakrzewieñ  �ródpolnych - nie zmieniaj¹cych
podstawowej funkcji terenu.

§ 22.1. Plan ustala obszary le�nej przestrzeni produkcyjnej:
1) LS  -  lasy o funkcji gospodarczej;
2) LZ  - tereny zalesieñ nieu¿ytków i gruntów rolnych ma³o

¿yznych; dopuszcza siê zalesianie tak¿e innych gruntów rolnych
klasy V i VI bez potrzeby zmiany ustaleñ planu.

2. Na terenach, o których mowa w ust. 1, obowi¹zuj¹ na-
stêpuj¹ce zasady zagospodarowania:

1) sk³ad gatunkowy planowanych zalesieñ dostosowaæ
do warunków siedliskowych i ro�linno�ci potencjalnej  obszaru
planu;
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2) u¿ytkowanie terenów LS i LZ powinno byæ zgodne z zasada-
mi hodowli lasu i realizowane wed³ug planów urz¹dzenia lasu;

3) dopuszcza siê budowê urz¹dzeñ i obiektów s³u¿¹cych
gospodarce le�nej z uwzglêdnieniem ograniczeñ i zagro¿eñ powo-
dowanych przez górnicze roboty strza³owe, o których mowa w § 11.

Rozdzia³ 7
Ochrona �rodowiska naturalnego i kulturowego

§ 23. Ustala siê generalne zasady ochrony �rodowiska
naturalnego, w szczególno�ci wód podziemnych, elementu naj-
bardziej zagro¿onego na  obszarze planu, znajduj¹cym siê  w
ca³o�ci w granicach obszaru najwy¿szej ochrony g³ównego zbior-
nika wód podziemnych (GZWP 333 Opole - Zawadzkie) oraz w
wiêkszo�ci w granicach strefy ochrony po�redniej ujêcia wód
podziemnych "Tarnów Opolski" :

1. Na ca³ym obszarze planu zakazuje siê:
a) lokalizowania przedsiêwziêæ mog¹cych znacz¹co od-

dzia³ywaæ na  �rodowisko wodne - z wyj¹tkiem kopalni wapienia
"Kamieñ �l¹ski",

b) rolniczego wykorzystania osadów �ciekowych oraz �cie-
ków z wyj¹tkiem gnojówki,  stosowanej okresowo bez u¿ycia
deszczowni �cieków,

c) wprowadzania �cieków do ziemi i wód powierzchniowych.
2. W granicach zewnêtrznego terenu ochrony po�redniej

ujêcia wód podziemnych "Tarnów Opolski", wskazanych na ry-
sunku planu, zakazuje siê ponadto:

a) sk³adowania materia³ów promieniotwórczych oraz ich
przechowywania,

b) sk³adowania sta³ych i p³ynnych odpadów niebezpiecz-
nych oraz innych ni¿ niebezpieczne i obojêtne,

c) stosowania �rodków ochrony ro�lin wymienionych w decyzji
Wojewody Opolskiego o ustanowieniu stref ochronnych ujêcia,

d) lokalizowania nowych ujêæ wody nie zwi¹zanych z wo-
doci¹giem "Tarnów Opolski" .

3. Wszelkie powierzchnie  zagro¿one zanieczyszczeniem
produktami ropopochodnymi i innymi substancjami szkodliwy-
mi, mog¹cymi przenikaæ do gruntu i wód podziemnych nale¿y
uszczelniæ i zabezpieczyæ przed sp³ywem zanieczyszczeñ na te-
reny przyleg³e.

4. Obiekty stacji paliw na terenach UCk w Grabowie nale-
¿y wyposa¿yæ w wewnêtrzn¹ sieæ kanalizacji deszczowo-prze-
mys³owej z separatorami paliw przed wprowadzeniem �cieków
do zewnêtrznej sieci kanalizacyjnej.

5. Sposób eksploatacji i odwadniania  z³o¿a wapieni "Izbic-
ko II"  nale¿y dostosowaæ do postanowieñ przewidywanego w
przepisie szczególnym rozporz¹dzenia w sprawie ustanowie-
nia obszarów ochronnych g³ównych zbiorników wód podziem-
nych, w których zasiêgu znajduje siê obszar planu: G.Z.W.P. 333
"Opole - Zawadzkie"  i  G.Z.W.P. 335 "Krapkowice - Strzelce Opol-
skie" oraz do warunków okre�lonych w pozwoleniu wodnopraw-
nym, o którym mowa w § 9 ust. 1 pkt 3.

6. Przed rozpoczêciem odwadniania z³o¿a i zrzutu wód z
kopalni wapienia "Kamieñ �l¹ski" oraz przed uruchomieniem
stacji paliw na terenie UCk nale¿y opracowaæ i wdro¿yæ system
monitorowania wp³ywu tych obiektów na stan i jako�æ wód pod-
ziemnych w ich otoczeniu.

§ 24. Wy³¹cza siê z wydobywania kopalin filar ochronny w
z³o¿u wapieni "Izbicko II", wyznaczony i wskazany na rysunku
planu w celu ochrony przyleg³ej zabudowy mieszkaniowej.

§ 25. 1. W granicach planu - na terenach GE, GO, P, DG/ZL
- wystêpuj¹ zagro¿one stanowiska ro�lin naczyniowych objê-
tych czê�ciow¹ ochron¹ gatunkow¹:  dziewiêæsi³u bez³odygo-
wego i centurii pospolitej.

2. Przed przyst¹pieniem do robót górniczych lub innych
mog¹cych spowodowaæ zniszczenie stanowisk ro�lin o których

mowa w ust. 1, zaleca siê przeniesienie  nadaj¹cych siê do tego
chronionych ro�lin do biotopów zastêpczych o podobnych wa-
runkach siedliskowych, lecz nie zagro¿onych eksploatacj¹ ko-
palin (np. na tereny GZ, na których zakoñczono wydobywanie
kopalin) - wybranych po konsultacji z Wojewódzkim Konserwa-
torem Przyrody.

§ 26. Ha³as docieraj¹cy do terenów oznaczonych w planie
symbolami MN, MW nie powinien przekraczaæ dopuszczalnych
poziomów okre�lonych w przepisie szczególnym dla terenów
przeznaczonych pod zabudowê mieszkaniow¹.

§ 27. Plan ustala  obiekt podlegaj¹ce ochronie konserwa-
torskiej - stanowisko archeologiczne na dzia³kach nr 1031 i 1032
w Izbicku (punkt osadniczy z okresu neolitu i �redniowiecza)
oznaczony na rysunku planu i w ewidencji numerem 10.

§ 28.1. O terminach i zakresie prowadzenia robót ziem-
nych, zwi¹zanych ze zdejmowaniem nadk³adu ze z³o¿a wapieni
"Izbicko II"  nale¿y z wyprzedzeniem powiadomiæ Wojewódzkie-
go Konserwatora Zabytków.

2. W przypadku stwierdzenia znalezisk archeologicznych
w trakcie prac górniczych i robót ziemnych nale¿y powiadomiæ
Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków i w³a�ciwy urz¹d gmi-
ny oraz podporz¹dkowaæ siê ich zaleceniom.

DZIA£ III
PRZEPISY  KOÑCOWE

§ 29. Prawne skutki realizacji ustaleñ planu w zakresie
górnictwa odkrywkowego oraz dzia³alno�ci towarzysz¹cej, w
szczególno�ci skutki szkód górniczych spowodowanych:

a) górniczymi robotami strza³owymi,
b) odwadnianiem z³o¿a wapieni,
 ponosi podmiot posiadaj¹cy koncesjê na wydobywanie

kopalin ze z³o¿a wapieni "Izbicko II".

§ 30. Zgodnie z art. 10 ust. 3 i art. 36 ust. 3 ustawy o
zagospodarowaniu przestrzennym ustala siê jednorazow¹ op³a-
tê od wzrostu warto�ci nieruchomo�ci dla terenów oznaczonych
symbolami: GEp, GOp, GEZ, GEZp - w  wysoko�ci  30 %,  dla
pozosta³ych terenów w wysoko�ci  0 %.

§ 31. W granicach obszaru planu trac¹ moc:
a) miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego

Gminy Izbicko, zatwierdzony uchwa³¹ Nr XXXIV/149/94 Rady
Gminy w Izbicku z dnia 25 maja 1994r. og³oszon¹ w Dzienniku
Urzêdowym Województwa Opolskiego z 1994r. Nr 21 poz.181
wraz z pó�n. zm.,

b) plan zagospodarowania przestrzennego Gminy Tarnów
Opolski, zatwierdzony uchwa³¹ Nr VI/42/90 Gminnej Rady Naro-
dowej w Tarnowie Opolskim z dnia 6 grudnia 1990 r. wraz z
pó�niejszymi   zmianami.

§ 32. Wykonanie uchwa³y w zakresie odnosz¹cym siê do
Gminy Tarnów Opolski powierza siê Wójtowi Gminy Tarnów
Opolski.

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

§ 34. Uchwa³a wchodzi w ¿ycie po up³ywie 14 dni od daty jej
og³oszenia w Dzienniku Urzêdowym Województwa Opolskiego.

Przewodnicz¹cy
Rady Gminy Tarnów Opolski

Jan Dambon
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