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2590
UCHWA£A Nr XIV/78/2004 RADY GMINY CZERMIN
z dnia 9 marca 2004 r.
w sprawie uchwalenia statutów So³ectw Gminy Czermin
Na podstawie art. 35 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca
1990 r. o samorz¹dzie gminnym (tekst jednolity Dz.U.
z 2001 r. Nr 142 poz. 1591 ze zmianami) Rada Gminy uchwala,
co nastêpuje:
§1. Ustala siê:
1) Statut So³ectwa Broniszewice za³¹cznik nr 1 do niniejszej
uchwa³y,
2) Statut So³ectwa Czemin za³¹cznik nr 2 do niniejszej uchwa³y,
3) Statut So³ectwa Grab za³¹cznik nr 3 do niniejszej uchwa³y,
4) Statut So³ectwa £êg za³¹cznik nr 4 do niniejszej uchwa³y,
5) Statut So³ectwa Mamoty za³¹cznik nr 5 do niniejszej
uchwa³y,
6) Statut So³ectwa Pieruchy za³¹cznik nr 6 do niniejszej
uchwa³y,
7) Statut So³ectwa Pieruszyce za³¹cznik nr 7 do niniejszej
uchwa³y,
8) Statut So³ectwa Psienie Ostrów za³¹cznik nr 8 do niniejszej
uchwa³y,

9) Statut So³ectwa Skrzypnia za³¹cznik nr 9 do niniejszej
uchwa³y,
10) Statut So³ectwa Strzydzew za³¹cznik nr 10 do niniejszej
uchwa³y,
11) Statut So³ectwa Wieczyn za³¹cznik nr 11 do niniejszej
uchwa³y,
12) Statut So³ectwa ¯ale za³¹cznik nr 12 do niniejszej uchwa³y,
13) Statut So³ectwa ¯biki za³¹cznik nr 13 do niniejszej uchwa³y,
14) Statut So³ectwa ¯egocin za³¹cznik nr 14 do niniejszej
uchwa³y.
§2. Wykonanie uchwa³y powierza siê Wójtowi Gminy.
§3. Traci moc uchwa³a Rady Gminy Nr III/26/94 z dnia 18
padziernika 1994 r. w sprawie przyjêcia Statutu So³ectwa.
§4. Uchwa³a wchodzi w ¿ycie po up³ywie 14 dni po
og³oszeniu w Dzienniku Urzêdowym Województwa Wielkopolskiego.

Przewodnicz¹cy
Rady Gminy Czermin
() Józef Libert

Za³¹cznik Nr 1
do Uchwa³y Nr XIV/78/04
Rady Gminy
z dnia 9 marca 2004 r.

STATUT SO£ECTWA BRONISZEWICE
ROZDZIA£ I
Postanowienia ogólne
§1. Statut okrela:

5. Zakres i formy kontroli oraz nadzoru organów Gminy nad
dzia³alnoci¹ organów so³ectwa.
§2. Ilekroæ w niniejszym Statucie jest mowa o:
1) Gminie  nale¿y przez to rozumieæ Gminê Czermin,

1. Nazwê i obszar so³ectwa.

2) Wójcie - nale¿y przez to rozumieæ Wójta Gminy Czermin,

2. Zasady i tryb wyborów organów so³ectwa.

3) Statucie  nale¿y przez to rozumieæ Statut So³ectwa Broniszewice.

3. Organizacjê i zadania organów so³ectwa.
4. Zakres zadañ przekazywanych So³ectwu przez Gminê oraz
sposób ich realizacji.

4) So³tysie  nale¿y przez to rozumieæ So³tysa wsi Broniszewice.
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5) Organach So³ectwa  nale¿y przez to rozumieæ zebranie
wiejskie, so³tysa i Radê So³eck¹ wsi Broniszewice.

ROZDZIA£ II
Nazwa i obszar so³ectwa
§3. 1. So³ectwo jest jednostk¹ pomocnicz¹ gminy, a ogó³
jej mieszkañców stanowi czêæ wspólnoty samorz¹dowej.
2. Nazw¹ so³ectwa jest: Broniszewice, zwane dalej So³ectwem.
§4. Zasady tworzenia, ³¹czenia, znoszenia So³ectwa okrela Statut Gminy.
ROZDZIA£ III
Zasady i tryb wyboru organów So³ectwa
§5. 1. Organami So³ectwa s¹:
1) Zebranie Wiejskie  jako organ uchwa³odawczy,
2) So³tys  jako organ wykonawczy,
*3) Rada So³ecka  jako organ wykonawczy.
2. So³tysem lub cz³onkiem Rady So³eckiej mo¿e byæ
ka¿dy mieszkaniec So³ectwa, posiadaj¹cy czynne prawo wyborcze.
*3. Zebranie Wiejskie mo¿e powo³aæ komisjê Rewizyjn¹
ustalaj¹c jej sk³ad liczbowy i osobowy oraz sposób wyboru.
§6. So³tys oraz Rada So³ecka wybierani s¹ przez zebranie
wiejskie na zasadach okrelonych w ustawie o samorz¹dzie
gminnym.
§7. 1. Kadencja organów So³ectwa trwa 4 lata.
2. Organy So³ectwa dzia³aj¹ do czasu wyborów nowych
organów.
3. Zebranie Wiejskie, na którym ma byæ dokonany wybór
organów So³ectwa, zwo³uje Wójt, okrelaj¹c dzieñ, miejsce
i godzinê zebrania. Zebranie prowadzi do czasu wyboru
przewodnicz¹cego zebrania So³tys poprzedniej kadencji.
§8. Organy wykonawcze So³ectwa s¹ obowi¹zane sk³adaæ
na wyborczym zebraniu wiejskim sprawozdanie ze swej dzia³alnoci za okres kadencji.
§9. 1. Dla dokonania wyboru So³tysa i Rady So³eckiej
niezbêdny jest udzia³ co najmniej 1/5 uprawnionych do g³osowania mieszkañców So³ectwa.
2. Liczbê uprawnionych mieszkañców So³ectwa, posiadaj¹cych czynne prawo wyborcze, podaje Wójt na podstawie
danych w ewidencji ludnoci.
3. Je¿eli w wyznaczonym terminie zebrania wiejskiego
nie ma wymaganej frekwencji, wybory przeprowadza siê
w drugim terminie tj. pó³ godziny po up³ywie pierwszego
terminu bez wzglêdu na liczbê obecnych na zebraniu.

§10. Przed przyst¹pieniem do g³osowania przewodnicz¹cy zebrania omawia zasady wyborcze, spe³nienie których jest
wymagane dla wa¿noci wyborów.
§11. 1. Wybory przeprowadza siê co najmniej 3 osobowa komisja skrutacyjna wybrana na zebraniu sporód uprawnionych do g³osowania.
2. Cz³onkiem komisji skrutacyjnej nie mo¿e byæ osoba
kandyduj¹ca do Organów So³ectwa.
3. Do zadañ komisji skrutacyjnej nale¿y:
1) przyjêcie zg³oszeñ kandydatów do organów So³ectwa,
2) przygotowanie kart do g³osowania w liczbie nie wiêkszej,
jak liczba uczestnicz¹cych w zebraniu, ostemplowanie kart
piecz¹tk¹ So³ectwa oraz przeprowadzenie g³osowania tajnego,
3) ustalenie i og³oszenie jego wyników,
4) sporz¹dzenie protoko³u o wynikach wyborów, który podpisuj¹ wszyscy cz³onkowie komisji oraz przewodnicz¹cy
zebrania,
5) protokó³ komisji skrutacyjnej i karty do g³osowania stanowi¹ za³¹cznik do protoko³u i s¹ przekazywane Wójtowi.
§12. 1. Wyboru So³tysa i cz³onków Rady So³eckiej przeprowadza siê oddzielnie, sporód nieograniczonej liczby kandydatów zg³aszanych bezporednio na zebraniu wiejskim.
2. So³tysem lub cz³onkiem Rady So³eckiej zostaje kandydat, który uzyska³ najwiêksz¹ liczbê wa¿nie oddanych g³osów.
3. Je¿eli dwóch lub wiêcej kandydatów otrzyma³o równa
iloæ g³osów, przewodnicz¹cy komisji skrutacyjnej nazwisko
i imiona tych kandydatów umieszcza oddzielnie w zamkniêtych kopertach, po czym jeden z cz³onków komisji skrutacyjnej dokonuje losowania.
§13. Wybory dla uzupe³nienia sk³adu Rady So³eckiej przeprowadza samodzielnie Zebranie Wiejskie, zwo³ane przez
So³tysa. So³tys niezw³ocznie informuje Wójta o dokonanym
wyborze uzupe³niaj¹cym, przedk³adaj¹c uchwa³ê Zebrania
Wiejskiego.
ROZDZIA£ IV
Organizacja i zadania organów So³ectwa
§14. Zebranie wiejskie zwo³uje So³tys z w³asnej inicjatywy lub na wniosek:
1) co najmniej 10% mieszkañców,
2) Rady So³eckiej,
3) Rady Gminy lub Wójta.
2. Zebranie Wiejskie odbywa siê w miarê potrzeb.
§15. 1. Zwo³uj¹c Zebranie Wiejskie So³tys ustala dzieñ,
godzinê i miejsce zebrania oraz proponowany porz¹dek obrad, informuj¹c o tym mieszkañców so³ectwa co najmniej na
3 dni przed terminem zebrania.
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2. Je¿eli Zebranie Wiejskie zwo³ywane jest na wniosek
Rady So³eckiej, Rady Gminy lub Wójta, organy te maj¹
obowi¹zek podaæ So³tysowi cel, dla którego zebranie ma byæ
zwo³ane.
§16. 1. Zebranie jest wa¿ne, gdy jego mieszkañcy zostali
o nim powiadomieni w sposób zwyczajowo przyjêty przez
So³ectwo.
2. Powiadomienie mieszkañców So³ectwa w sposób zwyczajowo przyjêty polega na wywieszeniu na tablicy og³oszeñ
So³ectwa i w innych publicznie dostêpnych dla mieszkañców
miejscach albo przekazywaniu pisemnej informacji z domu do
domu (tzw. kurenda).
§17. 1. Zebranie Wiejskie podejmuje uchwa³y w g³osowaniu jawnym zwyk³¹ wiêkszoci¹ g³osów, w przypadku
równej liczby g³osów rozstrzyga g³os przewodnicz¹cego zebrania.
*2. Zebranie wiejskie mo¿e postanowiæ o przeprowadzeniu g³osowania tajnego w innych sprawach ni¿ wybory organów So³ectwa.
§18. Zebranie Wiejskie w szczególnoci;
1) wybiera i odwo³uje So³tysa oraz Radê So³eck¹,
2) w miarê potrzeby uchwala roczny plan finansowo-rzeczowy So³ectwa oraz ustala programy dzia³ania,
3) wystêpuje z wnioskami do organów gminy w sprawie
zmiany granic So³ectwa lub powo³ania jednostki ni¿szego
rzêdu w ramach so³ectwa,
4) opiniuje w czêci dotycz¹cej So³ectwa, przedstawione do
konsultacji przez organy Gminy projekty aktów prawnych,
5) podejmuje uchwa³y w sprawach zwyk³ego zarz¹du mieniem komunalnym, oddanym So³ectwu w u¿ytkowanie:
przez zwyk³y zarz¹d nale¿y rozumieæ za³atwianie bie¿¹cych spraw zwi¹zanych ze zwyk³¹ eksploatacj¹ rzeczy
i utrzymanie jej w stanie nie pogorszonym w ramach
aktualnego jej przeznaczenia,
6) upowa¿nia organy wykonawcze So³ectwa do wydania
opinii w imieniu mieszkañców So³ectwa w okresie miêdzy
zebraniami,
7) inicjuje i podejmuje wspólne przedsiêwziêcia na rzecz
spo³ecznoci wiejskiej oraz wspólne zadania z innymi
so³ectwami,
8) podejmuje uchwa³y w sprawie dzia³ania wspólnych organów z s¹siaduj¹cymi so³ectwami,
9) rozpatruje sprawozdania z dzia³alnoci organów So³ectwa
i dokonuje oceny dzia³alnoci So³tysa i Rady,
10) zobowi¹zuje So³tysa do wyst¹pienia do Wójta lub Rady
Gminy z wnioskiem przygotowania projektu uchwa³y
w istotnych sprawach dotycz¹cych spo³ecznoci So³ectwa,
11) stanowi w innych sprawach dotycz¹cych dzia³ania i funkcjonowania So³ectwa.
§19. 1. Do zadañ So³tysa nale¿y w szczególnoci:
1) przygotowanie i zwo³ywanie zebrañ wiejskich,
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2) przygotowanie na zebranie wiejskie projektów rozstrzygniêæ i opinii,
3) wykonywanie uchwa³ zebrania wiejskiego,
4) wspó³dzia³anie z radnymi z okrêgu wyborczego, do którego nale¿y So³ectwo, w sprawach spo³ecznoci lokalnej,
5) wspó³dzia³anie z organizacjami samorz¹dowymi, stowarzyszeniami i instytucjami prowadz¹cymi dzia³alnoæ na
wsi (np. OSP, KGW, organizacje m³odzie¿owe),
6) reprezentowanie So³ectwa na zewn¹trz, w tym uczestniczenie w pracach Rady Gminy (bez prawa g³osowania)
oraz w naradach i spotkaniach organizowanych przez
Wójta,
7) informowanie mieszkañców so³ectwa o sprawach istotnych dla So³ectwa,
8) wystêpowanie z wnioskami do Wójta dotycz¹cymi potrzeb
So³ectwa i jego mieszkañców oraz podejmowanie dzia³añ
interwencyjnych w innych instytucjach,
9) za³atwianie innych spraw So³ectwa na podstawie upowa¿nienia zebrania wiejskiego,
10) przechowywanie dokumentacji so³ectwa i przekazywanie
do Wójta dokumentów maj¹cych wartoæ historyczn¹,
podlegaj¹cych archiwizowaniu,
11) wykonywanie funkcji z zakresu administracji publicznej na
podstawie upowa¿nienia Wójta.
2. W razie niemo¿noci pe³nienia obowi¹zków So³tysa
zastêpuje go upowa¿niony cz³onek Rady So³eckiej, wskazany
przez So³tysa.
§20. 1. Rada So³ecka sk³ada siê z 7 osób.
*2. So³tys wchodzi w sk³ad Rady So³eckiej.
*3. Rada So³ecka bezporednio po jej wyborze, wybiera
ze swego grona przewodnicz¹cego Rady.
§21. 1. Do zadañ Rady So³eckiej nale¿y w szczególnoci:
1) udzielanie pomocy so³tysowi w opracowaniu projektu
rocznego planu rzeczowo-finansowego oraz projektów
programów pracy So³ectwa i przedk³adanie ich do uchwalenia przez zebranie wiejskie,
2) wystêpowanie z inicjatywami dotycz¹cymi udzia³u mieszkañców w rozwi¹zywaniu problemów So³ectwa i realizacji
jego zadañ,
3) organizowanie wykonania uchwa³ zebrania wiejskiego oraz
kontrola ich realizacji,
4) w ramach udzielonych upowa¿nieñ, wydawanie opinii
w imieniu mieszkañców w sprawach dotycz¹cych So³ectwa, w okresie miêdzy zebraniami,
5) sk³adanie - wspólnie z So³tysem, sprawozdañ z dzia³alnoci So³ectwa za okres kadencji,
6) informowanie zebrania wiejskiego o czynnociach podejmowanych w okresach miêdzy zebraniami, a w szczególnoci:
a) opiniach wydanych w imieniu mieszkañców So³ectwa,
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*b) realizacji uchwa³ zebrania wiejskiego,
c) wp³ywach i wydatkach realizowanych ze rodków finansowych So³ectwa,
d) innych dzia³aniach maj¹cych istotne znaczenie dla
mieszkañców wsi,
7) wspó³dzia³anie z organami Gminy w sprawach So³ectwa.
*2. Pracami Rady So³eckiej kieruje jej przewodnicz¹cy,
który zwo³uje zebranie Rady, ustala im porz¹dek obrad i im
przewodniczy.
*3. Rada So³ecka wyra¿a swoje stanowisko w formie
uchwa³ podejmowanych zwyk³¹ wiêkszoci¹ g³osów.
*4. Uchwa³y Rady So³eckiej podpisuje jej przewodnicz¹cy.

Zebranie Wiejskie w obecnoci co najmniej 50% uprawnionych do g³osowania mieszkañców So³ectwa.
2. Do Zebrania Wiejskiego w celu odwo³ania So³tysa
i Rady So³eckiej stosuje siê odpowiednie przepisy o przeprowadzeniu g³osowania dla wyboru So³tysa i Rady So³eckiej.
3. Je¿eli wniosek o odwo³anie So³tysa i Rady So³eckiej
nie uzyska³ wymaganej wiêkszoci g³osów, kolejny wniosek
o odwo³anie mo¿e byæ zg³oszony nie wczeniej ni¿ po up³ywie
6 miesiêcy od daty poprzedniego zg³oszenia, z zastosowaniem trybu podanego w §23 i 24 ust. 1 i 2.
§25. Rezygnacja z pe³nionej funkcji So³tysa lub cz³onka
Rady So³eckiej nast¹piæ mo¿e wy³¹cznie w formie owiadczenia woli z³o¿onego osobicie wobec Zebrania Wiejskiego.

*§22. Je¿eli Zebranie Wiejskie postanowi o powo³aniu
Komisji Rewizyjnej, do jej zadañ nale¿y w szczególnoci:

ROZDZIA£ VI

1) kontrola dzia³alnoci so³tysa i Rady So³eckiej oraz gospodarki funduszami i maj¹tkiem So³ectwa,
2) przedstawienie zebraniu wiejskiemu sprawozdañ ze swej
dzia³alnoci,
3) dokonanie oceny projektu finansowo-rzeczowego, sprawozdañ z jego wykonania i przedstawienie Radzie So³eckiej swoich wniosków,
4) w razie stwierdzenia w zarz¹dzaniu funduszami oraz
maj¹tkiem So³ectwa niezgodnoci ze statutem lub przepisami prawnymi - niezw³oczne informowanie o tym Rady
So³eckiej i Wójta.
ROZDZIA£ V
Odwo³anie So³tysa i Rady So³eckiej
§23. 1. Zebranie Wiejskie mo¿e odwo³aæ So³tysa, Radê
So³eck¹ lub poszczególnych jej cz³onków jedynie na pisemny
wniosek 1/5 mieszkañców So³ectwa uprawnionych do udzia³u
w Zebraniu Wiejskim, z³o¿ony do Wójta Gminy.
2. Wójt Gminy zobowi¹zany jest powiadomiæ Zebranie
Wiejskie w przedmiocie rozpatrzenia wniosku w terminie 14
dni od daty otrzymania wniosku.
§24. 1. Odwo³anie So³tysa i Rady So³eckiej nast¹piæ mo¿e
w g³osowaniu tajnym, bezwzglêdn¹ wiêkszoci¹ g³osów przez

Postanowienia koñcowe
§26. Zewnêtrzny nadzór i kontrolê dzia³alnoci gospodarczej i finansowej So³ectwa sprawuje Wójt Gminy.
§27. 1. Wszystkie przys³uguj¹ce dotychczas mieszkañcom wsi prawa w³asnoci, u¿ytkowania lub inne prawa rzeczowe i maj¹tkowe, zwane dalej mieniem gminnym, pozostaj¹ nienaruszone.
*2. Na sprzeda¿ budynków u¿ytecznoci publicznej (sal
wiejskich, wietlic) oraz ich wydzier¿awiania wymagana jest
zgoda Zebrania Wiejskiego w obecnoci co najmniej 50%
uprawnionych do g³osowania mieszkañców So³ectwa.
§28. 1. So³ectwo u¿ywa piecz¹tki nag³ówkowej o treci:
So³ectwo Broniszewice.
Gmina Czermin
2. So³tys u¿ywa piecz¹tki podpisowej o treci:
SO£TYS
imiê i nazwisko
§29. Zmiany statutu nastêpuj¹ w trybie przepisów o jego
nadaniu.
§30. Postanowienia Statutu wchodz¹ w ¿ycie w terminie
okrelonym w uchwale Rady Gminy.
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Za³¹cznik Nr 2
do Uchwa³y Nr XIV/78/04
Rady Gminy
z dnia 9 marca 2004 r.

STATUT SO£ECTWA CZERMIN
ROZDZIA£ I
Postanowienia ogólne
§1. Statut okrela:
1. Nazwê i obszar so³ectwa.
2. Zasady i tryb wyborów organów so³ectwa.
3. Organizacjê i zadania organów so³ectwa.
4. Zakres zadañ przekazywanych So³ectwu przez Gminê oraz
sposób ich realizacji.
5. Zakres i formy kontroli oraz nadzoru organów Gminy nad
dzia³alnoci¹ organów so³ectwa.
§2. Ilekroæ w niniejszym Statucie jest mowa o:
1) Gminie  nale¿y przez to rozumieæ Gminê Czermin,
2) Wójcie - nale¿y przez to rozumieæ Wójta Gminy Czermin,
3) Statucie  nale¿y przez to rozumieæ Statut So³ectwa Czermin,
4) So³tysie  nale¿y przez to rozumieæ So³tysa wsi Czermin,
5) Organach So³ectwa  nale¿y przez to rozumieæ zebranie
wiejskie, so³tysa i Radê So³eck¹ wsi Czermin.
ROZDZIA£ II
Nazwa i obszar so³ectwa
§3. 1. So³ectwo jest jednostk¹ pomocnicz¹ gminy, a ogó³
jej mieszkañców stanowi czêæ wspólnoty samorz¹dowej.
2. Nazw¹ so³ectwa jest: Czermin, zwane dalej So³ectwem.
§4. Zasady tworzenia, ³¹czenia, znoszenia So³ectwa okrela Statut Gminy.
ROZDZIA£ III
Zasady i tryb wyboru organów So³ectwa

*3. Zebranie Wiejskie mo¿e powo³aæ komisjê Rewizyjn¹
ustalaj¹c jej sk³ad liczbowy i osobowy oraz sposób wyboru.
§6. So³tys oraz Rada So³ecka wybierani s¹ przez zebranie
wiejskie na zasadach okrelonych w ustawie o samorz¹dzie
gminnym.
§7. 1. Kadencja organów So³ectwa trwa 4 lata.
2. Organy So³ectwa dzia³aj¹ do czasu wyborów nowych
organów.
3. Zebranie Wiejskie, na którym ma byæ dokonany wybór
organów So³ectwa, zwo³uje Wójt, okrelaj¹c dzieñ, miejsce
i godzinê zebrania. Zebranie prowadzi do czasu wyboru
przewodnicz¹cego zebrania So³tys poprzedniej kadencji.
§8. Organy wykonawcze So³ectwa s¹ obowi¹zane sk³adaæ
na wyborczym zebraniu wiejskim sprawozdanie ze swej dzia³alnoci za okres kadencji.
§9. 1. Dla dokonania wyboru So³tysa i Rady So³eckiej
niezbêdny jest udzia³ co najmniej 1/5 uprawnionych do g³osowania mieszkañców So³ectwa.
2. Liczbê uprawnionych mieszkañców So³ectwa, posiadaj¹cych czynne prawo wyborcze, podaje Wójt na podstawie
danych w ewidencji ludnoci.
3. Je¿eli w wyznaczonym terminie zebrania wiejskiego
nie ma wymaganej frekwencji, wybory przeprowadza siê
w drugim terminie tj. pó³ godziny po up³ywie pierwszego
terminu bez wzglêdu na liczbê obecnych na zebraniu.
§10. Przed przyst¹pieniem do g³osowania przewodnicz¹cy zebrania omawia zasady wyborcze, spe³nienie których jest
wymagane dla wa¿noci wyborów.
§11. 1. Wybory przeprowadza siê co najmniej 3 osobowa komisja skrutacyjna wybrana na zebraniu sporód uprawnionych do g³osowania.
2. Cz³onkiem komisji skrutacyjnej nie mo¿e byæ osoba
kandyduj¹ca do Organów So³ectwa.
3. Do zadañ komisji skrutacyjnej nale¿y:
1) przyjêcie zg³oszeñ kandydatów do organów So³ectwa,

1) Zebranie Wiejskie  jako organ uchwa³odawczy,

2) przygotowanie kart do g³osowania w liczbie nie wiêkszej,
jak liczba uczestnicz¹cych w zebraniu, ostemplowanie kart
piecz¹tk¹ So³ectwa oraz przeprowadzenie g³osowania tajnego,

2) So³tys  jako organ wykonawczy,

3) ustalenie i og³oszenie jego wyników,

§5. 1. Organami So³ectwa s¹:

*3) Rada So³ecka  jako organ wykonawczy.
2. So³tysem lub cz³onkiem Rady So³eckiej mo¿e byæ
ka¿dy mieszkaniec So³ectwa, posiadaj¹cy czynne prawo wyborcze.

4) sporz¹dzenie protoko³u o wynikach wyborów, który podpisuj¹ wszyscy cz³onkowie komisji oraz przewodnicz¹cy
zebrania,
5) protokó³ komisji skrutacyjnej i karty do g³osowania stanowi¹ za³¹cznik do protoko³u i s¹ przekazywane Wójtowi.
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§12. 1. Wyboru So³tysa i cz³onków Rady So³eckiej przeprowadza siê oddzielnie, sporód nieograniczonej liczby kandydatów zg³aszanych bezporednio na zebraniu wiejskim.
2. So³tysem lub cz³onkiem Rady So³eckiej zostaje kandydat, który uzyska³ najwiêksz¹ liczbê wa¿nie oddanych g³osów.
3. Je¿eli dwóch lub wiêcej kandydatów otrzyma³o równa
iloæ g³osów, przewodnicz¹cy komisji skrutacyjnej nazwisko
i imiona tych kandydatów umieszcza oddzielnie w zamkniêtych kopertach, po czym jeden z cz³onków komisji skrutacyjnej dokonuje losowania.
§13. Wybory dla uzupe³nienia sk³adu Rady So³eckiej przeprowadza samodzielnie Zebranie Wiejskie, zwo³ane przez
So³tysa. So³tys niezw³ocznie informuje Wójta o dokonanym
wyborze uzupe³niaj¹cym, przedk³adaj¹c uchwa³ê Zebrania
Wiejskiego.
ROZDZIA£ IV
Organizacja i zadania organów So³ectwa
§14. Zebranie wiejskie zwo³uje So³tys z w³asnej inicjatywy lub na wniosek:
1) co najmniej 10% mieszkañców,
2) Rady So³eckiej,
3) Rady Gminy lub Wójta.
2. Zebranie Wiejskie odbywa siê w miarê potrzeb.
§15. 1. Zwo³uj¹c Zebranie Wiejskie So³tys ustala dzieñ,
godzinê i miejsce zebrania oraz proponowany porz¹dek obrad, informuj¹c o tym mieszkañców so³ectwa co najmniej na
3 dni przed terminem zebrania.
2. Je¿eli Zebranie Wiejskie zwo³ywane jest na wniosek
Rady So³eckiej, Rady Gminy lub Wójta, organy te maj¹
obowi¹zek podaæ So³tysowi cel, dla którego zebranie ma byæ
zwo³ane.
§16. 1. Zebranie jest wa¿ne, gdy jego mieszkañcy zostali
o nim powiadomieni w sposób zwyczajowo przyjêty przez
So³ectwo.
2. Powiadomienie mieszkañców So³ectwa w sposób zwyczajowo przyjêty polega na wywieszeniu na tablicy og³oszeñ
So³ectwa i w innych publicznie dostêpnych dla mieszkañców
miejscach albo przekazywaniu pisemnej informacji z domu do
domu (tzw. kurenda).
§17. 1. Zebranie Wiejskie podejmuje uchwa³y w g³osowaniu jawnym zwyk³¹ wiêkszoci¹ g³osów, w przypadku
równej liczby g³osów rozstrzyga g³os przewodnicz¹cego zebrania.
*2. Zebranie wiejskie mo¿e postanowiæ o przeprowadzeniu g³osowania tajnego w innych sprawach ni¿ wybory organów So³ectwa.
§18. Zebranie Wiejskie w szczególnoci;
1) wybiera i odwo³uje So³tysa oraz Radê So³eck¹,
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2) w miarê potrzeby uchwala roczny plan finansowo-rzeczowy So³ectwa oraz ustala programy dzia³ania,
3) wystêpuje z wnioskami do organów gminy w sprawie
zmiany granic So³ectwa lub powo³ania jednostki ni¿szego
rzêdu w ramach so³ectwa,
4) opiniuje w czêci dotycz¹cej So³ectwa, przedstawione do
konsultacji przez organy Gminy projekty aktów prawnych,
5) podejmuje uchwa³y w sprawach zwyk³ego zarz¹du mieniem komunalnym, oddanym So³ectwu w u¿ytkowanie:
przez zwyk³y zarz¹d nale¿y rozumieæ za³atwianie bie¿¹cych spraw zwi¹zanych ze zwyk³¹ eksploatacj¹ rzeczy
i utrzymanie jej w stanie nie pogorszonym w ramach
aktualnego jej przeznaczenia,
6) upowa¿nia organy wykonawcze So³ectwa do wydania
opinii w imieniu mieszkañców So³ectwa w okresie miêdzy
zebraniami,
7) inicjuje i podejmuje wspólne przedsiêwziêcia na rzecz
spo³ecznoci wiejskiej oraz wspólne zadania z innymi
so³ectwami,
8) podejmuje uchwa³y w sprawie dzia³ania wspólnych organów z s¹siaduj¹cymi so³ectwami,
9) rozpatruje sprawozdania z dzia³alnoci organów So³ectwa
i dokonuje oceny dzia³alnoci So³tysa i Rady,
10) zobowi¹zuje So³tysa do wyst¹pienia do Wójta lub Rady
Gminy z wnioskiem przygotowania projektu uchwa³y
w istotnych sprawach dotycz¹cych spo³ecznoci So³ectwa,
11) stanowi w innych sprawach dotycz¹cych dzia³ania i funkcjonowania So³ectwa.
§19. 1. Do zadañ So³tysa nale¿y w szczególnoci:
1) przygotowanie i zwo³ywanie zebrañ wiejskich,
2) przygotowanie na zebranie wiejskie projektów rozstrzygniêæ i opinii,
3) wykonywanie uchwa³ zebrania wiejskiego,
4) wspó³dzia³anie z radnymi z okrêgu wyborczego, do którego nale¿y So³ectwo, w sprawach spo³ecznoci lokalnej,
5) wspó³dzia³anie z organizacjami samorz¹dowymi, stowarzyszeniami i instytucjami prowadz¹cymi dzia³alnoæ na
wsi (np. OSP, KGW, organizacje m³odzie¿owe),
6) reprezentowanie So³ectwa na zewn¹trz, w tym uczestniczenie w pracach Rady Gminy (bez prawa g³osowania)
oraz w naradach i spotkaniach organizowanych przez
Wójta,
7) informowanie mieszkañców so³ectwa o sprawach istotnych dla So³ectwa,
8) wystêpowanie z wnioskami do Wójta dotycz¹cymi potrzeb
So³ectwa i jego mieszkañców oraz podejmowanie dzia³añ
interwencyjnych w innych instytucjach,
9) za³atwianie innych spraw So³ectwa na podstawie upowa¿nienia zebrania wiejskiego,
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10) przechowywanie dokumentacji so³ectwa i przekazywanie
do Wójta dokumentów maj¹cych wartoæ historyczn¹,
podlegaj¹cych archiwizowaniu,
11) wykonywanie funkcji z zakresu administracji publicznej na
podstawie upowa¿nienia Wójta.
2. W razie niemo¿noci pe³nienia obowi¹zków So³tysa
zastêpuje go upowa¿niony cz³onek Rady So³eckiej, wskazany
przez So³tysa.
§20. 1. Rada So³ecka sk³ada siê z 5 osób.
*2. So³tys wchodzi w sk³ad Rady So³eckiej.
*3. Rada So³ecka bezporednio po jej wyborze, wybiera
ze swego grona przewodnicz¹cego Rady.
§21. 1. Do zadañ Rady So³eckiej nale¿y w szczególnoci:
1) udzielanie pomocy so³tysowi w opracowaniu projektu
rocznego planu rzeczowo-finansowego oraz projektów
programów pracy So³ectwa i przedk³adanie ich do uchwalenia przez zebranie wiejskie,
2) wystêpowanie z inicjatywami dotycz¹cymi udzia³u mieszkañców w rozwi¹zywaniu problemów So³ectwa i realizacji
jego zadañ,
3) organizowanie wykonania uchwa³ zebrania wiejskiego oraz
kontrola ich realizacji,
4) w ramach udzielonych upowa¿nieñ, wydawanie opinii
w imieniu mieszkañców w sprawach dotycz¹cych So³ectwa, w okresie miêdzy zebraniami,
5) sk³adanie - wspólnie z So³tysem, sprawozdañ z dzia³alnoci So³ectwa za okres kadencji,
6) informowanie zebrania wiejskiego o czynnociach podejmowanych w okresach miêdzy zebraniami, a w szczególnoci:
a) opiniach wydanych w imieniu mieszkañców So³ectwa,
*b) realizacji uchwa³ zebrania wiejskiego,
c) wp³ywach i wydatkach realizowanych ze rodków finansowych So³ectwa,
d) innych dzia³aniach maj¹cych istotne znaczenie dla
mieszkañców wsi,
7) wspó³dzia³anie z organami Gminy w sprawach So³ectwa.
*2. Pracami Rady So³eckiej kieruje jej przewodnicz¹cy,
który zwo³uje zebranie Rady, ustala im porz¹dek obrad i im
przewodniczy.
*3. Rada So³ecka wyra¿a swoje stanowisko w formie
uchwa³ podejmowanych zwyk³¹ wiêkszoci¹ g³osów.
cy.
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*4. Uchwa³y Rady So³eckiej podpisuje jej przewodnicz¹-

*§22. Je¿eli Zebranie Wiejskie postanowi o powo³aniu
Komisji Rewizyjnej, do jej zadañ nale¿y w szczególnoci:
1) kontrola dzia³alnoci so³tysa i Rady So³eckiej oraz gospodarki funduszami i maj¹tkiem So³ectwa,

2) przedstawienie zebraniu wiejskiemu sprawozdañ ze swej
dzia³alnoci,
3) dokonanie oceny projektu finansowo-rzeczowego, sprawozdañ z jego wykonania i przedstawienie Radzie So³eckiej swoich wniosków,
4) w razie stwierdzenia w zarz¹dzaniu funduszami oraz
maj¹tkiem So³ectwa niezgodnoci ze statutem lub przepisami prawnymi - niezw³oczne informowanie o tym Rady
So³eckiej i Wójta.
ROZDZIA£ V
Odwo³anie So³tysa i Rady So³eckiej
§23. 1. Zebranie Wiejskie mo¿e odwo³aæ So³tysa, Radê
So³eck¹ lub poszczególnych jej cz³onków jedynie na pisemny
wniosek 1/5 mieszkañców So³ectwa uprawnionych do udzia³u
w Zebraniu Wiejskim, z³o¿ony do Wójta Gminy.
2. Wójt Gminy zobowi¹zany jest powiadomiæ Zebranie
Wiejskie w przedmiocie rozpatrzenia wniosku w terminie 14
dni od daty otrzymania wniosku.
§24. 1. Odwo³anie So³tysa i Rady So³eckiej nast¹piæ mo¿e
w g³osowaniu tajnym, bezwzglêdn¹ wiêkszoci¹ g³osów przez
Zebranie Wiejskie w obecnoci co najmniej 50% uprawnionych do g³osowania mieszkañców So³ectwa.
2. Do Zebrania Wiejskiego w celu odwo³ania So³tysa
i Rady So³eckiej stosuje siê odpowiednie przepisy o przeprowadzeniu g³osowania dla wyboru So³tysa i Rady So³eckiej.
3. Je¿eli wniosek o odwo³anie So³tysa i Rady So³eckiej
nie uzyska³ wymaganej wiêkszoci g³osów, kolejny wniosek
o odwo³anie mo¿e byæ zg³oszony nie wczeniej ni¿ po up³ywie
6 miesiêcy od daty poprzedniego zg³oszenia, z zastosowaniem trybu podanego w §23 i 24 ust. 1 i 2.
§25. Rezygnacja z pe³nionej funkcji So³tysa lub cz³onka
Rady So³eckiej nast¹piæ mo¿e wy³¹cznie w formie owiadczenia woli z³o¿onego osobicie wobec Zebrania Wiejskiego.
ROZDZIA£ VI
Postanowienia koñcowe
§26. Zewnêtrzny nadzór i kontrolê dzia³alnoci gospodarczej i finansowej So³ectwa sprawuje Wójt Gminy.
§27. 1. Wszystkie przys³uguj¹ce dotychczas mieszkañcom wsi prawa w³asnoci, u¿ytkowania lub inne prawa rzeczowe i maj¹tkowe, zwane dalej mieniem gminnym, pozostaj¹ nienaruszone.
*2. Na sprzeda¿ budynków u¿ytecznoci publicznej (sal
wiejskich, wietlic) oraz ich wydzier¿awiania wymagana jest
zgoda Zebrania Wiejskiego w obecnoci co najmniej 50%
uprawnionych do g³osowania mieszkañców So³ectwa.
§28. 1. So³ectwo u¿ywa piecz¹tki nag³ówkowej o treci:
So³ectwo Czermin
Gmina Czermin
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2. So³tys u¿ywa piecz¹tki podpisowej o treci:
SO£TYS

§29. Zmiany statutu nastêpuj¹ w trybie przepisów o jego
nadaniu.
§30. Postanowienia Statutu wchodz¹ w ¿ycie w terminie
okrelonym w uchwale Rady Gminy.

imiê i nazwisko

Za³¹cznik Nr 3
do Uchwa³y Nr XIV/78/04
Rady Gminy
z dnia 9 marca 2004 r.

STATUT SO£ECTWA GRAB
ROZDZIA£ I
Postanowienia ogólne
§1. Statut okrela:
1. Nazwê i obszar so³ectwa.
2. Zasady i tryb wyborów organów so³ectwa.
3. Organizacjê i zadania organów so³ectwa.
4. Zakres zadañ przekazywanych So³ectwu przez Gminê oraz
sposób ich realizacji.
5. Zakres i formy kontroli oraz nadzoru organów Gminy nad
dzia³alnoci¹ organów so³ectwa.
§2. Ilekroæ w niniejszym Statucie jest mowa o:
1) Gminie  nale¿y przez to rozumieæ Gminê Czermin,
2) Wójcie - nale¿y przez to rozumieæ Wójta Gminy Czermin,
3) Statucie  nale¿y przez to rozumieæ Statut So³ectwa Grab,
4) So³tysie  nale¿y przez to rozumieæ So³tysa wsi Grab,

1) Zebranie Wiejskie  jako organ uchwa³odawczy,
2) So³tys  jako organ wykonawczy,
*3) Rada So³ecka  jako organ wykonawczy.
2. So³tysem lub cz³onkiem Rady So³eckiej mo¿e byæ
ka¿dy mieszkaniec So³ectwa, posiadaj¹cy czynne prawo wyborcze.
*3. Zebranie Wiejskie mo¿e powo³aæ komisjê Rewizyjn¹
ustalaj¹c jej sk³ad liczbowy i osobowy oraz sposób wyboru.
§6. So³tys oraz Rada So³ecka wybierani s¹ przez zebranie
wiejskie na zasadach okrelonych w ustawie o samorz¹dzie
gminnym.
§7. 1. Kadencja organów So³ectwa trwa 4 lata.
2. Organy So³ectwa dzia³aj¹ do czasu wyborów nowych
organów.
3. Zebranie Wiejskie, na którym ma byæ dokonany wybór
organów So³ectwa, zwo³uje Wójt, okrelaj¹c dzieñ, miejsce
i godzinê zebrania. Zebranie prowadzi do czasu wyboru
przewodnicz¹cego zebrania So³tys poprzedniej kadencji.

5) Organach So³ectwa  nale¿y przez to rozumieæ zebranie
wiejskie, so³tysa i Radê So³eck¹ wsi Grab.

§8. Organy wykonawcze So³ectwa s¹ obowi¹zane sk³adaæ
na wyborczym zebraniu wiejskim sprawozdanie ze swej dzia³alnoci za okres kadencji.

ROZDZIA£ II

§9. 1. Dla dokonania wyboru So³tysa i Rady So³eckiej
niezbêdny jest udzia³ co najmniej 1/5 uprawnionych do g³osowania mieszkañców So³ectwa.

Nazwa i obszar so³ectwa
§3. 1. So³ectwo jest jednostk¹ pomocnicz¹ gminy, a ogó³
jej mieszkañców stanowi czêæ wspólnoty samorz¹dowej.
2. Nazw¹ so³ectwa jest: Grab, zwane dalej So³ectwem.
§4. Zasady tworzenia, ³¹czenia, znoszenia So³ectwa okrela Statut Gminy.
ROZDZIA£ III
Zasady i tryb wyboru organów So³ectwa
§5. 1. Organami So³ectwa s¹:

2. Liczbê uprawnionych mieszkañców So³ectwa, posiadaj¹cych czynne prawo wyborcze, podaje Wójt na podstawie
danych w ewidencji ludnoci.
3. Je¿eli w wyznaczonym terminie zebrania wiejskiego
nie ma wymaganej frekwencji, wybory przeprowadza siê
w drugim terminie tj. pó³ godziny po up³ywie pierwszego
terminu bez wzglêdu na liczbê obecnych na zebraniu.
§10. Przed przyst¹pieniem do g³osowania przewodnicz¹cy zebrania omawia zasady wyborcze, spe³nienie których jest
wymagane dla wa¿noci wyborów.
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§11. 1. Wybory przeprowadza siê co najmniej 3 osobowa komisja skrutacyjna wybrana na zebraniu sporód uprawnionych do g³osowania.

§16. 1. Zebranie jest wa¿ne, gdy jego mieszkañcy zostali
o nim powiadomieni w sposób zwyczajowo przyjêty przez
So³ectwo.

2. Cz³onkiem komisji skrutacyjnej nie mo¿e byæ osoba
kandyduj¹ca do Organów So³ectwa.

1) przyjêcie zg³oszeñ kandydatów do organów So³ectwa,

2. Powiadomienie mieszkañców So³ectwa w sposób zwyczajowo przyjêty polega na wywieszeniu na tablicy og³oszeñ
So³ectwa i w innych publicznie dostêpnych dla mieszkañców
miejscach albo przekazywaniu pisemnej informacji z domu do
domu (tzw. kurenda).

2) przygotowanie kart do g³osowania w liczbie nie wiêkszej,
jak liczba uczestnicz¹cych w zebraniu, ostemplowanie kart
piecz¹tk¹ So³ectwa oraz przeprowadzenie g³osowania tajnego,

§17. 1. Zebranie Wiejskie podejmuje uchwa³y w g³osowaniu jawnym zwyk³¹ wiêkszoci¹ g³osów, w przypadku
równej liczby g³osów rozstrzyga g³os przewodnicz¹cego zebrania.

3) ustalenie i og³oszenie jego wyników,

*2. Zebranie wiejskie mo¿e postanowiæ o przeprowadzeniu g³osowania tajnego w innych sprawach ni¿ wybory organów So³ectwa.

3. Do zadañ komisji skrutacyjnej nale¿y:

4) sporz¹dzenie protoko³u o wynikach wyborów, który podpisuj¹ wszyscy cz³onkowie komisji oraz przewodnicz¹cy
zebrania,
5) protokó³ komisji skrutacyjnej i karty do g³osowania stanowi¹ za³¹cznik do protoko³u i s¹ przekazywane Wójtowi.
§12. 1. Wyboru So³tysa i cz³onków Rady So³eckiej przeprowadza siê oddzielnie, sporód nieograniczonej liczby kandydatów zg³aszanych bezporednio na zebraniu wiejskim.
2. So³tysem lub cz³onkiem Rady So³eckiej zostaje kandydat, który uzyska³ najwiêksz¹ liczbê wa¿nie oddanych g³osów.
3. Je¿eli dwóch lub wiêcej kandydatów otrzyma³o równa
iloæ g³osów, przewodnicz¹cy komisji skrutacyjnej nazwisko
i imiona tych kandydatów umieszcza oddzielnie w zamkniêtych kopertach, po czym jeden z cz³onków komisji skrutacyjnej dokonuje losowania.
§13. Wybory dla uzupe³nienia sk³adu Rady So³eckiej przeprowadza samodzielnie Zebranie Wiejskie, zwo³ane przez
So³tysa. So³tys niezw³ocznie informuje Wójta o dokonanym
wyborze uzupe³niaj¹cym, przedk³adaj¹c uchwa³ê Zebrania
Wiejskiego.
ROZDZIA£ IV
Organizacja i zadania organów So³ectwa
§14. Zebranie wiejskie zwo³uje So³tys z w³asnej inicjatywy lub na wniosek:
1) co najmniej 10% mieszkañców,
2) Rady So³eckiej,
3) Rady Gminy lub Wójta.
2. Zebranie Wiejskie odbywa siê w miarê potrzeb.
§15. 1. Zwo³uj¹c Zebranie Wiejskie So³tys ustala dzieñ,
godzinê i miejsce zebrania oraz proponowany porz¹dek obrad, informuj¹c o tym mieszkañców so³ectwa co najmniej na
3 dni przed terminem zebrania.
2. Je¿eli Zebranie Wiejskie zwo³ywane jest na wniosek
Rady So³eckiej, Rady Gminy lub Wójta, organy te maj¹
obowi¹zek podaæ So³tysowi cel, dla którego zebranie ma byæ
zwo³ane.

§18. Zebranie Wiejskie w szczególnoci;
1) wybiera i odwo³uje So³tysa oraz Radê So³eck¹,
2) w miarê potrzeby uchwala roczny plan finansowo-rzeczowy So³ectwa oraz ustala programy dzia³ania,
3) wystêpuje z wnioskami do organów gminy w sprawie
zmiany granic So³ectwa lub powo³ania jednostki ni¿szego
rzêdu w ramach so³ectwa,
4) opiniuje w czêci dotycz¹cej So³ectwa, przedstawione do
konsultacji przez organy Gminy projekty aktów prawnych,
5) podejmuje uchwa³y w sprawach zwyk³ego zarz¹du mieniem komunalnym, oddanym So³ectwu w u¿ytkowanie:
przez zwyk³y zarz¹d nale¿y rozumieæ za³atwianie bie¿¹cych spraw zwi¹zanych ze zwyk³¹ eksploatacj¹ rzeczy
i utrzymanie jej w stanie nie pogorszonym w ramach
aktualnego jej przeznaczenia,
6) upowa¿nia organy wykonawcze So³ectwa do wydania
opinii w imieniu mieszkañców So³ectwa w okresie miêdzy
zebraniami,
7) inicjuje i podejmuje wspólne przedsiêwziêcia na rzecz
spo³ecznoci wiejskiej oraz wspólne zadania z innymi
so³ectwami,
8) podejmuje uchwa³y w sprawie dzia³ania wspólnych organów z s¹siaduj¹cymi so³ectwami,
9) rozpatruje sprawozdania z dzia³alnoci organów So³ectwa
i dokonuje oceny dzia³alnoci So³tysa i Rady,
10) zobowi¹zuje So³tysa do wyst¹pienia do Wójta lub Rady
Gminy z wnioskiem przygotowania projektu uchwa³y
w istotnych sprawach dotycz¹cych spo³ecznoci So³ectwa,
11) stanowi w innych sprawach dotycz¹cych dzia³ania i funkcjonowania So³ectwa.
§19. 1. Do zadañ So³tysa nale¿y w szczególnoci:
1) przygotowanie i zwo³ywanie zebrañ wiejskich,
2) przygotowanie na zebranie wiejskie projektów rozstrzygniêæ i opinii,
3) wykonywanie uchwa³ zebrania wiejskiego,
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4) wspó³dzia³anie z radnymi z okrêgu wyborczego, do którego nale¿y So³ectwo, w sprawach spo³ecznoci lokalnej,

d) innych dzia³aniach maj¹cych istotne znaczenie dla
mieszkañców wsi,

5) wspó³dzia³anie z organizacjami samorz¹dowymi, stowarzyszeniami i instytucjami prowadz¹cymi dzia³alnoæ na
wsi (np. OSP, KGW, organizacje m³odzie¿owe),

7) wspó³dzia³anie z organami Gminy w sprawach So³ectwa.

6) reprezentowanie So³ectwa na zewn¹trz, w tym uczestniczenie w pracach Rady Gminy (bez prawa g³osowania)
oraz w naradach i spotkaniach organizowanych przez
Wójta,
7) informowanie mieszkañców so³ectwa o sprawach istotnych dla So³ectwa,
8) wystêpowanie z wnioskami do Wójta dotycz¹cymi potrzeb
So³ectwa i jego mieszkañców oraz podejmowanie dzia³añ
interwencyjnych w innych instytucjach,
9) za³atwianie innych spraw So³ectwa na podstawie upowa¿nienia zebrania wiejskiego,
10) przechowywanie dokumentacji so³ectwa i przekazywanie
do Wójta dokumentów maj¹cych wartoæ historyczn¹,
podlegaj¹cych archiwizowaniu,
11) wykonywanie funkcji z zakresu administracji publicznej na
podstawie upowa¿nienia Wójta.
2. W razie niemo¿noci pe³nienia obowi¹zków So³tysa
zastêpuje go upowa¿niony cz³onek Rady So³eckiej, wskazany
przez So³tysa.
§20. 1. Rada So³ecka sk³ada siê z 7 osób.
*2. So³tys wchodzi w sk³ad Rady So³eckiej.
*3. Rada So³ecka bezporednio po jej wyborze, wybiera
ze swego grona przewodnicz¹cego Rady.
§21. 1. Do zadañ Rady So³eckiej nale¿y w szczególnoci:
1) udzielanie pomocy so³tysowi w opracowaniu projektu
rocznego planu rzeczowo-finansowego oraz projektów
programów pracy So³ectwa i przedk³adanie ich do uchwalenia przez zebranie wiejskie,
2) wystêpowanie z inicjatywami dotycz¹cymi udzia³u mieszkañców w rozwi¹zywaniu problemów So³ectwa i realizacji
jego zadañ,
3) organizowanie wykonania uchwa³ zebrania wiejskiego oraz
kontrola ich realizacji,
4) w ramach udzielonych upowa¿nieñ, wydawanie opinii
w imieniu mieszkañców w sprawach dotycz¹cych So³ectwa, w okresie miêdzy zebraniami,
5) sk³adanie - wspólnie z So³tysem, sprawozdañ z dzia³alnoci So³ectwa za okres kadencji,
6) informowanie zebrania wiejskiego o czynnociach podejmowanych w okresach miêdzy zebraniami, a w szczególnoci:
a) opiniach wydanych w imieniu mieszkañców So³ectwa,
*b) realizacji uchwa³ zebrania wiejskiego,
c) wp³ywach i wydatkach realizowanych ze rodków finansowych So³ectwa,

*2. Pracami Rady So³eckiej kieruje jej przewodnicz¹cy,
który zwo³uje zebranie Rady, ustala im porz¹dek obrad i im
przewodniczy.
*3. Rada So³ecka wyra¿a swoje stanowisko w formie
uchwa³ podejmowanych zwyk³¹ wiêkszoci¹ g³osów.
cy.

*4. Uchwa³y Rady So³eckiej podpisuje jej przewodnicz¹-

*§22. Je¿eli Zebranie Wiejskie postanowi o powo³aniu
Komisji Rewizyjnej, do jej zadañ nale¿y w szczególnoci:
1) kontrola dzia³alnoci so³tysa i Rady So³eckiej oraz gospodarki funduszami i maj¹tkiem So³ectwa,
2) przedstawienie zebraniu wiejskiemu sprawozdañ ze swej
dzia³alnoci,
3) dokonanie oceny projektu finansowo-rzeczowego, sprawozdañ z jego wykonania i przedstawienie Radzie So³eckiej swoich wniosków,
4) w razie stwierdzenia w zarz¹dzaniu funduszami oraz
maj¹tkiem So³ectwa niezgodnoci ze statutem lub przepisami prawnymi - niezw³oczne informowanie o tym Rady
So³eckiej i Wójta.
ROZDZIA£ V
Odwo³anie So³tysa i Rady So³eckiej
§23. 1. Zebranie Wiejskie mo¿e odwo³aæ So³tysa, Radê
So³eck¹ lub poszczególnych jej cz³onków jedynie na pisemny
wniosek 1/5 mieszkañców So³ectwa uprawnionych do udzia³u
w Zebraniu Wiejskim, z³o¿ony do Wójta Gminy.
2. Wójt Gminy zobowi¹zany jest powiadomiæ Zebranie
Wiejskie w przedmiocie rozpatrzenia wniosku w terminie 14
dni od daty otrzymania wniosku.
§24. 1. Odwo³anie So³tysa i Rady So³eckiej nast¹piæ mo¿e
w g³osowaniu tajnym, bezwzglêdn¹ wiêkszoci¹ g³osów przez
Zebranie Wiejskie w obecnoci co najmniej 50% uprawnionych do g³osowania mieszkañców So³ectwa.
2. Do Zebrania Wiejskiego w celu odwo³ania So³tysa
i Rady So³eckiej stosuje siê odpowiednie przepisy o przeprowadzeniu g³osowania dla wyboru So³tysa i Rady So³eckiej.
3. Je¿eli wniosek o odwo³anie So³tysa i Rady So³eckiej
nie uzyska³ wymaganej wiêkszoci g³osów, kolejny wniosek
o odwo³anie mo¿e byæ zg³oszony nie wczeniej ni¿ po up³ywie
6 miesiêcy od daty poprzedniego zg³oszenia, z zastosowaniem trybu podanego w §23 i 24 ust. 1 i 2.
§25. Rezygnacja z pe³nionej funkcji So³tysa lub cz³onka
Rady So³eckiej nast¹piæ mo¿e wy³¹cznie w formie owiadczenia woli z³o¿onego osobicie wobec Zebrania Wiejskiego.
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ROZDZIA£ VI

§28. 1. So³ectwo u¿ywa piecz¹tki nag³ówkowej o treci:
So³ectwo Grab

Postanowienia koñcowe
§26. Zewnêtrzny nadzór i kontrolê dzia³alnoci gospodarczej i finansowej So³ectwa sprawuje Wójt Gminy.
§27. 1. Wszystkie przys³uguj¹ce dotychczas mieszkañcom wsi prawa w³asnoci, u¿ytkowania lub inne prawa rzeczowe i maj¹tkowe, zwane dalej mieniem gminnym, pozostaj¹ nienaruszone.
*2. Na sprzeda¿ budynków u¿ytecznoci publicznej (sal
wiejskich, wietlic) oraz ich wydzier¿awiania wymagana jest
zgoda Zebrania Wiejskiego w obecnoci co najmniej 50%
uprawnionych do g³osowania mieszkañców So³ectwa.

Gmina Czermin
2. So³tys u¿ywa piecz¹tki podpisowej o treci:
SO£TYS
imiê i nazwisko
§29. Zmiany statutu nastêpuj¹ w trybie przepisów o jego
nadaniu.
§30. Postanowienia Statutu wchodz¹ w ¿ycie w terminie
okrelonym w uchwale Rady Gminy.

Za³¹cznik Nr 4
do Uchwa³y Nr XIV/78/04
Rady Gminy
z dnia 9 marca 2004 r.

STATUT SO£ECTWA £ÊG
ROZDZIA£ I

§4. Zasady tworzenia, ³¹czenia, znoszenia So³ectwa okrela Statut Gminy.

Postanowienia ogólne
ROZDZIA£ III

§1. Statut okrela:
1. Nazwê i obszar so³ectwa.
2. Zasady i tryb wyborów organów so³ectwa.
3. Organizacjê i zadania organów so³ectwa.
4. Zakres zadañ przekazywanych So³ectwu przez Gminê oraz
sposób ich realizacji.
5. Zakres i formy kontroli oraz nadzoru organów Gminy nad
dzia³alnoci¹ organów so³ectwa.
§2. Ilekroæ w niniejszym Statucie jest mowa o:
1) Gminie  nale¿y przez to rozumieæ Gminê Czermin,
2) Wójcie - nale¿y przez to rozumieæ Wójta Gminy Czermin,
3) Statucie  nale¿y przez to rozumieæ Statut So³ectwa £êg,
4) So³tysie  nale¿y przez to rozumieæ So³tysa wsi £êg,
5) Organach So³ectwa  nale¿y przez to rozumieæ zebranie
wiejskie, so³tysa i Radê So³eck¹ wsi £êg.
ROZDZIA£ II
Nazwa i obszar so³ectwa
§3. 1. So³ectwo jest jednostk¹ pomocnicz¹ gminy, a ogó³
jej mieszkañców stanowi czêæ wspólnoty samorz¹dowej.
2. Nazw¹ so³ectwa jest: £êg, zwane dalej So³ectwem.

Zasady i tryb wyboru organów So³ectwa
§5. 1. Organami So³ectwa s¹:
1) Zebranie Wiejskie  jako organ uchwa³odawczy,
2) So³tys  jako organ wykonawczy,
*3) Rada So³ecka  jako organ wykonawczy.
2. So³tysem lub cz³onkiem Rady So³eckiej mo¿e byæ
ka¿dy mieszkaniec So³ectwa, posiadaj¹cy czynne prawo wyborcze.
*3. Zebranie Wiejskie mo¿e powo³aæ komisjê Rewizyjn¹
ustalaj¹c jej sk³ad liczbowy i osobowy oraz sposób wyboru.
§6. So³tys oraz Rada So³ecka wybierani s¹ przez zebranie
wiejskie na zasadach okrelonych w ustawie o samorz¹dzie
gminnym.
§7. 1. Kadencja organów So³ectwa trwa 4 lata.
2. Organy So³ectwa dzia³aj¹ do czasu wyborów nowych
organów.
3. Zebranie Wiejskie, na którym ma byæ dokonany wybór
organów So³ectwa, zwo³uje Wójt, okrelaj¹c dzieñ, miejsce
i godzinê zebrania. Zebranie prowadzi do czasu wyboru
przewodnicz¹cego zebrania So³tys poprzedniej kadencji.
§8. Organy wykonawcze So³ectwa s¹ obowi¹zane sk³adaæ
na wyborczym zebraniu wiejskim sprawozdanie ze swej dzia³alnoci za okres kadencji.
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§9. 1. Dla dokonania wyboru So³tysa i Rady So³eckiej
niezbêdny jest udzia³ co najmniej 1/5 uprawnionych do g³osowania mieszkañców So³ectwa.
2. Liczbê uprawnionych mieszkañców So³ectwa, posiadaj¹cych czynne prawo wyborcze, podaje Wójt na podstawie
danych w ewidencji ludnoci.
3. Je¿eli w wyznaczonym terminie zebrania wiejskiego
nie ma wymaganej frekwencji, wybory przeprowadza siê
w drugim terminie tj. pó³ godziny po up³ywie pierwszego
terminu bez wzglêdu na liczbê obecnych na zebraniu.

Poz. 2590

1) co najmniej 10% mieszkañców,
2) Rady So³eckiej,
3) Rady Gminy lub Wójta.
2. Zebranie Wiejskie odbywa siê w miarê potrzeb.
§15. 1. Zwo³uj¹c Zebranie Wiejskie So³tys ustala dzieñ,
godzinê i miejsce zebrania oraz proponowany porz¹dek obrad, informuj¹c o tym mieszkañców so³ectwa co najmniej na
3 dni przed terminem zebrania.

§10. Przed przyst¹pieniem do g³osowania przewodnicz¹cy zebrania omawia zasady wyborcze, spe³nienie których jest
wymagane dla wa¿noci wyborów.

2. Je¿eli Zebranie Wiejskie zwo³ywane jest na wniosek
Rady So³eckiej, Rady Gminy lub Wójta, organy te maj¹
obowi¹zek podaæ So³tysowi cel, dla którego zebranie ma byæ
zwo³ane.

§11. 1. Wybory przeprowadza siê co najmniej 3 osobowa komisja skrutacyjna wybrana na zebraniu sporód uprawnionych do g³osowania.

§16. 1. Zebranie jest wa¿ne, gdy jego mieszkañcy zostali
o nim powiadomieni w sposób zwyczajowo przyjêty przez
So³ectwo.

2. Cz³onkiem komisji skrutacyjnej nie mo¿e byæ osoba
kandyduj¹ca do Organów So³ectwa.

1) przyjêcie zg³oszeñ kandydatów do organów So³ectwa,

2. Powiadomienie mieszkañców So³ectwa w sposób zwyczajowo przyjêty polega na wywieszeniu na tablicy og³oszeñ
So³ectwa i w innych publicznie dostêpnych dla mieszkañców
miejscach albo przekazywaniu pisemnej informacji z domu do
domu (tzw. kurenda).

2) przygotowanie kart do g³osowania w liczbie nie wiêkszej,
jak liczba uczestnicz¹cych w zebraniu, ostemplowanie kart
piecz¹tk¹ So³ectwa oraz przeprowadzenie g³osowania tajnego,

§17. 1. Zebranie Wiejskie podejmuje uchwa³y w g³osowaniu jawnym zwyk³¹ wiêkszoci¹ g³osów, w przypadku
równej liczby g³osów rozstrzyga g³os przewodnicz¹cego zebrania.

3) ustalenie i og³oszenie jego wyników,

*2. Zebranie wiejskie mo¿e postanowiæ o przeprowadzeniu g³osowania tajnego w innych sprawach ni¿ wybory organów So³ectwa.

3. Do zadañ komisji skrutacyjnej nale¿y:

4) sporz¹dzenie protoko³u o wynikach wyborów, który podpisuj¹ wszyscy cz³onkowie komisji oraz przewodnicz¹cy
zebrania,
5) protokó³ komisji skrutacyjnej i karty do g³osowania stanowi¹ za³¹cznik do protoko³u i s¹ przekazywane Wójtowi.
§12. 1. Wyboru So³tysa i cz³onków Rady So³eckiej przeprowadza siê oddzielnie, sporód nieograniczonej liczby kandydatów zg³aszanych bezporednio na zebraniu wiejskim.
2. So³tysem lub cz³onkiem Rady So³eckiej zostaje kandydat, który uzyska³ najwiêksz¹ liczbê wa¿nie oddanych g³osów.
3. Je¿eli dwóch lub wiêcej kandydatów otrzyma³o równa
iloæ g³osów, przewodnicz¹cy komisji skrutacyjnej nazwisko
i imiona tych kandydatów umieszcza oddzielnie w zamkniêtych kopertach, po czym jeden z cz³onków komisji skrutacyjnej dokonuje losowania.
§13. Wybory dla uzupe³nienia sk³adu Rady So³eckiej przeprowadza samodzielnie Zebranie Wiejskie, zwo³ane przez
So³tysa. So³tys niezw³ocznie informuje Wójta o dokonanym
wyborze uzupe³niaj¹cym, przedk³adaj¹c uchwa³ê Zebrania
Wiejskiego.
ROZDZIA£ IV
Organizacja i zadania organów So³ectwa
§14. Zebranie wiejskie zwo³uje So³tys z w³asnej inicjatywy lub na wniosek:

§18. Zebranie Wiejskie w szczególnoci;
1) wybiera i odwo³uje So³tysa oraz Radê So³eck¹,
2) w miarê potrzeby uchwala roczny plan finansowo-rzeczowy So³ectwa oraz ustala programy dzia³ania,
3) wystêpuje z wnioskami do organów gminy w sprawie
zmiany granic So³ectwa lub powo³ania jednostki ni¿szego
rzêdu w ramach so³ectwa,
4) opiniuje w czêci dotycz¹cej So³ectwa, przedstawione do
konsultacji przez organy Gminy projekty aktów prawnych,
5) podejmuje uchwa³y w sprawach zwyk³ego zarz¹du mieniem komunalnym, oddanym So³ectwu w u¿ytkowanie:
przez zwyk³y zarz¹d nale¿y rozumieæ za³atwianie bie¿¹cych spraw zwi¹zanych ze zwyk³¹ eksploatacj¹ rzeczy
i utrzymanie jej w stanie nie pogorszonym w ramach
aktualnego jej przeznaczenia,
6) upowa¿nia organy wykonawcze So³ectwa do wydania
opinii w imieniu mieszkañców So³ectwa w okresie miêdzy
zebraniami,
7) inicjuje i podejmuje wspólne przedsiêwziêcia na rzecz
spo³ecznoci wiejskiej oraz wspólne zadania z innymi
so³ectwami,
8) podejmuje uchwa³y w sprawie dzia³ania wspólnych organów z s¹siaduj¹cymi so³ectwami,
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9) rozpatruje sprawozdania z dzia³alnoci organów So³ectwa
i dokonuje oceny dzia³alnoci So³tysa i Rady,

3) organizowanie wykonania uchwa³ zebrania wiejskiego oraz
kontrola ich realizacji,

10) zobowi¹zuje So³tysa do wyst¹pienia do Wójta lub Rady
Gminy z wnioskiem przygotowania projektu uchwa³y
w istotnych sprawach dotycz¹cych spo³ecznoci So³ectwa,

4) w ramach udzielonych upowa¿nieñ, wydawanie opinii
w imieniu mieszkañców w sprawach dotycz¹cych So³ectwa, w okresie miêdzy zebraniami,

11) stanowi w innych sprawach dotycz¹cych dzia³ania i funkcjonowania So³ectwa.
§19. 1. Do zadañ So³tysa nale¿y w szczególnoci:
1) przygotowanie i zwo³ywanie zebrañ wiejskich,

5) sk³adanie - wspólnie z So³tysem, sprawozdañ z dzia³alnoci So³ectwa za okres kadencji,
6) informowanie zebrania wiejskiego o czynnociach podejmowanych w okresach miêdzy zebraniami, a w szczególnoci:
a) opiniach wydanych w imieniu mieszkañców So³ectwa,

2) przygotowanie na zebranie wiejskie projektów rozstrzygniêæ i opinii,

*b) realizacji uchwa³ zebrania wiejskiego,

3) wykonywanie uchwa³ zebrania wiejskiego,

c) wp³ywach i wydatkach realizowanych ze rodków
finansowych So³ectwa,

4) wspó³dzia³anie z radnymi z okrêgu wyborczego, do którego nale¿y So³ectwo, w sprawach spo³ecznoci lokalnej,
5) wspó³dzia³anie z organizacjami samorz¹dowymi, stowarzyszeniami i instytucjami prowadz¹cymi dzia³alnoæ na
wsi (np. OSP, KGW, organizacje m³odzie¿owe),
6) reprezentowanie So³ectwa na zewn¹trz, w tym uczestniczenie w pracach Rady Gminy (bez prawa g³osowania)
oraz w naradach i spotkaniach organizowanych przez
Wójta,
7) informowanie mieszkañców so³ectwa o sprawach istotnych dla So³ectwa,
8) wystêpowanie z wnioskami do Wójta dotycz¹cymi potrzeb
So³ectwa i jego mieszkañców oraz podejmowanie dzia³añ
interwencyjnych w innych instytucjach,
9) za³atwianie innych spraw So³ectwa na podstawie upowa¿nienia zebrania wiejskiego,
10) przechowywanie dokumentacji so³ectwa i przekazywanie
do Wójta dokumentów maj¹cych wartoæ historyczn¹,
podlegaj¹cych archiwizowaniu,
11) wykonywanie funkcji z zakresu administracji publicznej na
podstawie upowa¿nienia Wójta.
2. W razie niemo¿noci pe³nienia obowi¹zków So³tysa
zastêpuje go upowa¿niony cz³onek Rady So³eckiej, wskazany
przez So³tysa.

d) innych dzia³aniach maj¹cych istotne znaczenie dla
mieszkañców wsi,
7) wspó³dzia³anie z organami Gminy w sprawach So³ectwa.
*2. Pracami Rady So³eckiej kieruje jej przewodnicz¹cy,
który zwo³uje zebranie Rady, ustala im porz¹dek obrad i im
przewodniczy.
*3. Rada So³ecka wyra¿a swoje stanowisko w formie
uchwa³ podejmowanych zwyk³¹ wiêkszoci¹ g³osów.
cy.

*4. Uchwa³y Rady So³eckiej podpisuje jej przewodnicz¹-

*§22. Je¿eli Zebranie Wiejskie postanowi o powo³aniu
Komisji Rewizyjnej, do jej zadañ nale¿y w szczególnoci:
1) kontrola dzia³alnoci so³tysa i Rady So³eckiej oraz gospodarki funduszami i maj¹tkiem So³ectwa,
2) przedstawienie zebraniu wiejskiemu sprawozdañ ze swej
dzia³alnoci,
3) dokonanie oceny projektu finansowo-rzeczowego, sprawozdañ z jego wykonania i przedstawienie Radzie So³eckiej swoich wniosków,
4) w razie stwierdzenia w zarz¹dzaniu funduszami oraz
maj¹tkiem So³ectwa niezgodnoci ze statutem lub przepisami prawnymi - niezw³oczne informowanie o tym Rady
So³eckiej i Wójta.

§20. 1. Rada So³ecka sk³ada siê z 5 osób.
*2. So³tys wchodzi w sk³ad Rady So³eckiej.
*3. Rada So³ecka bezporednio po jej wyborze, wybiera
ze swego grona przewodnicz¹cego Rady.
§21. 1. Do zadañ Rady So³eckiej nale¿y w szczególnoci:
1) udzielanie pomocy so³tysowi w opracowaniu projektu
rocznego planu rzeczowo-finansowego oraz projektów
programów pracy So³ectwa i przedk³adanie ich do uchwalenia przez zebranie wiejskie,
2) wystêpowanie z inicjatywami dotycz¹cymi udzia³u mieszkañców w rozwi¹zywaniu problemów So³ectwa i realizacji
jego zadañ,

ROZDZIA£ V
Odwo³anie So³tysa i Rady So³eckiej
§23. 1. Zebranie Wiejskie mo¿e odwo³aæ So³tysa, Radê
So³eck¹ lub poszczególnych jej cz³onków jedynie na pisemny
wniosek 1/5 mieszkañców So³ectwa uprawnionych do udzia³u
w Zebraniu Wiejskim, z³o¿ony do Wójta Gminy.
2. Wójt Gminy zobowi¹zany jest powiadomiæ Zebranie
Wiejskie w przedmiocie rozpatrzenia wniosku w terminie 14
dni od daty otrzymania wniosku.
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§24. 1. Odwo³anie So³tysa i Rady So³eckiej nast¹piæ mo¿e
w g³osowaniu tajnym, bezwzglêdn¹ wiêkszoci¹ g³osów przez
Zebranie Wiejskie w obecnoci co najmniej 50% uprawnionych do g³osowania mieszkañców So³ectwa.

§27. 1. Wszystkie przys³uguj¹ce dotychczas mieszkañcom wsi prawa w³asnoci, u¿ytkowania lub inne prawa rzeczowe i maj¹tkowe, zwane dalej mieniem gminnym, pozostaj¹ nienaruszone.

2. Do Zebrania Wiejskiego w celu odwo³ania So³tysa
i Rady So³eckiej stosuje siê odpowiednie przepisy o przeprowadzeniu g³osowania dla wyboru So³tysa i Rady So³eckiej.

*2. Na sprzeda¿ budynków u¿ytecznoci publicznej (sal
wiejskich, wietlic) oraz ich wydzier¿awiania wymagana jest
zgoda Zebrania Wiejskiego w obecnoci co najmniej 50%
uprawnionych do g³osowania mieszkañców So³ectwa.

3. Je¿eli wniosek o odwo³anie So³tysa i Rady So³eckiej
nie uzyska³ wymaganej wiêkszoci g³osów, kolejny wniosek
o odwo³anie mo¿e byæ zg³oszony nie wczeniej ni¿ po up³ywie
6 miesiêcy od daty poprzedniego zg³oszenia, z zastosowaniem trybu podanego w §23 i 24 ust. 1 i 2.
§25. Rezygnacja z pe³nionej funkcji So³tysa lub cz³onka
Rady So³eckiej nast¹piæ mo¿e wy³¹cznie w formie owiadczenia woli z³o¿onego osobicie wobec Zebrania Wiejskiego.

§28. 1. So³ectwo u¿ywa piecz¹tki nag³ówkowej o treci:
So³ectwo £êg
Gmina Czermin
2. So³tys u¿ywa piecz¹tki podpisowej o treci:
SO£TYS
imiê i nazwisko

ROZDZIA£ VI

§29. Zmiany statutu nastêpuj¹ w trybie przepisów o jego
nadaniu.

Postanowienia koñcowe
§26. Zewnêtrzny nadzór i kontrolê dzia³alnoci gospodarczej i finansowej So³ectwa sprawuje Wójt Gminy.

§30. Postanowienia Statutu wchodz¹ w ¿ycie w terminie
okrelonym w uchwale Rady Gminy.

Za³¹cznik Nr 5
do Uchwa³y Nr XIV/78/04
Rady Gminy
z dnia 9 marca 2004 r.

STATUT SO£ECTWA MAMOTY
ROZDZIA£ I
Postanowienia ogólne
§1. Statut okrela:
1. Nazwê i obszar so³ectwa.
2. Zasady i tryb wyborów organów so³ectwa.
3. Organizacjê i zadania organów so³ectwa.
4. Zakres zadañ przekazywanych So³ectwu przez Gminê oraz
sposób ich realizacji.
5. Zakres i formy kontroli oraz nadzoru organów Gminy nad
dzia³alnoci¹ organów so³ectwa.
§2. Ilekroæ w niniejszym Statucie jest mowa o:
1) Gminie  nale¿y przez to rozumieæ Gminê Czermin,
2) Wójcie - nale¿y przez to rozumieæ Wójta Gminy Czermin,
3) Statucie  nale¿y przez to rozumieæ Statut So³ectwa Mamoty,
4) So³tysie  nale¿y przez to rozumieæ So³tysa wsi Mamoty,

5) Organach So³ectwa  nale¿y przez to rozumieæ zebranie
wiejskie, so³tysa i Radê So³eck¹ wsi Mamoty.

ROZDZIA£ II
Nazwa i obszar so³ectwa
§3. 1. So³ectwo jest jednostk¹ pomocnicz¹ gminy, a ogó³
jej mieszkañców stanowi czêæ wspólnoty samorz¹dowej.
2. Nazw¹ so³ectwa jest: Mamoty, zwane dalej So³ectwem.
§4. Zasady tworzenia, ³¹czenia, znoszenia So³ectwa okrela Statut Gminy.
ROZDZIA£ III
Zasady i tryb wyboru organów So³ectwa
§5. 1. Organami So³ectwa s¹:
1) Zebranie Wiejskie  jako organ uchwa³odawczy,
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2) So³tys  jako organ wykonawczy,
*3) Rada So³ecka  jako organ wykonawczy.
2. So³tysem lub cz³onkiem Rady So³eckiej mo¿e byæ
ka¿dy mieszkaniec So³ectwa, posiadaj¹cy czynne prawo wyborcze.
*3. Zebranie Wiejskie mo¿e powo³aæ komisjê Rewizyjn¹
ustalaj¹c jej sk³ad liczbowy i osobowy oraz sposób wyboru.
§6. So³tys oraz Rada So³ecka wybierani s¹ przez zebranie
wiejskie na zasadach okrelonych w ustawie o samorz¹dzie
gminnym.
§7. 1. Kadencja organów So³ectwa trwa 4 lata.
2. Organy So³ectwa dzia³aj¹ do czasu wyborów nowych
organów.
3. Zebranie Wiejskie, na którym ma byæ dokonany wybór
organów So³ectwa, zwo³uje Wójt, okrelaj¹c dzieñ, miejsce
i godzinê zebrania. Zebranie prowadzi do czasu wyboru
przewodnicz¹cego zebrania So³tys poprzedniej kadencji.
§8. Organy wykonawcze So³ectwa s¹ obowi¹zane sk³adaæ
na wyborczym zebraniu wiejskim sprawozdanie ze swej dzia³alnoci za okres kadencji.
§9. 1. Dla dokonania wyboru So³tysa i Rady So³eckiej
niezbêdny jest udzia³ co najmniej 1/5 uprawnionych do g³osowania mieszkañców So³ectwa.
2. Liczbê uprawnionych mieszkañców So³ectwa, posiadaj¹cych czynne prawo wyborcze, podaje Wójt na podstawie
danych w ewidencji ludnoci.
3. Je¿eli w wyznaczonym terminie zebrania wiejskiego
nie ma wymaganej frekwencji, wybory przeprowadza siê
w drugim terminie tj. pó³ godziny po up³ywie pierwszego
terminu bez wzglêdu na liczbê obecnych na zebraniu.

§12. 1. Wyboru So³tysa i cz³onków Rady So³eckiej przeprowadza siê oddzielnie, sporód nieograniczonej liczby kandydatów zg³aszanych bezporednio na zebraniu wiejskim.
2. So³tysem lub cz³onkiem Rady So³eckiej zostaje kandydat, który uzyska³ najwiêksz¹ liczbê wa¿nie oddanych g³osów.
3. Je¿eli dwóch lub wiêcej kandydatów otrzyma³o równa
iloæ g³osów, przewodnicz¹cy komisji skrutacyjnej nazwisko
i imiona tych kandydatów umieszcza oddzielnie w zamkniêtych kopertach, po czym jeden z cz³onków komisji skrutacyjnej dokonuje losowania.
§13. Wybory dla uzupe³nienia sk³adu Rady So³eckiej przeprowadza samodzielnie Zebranie Wiejskie, zwo³ane przez
So³tysa. So³tys niezw³ocznie informuje Wójta o dokonanym
wyborze uzupe³niaj¹cym, przedk³adaj¹c uchwa³ê Zebrania
Wiejskiego.
ROZDZIA£ IV
Organizacja i zadania organów So³ectwa
§14. Zebranie wiejskie zwo³uje So³tys z w³asnej inicjatywy lub na wniosek:
1) co najmniej 10% mieszkañców,
2) Rady So³eckiej,
3) Rady Gminy lub Wójta.
2. Zebranie Wiejskie odbywa siê w miarê potrzeb.
§15. 1. Zwo³uj¹c Zebranie Wiejskie So³tys ustala dzieñ,
godzinê i miejsce zebrania oraz proponowany porz¹dek obrad, informuj¹c o tym mieszkañców so³ectwa co najmniej na
3 dni przed terminem zebrania.

§10. Przed przyst¹pieniem do g³osowania przewodnicz¹cy zebrania omawia zasady wyborcze, spe³nienie których jest
wymagane dla wa¿noci wyborów.

2. Je¿eli Zebranie Wiejskie zwo³ywane jest na wniosek
Rady So³eckiej, Rady Gminy lub Wójta, organy te maj¹
obowi¹zek podaæ So³tysowi cel, dla którego zebranie ma byæ
zwo³ane.

§11. 1. Wybory przeprowadza siê co najmniej 3 osobowa komisja skrutacyjna wybrana na zebraniu sporód uprawnionych do g³osowania.

§16. 1. Zebranie jest wa¿ne, gdy jego mieszkañcy zostali
o nim powiadomieni w sposób zwyczajowo przyjêty przez
So³ectwo.

2. Cz³onkiem komisji skrutacyjnej nie mo¿e byæ osoba
kandyduj¹ca do Organów So³ectwa.

1) przyjêcie zg³oszeñ kandydatów do organów So³ectwa,

2. Powiadomienie mieszkañców So³ectwa w sposób zwyczajowo przyjêty polega na wywieszeniu na tablicy og³oszeñ
So³ectwa i w innych publicznie dostêpnych dla mieszkañców
miejscach albo przekazywaniu pisemnej informacji z domu do
domu (tzw. kurenda).

2) przygotowanie kart do g³osowania w liczbie nie wiêkszej,
jak liczba uczestnicz¹cych w zebraniu, ostemplowanie kart
piecz¹tk¹ So³ectwa oraz przeprowadzenie g³osowania tajnego,

§17. 1. Zebranie Wiejskie podejmuje uchwa³y w g³osowaniu jawnym zwyk³¹ wiêkszoci¹ g³osów, w przypadku
równej liczby g³osów rozstrzyga g³os przewodnicz¹cego zebrania.

3) ustalenie i og³oszenie jego wyników,

*2. Zebranie wiejskie mo¿e postanowiæ o przeprowadzeniu g³osowania tajnego w innych sprawach ni¿ wybory organów So³ectwa.

3. Do zadañ komisji skrutacyjnej nale¿y:

4) sporz¹dzenie protoko³u o wynikach wyborów, który podpisuj¹ wszyscy cz³onkowie komisji oraz przewodnicz¹cy
zebrania,
5) protokó³ komisji skrutacyjnej i karty do g³osowania stanowi¹ za³¹cznik do protoko³u i s¹ przekazywane Wójtowi.

§18. Zebranie Wiejskie w szczególnoci;
1) wybiera i odwo³uje So³tysa oraz Radê So³eck¹,
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2) w miarê potrzeby uchwala roczny plan finansowo-rzeczowy So³ectwa oraz ustala programy dzia³ania,
3) wystêpuje z wnioskami do organów gminy w sprawie
zmiany granic So³ectwa lub powo³ania jednostki ni¿szego
rzêdu w ramach so³ectwa,
4) opiniuje w czêci dotycz¹cej So³ectwa, przedstawione do
konsultacji przez organy Gminy projekty aktów prawnych,
5) podejmuje uchwa³y w sprawach zwyk³ego zarz¹du mieniem komunalnym, oddanym So³ectwu w u¿ytkowanie:
przez zwyk³y zarz¹d nale¿y rozumieæ za³atwianie bie¿¹cych spraw zwi¹zanych ze zwyk³¹ eksploatacj¹ rzeczy
i utrzymanie jej w stanie nie pogorszonym w ramach
aktualnego jej przeznaczenia,
6) upowa¿nia organy wykonawcze So³ectwa do wydania
opinii w imieniu mieszkañców So³ectwa w okresie miêdzy
zebraniami,
7) inicjuje i podejmuje wspólne przedsiêwziêcia na rzecz
spo³ecznoci wiejskiej oraz wspólne zadania z innymi
so³ectwami,

Poz. 2590

10) przechowywanie dokumentacji so³ectwa i przekazywanie
do Wójta dokumentów maj¹cych wartoæ historyczn¹,
podlegaj¹cych archiwizowaniu,
11) wykonywanie funkcji z zakresu administracji publicznej na
podstawie upowa¿nienia Wójta.
2. W razie niemo¿noci pe³nienia obowi¹zków So³tysa
zastêpuje go upowa¿niony cz³onek Rady So³eckiej, wskazany
przez So³tysa.
§20. 1. Rada So³ecka sk³ada siê z 4 osób.
*2. So³tys wchodzi w sk³ad Rady So³eckiej.
*3. Rada So³ecka bezporednio po jej wyborze, wybiera
ze swego grona przewodnicz¹cego Rady.
§21. 1. Do zadañ Rady So³eckiej nale¿y w szczególnoci:
1) udzielanie pomocy so³tysowi w opracowaniu projektu
rocznego planu rzeczowo-finansowego oraz projektów
programów pracy So³ectwa i przedk³adanie ich do uchwalenia przez zebranie wiejskie,

8) podejmuje uchwa³y w sprawie dzia³ania wspólnych organów z s¹siaduj¹cymi so³ectwami,

2) wystêpowanie z inicjatywami dotycz¹cymi udzia³u mieszkañców w rozwi¹zywaniu problemów So³ectwa i realizacji
jego zadañ,

9) rozpatruje sprawozdania z dzia³alnoci organów So³ectwa
i dokonuje oceny dzia³alnoci So³tysa i Rady,

3) organizowanie wykonania uchwa³ zebrania wiejskiego oraz
kontrola ich realizacji,

10) zobowi¹zuje So³tysa do wyst¹pienia do Wójta lub Rady
Gminy z wnioskiem przygotowania projektu uchwa³y
w istotnych sprawach dotycz¹cych spo³ecznoci So³ectwa,

4) w ramach udzielonych upowa¿nieñ, wydawanie opinii
w imieniu mieszkañców w sprawach dotycz¹cych So³ectwa, w okresie miêdzy zebraniami,

11) stanowi w innych sprawach dotycz¹cych dzia³ania i funkcjonowania So³ectwa.
§19. 1. Do zadañ So³tysa nale¿y w szczególnoci:
1) przygotowanie i zwo³ywanie zebrañ wiejskich,

5) sk³adanie - wspólnie z So³tysem, sprawozdañ z dzia³alnoci So³ectwa za okres kadencji,
6) informowanie zebrania wiejskiego o czynnociach podejmowanych w okresach miêdzy zebraniami, a w szczególnoci:
a) opiniach wydanych w imieniu mieszkañców So³ectwa,

2) przygotowanie na zebranie wiejskie projektów rozstrzygniêæ i opinii,

*b) realizacji uchwa³ zebrania wiejskiego,

3) wykonywanie uchwa³ zebrania wiejskiego,

c) wp³ywach i wydatkach realizowanych ze rodków finansowych So³ectwa,

4) wspó³dzia³anie z radnymi z okrêgu wyborczego, do którego nale¿y So³ectwo, w sprawach spo³ecznoci lokalnej,
5) wspó³dzia³anie z organizacjami samorz¹dowymi, stowarzyszeniami i instytucjami prowadz¹cymi dzia³alnoæ na
wsi (np. OSP, KGW, organizacje m³odzie¿owe),
6) reprezentowanie So³ectwa na zewn¹trz, w tym uczestniczenie w pracach Rady Gminy (bez prawa g³osowania)
oraz w naradach i spotkaniach organizowanych przez
Wójta,
7) informowanie mieszkañców so³ectwa o sprawach istotnych dla So³ectwa,
8) wystêpowanie z wnioskami do Wójta dotycz¹cymi potrzeb
So³ectwa i jego mieszkañców oraz podejmowanie dzia³añ
interwencyjnych w innych instytucjach,
9) za³atwianie innych spraw So³ectwa na podstawie upowa¿nienia zebrania wiejskiego,

d) innych dzia³aniach maj¹cych istotne znaczenie dla
mieszkañców wsi,
7) wspó³dzia³anie z organami Gminy w sprawach So³ectwa.
*2. Pracami Rady So³eckiej kieruje jej przewodnicz¹cy,
który zwo³uje zebranie Rady, ustala im porz¹dek obrad i im
przewodniczy.
*3. Rada So³ecka wyra¿a swoje stanowisko w formie
uchwa³ podejmowanych zwyk³¹ wiêkszoci¹ g³osów.
cy.

*4. Uchwa³y Rady So³eckiej podpisuje jej przewodnicz¹-

*§22. Je¿eli Zebranie Wiejskie postanowi o powo³aniu
Komisji Rewizyjnej, do jej zadañ nale¿y w szczególnoci:
1) kontrola dzia³alnoci so³tysa i Rady So³eckiej oraz gospodarki funduszami i maj¹tkiem So³ectwa,
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2) przedstawienie zebraniu wiejskiemu sprawozdañ ze swej
dzia³alnoci,
3) dokonanie oceny projektu finansowo-rzeczowego, sprawozdañ z jego wykonania i przedstawienie Radzie So³eckiej swoich wniosków,
4) w razie stwierdzenia w zarz¹dzaniu funduszami oraz
maj¹tkiem So³ectwa niezgodnoci ze statutem lub przepisami prawnymi - niezw³oczne informowanie o tym Rady
So³eckiej i Wójta.
ROZDZIA£ V
Odwo³anie So³tysa i Rady So³eckiej

§25. Rezygnacja z pe³nionej funkcji So³tysa lub cz³onka
Rady So³eckiej nast¹piæ mo¿e wy³¹cznie w formie owiadczenia woli z³o¿onego osobicie wobec Zebrania Wiejskiego.
ROZDZIA£ VI
Postanowienia koñcowe
§26. Zewnêtrzny nadzór i kontrolê dzia³alnoci gospodarczej i finansowej So³ectwa sprawuje Wójt Gminy.
§27. 1. Wszystkie przys³uguj¹ce dotychczas mieszkañcom wsi prawa w³asnoci, u¿ytkowania lub inne prawa rzeczowe i maj¹tkowe, zwane dalej mieniem gminnym, pozostaj¹ nienaruszone.

§23. 1. Zebranie Wiejskie mo¿e odwo³aæ So³tysa, Radê
So³eck¹ lub poszczególnych jej cz³onków jedynie na pisemny
wniosek 1/5 mieszkañców So³ectwa uprawnionych do udzia³u
w Zebraniu Wiejskim, z³o¿ony do Wójta Gminy.

*2. Na sprzeda¿ budynków u¿ytecznoci publicznej (sal
wiejskich, wietlic) oraz ich wydzier¿awiania wymagana jest
zgoda Zebrania Wiejskiego w obecnoci co najmniej 50%
uprawnionych do g³osowania mieszkañców So³ectwa.

2. Wójt Gminy zobowi¹zany jest powiadomiæ Zebranie
Wiejskie w przedmiocie rozpatrzenia wniosku w terminie 14
dni od daty otrzymania wniosku.

§28. 1. So³ectwo u¿ywa piecz¹tki nag³ówkowej o treci:

§24. 1. Odwo³anie So³tysa i Rady So³eckiej nast¹piæ mo¿e
w g³osowaniu tajnym, bezwzglêdn¹ wiêkszoci¹ g³osów przez
Zebranie Wiejskie w obecnoci co najmniej 50% uprawnionych do g³osowania mieszkañców So³ectwa.
2. Do Zebrania Wiejskiego w celu odwo³ania So³tysa
i Rady So³eckiej stosuje siê odpowiednie przepisy o przeprowadzeniu g³osowania dla wyboru So³tysa i Rady So³eckiej.
3. Je¿eli wniosek o odwo³anie So³tysa i Rady So³eckiej
nie uzyska³ wymaganej wiêkszoci g³osów, kolejny wniosek
o odwo³anie mo¿e byæ zg³oszony nie wczeniej ni¿ po up³ywie
6 miesiêcy od daty poprzedniego zg³oszenia, z zastosowaniem trybu podanego w §23 i 24 ust. 1 i 2.

So³ectwo Mamoty
Gmina Czermin
2. So³tys u¿ywa piecz¹tki podpisowej o treci:
SO£TYS
imiê i nazwisko
§29. Zmiany statutu nastêpuj¹ w trybie przepisów o jego
nadaniu.
§30. Postanowienia Statutu wchodz¹ w ¿ycie w terminie
okrelonym w uchwale Rady Gminy.

Za³¹cznik Nr 6
do Uchwa³y Nr XIV/78/04
Rady Gminy
z dnia 9 marca 2004 r.

STATUT SO£ECTWA PIERUCHY
ROZDZIA£ I
Postanowienia ogólne
§1. Statut okrela:

5. Zakres i formy kontroli oraz nadzoru organów Gminy nad
dzia³alnoci¹ organów so³ectwa.
§2. Ilekroæ w niniejszym Statucie jest mowa o:
1) Gminie  nale¿y przez to rozumieæ Gminê Czermin,

1. Nazwê i obszar so³ectwa.

2) Wójcie - nale¿y przez to rozumieæ Wójta Gminy Czermin,

2. Zasady i tryb wyborów organów so³ectwa.

3) Statucie  nale¿y przez to rozumieæ Statut So³ectwa Pieruchy,

3. Organizacjê i zadania organów so³ectwa.
4. Zakres zadañ przekazywanych So³ectwu przez Gminê oraz
sposób ich realizacji.

4) So³tysie  nale¿y przez to rozumieæ So³tysa wsi Pieruchy,
5) Organach So³ectwa  nale¿y przez to rozumieæ zebranie
wiejskie, so³tysa i Radê So³eck¹ wsi Pieruchy.
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ROZDZIA£ II
Nazwa i obszar so³ectwa
§3. 1. So³ectwo jest jednostk¹ pomocnicz¹ gminy, a ogó³
jej mieszkañców stanowi czêæ wspólnoty samorz¹dowej.
2. Nazw¹ so³ectwa jest: Pieruchy, zwane dalej So³ectwem.
§4. Zasady tworzenia, ³¹czenia, znoszenia So³ectwa okrela Statut Gminy.
ROZDZIA£ III

§11. 1. Wybory przeprowadza siê co najmniej 3 osobowa komisja skrutacyjna wybrana na zebraniu sporód uprawnionych do g³osowania.
2. Cz³onkiem komisji skrutacyjnej nie mo¿e byæ osoba
kandyduj¹ca do Organów So³ectwa.
3. Do zadañ komisji skrutacyjnej nale¿y:
1) przyjêcie zg³oszeñ kandydatów do organów So³ectwa,
2) przygotowanie kart do g³osowania w liczbie nie wiêkszej,
jak liczba uczestnicz¹cych w zebraniu, ostemplowanie kart
piecz¹tk¹ So³ectwa oraz przeprowadzenie g³osowania tajnego,
3) ustalenie i og³oszenie jego wyników,

Zasady i tryb wyboru organów So³ectwa
§5. 1. Organami So³ectwa s¹:
1) Zebranie Wiejskie  jako organ uchwa³odawczy,
2) So³tys  jako organ wykonawczy,
*3) Rada So³ecka  jako organ wykonawczy.
2. So³tysem lub cz³onkiem Rady So³eckiej mo¿e byæ
ka¿dy mieszkaniec So³ectwa, posiadaj¹cy czynne prawo wyborcze.
*3. Zebranie Wiejskie mo¿e powo³aæ komisjê Rewizyjn¹
ustalaj¹c jej sk³ad liczbowy i osobowy oraz sposób wyboru.
§6. So³tys oraz Rada So³ecka wybierani s¹ przez zebranie
wiejskie na zasadach okrelonych w ustawie o samorz¹dzie
gminnym.
§7. 1. Kadencja organów So³ectwa trwa 4 lata.
2. Organy So³ectwa dzia³aj¹ do czasu wyborów nowych
organów.
3. Zebranie Wiejskie, na którym ma byæ dokonany wybór
organów So³ectwa, zwo³uje Wójt, okrelaj¹c dzieñ, miejsce
i godzinê zebrania. Zebranie prowadzi do czasu wyboru
przewodnicz¹cego zebrania So³tys poprzedniej kadencji.
§8. Organy wykonawcze So³ectwa s¹ obowi¹zane sk³adaæ
na wyborczym zebraniu wiejskim sprawozdanie ze swej dzia³alnoci za okres kadencji.
§9. 1. Dla dokonania wyboru So³tysa i Rady So³eckiej
niezbêdny jest udzia³ co najmniej 1/5 uprawnionych do g³osowania mieszkañców So³ectwa.
2. Liczbê uprawnionych mieszkañców So³ectwa, posiadaj¹cych czynne prawo wyborcze, podaje Wójt na podstawie
danych w ewidencji ludnoci.
3. Je¿eli w wyznaczonym terminie zebrania wiejskiego
nie ma wymaganej frekwencji, wybory przeprowadza siê
w drugim terminie tj. pó³ godziny po up³ywie pierwszego
terminu bez wzglêdu na liczbê obecnych na zebraniu.
§10. Przed przyst¹pieniem do g³osowania przewodnicz¹cy zebrania omawia zasady wyborcze, spe³nienie których jest
wymagane dla wa¿noci wyborów.

4) sporz¹dzenie protoko³u o wynikach wyborów, który podpisuj¹ wszyscy cz³onkowie komisji oraz przewodnicz¹cy
zebrania,
5) protokó³ komisji skrutacyjnej i karty do g³osowania stanowi¹ za³¹cznik do protoko³u i s¹ przekazywane Wójtowi.
§12. 1. Wyboru So³tysa i cz³onków Rady So³eckiej przeprowadza siê oddzielnie, sporód nieograniczonej liczby kandydatów zg³aszanych bezporednio na zebraniu wiejskim.
2. So³tysem lub cz³onkiem Rady So³eckiej zostaje kandydat, który uzyska³ najwiêksz¹ liczbê wa¿nie oddanych g³osów.
3. Je¿eli dwóch lub wiêcej kandydatów otrzyma³o równa
iloæ g³osów, przewodnicz¹cy komisji skrutacyjnej nazwisko
i imiona tych kandydatów umieszcza oddzielnie w zamkniêtych kopertach, po czym jeden z cz³onków komisji skrutacyjnej dokonuje losowania.
§13. Wybory dla uzupe³nienia sk³adu Rady So³eckiej przeprowadza samodzielnie Zebranie Wiejskie, zwo³ane przez
So³tysa. So³tys niezw³ocznie informuje Wójta o dokonanym
wyborze uzupe³niaj¹cym, przedk³adaj¹c uchwa³ê Zebrania
Wiejskiego.
ROZDZIA£ IV
Organizacja i zadania organów So³ectwa
§14. Zebranie wiejskie zwo³uje So³tys z w³asnej inicjatywy lub na wniosek:
1) co najmniej 10% mieszkañców,
2) Rady So³eckiej,
3) Rady Gminy lub Wójta.
2. Zebranie Wiejskie odbywa siê w miarê potrzeb.
§15. 1. Zwo³uj¹c Zebranie Wiejskie So³tys ustala dzieñ,
godzinê i miejsce zebrania oraz proponowany porz¹dek
obrad, informuj¹c o tym mieszkañców so³ectwa co najmniej
na 3 dni przed terminem zebrania.
2. Je¿eli Zebranie Wiejskie zwo³ywane jest na wniosek
Rady So³eckiej, Rady Gminy lub Wójta, organy te maj¹
obowi¹zek podaæ So³tysowi cel, dla którego zebranie ma byæ
zwo³ane.
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§16. 1. Zebranie jest wa¿ne, gdy jego mieszkañcy zostali
o nim powiadomieni w sposób zwyczajowo przyjêty przez
So³ectwo.
2. Powiadomienie mieszkañców So³ectwa w sposób zwyczajowo przyjêty polega na wywieszeniu na tablicy og³oszeñ
So³ectwa i w innych publicznie dostêpnych dla mieszkañców
miejscach albo przekazywaniu pisemnej informacji z domu do
domu (tzw. kurenda).
§17. 1. Zebranie Wiejskie podejmuje uchwa³y w g³osowaniu jawnym zwyk³¹ wiêkszoci¹ g³osów, w przypadku
równej liczby g³osów rozstrzyga g³os przewodnicz¹cego zebrania.
*2. Zebranie wiejskie mo¿e postanowiæ o przeprowadzeniu g³osowania tajnego w innych sprawach ni¿ wybory organów So³ectwa.
§18. Zebranie Wiejskie w szczególnoci;
1) wybiera i odwo³uje So³tysa oraz Radê So³eck¹,
2) w miarê potrzeby uchwala roczny plan finansowo-rzeczowy So³ectwa oraz ustala programy dzia³ania,
3) wystêpuje z wnioskami do organów gminy w sprawie
zmiany granic So³ectwa lub powo³ania jednostki ni¿szego
rzêdu w ramach so³ectwa,
4) opiniuje w czêci dotycz¹cej So³ectwa, przedstawione do
konsultacji przez organy Gminy projekty aktów prawnych,
5) podejmuje uchwa³y w sprawach zwyk³ego zarz¹du mieniem komunalnym, oddanym So³ectwu w u¿ytkowanie:
przez zwyk³y zarz¹d nale¿y rozumieæ za³atwianie bie¿¹cych spraw zwi¹zanych ze zwyk³¹ eksploatacj¹ rzeczy
i utrzymanie jej w stanie nie pogorszonym w ramach
aktualnego jej przeznaczenia,
6) upowa¿nia organy wykonawcze So³ectwa do wydania
opinii w imieniu mieszkañców So³ectwa w okresie miêdzy
zebraniami,
7) inicjuje i podejmuje wspólne przedsiêwziêcia na rzecz
spo³ecznoci wiejskiej oraz wspólne zadania z innymi
so³ectwami,
8) podejmuje uchwa³y w sprawie dzia³ania wspólnych organów z s¹siaduj¹cymi so³ectwami,
9) rozpatruje sprawozdania z dzia³alnoci organów So³ectwa
i dokonuje oceny dzia³alnoci So³tysa i Rady,
10) zobowi¹zuje So³tysa do wyst¹pienia do Wójta lub Rady
Gminy z wnioskiem przygotowania projektu uchwa³y
w istotnych sprawach dotycz¹cych spo³ecznoci So³ectwa,
11) stanowi w innych sprawach dotycz¹cych dzia³ania i funkcjonowania So³ectwa.
§19. 1. Do zadañ So³tysa nale¿y w szczególnoci:
1) przygotowanie i zwo³ywanie zebrañ wiejskich,
2) przygotowanie na zebranie wiejskie projektów rozstrzygniêæ i opinii,
3) wykonywanie uchwa³ zebrania wiejskiego,
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4) wspó³dzia³anie z radnymi z okrêgu wyborczego, do którego nale¿y So³ectwo, w sprawach spo³ecznoci lokalnej,
5) wspó³dzia³anie z organizacjami samorz¹dowymi, stowarzyszeniami i instytucjami prowadz¹cymi dzia³alnoæ na
wsi (np. OSP, KGW, organizacje m³odzie¿owe),
6) reprezentowanie So³ectwa na zewn¹trz, w tym uczestniczenie w pracach Rady Gminy (bez prawa g³osowania)
oraz w naradach i spotkaniach organizowanych przez
Wójta,
7) informowanie mieszkañców so³ectwa o sprawach istotnych dla So³ectwa,
8) wystêpowanie z wnioskami do Wójta dotycz¹cymi potrzeb
So³ectwa i jego mieszkañców oraz podejmowanie dzia³añ
interwencyjnych w innych instytucjach,
9) za³atwianie innych spraw So³ectwa na podstawie upowa¿nienia zebrania wiejskiego,
10) przechowywanie dokumentacji so³ectwa i przekazywanie
do Wójta dokumentów maj¹cych wartoæ historyczn¹,
podlegaj¹cych archiwizowaniu,
11) wykonywanie funkcji z zakresu administracji publicznej na
podstawie upowa¿nienia Wójta.
2. W razie niemo¿noci pe³nienia obowi¹zków So³tysa
zastêpuje go upowa¿niony cz³onek Rady So³eckiej, wskazany
przez So³tysa.
§20. 1. Rada So³ecka sk³ada siê z 5 osób.
*2. So³tys wchodzi w sk³ad Rady So³eckiej.
*3. Rada So³ecka bezporednio po jej wyborze, wybiera
ze swego grona przewodnicz¹cego Rady.
§21. 1. Do zadañ Rady So³eckiej nale¿y w szczególnoci:
1) udzielanie pomocy so³tysowi w opracowaniu projektu
rocznego planu rzeczowo-finansowego oraz projektów
programów pracy So³ectwa i przedk³adanie ich do uchwalenia przez zebranie wiejskie,
2) wystêpowanie z inicjatywami dotycz¹cymi udzia³u mieszkañców w rozwi¹zywaniu problemów So³ectwa i realizacji
jego zadañ,
3) organizowanie wykonania uchwa³ zebrania wiejskiego oraz
kontrola ich realizacji,
4) w ramach udzielonych upowa¿nieñ, wydawanie opinii
w imieniu mieszkañców w sprawach dotycz¹cych So³ectwa, w okresie miêdzy zebraniami,
5) sk³adanie - wspólnie z So³tysem, sprawozdañ z dzia³alnoci So³ectwa za okres kadencji,
6) informowanie zebrania wiejskiego o czynnociach podejmowanych w okresach miêdzy zebraniami, a w szczególnoci:
a) opiniach wydanych w imieniu mieszkañców So³ectwa,
*b) realizacji uchwa³ zebrania wiejskiego,
c) wp³ywach i wydatkach realizowanych ze rodków
finansowych So³ectwa,
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d) innych dzia³aniach maj¹cych istotne znaczenie dla
mieszkañców wsi,
7) wspó³dzia³anie z organami Gminy w sprawach So³ectwa.
*2. Pracami Rady So³eckiej kieruje jej przewodnicz¹cy,
który zwo³uje zebranie Rady, ustala im porz¹dek obrad i im
przewodniczy.
*3. Rada So³ecka wyra¿a swoje stanowisko w formie
uchwa³ podejmowanych zwyk³¹ wiêkszoci¹ g³osów.
cy.
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*4. Uchwa³y Rady So³eckiej podpisuje jej przewodnicz¹-

2. Do Zebrania Wiejskiego w celu odwo³ania So³tysa
i Rady So³eckiej stosuje siê odpowiednie przepisy o przeprowadzeniu g³osowania dla wyboru So³tysa i Rady So³eckiej.
3. Je¿eli wniosek o odwo³anie So³tysa i Rady So³eckiej
nie uzyska³ wymaganej wiêkszoci g³osów, kolejny wniosek
o odwo³anie mo¿e byæ zg³oszony nie wczeniej ni¿ po up³ywie
6 miesiêcy od daty poprzedniego zg³oszenia, z zastosowaniem trybu podanego w §23 i 24 ust. 1 i 2.
§25. Rezygnacja z pe³nionej funkcji So³tysa lub cz³onka
Rady So³eckiej nast¹piæ mo¿e wy³¹cznie w formie owiadczenia woli z³o¿onego osobicie wobec Zebrania Wiejskiego.

*§22. Je¿eli Zebranie Wiejskie postanowi o powo³aniu
Komisji Rewizyjnej, do jej zadañ nale¿y w szczególnoci:

ROZDZIA£ VI

1) kontrola dzia³alnoci so³tysa i Rady So³eckiej oraz gospodarki funduszami i maj¹tkiem So³ectwa,

Postanowienia koñcowe

2) przedstawienie zebraniu wiejskiemu sprawozdañ ze swej
dzia³alnoci,

§26. Zewnêtrzny nadzór i kontrolê dzia³alnoci gospodarczej i finansowej So³ectwa sprawuje Wójt Gminy.

3) dokonanie oceny projektu finansowo-rzeczowego, sprawozdañ z jego wykonania i przedstawienie Radzie So³eckiej swoich wniosków,

§27. 1. Wszystkie przys³uguj¹ce dotychczas mieszkañcom wsi prawa w³asnoci, u¿ytkowania lub inne prawa rzeczowe i maj¹tkowe, zwane dalej mieniem gminnym, pozostaj¹ nienaruszone.

4) w razie stwierdzenia w zarz¹dzaniu funduszami oraz
maj¹tkiem So³ectwa niezgodnoci ze statutem lub przepisami prawnymi - niezw³oczne informowanie o tym Rady
So³eckiej i Wójta.
ROZDZIA£ V
Odwo³anie So³tysa i Rady So³eckiej

*2. Na sprzeda¿ budynków u¿ytecznoci publicznej (sal
wiejskich, wietlic) oraz ich wydzier¿awiania wymagana jest
zgoda Zebrania Wiejskiego w obecnoci co najmniej 50%
uprawnionych do g³osowania mieszkañców So³ectwa.
§28. 1. So³ectwo u¿ywa piecz¹tki nag³ówkowej o treci:
So³ectwo Pieruchy
Gmina Czermin

§23. 1. Zebranie Wiejskie mo¿e odwo³aæ So³tysa, Radê
So³eck¹ lub poszczególnych jej cz³onków jedynie na pisemny
wniosek 1/5 mieszkañców So³ectwa uprawnionych do udzia³u
w Zebraniu Wiejskim, z³o¿ony do Wójta Gminy.
2. Wójt Gminy zobowi¹zany jest powiadomiæ Zebranie
Wiejskie w przedmiocie rozpatrzenia wniosku w terminie 14
dni od daty otrzymania wniosku.
§24. 1. Odwo³anie So³tysa i Rady So³eckiej nast¹piæ mo¿e
w g³osowaniu tajnym, bezwzglêdn¹ wiêkszoci¹ g³osów przez
Zebranie Wiejskie w obecnoci co najmniej 50% uprawnionych do g³osowania mieszkañców So³ectwa.

2. So³tys u¿ywa piecz¹tki podpisowej o treci:
SO£TYS
imiê i nazwisko
§29. Zmiany statutu nastêpuj¹ w trybie przepisów o jego
nadaniu.
§30. Postanowienia Statutu wchodz¹ w ¿ycie w terminie
okrelonym w uchwale Rady Gminy.
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Za³¹cznik Nr 7
do Uchwa³y Nr XIV/78/04
Rady Gminy
z dnia 9 marca 2004 r.

STATUT SO£ECTWA PIERUSZYCE
ROZDZIA£ I
Postanowienia ogólne
§1. Statut okrela:
1. Nazwê i obszar so³ectwa.
2. Zasady i tryb wyborów organów so³ectwa.
3. Organizacjê i zadania organów so³ectwa.
4. Zakres zadañ przekazywanych So³ectwu przez Gminê oraz
sposób ich realizacji.
5. Zakres i formy kontroli oraz nadzoru organów Gminy nad
dzia³alnoci¹ organów so³ectwa.
§2. Ilekroæ w niniejszym Statucie jest mowa o:
1) Gminie  nale¿y przez to rozumieæ Gminê Czermin,
2) Wójcie - nale¿y przez to rozumieæ Wójta Gminy Czermin,
3) Statucie  nale¿y przez to rozumieæ Statut So³ectwa Pieruszyce,
4) So³tysie  nale¿y przez to rozumieæ So³tysa wsi Pieruszyce,
5) Organach So³ectwa  nale¿y przez to rozumieæ zebranie
wiejskie, so³tysa i Radê So³eck¹ wsi Pieruszyce,
ROZDZIA£ II
Nazwa i obszar so³ectwa
§3. 1. So³ectwo jest jednostk¹ pomocnicz¹ gminy, a ogó³
jej mieszkañców stanowi czêæ wspólnoty samorz¹dowej.
2. Nazw¹ so³ectwa jest: Pieruszyce, zwane dalej So³ectwem.
§4. Zasady tworzenia, ³¹czenia, znoszenia So³ectwa okrela Statut Gminy.

*3. Zebranie Wiejskie mo¿e powo³aæ komisjê Rewizyjn¹
ustalaj¹c jej sk³ad liczbowy i osobowy oraz sposób wyboru.
§6. So³tys oraz Rada So³ecka wybierani s¹ przez zebranie
wiejskie na zasadach okrelonych w ustawie o samorz¹dzie
gminnym.
§7. 1. Kadencja organów So³ectwa trwa 4 lata.
2. Organy So³ectwa dzia³aj¹ do czasu wyborów nowych
organów.
3. Zebranie Wiejskie, na którym ma byæ dokonany wybór
organów So³ectwa, zwo³uje Wójt, okrelaj¹c dzieñ, miejsce
i godzinê zebrania. Zebranie prowadzi do czasu wyboru
przewodnicz¹cego zebrania So³tys poprzedniej kadencji.
§8. Organy wykonawcze So³ectwa s¹ obowi¹zane sk³adaæ
na wyborczym zebraniu wiejskim sprawozdanie ze swej dzia³alnoci za okres kadencji.
§9. 1. Dla dokonania wyboru So³tysa i Rady So³eckiej
niezbêdny jest udzia³ co najmniej 1/5 uprawnionych do g³osowania mieszkañców So³ectwa.
2. Liczbê uprawnionych mieszkañców So³ectwa, posiadaj¹cych czynne prawo wyborcze, podaje Wójt na podstawie
danych w ewidencji ludnoci.
3. Je¿eli w wyznaczonym terminie zebrania wiejskiego
nie ma wymaganej frekwencji, wybory przeprowadza siê
w drugim terminie tj. pó³ godziny po up³ywie pierwszego
terminu bez wzglêdu na liczbê obecnych na zebraniu.
§10. Przed przyst¹pieniem do g³osowania przewodnicz¹cy zebrania omawia zasady wyborcze, spe³nienie których jest
wymagane dla wa¿noci wyborów.
§11. 1. Wybory przeprowadza siê co najmniej 3 osobowa komisja skrutacyjna wybrana na zebraniu sporód uprawnionych do g³osowania.
2. Cz³onkiem komisji skrutacyjnej nie mo¿e byæ osoba
kandyduj¹ca do Organów So³ectwa.
3. Do zadañ komisji skrutacyjnej nale¿y:

ROZDZIA£ III
Zasady i tryb wyboru organów So³ectwa
§5. 1. Organami So³ectwa s¹:
1) Zebranie Wiejskie  jako organ uchwa³odawczy,
2) So³tys  jako organ wykonawczy,
*3) Rada So³ecka  jako organ wykonawczy.
2. So³tysem lub cz³onkiem Rady So³eckiej mo¿e byæ
ka¿dy mieszkaniec So³ectwa, posiadaj¹cy czynne prawo wyborcze.

1) przyjêcie zg³oszeñ kandydatów do organów So³ectwa,
2) przygotowanie kart do g³osowania w liczbie nie wiêkszej,
jak liczba uczestnicz¹cych w zebraniu, ostemplowanie kart
piecz¹tk¹ So³ectwa oraz przeprowadzenie g³osowania tajnego,
3) ustalenie i og³oszenie jego wyników,
4) sporz¹dzenie protoko³u o wynikach wyborów, który podpisuj¹ wszyscy cz³onkowie komisji oraz przewodnicz¹cy
zebrania,
5) protokó³ komisji skrutacyjnej i karty do g³osowania stanowi¹ za³¹cznik do protoko³u i s¹ przekazywane Wójtowi.
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§12. 1. Wyboru So³tysa i cz³onków Rady So³eckiej przeprowadza siê oddzielnie, sporód nieograniczonej liczby kandydatów zg³aszanych bezporednio na zebraniu wiejskim.
2. So³tysem lub cz³onkiem Rady So³eckiej zostaje kandydat, który uzyska³ najwiêksz¹ liczbê wa¿nie oddanych g³osów.
3. Je¿eli dwóch lub wiêcej kandydatów otrzyma³o równa
iloæ g³osów, przewodnicz¹cy komisji skrutacyjnej nazwisko
i imiona tych kandydatów umieszcza oddzielnie w zamkniêtych kopertach, po czym jeden z cz³onków komisji skrutacyjnej dokonuje losowania.
§13. Wybory dla uzupe³nienia sk³adu Rady So³eckiej przeprowadza samodzielnie Zebranie Wiejskie, zwo³ane przez
So³tysa. So³tys niezw³ocznie informuje Wójta o dokonanym
wyborze uzupe³niaj¹cym, przedk³adaj¹c uchwa³ê Zebrania
Wiejskiego.
ROZDZIA£ IV
Organizacja i zadania organów So³ectwa
§14. Zebranie wiejskie zwo³uje So³tys z w³asnej inicjatywy lub na wniosek:
1) co najmniej 10% mieszkañców,
2) Rady So³eckiej,
3) Rady Gminy lub Wójta.
2. Zebranie Wiejskie odbywa siê w miarê potrzeb.
§15. 1. Zwo³uj¹c Zebranie Wiejskie So³tys ustala dzieñ,
godzinê i miejsce zebrania oraz proponowany porz¹dek obrad, informuj¹c o tym mieszkañców so³ectwa co najmniej na
3 dni przed terminem zebrania.
2. Je¿eli Zebranie Wiejskie zwo³ywane jest na wniosek
Rady So³eckiej, Rady Gminy lub Wójta, organy te maj¹
obowi¹zek podaæ So³tysowi cel, dla którego zebranie ma byæ
zwo³ane.
§16. 1. Zebranie jest wa¿ne, gdy jego mieszkañcy zostali
o nim powiadomieni w sposób zwyczajowo przyjêty przez
So³ectwo.
2. Powiadomienie mieszkañców So³ectwa w sposób zwyczajowo przyjêty polega na wywieszeniu na tablicy og³oszeñ
So³ectwa i w innych publicznie dostêpnych dla mieszkañców
miejscach albo przekazywaniu pisemnej informacji z domu do
domu (tzw. kurenda).
§17. 1. Zebranie Wiejskie podejmuje uchwa³y w g³osowaniu jawnym zwyk³¹ wiêkszoci¹ g³osów, w przypadku
równej liczby g³osów rozstrzyga g³os przewodnicz¹cego zebrania.
*2. Zebranie wiejskie mo¿e postanowiæ o przeprowadzeniu g³osowania tajnego w innych sprawach ni¿ wybory organów So³ectwa.
§18. Zebranie Wiejskie w szczególnoci;
1) wybiera i odwo³uje So³tysa oraz Radê So³eck¹,
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2) w miarê potrzeby uchwala roczny plan finansowo-rzeczowy So³ectwa oraz ustala programy dzia³ania,
3) wystêpuje z wnioskami do organów gminy w sprawie
zmiany granic So³ectwa lub powo³ania jednostki ni¿szego
rzêdu w ramach so³ectwa,
4) opiniuje w czêci dotycz¹cej So³ectwa, przedstawione do
konsultacji przez organy Gminy projekty aktów prawnych,
5) podejmuje uchwa³y w sprawach zwyk³ego zarz¹du mieniem komunalnym, oddanym So³ectwu w u¿ytkowanie:
przez zwyk³y zarz¹d nale¿y rozumieæ za³atwianie bie¿¹cych spraw zwi¹zanych ze zwyk³¹ eksploatacj¹ rzeczy
i utrzymanie jej w stanie nie pogorszonym w ramach
aktualnego jej przeznaczenia,
6) upowa¿nia organy wykonawcze So³ectwa do wydania
opinii w imieniu mieszkañców So³ectwa w okresie miêdzy
zebraniami,
7) inicjuje i podejmuje wspólne przedsiêwziêcia na rzecz
spo³ecznoci wiejskiej oraz wspólne zadania z innymi
so³ectwami,
8) podejmuje uchwa³y w sprawie dzia³ania wspólnych organów z s¹siaduj¹cymi so³ectwami,
9) rozpatruje sprawozdania z dzia³alnoci organów So³ectwa
i dokonuje oceny dzia³alnoci So³tysa i Rady,
10) zobowi¹zuje So³tysa do wyst¹pienia do Wójta lub Rady
Gminy z wnioskiem przygotowania projektu uchwa³y
w istotnych sprawach dotycz¹cych spo³ecznoci So³ectwa,
11) stanowi w innych sprawach dotycz¹cych dzia³ania i funkcjonowania So³ectwa.
§19. 1. Do zadañ So³tysa nale¿y w szczególnoci:
1) przygotowanie i zwo³ywanie zebrañ wiejskich,
2) przygotowanie na zebranie wiejskie projektów rozstrzygniêæ i opinii,
3) wykonywanie uchwa³ zebrania wiejskiego,
4) wspó³dzia³anie z radnymi z okrêgu wyborczego, do którego nale¿y So³ectwo, w sprawach spo³ecznoci lokalnej,
5) wspó³dzia³anie z organizacjami samorz¹dowymi, stowarzyszeniami i instytucjami prowadz¹cymi dzia³alnoæ na
wsi (np. OSP, KGW, organizacje m³odzie¿owe),
6) reprezentowanie So³ectwa na zewn¹trz, w tym uczestniczenie w pracach Rady Gminy (bez prawa g³osowania)
oraz w naradach i spotkaniach organizowanych przez
Wójta,
7) informowanie mieszkañców so³ectwa o sprawach istotnych dla So³ectwa,
8) wystêpowanie z wnioskami do Wójta dotycz¹cymi potrzeb
So³ectwa i jego mieszkañców oraz podejmowanie dzia³añ
interwencyjnych w innych instytucjach,
9) za³atwianie innych spraw So³ectwa na podstawie upowa¿nienia zebrania wiejskiego,
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10) przechowywanie dokumentacji so³ectwa i przekazywanie
do Wójta dokumentów maj¹cych wartoæ historyczn¹,
podlegaj¹cych archiwizowaniu,
11) wykonywanie funkcji z zakresu administracji publicznej na
podstawie upowa¿nienia Wójta.
2. W razie niemo¿noci pe³nienia obowi¹zków So³tysa
zastêpuje go upowa¿niony cz³onek Rady So³eckiej, wskazany
przez So³tysa.
§20. 1. Rada So³ecka sk³ada siê z 5 osób.
*2. So³tys wchodzi w sk³ad Rady So³eckiej.
*3. Rada So³ecka bezporednio po jej wyborze, wybiera
ze swego grona przewodnicz¹cego Rady.
§21. 1. Do zadañ Rady So³eckiej nale¿y w szczególnoci:
1) udzielanie pomocy so³tysowi w opracowaniu projektu
rocznego planu rzeczowo-finansowego oraz projektów
programów pracy So³ectwa i przedk³adanie ich do uchwalenia przez zebranie wiejskie,
2) wystêpowanie z inicjatywami dotycz¹cymi udzia³u mieszkañców w rozwi¹zywaniu problemów So³ectwa i realizacji
jego zadañ,
3) organizowanie wykonania uchwa³ zebrania wiejskiego oraz
kontrola ich realizacji,
4) w ramach udzielonych upowa¿nieñ, wydawanie opinii
w imieniu mieszkañców w sprawach dotycz¹cych So³ectwa, w okresie miêdzy zebraniami,
5) sk³adanie - wspólnie z So³tysem, sprawozdañ z dzia³alnoci So³ectwa za okres kadencji,
6) informowanie zebrania wiejskiego o czynnociach podejmowanych w okresach miêdzy zebraniami, a w szczególnoci:
a) opiniach wydanych w imieniu mieszkañców So³ectwa,
*b) realizacji uchwa³ zebrania wiejskiego,
c) wp³ywach i wydatkach realizowanych ze rodków finansowych So³ectwa,
d) innych dzia³aniach maj¹cych istotne znaczenie dla
mieszkañców wsi,
7) wspó³dzia³anie z organami Gminy w sprawach So³ectwa.
*2. Pracami Rady So³eckiej kieruje jej przewodnicz¹cy,
który zwo³uje zebranie Rady, ustala im porz¹dek obrad i im
przewodniczy.
*3. Rada So³ecka wyra¿a swoje stanowisko w formie
uchwa³ podejmowanych zwyk³¹ wiêkszoci¹ g³osów.
cy.
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*4. Uchwa³y Rady So³eckiej podpisuje jej przewodnicz¹-

*§22. Je¿eli Zebranie Wiejskie postanowi o powo³aniu
Komisji Rewizyjnej, do jej zadañ nale¿y w szczególnoci:
1) kontrola dzia³alnoci so³tysa i Rady So³eckiej oraz gospodarki funduszami i maj¹tkiem So³ectwa,

2) przedstawienie zebraniu wiejskiemu sprawozdañ ze swej
dzia³alnoci,
3) dokonanie oceny projektu finansowo-rzeczowego, sprawozdañ z jego wykonania i przedstawienie Radzie So³eckiej swoich wniosków,
4) w razie stwierdzenia w zarz¹dzaniu funduszami oraz
maj¹tkiem So³ectwa niezgodnoci ze statutem lub przepisami prawnymi - niezw³oczne informowanie o tym Rady
So³eckiej i Wójta.
ROZDZIA£ V
Odwo³anie So³tysa i Rady So³eckiej
§23. 1. Zebranie Wiejskie mo¿e odwo³aæ So³tysa, Radê
So³eck¹ lub poszczególnych jej cz³onków jedynie na pisemny
wniosek 1/5 mieszkañców So³ectwa uprawnionych do udzia³u
w Zebraniu Wiejskim, z³o¿ony do Wójta Gminy.
2. Wójt Gminy zobowi¹zany jest powiadomiæ Zebranie
Wiejskie w przedmiocie rozpatrzenia wniosku w terminie 14
dni od daty otrzymania wniosku.
§24. 1. Odwo³anie So³tysa i Rady So³eckiej nast¹piæ mo¿e
w g³osowaniu tajnym, bezwzglêdn¹ wiêkszoci¹ g³osów przez
Zebranie Wiejskie w obecnoci co najmniej 50% uprawnionych do g³osowania mieszkañców So³ectwa.
2. Do Zebrania Wiejskiego w celu odwo³ania So³tysa
i Rady So³eckiej stosuje siê odpowiednie przepisy o przeprowadzeniu g³osowania dla wyboru So³tysa i Rady So³eckiej.
3. Je¿eli wniosek o odwo³anie So³tysa i Rady So³eckiej
nie uzyska³ wymaganej wiêkszoci g³osów, kolejny wniosek
o odwo³anie mo¿e byæ zg³oszony nie wczeniej ni¿ po up³ywie
6 miesiêcy od daty poprzedniego zg³oszenia, z zastosowaniem trybu podanego w §23 i 24 ust. 1 i 2.
§25. Rezygnacja z pe³nionej funkcji So³tysa lub cz³onka
Rady So³eckiej nast¹piæ mo¿e wy³¹cznie w formie owiadczenia woli z³o¿onego osobicie wobec Zebrania Wiejskiego.
ROZDZIA£ VI
Postanowienia koñcowe
§26. Zewnêtrzny nadzór i kontrolê dzia³alnoci gospodarczej i finansowej So³ectwa sprawuje Wójt Gminy.
§27. 1. Wszystkie przys³uguj¹ce dotychczas mieszkañcom wsi prawa w³asnoci, u¿ytkowania lub inne prawa rzeczowe i maj¹tkowe, zwane dalej mieniem gminnym, pozostaj¹ nienaruszone.
*2. Na sprzeda¿ budynków u¿ytecznoci publicznej (sal
wiejskich, wietlic) oraz ich wydzier¿awiania wymagana jest
zgoda Zebrania Wiejskiego w obecnoci co najmniej 50%
uprawnionych do g³osowania mieszkañców So³ectwa.
§28. 1. So³ectwo u¿ywa piecz¹tki nag³ówkowej o treci:
So³ectwo Pieruszyce
Gmina Czermin
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2. So³tys u¿ywa piecz¹tki podpisowej o treci:
SO£TYS

§29. Zmiany statutu nastêpuj¹ w trybie przepisów o jego
nadaniu.
§30. Postanowienia Statutu wchodz¹ w ¿ycie w terminie
okrelonym w uchwale Rady Gminy.

imiê i nazwisko

Za³¹cznik Nr 8
do Uchwa³y Nr XIV/78/04
Rady Gminy
z dnia 9 marca 2004 r.

STATUT SO£ECTWA PSIENIE OSTRÓW
ROZDZIA£ I

ROZDZIA£ III

Postanowienia ogólne

Zasady i tryb wyboru organów So³ectwa

§1. Statut okrela:

§5. 1. Organami So³ectwa s¹:

1. Nazwê i obszar so³ectwa.

1) Zebranie Wiejskie  jako organ uchwa³odawczy,

2. Zasady i tryb wyborów organów so³ectwa.

2) So³tys  jako organ wykonawczy,

3. Organizacjê i zadania organów so³ectwa.

*3) Rada So³ecka  jako organ wykonawczy.

4. Zakres zadañ przekazywanych So³ectwu przez Gminê oraz
sposób ich realizacji.

2. So³tysem lub cz³onkiem Rady So³eckiej mo¿e byæ
ka¿dy mieszkaniec So³ectwa, posiadaj¹cy czynne prawo wyborcze.

5. Zakres i formy kontroli oraz nadzoru organów Gminy nad
dzia³alnoci¹ organów so³ectwa.
§2. Ilekroæ w niniejszym Statucie jest mowa o:
1) Gminie  nale¿y przez to rozumieæ Gminê Czermin,
2) Wójcie - nale¿y przez to rozumieæ Wójta Gminy Czermin,
3) Statucie  nale¿y przez to rozumieæ Statut So³ectwa Psienie Ostrów,
4) So³tysie  nale¿y przez to rozumieæ So³tysa wsi Psienie
Ostrów,
5) Organach So³ectwa  nale¿y przez to rozumieæ zebranie
wiejskie, so³tysa i Radê So³eck¹ wsi Psienie Ostrów.
ROZDZIA£ II
Nazwa i obszar so³ectwa
§3. 1. So³ectwo jest jednostk¹ pomocnicz¹ gminy, a ogó³
jej mieszkañców stanowi czêæ wspólnoty samorz¹dowej.
2. Nazw¹ so³ectwa jest: Psienie Ostrów, zwane dalej
So³ectwem.
§4. Zasady tworzenia, ³¹czenia, znoszenia So³ectwa okrela Statut Gminy.

*3. Zebranie Wiejskie mo¿e powo³aæ komisjê Rewizyjn¹
ustalaj¹c jej sk³ad liczbowy i osobowy oraz sposób wyboru.
§6. So³tys oraz Rada So³ecka wybierani s¹ przez zebranie
wiejskie na zasadach okrelonych w ustawie o samorz¹dzie
gminnym.
§7. 1. Kadencja organów So³ectwa trwa 4 lata.
2. Organy So³ectwa dzia³aj¹ do czasu wyborów nowych
organów.
3. Zebranie Wiejskie, na którym ma byæ dokonany wybór
organów So³ectwa, zwo³uje Wójt, okrelaj¹c dzieñ, miejsce
i godzinê zebrania. Zebranie prowadzi do czasu wyboru
przewodnicz¹cego zebrania So³tys poprzedniej kadencji.
§8. Organy wykonawcze So³ectwa s¹ obowi¹zane sk³adaæ
na wyborczym zebraniu wiejskim sprawozdanie ze swej dzia³alnoci za okres kadencji.
§9. 1. Dla dokonania wyboru So³tysa i Rady So³eckiej
niezbêdny jest udzia³ co najmniej 1/5 uprawnionych do g³osowania mieszkañców So³ectwa.
2. Liczbê uprawnionych mieszkañców So³ectwa, posiadaj¹cych czynne prawo wyborcze, podaje Wójt na podstawie
danych w ewidencji ludnoci.
3. Je¿eli w wyznaczonym terminie zebrania wiejskiego
nie ma wymaganej frekwencji, wybory przeprowadza siê
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w drugim terminie tj. pó³ godziny po up³ywie pierwszego
terminu bez wzglêdu na liczbê obecnych na zebraniu.

rad, informuj¹c o tym mieszkañców so³ectwa co najmniej na
3 dni przed terminem zebrania.

§10. Przed przyst¹pieniem do g³osowania przewodnicz¹cy zebrania omawia zasady wyborcze, spe³nienie których jest
wymagane dla wa¿noci wyborów.

2. Je¿eli Zebranie Wiejskie zwo³ywane jest na wniosek
Rady So³eckiej, Rady Gminy lub Wójta, organy te maj¹
obowi¹zek podaæ So³tysowi cel, dla którego zebranie ma byæ
zwo³ane.

§11. 1. Wybory przeprowadza siê co najmniej 3 osobowa komisja skrutacyjna wybrana na zebraniu sporód uprawnionych do g³osowania.
2. Cz³onkiem komisji skrutacyjnej nie mo¿e byæ osoba
kandyduj¹ca do Organów So³ectwa.
3. Do zadañ komisji skrutacyjnej nale¿y:
1) przyjêcie zg³oszeñ kandydatów do organów So³ectwa,
2) przygotowanie kart do g³osowania w liczbie nie wiêkszej,
jak liczba uczestnicz¹cych w zebraniu, ostemplowanie kart
piecz¹tk¹ So³ectwa oraz przeprowadzenie g³osowania tajnego,
3) ustalenie i og³oszenie jego wyników,
4) sporz¹dzenie protoko³u o wynikach wyborów, który podpisuj¹ wszyscy cz³onkowie komisji oraz przewodnicz¹cy
zebrania,
5) protokó³ komisji skrutacyjnej i karty do g³osowania stanowi¹ za³¹cznik do protoko³u i s¹ przekazywane Wójtowi.
§12. 1. Wyboru So³tysa i cz³onków Rady So³eckiej przeprowadza siê oddzielnie, sporód nieograniczonej liczby kandydatów zg³aszanych bezporednio na zebraniu wiejskim.
2. So³tysem lub cz³onkiem Rady So³eckiej zostaje kandydat, który uzyska³ najwiêksz¹ liczbê wa¿nie oddanych g³osów.
3. Je¿eli dwóch lub wiêcej kandydatów otrzyma³o równa
iloæ g³osów, przewodnicz¹cy komisji skrutacyjnej nazwisko
i imiona tych kandydatów umieszcza oddzielnie w zamkniêtych kopertach, po czym jeden z cz³onków komisji skrutacyjnej dokonuje losowania.
§13. Wybory dla uzupe³nienia sk³adu Rady So³eckiej przeprowadza samodzielnie Zebranie Wiejskie, zwo³ane przez
So³tysa. So³tys niezw³ocznie informuje Wójta o dokonanym
wyborze uzupe³niaj¹cym, przedk³adaj¹c uchwa³ê Zebrania
Wiejskiego.
ROZDZIA£ IV
Organizacja i zadania organów So³ectwa
§14. Zebranie wiejskie zwo³uje So³tys z w³asnej inicjatywy lub na wniosek:
1) co najmniej 10% mieszkañców,
2) Rady So³eckiej,
3) Rady Gminy lub Wójta.
2. Zebranie Wiejskie odbywa siê w miarê potrzeb.
§15. 1. Zwo³uj¹c Zebranie Wiejskie So³tys ustala dzieñ,
godzinê i miejsce zebrania oraz proponowany porz¹dek ob-

§16. 1. Zebranie jest wa¿ne, gdy jego mieszkañcy zostali
o nim powiadomieni w sposób zwyczajowo przyjêty przez
So³ectwo.
2. Powiadomienie mieszkañców So³ectwa w sposób zwyczajowo przyjêty polega na wywieszeniu na tablicy og³oszeñ
So³ectwa i w innych publicznie dostêpnych dla mieszkañców
miejscach albo przekazywaniu pisemnej informacji z domu do
domu (tzw. kurenda).
§17. 1. Zebranie Wiejskie podejmuje uchwa³y w g³osowaniu jawnym zwyk³¹ wiêkszoci¹ g³osów, w przypadku
równej liczby g³osów rozstrzyga g³os przewodnicz¹cego zebrania.
*2. Zebranie wiejskie mo¿e postanowiæ o przeprowadzeniu g³osowania tajnego w innych sprawach ni¿ wybory organów So³ectwa.
§18. Zebranie Wiejskie w szczególnoci;
1) wybiera i odwo³uje So³tysa oraz Radê So³eck¹,
2) w miarê potrzeby uchwala roczny plan finansowo-rzeczowy So³ectwa oraz ustala programy dzia³ania,
3) wystêpuje z wnioskami do organów gminy w sprawie
zmiany granic So³ectwa lub powo³ania jednostki ni¿szego
rzêdu w ramach so³ectwa,
4) opiniuje w czêci dotycz¹cej So³ectwa, przedstawione do
konsultacji przez organy Gminy projekty aktów prawnych,
5) podejmuje uchwa³y w sprawach zwyk³ego zarz¹du mieniem komunalnym, oddanym So³ectwu w u¿ytkowanie:
przez zwyk³y zarz¹d nale¿y rozumieæ za³atwianie bie¿¹cych spraw zwi¹zanych ze zwyk³¹ eksploatacj¹ rzeczy
i utrzymanie jej w stanie nie pogorszonym w ramach
aktualnego jej przeznaczenia,
6) upowa¿nia organy wykonawcze So³ectwa do wydania
opinii w imieniu mieszkañców So³ectwa w okresie miêdzy
zebraniami,
7) inicjuje i podejmuje wspólne przedsiêwziêcia na rzecz
spo³ecznoci wiejskiej oraz wspólne zadania z innymi
so³ectwami,
8) podejmuje uchwa³y w sprawie dzia³ania wspólnych organów z s¹siaduj¹cymi so³ectwami,
9) rozpatruje sprawozdania z dzia³alnoci organów So³ectwa
i dokonuje oceny dzia³alnoci So³tysa i Rady,
10) zobowi¹zuje So³tysa do wyst¹pienia do Wójta lub Rady
Gminy z wnioskiem przygotowania projektu uchwa³y
w istotnych sprawach dotycz¹cych spo³ecznoci So³ectwa,
11) stanowi w innych sprawach dotycz¹cych dzia³ania i funkcjonowania So³ectwa.
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§19. 1. Do zadañ So³tysa nale¿y w szczególnoci:
1) przygotowanie i zwo³ywanie zebrañ wiejskich,
2) przygotowanie na zebranie wiejskie projektów rozstrzygniêæ i opinii,
3) wykonywanie uchwa³ zebrania wiejskiego,

6) informowanie zebrania wiejskiego o czynnociach podejmowanych w okresach miêdzy zebraniami, a w szczególnoci:
a) opiniach wydanych w imieniu mieszkañców So³ectwa,
*b) realizacji uchwa³ zebrania wiejskiego,
c) wp³ywach i wydatkach realizowanych ze rodków finansowych So³ectwa,

4) wspó³dzia³anie z radnymi z okrêgu wyborczego, do którego nale¿y So³ectwo, w sprawach spo³ecznoci lokalnej,
5) wspó³dzia³anie z organizacjami samorz¹dowymi, stowarzyszeniami i instytucjami prowadz¹cymi dzia³alnoæ na
wsi (np. OSP, KGW, organizacje m³odzie¿owe),
6) reprezentowanie So³ectwa na zewn¹trz, w tym uczestniczenie w pracach Rady Gminy (bez prawa g³osowania)
oraz w naradach i spotkaniach organizowanych przez
Wójta,
7) informowanie mieszkañców so³ectwa o sprawach istotnych dla So³ectwa,
8) wystêpowanie z wnioskami do Wójta dotycz¹cymi potrzeb
So³ectwa i jego mieszkañców oraz podejmowanie dzia³añ
interwencyjnych w innych instytucjach,
9) za³atwianie innych spraw So³ectwa na podstawie upowa¿nienia zebrania wiejskiego,
10) przechowywanie dokumentacji so³ectwa i przekazywanie
do Wójta dokumentów maj¹cych wartoæ historyczn¹,
podlegaj¹cych archiwizowaniu,
11) wykonywanie funkcji z zakresu administracji publicznej na
podstawie upowa¿nienia Wójta.
2. W razie niemo¿noci pe³nienia obowi¹zków So³tysa
zastêpuje go upowa¿niony cz³onek Rady So³eckiej, wskazany
przez So³tysa.
§20. 1. Rada So³ecka sk³ada siê z 4 osób.

d) innych dzia³aniach maj¹cych istotne znaczenie dla
mieszkañców wsi,
7) wspó³dzia³anie z organami Gminy w sprawach So³ectwa.
*2. Pracami Rady So³eckiej kieruje jej przewodnicz¹cy,
który zwo³uje zebranie Rady, ustala im porz¹dek obrad i im
przewodniczy.
*3. Rada So³ecka wyra¿a swoje stanowisko w formie
uchwa³ podejmowanych zwyk³¹ wiêkszoci¹ g³osów.
*4. Uchwa³y Rady So³eckiej podpisuje jej przewodnicz¹cy.
*§22. Je¿eli Zebranie Wiejskie postanowi o powo³aniu
Komisji Rewizyjnej, do jej zadañ nale¿y w szczególnoci:
1) kontrola dzia³alnoci so³tysa i Rady So³eckiej oraz gospodarki funduszami i maj¹tkiem So³ectwa,
2) przedstawienie zebraniu wiejskiemu sprawozdañ ze swej
dzia³alnoci,
3) dokonanie oceny projektu finansowo-rzeczowego, sprawozdañ z jego wykonania i przedstawienie Radzie So³eckiej swoich wniosków,
4) w razie stwierdzenia w zarz¹dzaniu funduszami oraz
maj¹tkiem So³ectwa niezgodnoci ze statutem lub przepisami prawnymi - niezw³oczne informowanie o tym Rady
So³eckiej i Wójta.

*2. So³tys wchodzi w sk³ad Rady So³eckiej.
*3. Rada So³ecka bezporednio po jej wyborze, wybiera
ze swego grona przewodnicz¹cego Rady.
§21. 1. Do zadañ Rady So³eckiej nale¿y w szczególnoci:
1) udzielanie pomocy so³tysowi w opracowaniu projektu
rocznego planu rzeczowo-finansowego oraz projektów
programów pracy So³ectwa i przedk³adanie ich do uchwalenia przez zebranie wiejskie,
2) wystêpowanie z inicjatywami dotycz¹cymi udzia³u mieszkañców w rozwi¹zywaniu problemów So³ectwa i realizacji
jego zadañ,
3) organizowanie wykonania uchwa³ zebrania wiejskiego oraz
kontrola ich realizacji,
4) w ramach udzielonych upowa¿nieñ, wydawanie opinii
w imieniu mieszkañców w sprawach dotycz¹cych So³ectwa, w okresie miêdzy zebraniami,
5) sk³adanie - wspólnie z So³tysem, sprawozdañ z dzia³alnoci So³ectwa za okres kadencji,

ROZDZIA£ V
Odwo³anie So³tysa i Rady So³eckiej
§23. 1. Zebranie Wiejskie mo¿e odwo³aæ So³tysa, Radê
So³eck¹ lub poszczególnych jej cz³onków jedynie na pisemny
wniosek 1/5 mieszkañców So³ectwa uprawnionych do udzia³u
w Zebraniu Wiejskim, z³o¿ony do Wójta Gminy.
2. Wójt Gminy zobowi¹zany jest powiadomiæ Zebranie
Wiejskie w przedmiocie rozpatrzenia wniosku w terminie 14
dni od daty otrzymania wniosku.
§24. 1. Odwo³anie So³tysa i Rady So³eckiej nast¹piæ mo¿e
w g³osowaniu tajnym, bezwzglêdn¹ wiêkszoci¹ g³osów przez
Zebranie Wiejskie w obecnoci co najmniej 50% uprawnionych do g³osowania mieszkañców So³ectwa.
2. Do Zebrania Wiejskiego w celu odwo³ania So³tysa
i Rady So³eckiej stosuje siê odpowiednie przepisy o przeprowadzeniu g³osowania dla wyboru So³tysa i Rady So³eckiej.
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3. Je¿eli wniosek o odwo³anie So³tysa i Rady So³eckiej
nie uzyska³ wymaganej wiêkszoci g³osów, kolejny wniosek
o odwo³anie mo¿e byæ zg³oszony nie wczeniej ni¿ po up³ywie
6 miesiêcy od daty poprzedniego zg³oszenia, z zastosowaniem trybu podanego w §23 i 24 ust. 1 i 2.
§25. Rezygnacja z pe³nionej funkcji So³tysa lub cz³onka
Rady So³eckiej nast¹piæ mo¿e wy³¹cznie w formie owiadczenia woli z³o¿onego osobicie wobec Zebrania Wiejskiego.

*2. Na sprzeda¿ budynków u¿ytecznoci publicznej (sal
wiejskich, wietlic) oraz ich wydzier¿awiania wymagana jest
zgoda Zebrania Wiejskiego w obecnoci co najmniej 50%
uprawnionych do g³osowania mieszkañców So³ectwa.
§28. 1. So³ectwo u¿ywa piecz¹tki nag³ówkowej o treci:
So³ectwo Psienie Ostrów
Gmina Czermin
2. So³tys u¿ywa piecz¹tki podpisowej o treci:

ROZDZIA£ VI

SO£TYS

Postanowienia koñcowe

imiê i nazwisko

§26. Zewnêtrzny nadzór i kontrolê dzia³alnoci gospodarczej i finansowej So³ectwa sprawuje Wójt Gminy.
§27. 1. Wszystkie przys³uguj¹ce dotychczas mieszkañcom wsi prawa w³asnoci, u¿ytkowania lub inne prawa rzeczowe i maj¹tkowe, zwane dalej mieniem gminnym, pozostaj¹ nienaruszone.

§29. Zmiany statutu nastêpuj¹ w trybie przepisów o jego
nadaniu.
§30. Postanowienia Statutu wchodz¹ w ¿ycie w terminie
okrelonym w uchwale Rady Gminy.

Za³¹cznik Nr 9
do Uchwa³y Nr XIV/78/04
Rady Gminy
z dnia 9 marca 2004 r.

STATUT SO£ECTWA SKRZYPNIA
ROZDZIA£ I
Postanowienia ogólne
§1. Statut okrela:
1. Nazwê i obszar so³ectwa.
2. Zasady i tryb wyborów organów so³ectwa.

5) Organach So³ectwa  nale¿y przez to rozumieæ zebranie
wiejskie, so³tysa i Radê So³eck¹ wsi Skrzypnia.
ROZDZIA£ II
Nazwa i obszar so³ectwa

3. Organizacjê i zadania organów so³ectwa.

§3. 1. So³ectwo jest jednostk¹ pomocnicz¹ gminy, a ogó³
jej mieszkañców stanowi czêæ wspólnoty samorz¹dowej.

4. Zakres zadañ przekazywanych So³ectwu przez Gminê oraz
sposób ich realizacji.

2. Nazw¹ so³ectwa jest: Skrzypnia, zwane dalej So³ectwem.

5. Zakres i formy kontroli oraz nadzoru organów Gminy nad
dzia³alnoci¹ organów so³ectwa.

§4. Zasady tworzenia, ³¹czenia, znoszenia So³ectwa okrela Statut Gminy.

§2. Ilekroæ w niniejszym Statucie jest mowa o:
1) Gminie  nale¿y przez to rozumieæ Gminê Czermin,
2) Wójcie - nale¿y przez to rozumieæ Wójta Gminy Czermin,
3) Statucie  nale¿y przez to rozumieæ Statut So³ectwa Skrzypnia,
4) So³tysie  nale¿y przez to rozumieæ So³tysa wsi Skrzypnia,

ROZDZIA£ III
Zasady i tryb wyboru organów So³ectwa
§5. 1. Organami So³ectwa s¹:
1) Zebranie Wiejskie  jako organ uchwa³odawczy,
2) So³tys  jako organ wykonawczy,
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*3) Rada So³ecka  jako organ wykonawczy.
2. So³tysem lub cz³onkiem Rady So³eckiej mo¿e byæ
ka¿dy mieszkaniec So³ectwa, posiadaj¹cy czynne prawo wyborcze.
*3. Zebranie Wiejskie mo¿e powo³aæ komisjê Rewizyjn¹
ustalaj¹c jej sk³ad liczbowy i osobowy oraz sposób wyboru.
§6. So³tys oraz Rada So³ecka wybierani s¹ przez zebranie
wiejskie na zasadach okrelonych w ustawie o samorz¹dzie
gminnym.
§7. 1. Kadencja organów So³ectwa trwa 4 lata.
2. Organy So³ectwa dzia³aj¹ do czasu wyborów nowych
organów.
3. Zebranie Wiejskie, na którym ma byæ dokonany wybór
organów So³ectwa, zwo³uje Wójt, okrelaj¹c dzieñ, miejsce
i godzinê zebrania. Zebranie prowadzi do czasu wyboru
przewodnicz¹cego zebrania So³tys poprzedniej kadencji.
§8. Organy wykonawcze So³ectwa s¹ obowi¹zane sk³adaæ
na wyborczym zebraniu wiejskim sprawozdanie ze swej dzia³alnoci za okres kadencji.
§9. 1. Dla dokonania wyboru So³tysa i Rady So³eckiej
niezbêdny jest udzia³ co najmniej 1/5 uprawnionych do g³osowania mieszkañców So³ectwa.
2. Liczbê uprawnionych mieszkañców So³ectwa, posiadaj¹cych czynne prawo wyborcze, podaje Wójt na podstawie
danych w ewidencji ludnoci.
3. Je¿eli w wyznaczonym terminie zebrania wiejskiego
nie ma wymaganej frekwencji, wybory przeprowadza siê
w drugim terminie tj. pó³ godziny po up³ywie pierwszego
terminu bez wzglêdu na liczbê obecnych na zebraniu.
§10. Przed przyst¹pieniem do g³osowania przewodnicz¹cy zebrania omawia zasady wyborcze, spe³nienie których jest
wymagane dla wa¿noci wyborów.
§11. 1. Wybory przeprowadza siê co najmniej 3 osobowa komisja skrutacyjna wybrana na zebraniu sporód uprawnionych do g³osowania.
2. Cz³onkiem komisji skrutacyjnej nie mo¿e byæ osoba
kandyduj¹ca do Organów So³ectwa.
3. Do zadañ komisji skrutacyjnej nale¿y:
1) przyjêcie zg³oszeñ kandydatów do organów So³ectwa,
2) przygotowanie kart do g³osowania w liczbie nie wiêkszej,
jak liczba uczestnicz¹cych w zebraniu, ostemplowanie kart
piecz¹tk¹ So³ectwa oraz przeprowadzenie g³osowania tajnego,

§12. 1. Wyboru So³tysa i cz³onków Rady So³eckiej przeprowadza siê oddzielnie, sporód nieograniczonej liczby kandydatów zg³aszanych bezporednio na zebraniu wiejskim.
2. So³tysem lub cz³onkiem Rady So³eckiej zostaje kandydat, który uzyska³ najwiêksz¹ liczbê wa¿nie oddanych g³osów.
3. Je¿eli dwóch lub wiêcej kandydatów otrzyma³o równa
iloæ g³osów, przewodnicz¹cy komisji skrutacyjnej nazwisko
i imiona tych kandydatów umieszcza oddzielnie w zamkniêtych kopertach, po czym jeden z cz³onków komisji skrutacyjnej dokonuje losowania.
§13. Wybory dla uzupe³nienia sk³adu Rady So³eckiej przeprowadza samodzielnie Zebranie Wiejskie, zwo³ane przez
So³tysa. So³tys niezw³ocznie informuje Wójta o dokonanym
wyborze uzupe³niaj¹cym, przedk³adaj¹c uchwa³ê Zebrania
Wiejskiego.
ROZDZIA£ IV
Organizacja i zadania organów So³ectwa
§14. Zebranie wiejskie zwo³uje So³tys z w³asnej inicjatywy lub na wniosek:
1) co najmniej 10% mieszkañców,
2) Rady So³eckiej,
3) Rady Gminy lub Wójta.
2. Zebranie Wiejskie odbywa siê w miarê potrzeb.
§15. 1. Zwo³uj¹c Zebranie Wiejskie So³tys ustala dzieñ,
godzinê i miejsce zebrania oraz proponowany porz¹dek obrad, informuj¹c o tym mieszkañców so³ectwa co najmniej na
3 dni przed terminem zebrania.
2. Je¿eli Zebranie Wiejskie zwo³ywane jest na wniosek
Rady So³eckiej, Rady Gminy lub Wójta, organy te maj¹
obowi¹zek podaæ So³tysowi cel, dla którego zebranie ma byæ
zwo³ane.
§16. 1. Zebranie jest wa¿ne, gdy jego mieszkañcy zostali
o nim powiadomieni w sposób zwyczajowo przyjêty przez
So³ectwo.
2. Powiadomienie mieszkañców So³ectwa w sposób zwyczajowo przyjêty polega na wywieszeniu na tablicy og³oszeñ
So³ectwa i w innych publicznie dostêpnych dla mieszkañców
miejscach albo przekazywaniu pisemnej informacji z domu do
domu (tzw. kurenda).

3) ustalenie i og³oszenie jego wyników,

§17. 1. Zebranie Wiejskie podejmuje uchwa³y w g³osowaniu jawnym zwyk³¹ wiêkszoci¹ g³osów, w przypadku
równej liczby g³osów rozstrzyga g³os przewodnicz¹cego zebrania.

4) sporz¹dzenie protoko³u o wynikach wyborów, który podpisuj¹ wszyscy cz³onkowie komisji oraz przewodnicz¹cy
zebrania,

*2. Zebranie wiejskie mo¿e postanowiæ o przeprowadzeniu g³osowania tajnego w innych sprawach ni¿ wybory organów So³ectwa.

5) protokó³ komisji skrutacyjnej i karty do g³osowania stanowi¹ za³¹cznik do protoko³u i s¹ przekazywane Wójtowi.

§18. Zebranie Wiejskie w szczególnoci;
1) wybiera i odwo³uje So³tysa oraz Radê So³eck¹,
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2) w miarê potrzeby uchwala roczny plan finansowo-rzeczowy So³ectwa oraz ustala programy dzia³ania,
3) wystêpuje z wnioskami do organów gminy w sprawie
zmiany granic So³ectwa lub powo³ania jednostki ni¿szego
rzêdu w ramach so³ectwa,
4) opiniuje w czêci dotycz¹cej So³ectwa, przedstawione do
konsultacji przez organy Gminy projekty aktów prawnych,
5) podejmuje uchwa³y w sprawach zwyk³ego zarz¹du mieniem komunalnym, oddanym So³ectwu w u¿ytkowanie:
przez zwyk³y zarz¹d nale¿y rozumieæ za³atwianie bie¿¹cych spraw zwi¹zanych ze zwyk³¹ eksploatacj¹ rzeczy
i utrzymanie jej w stanie nie pogorszonym w ramach
aktualnego jej przeznaczenia,
6) upowa¿nia organy wykonawcze So³ectwa do wydania
opinii w imieniu mieszkañców So³ectwa w okresie miêdzy
zebraniami,
7) inicjuje i podejmuje wspólne przedsiêwziêcia na rzecz
spo³ecznoci wiejskiej oraz wspólne zadania z innymi
so³ectwami,

Poz. 2590

10) przechowywanie dokumentacji so³ectwa i przekazywanie
do Wójta dokumentów maj¹cych wartoæ historyczn¹,
podlegaj¹cych archiwizowaniu,
11) wykonywanie funkcji z zakresu administracji publicznej na
podstawie upowa¿nienia Wójta.
2. W razie niemo¿noci pe³nienia obowi¹zków So³tysa
zastêpuje go upowa¿niony cz³onek Rady So³eckiej, wskazany
przez So³tysa.
§20. 1. Rada So³ecka sk³ada siê z 4 osób.
*2. So³tys wchodzi w sk³ad Rady So³eckiej.
*3. Rada So³ecka bezporednio po jej wyborze, wybiera
ze swego grona przewodnicz¹cego Rady.
§21. 1. Do zadañ Rady So³eckiej nale¿y w szczególnoci:
1) udzielanie pomocy so³tysowi w opracowaniu projektu
rocznego planu rzeczowo-finansowego oraz projektów
programów pracy So³ectwa i przedk³adanie ich do uchwalenia przez zebranie wiejskie,

8) podejmuje uchwa³y w sprawie dzia³ania wspólnych organów z s¹siaduj¹cymi so³ectwami,

2) wystêpowanie z inicjatywami dotycz¹cymi udzia³u mieszkañców w rozwi¹zywaniu problemów So³ectwa i realizacji
jego zadañ,

9) rozpatruje sprawozdania z dzia³alnoci organów So³ectwa
i dokonuje oceny dzia³alnoci So³tysa i Rady,

3) organizowanie wykonania uchwa³ zebrania wiejskiego oraz
kontrola ich realizacji,

10) zobowi¹zuje So³tysa do wyst¹pienia do Wójta lub Rady
Gminy z wnioskiem przygotowania projektu uchwa³y
w istotnych sprawach dotycz¹cych spo³ecznoci So³ectwa,

4) w ramach udzielonych upowa¿nieñ, wydawanie opinii
w imieniu mieszkañców w sprawach dotycz¹cych So³ectwa, w okresie miêdzy zebraniami,

11) stanowi w innych sprawach dotycz¹cych dzia³ania i funkcjonowania So³ectwa.
§19. 1. Do zadañ So³tysa nale¿y w szczególnoci:
1) przygotowanie i zwo³ywanie zebrañ wiejskich,
2) przygotowanie na zebranie wiejskie projektów rozstrzygniêæ i opinii,

5) sk³adanie - wspólnie z So³tysem, sprawozdañ z dzia³alnoci So³ectwa za okres kadencji,
6) informowanie zebrania wiejskiego o czynnociach podejmowanych w okresach miêdzy zebraniami, a w szczególnoci:
a) opiniach wydanych w imieniu mieszkañców So³ectwa,
*b) realizacji uchwa³ zebrania wiejskiego,

3) wykonywanie uchwa³ zebrania wiejskiego,

c) wp³ywach i wydatkach realizowanych ze rodków finansowych So³ectwa,

4) wspó³dzia³anie z radnymi z okrêgu wyborczego, do którego nale¿y So³ectwo, w sprawach spo³ecznoci lokalnej,
5) wspó³dzia³anie z organizacjami samorz¹dowymi, stowarzyszeniami i instytucjami prowadz¹cymi dzia³alnoæ na
wsi (np. OSP, KGW, organizacje m³odzie¿owe),
6) reprezentowanie So³ectwa na zewn¹trz, w tym uczestniczenie w pracach Rady Gminy (bez prawa g³osowania)
oraz w naradach i spotkaniach organizowanych przez
Wójta,
7) informowanie mieszkañców so³ectwa o sprawach istotnych dla So³ectwa,
8) wystêpowanie z wnioskami do Wójta dotycz¹cymi potrzeb
So³ectwa i jego mieszkañców oraz podejmowanie dzia³añ
interwencyjnych w innych instytucjach,
9) za³atwianie innych spraw So³ectwa na podstawie upowa¿nienia zebrania wiejskiego,

d) innych dzia³aniach maj¹cych istotne znaczenie dla
mieszkañców wsi,
7) wspó³dzia³anie z organami Gminy w sprawach So³ectwa.
*2. Pracami Rady So³eckiej kieruje jej przewodnicz¹cy,
który zwo³uje zebranie Rady, ustala im porz¹dek obrad i im
przewodniczy.
*3. Rada So³ecka wyra¿a swoje stanowisko w formie
uchwa³ podejmowanych zwyk³¹ wiêkszoci¹ g³osów.
cy.

*4. Uchwa³y Rady So³eckiej podpisuje jej przewodnicz¹-

*§22. Je¿eli Zebranie Wiejskie postanowi o powo³aniu
Komisji Rewizyjnej, do jej zadañ nale¿y w szczególnoci:
1) kontrola dzia³alnoci so³tysa i Rady So³eckiej oraz gospodarki funduszami i maj¹tkiem So³ectwa,
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2) przedstawienie zebraniu wiejskiemu sprawozdañ ze swej
dzia³alnoci,
3) dokonanie oceny projektu finansowo-rzeczowego, sprawozdañ z jego wykonania i przedstawienie Radzie So³eckiej swoich wniosków,
4) w razie stwierdzenia w zarz¹dzaniu funduszami oraz
maj¹tkiem So³ectwa niezgodnoci ze statutem lub przepisami prawnymi - niezw³oczne informowanie o tym Rady
So³eckiej i Wójta.
ROZDZIA£ V
Odwo³anie So³tysa i Rady So³eckiej

§25. Rezygnacja z pe³nionej funkcji So³tysa lub cz³onka
Rady So³eckiej nast¹piæ mo¿e wy³¹cznie w formie owiadczenia woli z³o¿onego osobicie wobec Zebrania Wiejskiego.
ROZDZIA£ VI
Postanowienia koñcowe
§26. Zewnêtrzny nadzór i kontrolê dzia³alnoci gospodarczej i finansowej So³ectwa sprawuje Wójt Gminy.
§27. 1. Wszystkie przys³uguj¹ce dotychczas mieszkañcom wsi prawa w³asnoci, u¿ytkowania lub inne prawa rzeczowe i maj¹tkowe, zwane dalej mieniem gminnym, pozostaj¹ nienaruszone.

§23. 1. Zebranie Wiejskie mo¿e odwo³aæ So³tysa, Radê
So³eck¹ lub poszczególnych jej cz³onków jedynie na pisemny
wniosek 1/5 mieszkañców So³ectwa uprawnionych do udzia³u
w Zebraniu Wiejskim, z³o¿ony do Wójta Gminy.

*2. Na sprzeda¿ budynków u¿ytecznoci publicznej (sal
wiejskich, wietlic) oraz ich wydzier¿awiania wymagana jest
zgoda Zebrania Wiejskiego w obecnoci co najmniej 50%
uprawnionych do g³osowania mieszkañców So³ectwa.

2. Wójt Gminy zobowi¹zany jest powiadomiæ Zebranie
Wiejskie w przedmiocie rozpatrzenia wniosku w terminie 14
dni od daty otrzymania wniosku.

§28. 1. So³ectwo u¿ywa piecz¹tki nag³ówkowej o treci:

§24. 1. Odwo³anie So³tysa i Rady So³eckiej nast¹piæ mo¿e
w g³osowaniu tajnym, bezwzglêdn¹ wiêkszoci¹ g³osów przez
Zebranie Wiejskie w obecnoci co najmniej 50% uprawnionych do g³osowania mieszkañców So³ectwa.
2. Do Zebrania Wiejskiego w celu odwo³ania So³tysa
i Rady So³eckiej stosuje siê odpowiednie przepisy o przeprowadzeniu g³osowania dla wyboru So³tysa i Rady So³eckiej.
3. Je¿eli wniosek o odwo³anie So³tysa i Rady So³eckiej
nie uzyska³ wymaganej wiêkszoci g³osów, kolejny wniosek
o odwo³anie mo¿e byæ zg³oszony nie wczeniej ni¿ po up³ywie
6 miesiêcy od daty poprzedniego zg³oszenia, z zastosowaniem trybu podanego w §23 i 24 ust. 1 i 2.

So³ectwo Skrzypnia
Gmina Czermin
2. So³tys u¿ywa piecz¹tki podpisowej o treci:
SO£TYS
imiê i nazwisko
§29. Zmiany statutu nastêpuj¹ w trybie przepisów o jego
nadaniu.
§30. Postanowienia Statutu wchodz¹ w ¿ycie w terminie
okrelonym w uchwale Rady Gminy.

Za³¹cznik Nr 10
do Uchwa³y Nr XIV/78/04
Rady Gminy
z dnia 9 marca 2004 r.

STATUT SO£ECTWA STRZYDZEW
ROZDZIA£ I
Postanowienia ogólne
§1. Statut okrela:

5. Zakres i formy kontroli oraz nadzoru organów Gminy nad
dzia³alnoci¹ organów so³ectwa.
§2. Ilekroæ w niniejszym Statucie jest mowa o:
1) Gminie  nale¿y przez to rozumieæ Gminê Czermin,

1. Nazwê i obszar so³ectwa.

2) Wójcie - nale¿y przez to rozumieæ Wójta Gminy Czermin,

2. Zasady i tryb wyborów organów so³ectwa.

3) Statucie  nale¿y przez to rozumieæ Statut So³ectwa Strzydzew,

3. Organizacjê i zadania organów so³ectwa.
4. Zakres zadañ przekazywanych So³ectwu przez Gminê oraz
sposób ich realizacji.

4) So³tysie  nale¿y przez to rozumieæ So³tysa wsi Strzydzew,
5) Organach So³ectwa  nale¿y przez to rozumieæ zebranie
wiejskie, so³tysa i Radê So³eck¹ wsi Strzydzew,
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ROZDZIA£ II
Nazwa i obszar so³ectwa
§3. 1. So³ectwo jest jednostk¹ pomocnicz¹ gminy, a ogó³
jej mieszkañców stanowi czêæ wspólnoty samorz¹dowej.
2. Nazw¹ so³ectwa jest: Strzydzew, zwane dalej So³ectwem.
§4. Zasady tworzenia, ³¹czenia, znoszenia So³ectwa okrela Statut Gminy.
ROZDZIA£ III

§11. 1. Wybory przeprowadza siê co najmniej 3 osobowa komisja skrutacyjna wybrana na zebraniu sporód uprawnionych do g³osowania.
2. Cz³onkiem komisji skrutacyjnej nie mo¿e byæ osoba
kandyduj¹ca do Organów So³ectwa.
3. Do zadañ komisji skrutacyjnej nale¿y:
1) przyjêcie zg³oszeñ kandydatów do organów So³ectwa,
2) przygotowanie kart do g³osowania w liczbie nie wiêkszej,
jak liczba uczestnicz¹cych w zebraniu, ostemplowanie kart
piecz¹tk¹ So³ectwa oraz przeprowadzenie g³osowania tajnego,
3) ustalenie i og³oszenie jego wyników,

Zasady i tryb wyboru organów So³ectwa
§5. 1. Organami So³ectwa s¹:
1) Zebranie Wiejskie  jako organ uchwa³odawczy,
2) So³tys  jako organ wykonawczy,
*3) Rada So³ecka  jako organ wykonawczy.
2. So³tysem lub cz³onkiem Rady So³eckiej mo¿e byæ
ka¿dy mieszkaniec So³ectwa, posiadaj¹cy czynne prawo wyborcze.
*3. Zebranie Wiejskie mo¿e powo³aæ komisjê Rewizyjn¹
ustalaj¹c jej sk³ad liczbowy i osobowy oraz sposób wyboru.
§6. So³tys oraz Rada So³ecka wybierani s¹ przez zebranie
wiejskie na zasadach okrelonych w ustawie o samorz¹dzie
gminnym.
§7. 1. Kadencja organów So³ectwa trwa 4 lata.
2. Organy So³ectwa dzia³aj¹ do czasu wyborów nowych
organów.
3. Zebranie Wiejskie, na którym ma byæ dokonany wybór
organów So³ectwa, zwo³uje Wójt, okrelaj¹c dzieñ, miejsce
i godzinê zebrania. Zebranie prowadzi do czasu wyboru
przewodnicz¹cego zebrania So³tys poprzedniej kadencji.
§8. Organy wykonawcze So³ectwa s¹ obowi¹zane sk³adaæ
na wyborczym zebraniu wiejskim sprawozdanie ze swej dzia³alnoci za okres kadencji.
§9. 1. Dla dokonania wyboru So³tysa i Rady So³eckiej
niezbêdny jest udzia³ co najmniej 1/5 uprawnionych do g³osowania mieszkañców So³ectwa.
2. Liczbê uprawnionych mieszkañców So³ectwa, posiadaj¹cych czynne prawo wyborcze, podaje Wójt na podstawie
danych w ewidencji ludnoci.
3. Je¿eli w wyznaczonym terminie zebrania wiejskiego
nie ma wymaganej frekwencji, wybory przeprowadza siê
w drugim terminie tj. pó³ godziny po up³ywie pierwszego
terminu bez wzglêdu na liczbê obecnych na zebraniu.
§10. Przed przyst¹pieniem do g³osowania przewodnicz¹cy zebrania omawia zasady wyborcze, spe³nienie których jest
wymagane dla wa¿noci wyborów.

4) sporz¹dzenie protoko³u o wynikach wyborów, który podpisuj¹ wszyscy cz³onkowie komisji oraz przewodnicz¹cy
zebrania,
5) protokó³ komisji skrutacyjnej i karty do g³osowania stanowi¹ za³¹cznik do protoko³u i s¹ przekazywane Wójtowi.
§12. 1. Wyboru So³tysa i cz³onków Rady So³eckiej przeprowadza siê oddzielnie, sporód nieograniczonej liczby kandydatów zg³aszanych bezporednio na zebraniu wiejskim.
2. So³tysem lub cz³onkiem Rady So³eckiej zostaje kandydat, który uzyska³ najwiêksz¹ liczbê wa¿nie oddanych g³osów.
3. Je¿eli dwóch lub wiêcej kandydatów otrzyma³o równa
iloæ g³osów, przewodnicz¹cy komisji skrutacyjnej nazwisko
i imiona tych kandydatów umieszcza oddzielnie w zamkniêtych kopertach, po czym jeden z cz³onków komisji skrutacyjnej dokonuje losowania.
§13. Wybory dla uzupe³nienia sk³adu Rady So³eckiej przeprowadza samodzielnie Zebranie Wiejskie, zwo³ane przez
So³tysa. So³tys niezw³ocznie informuje Wójta o dokonanym
wyborze uzupe³niaj¹cym, przedk³adaj¹c uchwa³ê Zebrania
Wiejskiego.
ROZDZIA£ IV
Organizacja i zadania organów So³ectwa
§14. Zebranie wiejskie zwo³uje So³tys z w³asnej inicjatywy lub na wniosek:
1) co najmniej 10% mieszkañców,
2) Rady So³eckiej,
3) Rady Gminy lub Wójta.
2. Zebranie Wiejskie odbywa siê w miarê potrzeb.
§15. 1. Zwo³uj¹c Zebranie Wiejskie So³tys ustala dzieñ,
godzinê i miejsce zebrania oraz proponowany porz¹dek obrad, informuj¹c o tym mieszkañców so³ectwa co najmniej na
3 dni przed terminem zebrania.
2. Je¿eli Zebranie Wiejskie zwo³ywane jest na wniosek
Rady So³eckiej, Rady Gminy lub Wójta, organy te maj¹
obowi¹zek podaæ So³tysowi cel, dla którego zebranie ma byæ
zwo³ane.
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§16. 1. Zebranie jest wa¿ne, gdy jego mieszkañcy zostali
o nim powiadomieni w sposób zwyczajowo przyjêty przez
So³ectwo.
2. Powiadomienie mieszkañców So³ectwa w sposób zwyczajowo przyjêty polega na wywieszeniu na tablicy og³oszeñ
So³ectwa i w innych publicznie dostêpnych dla mieszkañców
miejscach albo przekazywaniu pisemnej informacji z domu do
domu (tzw. kurenda).
§17. 1. Zebranie Wiejskie podejmuje uchwa³y w g³osowaniu jawnym zwyk³¹ wiêkszoci¹ g³osów, w przypadku
równej liczby g³osów rozstrzyga g³os przewodnicz¹cego zebrania.
*2. Zebranie wiejskie mo¿e postanowiæ o przeprowadzeniu g³osowania tajnego w innych sprawach ni¿ wybory organów So³ectwa.
§18. Zebranie Wiejskie w szczególnoci;
1) wybiera i odwo³uje So³tysa oraz Radê So³eck¹,
2) w miarê potrzeby uchwala roczny plan finansowo-rzeczowy So³ectwa oraz ustala programy dzia³ania,
3) wystêpuje z wnioskami do organów gminy w sprawie
zmiany granic So³ectwa lub powo³ania jednostki ni¿szego
rzêdu w ramach so³ectwa,
4) opiniuje w czêci dotycz¹cej So³ectwa, przedstawione do
konsultacji przez organy Gminy projekty aktów prawnych,
5) podejmuje uchwa³y w sprawach zwyk³ego zarz¹du mieniem komunalnym, oddanym So³ectwu w u¿ytkowanie:
przez zwyk³y zarz¹d nale¿y rozumieæ za³atwianie bie¿¹cych spraw zwi¹zanych ze zwyk³¹ eksploatacj¹ rzeczy
i utrzymanie jej w stanie nie pogorszonym w ramach
aktualnego jej przeznaczenia,
6) upowa¿nia organy wykonawcze So³ectwa do wydania
opinii w imieniu mieszkañców So³ectwa w okresie miêdzy
zebraniami,
7) inicjuje i podejmuje wspólne przedsiêwziêcia na rzecz
spo³ecznoci wiejskiej oraz wspólne zadania z innymi
so³ectwami,
8) podejmuje uchwa³y w sprawie dzia³ania wspólnych organów z s¹siaduj¹cymi so³ectwami,
9) rozpatruje sprawozdania z dzia³alnoci organów So³ectwa
i dokonuje oceny dzia³alnoci So³tysa i Rady,
10) zobowi¹zuje So³tysa do wyst¹pienia do Wójta lub Rady
Gminy z wnioskiem przygotowania projektu uchwa³y
w istotnych sprawach dotycz¹cych spo³ecznoci So³ectwa,
11) stanowi w innych sprawach dotycz¹cych dzia³ania i funkcjonowania So³ectwa.
§19. 1. Do zadañ So³tysa nale¿y w szczególnoci:
1) przygotowanie i zwo³ywanie zebrañ wiejskich,
2) przygotowanie na zebranie wiejskie projektów rozstrzygniêæ i opinii,
3) wykonywanie uchwa³ zebrania wiejskiego,
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4) wspó³dzia³anie z radnymi z okrêgu wyborczego, do którego nale¿y So³ectwo, w sprawach spo³ecznoci lokalnej,
5) wspó³dzia³anie z organizacjami samorz¹dowymi, stowarzyszeniami i instytucjami prowadz¹cymi dzia³alnoæ na
wsi (np. OSP, KGW, organizacje m³odzie¿owe),
6) reprezentowanie So³ectwa na zewn¹trz, w tym uczestniczenie w pracach Rady Gminy (bez prawa g³osowania)
oraz w naradach i spotkaniach organizowanych przez
Wójta,
7) informowanie mieszkañców so³ectwa o sprawach istotnych dla So³ectwa,
8) wystêpowanie z wnioskami do Wójta dotycz¹cymi potrzeb
So³ectwa i jego mieszkañców oraz podejmowanie dzia³añ
interwencyjnych w innych instytucjach,
9) za³atwianie innych spraw So³ectwa na podstawie upowa¿nienia zebrania wiejskiego,
10) przechowywanie dokumentacji so³ectwa i przekazywanie
do Wójta dokumentów maj¹cych wartoæ historyczn¹,
podlegaj¹cych archiwizowaniu,
11) wykonywanie funkcji z zakresu administracji publicznej na
podstawie upowa¿nienia Wójta.
2. W razie niemo¿noci pe³nienia obowi¹zków So³tysa
zastêpuje go upowa¿niony cz³onek Rady So³eckiej, wskazany
przez So³tysa.
§20. 1. Rada So³ecka sk³ada siê z 4 osób.
*2. So³tys wchodzi w sk³ad Rady So³eckiej.
*3. Rada So³ecka bezporednio po jej wyborze, wybiera
ze swego grona przewodnicz¹cego Rady.
§21. 1. Do zadañ Rady So³eckiej nale¿y w szczególnoci:
1) udzielanie pomocy so³tysowi w opracowaniu projektu
rocznego planu rzeczowo-finansowego oraz projektów
programów pracy So³ectwa i przedk³adanie ich do uchwalenia przez zebranie wiejskie,
2) wystêpowanie z inicjatywami dotycz¹cymi udzia³u mieszkañców w rozwi¹zywaniu problemów So³ectwa i realizacji
jego zadañ,
3) organizowanie wykonania uchwa³ zebrania wiejskiego oraz
kontrola ich realizacji,
4) w ramach udzielonych upowa¿nieñ, wydawanie opinii
w imieniu mieszkañców w sprawach dotycz¹cych So³ectwa, w okresie miêdzy zebraniami,
5) sk³adanie - wspólnie z So³tysem, sprawozdañ z dzia³alnoci So³ectwa za okres kadencji,
6) informowanie zebrania wiejskiego o czynnociach podejmowanych w okresach miêdzy zebraniami, a w szczególnoci:
a) opiniach wydanych w imieniu mieszkañców So³ectwa,
*b) realizacji uchwa³ zebrania wiejskiego,
c) wp³ywach i wydatkach realizowanych ze rodków finansowych So³ectwa,
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d) innych dzia³aniach maj¹cych istotne znaczenie dla
mieszkañców wsi,
7) wspó³dzia³anie z organami Gminy w sprawach So³ectwa.
*2. Pracami Rady So³eckiej kieruje jej przewodnicz¹cy,
który zwo³uje zebranie Rady, ustala im porz¹dek obrad i im
przewodniczy.
*3. Rada So³ecka wyra¿a swoje stanowisko w formie
uchwa³ podejmowanych zwyk³¹ wiêkszoci¹ g³osów.
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*4. Uchwa³y Rady So³eckiej podpisuje jej przewodnicz¹-

2. Do Zebrania Wiejskiego w celu odwo³ania So³tysa
i Rady So³eckiej stosuje siê odpowiednie przepisy o przeprowadzeniu g³osowania dla wyboru So³tysa i Rady So³eckiej.
3. Je¿eli wniosek o odwo³anie So³tysa i Rady So³eckiej
nie uzyska³ wymaganej wiêkszoci g³osów, kolejny wniosek
o odwo³anie mo¿e byæ zg³oszony nie wczeniej ni¿ po up³ywie
6 miesiêcy od daty poprzedniego zg³oszenia, z zastosowaniem trybu podanego w §23 i 24 ust. 1 i 2.
§25. Rezygnacja z pe³nionej funkcji So³tysa lub cz³onka
Rady So³eckiej nast¹piæ mo¿e wy³¹cznie w formie owiadczenia woli z³o¿onego osobicie wobec Zebrania Wiejskiego.

*§22. Je¿eli Zebranie Wiejskie postanowi o powo³aniu
Komisji Rewizyjnej, do jej zadañ nale¿y w szczególnoci:

ROZDZIA£ VI

1) kontrola dzia³alnoci so³tysa i Rady So³eckiej oraz gospodarki funduszami i maj¹tkiem So³ectwa,

Postanowienia koñcowe

2) przedstawienie zebraniu wiejskiemu sprawozdañ ze swej
dzia³alnoci,

§26. Zewnêtrzny nadzór i kontrolê dzia³alnoci gospodarczej i finansowej So³ectwa sprawuje Wójt Gminy.

3) dokonanie oceny projektu finansowo-rzeczowego, sprawozdañ z jego wykonania i przedstawienie Radzie So³eckiej swoich wniosków,

§27. 1. Wszystkie przys³uguj¹ce dotychczas mieszkañcom wsi prawa w³asnoci, u¿ytkowania lub inne prawa rzeczowe i maj¹tkowe, zwane dalej mieniem gminnym, pozostaj¹ nienaruszone.

4) w razie stwierdzenia w zarz¹dzaniu funduszami oraz
maj¹tkiem So³ectwa niezgodnoci ze statutem lub przepisami prawnymi - niezw³oczne informowanie o tym Rady
So³eckiej i Wójta.
ROZDZIA£ V
Odwo³anie So³tysa i Rady So³eckiej

*2. Na sprzeda¿ budynków u¿ytecznoci publicznej (sal
wiejskich, wietlic) oraz ich wydzier¿awiania wymagana jest
zgoda Zebrania Wiejskiego w obecnoci co najmniej 50%
uprawnionych do g³osowania mieszkañców So³ectwa.
§28. 1. So³ectwo u¿ywa piecz¹tki nag³ówkowej o treci:
 So³ectwo Strzydzew
Gmina Czermin

§23. 1. Zebranie Wiejskie mo¿e odwo³aæ So³tysa, Radê
So³eck¹ lub poszczególnych jej cz³onków jedynie na pisemny
wniosek 1/5 mieszkañców So³ectwa uprawnionych do udzia³u
w Zebraniu Wiejskim, z³o¿ony do Wójta Gminy.
2. Wójt Gminy zobowi¹zany jest powiadomiæ Zebranie
Wiejskie w przedmiocie rozpatrzenia wniosku w terminie 14
dni od daty otrzymania wniosku.
§24. 1. Odwo³anie So³tysa i Rady So³eckiej nast¹piæ mo¿e
w g³osowaniu tajnym, bezwzglêdn¹ wiêkszoci¹ g³osów przez
Zebranie Wiejskie w obecnoci co najmniej 50% uprawnionych do g³osowania mieszkañców So³ectwa.

2. So³tys u¿ywa piecz¹tki podpisowej o treci:
SO£TYS
imiê i nazwisko
§29. Zmiany statutu nastêpuj¹ w trybie przepisów o jego
nadaniu.
§30. Postanowienia Statutu wchodz¹ w ¿ycie w terminie
okrelonym w uchwale Rady Gminy.
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Za³¹cznik Nr 11
do Uchwa³y Nr XIV/78/04
Rady Gminy
z dnia 9 marca 2004 r.

STATUT SO£ECTWA WIECZYN
ROZDZIA£ I
Postanowienia ogólne
§1. Statut okrela:
1. Nazwê i obszar so³ectwa.
2. Zasady i tryb wyborów organów so³ectwa.
3. Organizacjê i zadania organów so³ectwa.
4. Zakres zadañ przekazywanych So³ectwu przez Gminê oraz
sposób ich realizacji.
5. Zakres i formy kontroli oraz nadzoru organów Gminy nad
dzia³alnoci¹ organów so³ectwa.
§2. Ilekroæ w niniejszym Statucie jest mowa o:
1) Gminie  nale¿y przez to rozumieæ Gminê Czermin,
2) Wójcie - nale¿y przez to rozumieæ Wójta Gminy Czermin,
3) Statucie  nale¿y przez to rozumieæ Statut So³ectwa Wieczyn,
4) So³tysie  nale¿y przez to rozumieæ So³tysa wsi Wieczyn,
5) Organach So³ectwa  nale¿y przez to rozumieæ zebranie
wiejskie, so³tysa i Radê So³eck¹ wsiWieczyn,
ROZDZIA£ II
Nazwa i obszar so³ectwa
§3. 1. So³ectwo jest jednostk¹ pomocnicz¹ gminy, a ogó³
jej mieszkañców stanowi czêæ wspólnoty samorz¹dowej.
2. Nazw¹ so³ectwa jest: Wieczyn, zwane dalej So³ectwem.
§4. Zasady tworzenia, ³¹czenia, znoszenia So³ectwa okrela Statut Gminy.
ROZDZIA£ III
Zasady i tryb wyboru organów So³ectwa

*3. Zebranie Wiejskie mo¿e powo³aæ komisjê Rewizyjn¹
ustalaj¹c jej sk³ad liczbowy i osobowy oraz sposób wyboru.
§6. So³tys oraz Rada So³ecka wybierani s¹ przez zebranie
wiejskie na zasadach okrelonych w ustawie o samorz¹dzie
gminnym.
§7. 1. Kadencja organów So³ectwa trwa 4 lata.
2. Organy So³ectwa dzia³aj¹ do czasu wyborów nowych
organów.
3. Zebranie Wiejskie, na którym ma byæ dokonany wybór
organów So³ectwa, zwo³uje Wójt, okrelaj¹c dzieñ, miejsce
i godzinê zebrania. Zebranie prowadzi do czasu wyboru
przewodnicz¹cego zebrania So³tys poprzedniej kadencji.
§8. Organy wykonawcze So³ectwa s¹ obowi¹zane sk³adaæ
na wyborczym zebraniu wiejskim sprawozdanie ze swej dzia³alnoci za okres kadencji.
§9. 1. Dla dokonania wyboru So³tysa i Rady So³eckiej
niezbêdny jest udzia³ co najmniej 1/5 uprawnionych do g³osowania mieszkañców So³ectwa.
2. Liczbê uprawnionych mieszkañców So³ectwa, posiadaj¹cych czynne prawo wyborcze, podaje Wójt na podstawie
danych w ewidencji ludnoci.
3. Je¿eli w wyznaczonym terminie zebrania wiejskiego
nie ma wymaganej frekwencji, wybory przeprowadza siê
w drugim terminie tj. pó³ godziny po up³ywie pierwszego
terminu bez wzglêdu na liczbê obecnych na zebraniu.
§10. Przed przyst¹pieniem do g³osowania przewodnicz¹cy zebrania omawia zasady wyborcze, spe³nienie których jest
wymagane dla wa¿noci wyborów.
§11. 1. Wybory przeprowadza siê co najmniej 3 osobowa komisja skrutacyjna wybrana na zebraniu sporód uprawnionych do g³osowania.
2. Cz³onkiem komisji skrutacyjnej nie mo¿e byæ osoba
kandyduj¹ca do Organów So³ectwa.
3. Do zadañ komisji skrutacyjnej nale¿y:
1) przyjêcie zg³oszeñ kandydatów do organów So³ectwa,

1) Zebranie Wiejskie  jako organ uchwa³odawczy,

2) przygotowanie kart do g³osowania w liczbie nie wiêkszej,
jak liczba uczestnicz¹cych w zebraniu, ostemplowanie kart
piecz¹tk¹ So³ectwa oraz przeprowadzenie g³osowania tajnego,

2) So³tys  jako organ wykonawczy,

3) ustalenie i og³oszenie jego wyników,

§5. 1. Organami So³ectwa s¹:

*3) Rada So³ecka  jako organ wykonawczy.
2. So³tysem lub cz³onkiem Rady So³eckiej mo¿e byæ
ka¿dy mieszkaniec So³ectwa, posiadaj¹cy czynne prawo wyborcze.

4) sporz¹dzenie protoko³u o wynikach wyborów, który podpisuj¹ wszyscy cz³onkowie komisji oraz przewodnicz¹cy
zebrania,
5) protokó³ komisji skrutacyjnej i karty do g³osowania stanowi¹ za³¹cznik do protoko³u i s¹ przekazywane Wójtowi.
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§12. 1. Wyboru So³tysa i cz³onków Rady So³eckiej przeprowadza siê oddzielnie, sporód nieograniczonej liczby kandydatów zg³aszanych bezporednio na zebraniu wiejskim.
2. So³tysem lub cz³onkiem Rady So³eckiej zostaje kandydat, który uzyska³ najwiêksz¹ liczbê wa¿nie oddanych g³osów.
3. Je¿eli dwóch lub wiêcej kandydatów otrzyma³o równa
iloæ g³osów, przewodnicz¹cy komisji skrutacyjnej nazwisko
i imiona tych kandydatów umieszcza oddzielnie w zamkniêtych kopertach, po czym jeden z cz³onków komisji skrutacyjnej dokonuje losowania.
§13. Wybory dla uzupe³nienia sk³adu Rady So³eckiej przeprowadza samodzielnie Zebranie Wiejskie, zwo³ane przez
So³tysa. So³tys niezw³ocznie informuje Wójta o dokonanym
wyborze uzupe³niaj¹cym, przedk³adaj¹c uchwa³ê Zebrania
Wiejskiego.
ROZDZIA£ IV
Organizacja i zadania organów So³ectwa
§14. Zebranie wiejskie zwo³uje So³tys z w³asnej inicjatywy lub na wniosek:
1) co najmniej 10% mieszkañców,
2) Rady So³eckiej,
3) Rady Gminy lub Wójta.
2. Zebranie Wiejskie odbywa siê w miarê potrzeb.
§15. 1. Zwo³uj¹c Zebranie Wiejskie So³tys ustala dzieñ,
godzinê i miejsce zebrania oraz proponowany porz¹dek obrad, informuj¹c o tym mieszkañców so³ectwa co najmniej na
3 dni przed terminem zebrania.
2. Je¿eli Zebranie Wiejskie zwo³ywane jest na wniosek
Rady So³eckiej, Rady Gminy lub Wójta, organy te maj¹
obowi¹zek podaæ So³tysowi cel, dla którego zebranie ma byæ
zwo³ane.
§16. 1. Zebranie jest wa¿ne, gdy jego mieszkañcy zostali
o nim powiadomieni w sposób zwyczajowo przyjêty przez
So³ectwo.
2. Powiadomienie mieszkañców So³ectwa w sposób zwyczajowo przyjêty polega na wywieszeniu na tablicy og³oszeñ
So³ectwa i w innych publicznie dostêpnych dla mieszkañców
miejscach albo przekazywaniu pisemnej informacji z domu do
domu (tzw. kurenda).
§17. 1. Zebranie Wiejskie podejmuje uchwa³y w g³osowaniu jawnym zwyk³¹ wiêkszoci¹ g³osów, w przypadku
równej liczby g³osów rozstrzyga g³os przewodnicz¹cego zebrania.
*2. Zebranie wiejskie mo¿e postanowiæ o przeprowadzeniu g³osowania tajnego w innych sprawach ni¿ wybory organów So³ectwa.
§18. Zebranie Wiejskie w szczególnoci;
1) wybiera i odwo³uje So³tysa oraz Radê So³eck¹,
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2) w miarê potrzeby uchwala roczny plan finansowo-rzeczowy So³ectwa oraz ustala programy dzia³ania,
3) wystêpuje z wnioskami do organów gminy w sprawie
zmiany granic So³ectwa lub powo³ania jednostki ni¿szego
rzêdu w ramach so³ectwa,
4) opiniuje w czêci dotycz¹cej So³ectwa, przedstawione do
konsultacji przez organy Gminy projekty aktów prawnych,
5) podejmuje uchwa³y w sprawach zwyk³ego zarz¹du mieniem komunalnym, oddanym So³ectwu w u¿ytkowanie:
przez zwyk³y zarz¹d nale¿y rozumieæ za³atwianie bie¿¹cych spraw zwi¹zanych ze zwyk³¹ eksploatacj¹ rzeczy
i utrzymanie jej w stanie nie pogorszonym w ramach
aktualnego jej przeznaczenia,
6) upowa¿nia organy wykonawcze So³ectwa do wydania
opinii w imieniu mieszkañców So³ectwa w okresie miêdzy
zebraniami,
7) inicjuje i podejmuje wspólne przedsiêwziêcia na rzecz
spo³ecznoci wiejskiej oraz wspólne zadania z innymi
so³ectwami,
8) podejmuje uchwa³y w sprawie dzia³ania wspólnych organów z s¹siaduj¹cymi so³ectwami,
9) rozpatruje sprawozdania z dzia³alnoci organów So³ectwa
i dokonuje oceny dzia³alnoci So³tysa i Rady,
10) zobowi¹zuje So³tysa do wyst¹pienia do Wójta lub Rady
Gminy z wnioskiem przygotowania projektu uchwa³y
w istotnych sprawach dotycz¹cych spo³ecznoci So³ectwa,
11) stanowi w innych sprawach dotycz¹cych dzia³ania i funkcjonowania So³ectwa.
§19. 1. Do zadañ So³tysa nale¿y w szczególnoci:
1) przygotowanie i zwo³ywanie zebrañ wiejskich,
2) przygotowanie na zebranie wiejskie projektów rozstrzygniêæ i opinii,
3) wykonywanie uchwa³ zebrania wiejskiego,
4) wspó³dzia³anie z radnymi z okrêgu wyborczego, do którego nale¿y So³ectwo, w sprawach spo³ecznoci lokalnej,
5) wspó³dzia³anie z organizacjami samorz¹dowymi, stowarzyszeniami i instytucjami prowadz¹cymi dzia³alnoæ na
wsi (np. OSP, KGW, organizacje m³odzie¿owe),
6) reprezentowanie So³ectwa na zewn¹trz, w tym uczestniczenie w pracach Rady Gminy (bez prawa g³osowania)
oraz w naradach i spotkaniach organizowanych przez
Wójta,
7) informowanie mieszkañców so³ectwa o sprawach istotnych dla So³ectwa,
8) wystêpowanie z wnioskami do Wójta dotycz¹cymi potrzeb
So³ectwa i jego mieszkañców oraz podejmowanie dzia³añ
interwencyjnych w innych instytucjach,
9) za³atwianie innych spraw So³ectwa na podstawie upowa¿nienia zebrania wiejskiego,
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10) przechowywanie dokumentacji so³ectwa i przekazywanie
do Wójta dokumentów maj¹cych wartoæ historyczn¹,
podlegaj¹cych archiwizowaniu,
11) wykonywanie funkcji z zakresu administracji publicznej na
podstawie upowa¿nienia Wójta.
2. W razie niemo¿noci pe³nienia obowi¹zków So³tysa
zastêpuje go upowa¿niony cz³onek Rady So³eckiej, wskazany
przez So³tysa.
§20. 1. Rada So³ecka sk³ada siê z 6 osób.
*2. So³tys wchodzi w sk³ad Rady So³eckiej.
*3. Rada So³ecka bezporednio po jej wyborze, wybiera
ze swego grona przewodnicz¹cego Rady.
§21. 1. Do zadañ Rady So³eckiej nale¿y w szczególnoci:
1) udzielanie pomocy so³tysowi w opracowaniu projektu
rocznego planu rzeczowo-finansowego oraz projektów
programów pracy So³ectwa i przedk³adanie ich do uchwalenia przez zebranie wiejskie,
2) wystêpowanie z inicjatywami dotycz¹cymi udzia³u mieszkañców w rozwi¹zywaniu problemów So³ectwa i realizacji
jego zadañ,
3) organizowanie wykonania uchwa³ zebrania wiejskiego oraz
kontrola ich realizacji,
4) w ramach udzielonych upowa¿nieñ, wydawanie opinii
w imieniu mieszkañców w sprawach dotycz¹cych So³ectwa, w okresie miêdzy zebraniami,
5) sk³adanie - wspólnie z So³tysem, sprawozdañ z dzia³alnoci So³ectwa za okres kadencji,
6) informowanie zebrania wiejskiego o czynnociach podejmowanych w okresach miêdzy zebraniami, a w szczególnoci:
a) opiniach wydanych w imieniu mieszkañców So³ectwa,
*b) realizacji uchwa³ zebrania wiejskiego,
c) wp³ywach i wydatkach realizowanych ze rodków finansowych So³ectwa,
d) innych dzia³aniach maj¹cych istotne znaczenie dla
mieszkañców wsi,
7) wspó³dzia³anie z organami Gminy w sprawach So³ectwa.
*2. Pracami Rady So³eckiej kieruje jej przewodnicz¹cy,
który zwo³uje zebranie Rady, ustala im porz¹dek obrad i im
przewodniczy.
*3. Rada So³ecka wyra¿a swoje stanowisko w formie
uchwa³ podejmowanych zwyk³¹ wiêkszoci¹ g³osów.
cy.

Poz. 2590

— 12381 —

*4. Uchwa³y Rady So³eckiej podpisuje jej przewodnicz¹-

*§22. Je¿eli Zebranie Wiejskie postanowi o powo³aniu
Komisji Rewizyjnej, do jej zadañ nale¿y w szczególnoci:
1) kontrola dzia³alnoci so³tysa i Rady So³eckiej oraz gospodarki funduszami i maj¹tkiem So³ectwa,

2) przedstawienie zebraniu wiejskiemu sprawozdañ ze swej
dzia³alnoci,
3) dokonanie oceny projektu finansowo-rzeczowego, sprawozdañ z jego wykonania i przedstawienie Radzie So³eckiej swoich wniosków,
4) w razie stwierdzenia w zarz¹dzaniu funduszami oraz
maj¹tkiem So³ectwa niezgodnoci ze statutem lub przepisami prawnymi - niezw³oczne informowanie o tym Rady
So³eckiej i Wójta.
ROZDZIA£ V
Odwo³anie So³tysa i Rady So³eckiej
§23. 1. Zebranie Wiejskie mo¿e odwo³aæ So³tysa, Radê
So³eck¹ lub poszczególnych jej cz³onków jedynie na pisemny
wniosek 1/5 mieszkañców So³ectwa uprawnionych do udzia³u
w Zebraniu Wiejskim, z³o¿ony do Wójta Gminy.
2. Wójt Gminy zobowi¹zany jest powiadomiæ Zebranie
Wiejskie w przedmiocie rozpatrzenia wniosku w terminie 14
dni od daty otrzymania wniosku.
§24. 1. Odwo³anie So³tysa i Rady So³eckiej nast¹piæ mo¿e
w g³osowaniu tajnym, bezwzglêdn¹ wiêkszoci¹ g³osów przez
Zebranie Wiejskie w obecnoci co najmniej 50% uprawnionych do g³osowania mieszkañców So³ectwa.
2. Do Zebrania Wiejskiego w celu odwo³ania So³tysa
i Rady So³eckiej stosuje siê odpowiednie przepisy o przeprowadzeniu g³osowania dla wyboru So³tysa i Rady So³eckiej.
3. Je¿eli wniosek o odwo³anie So³tysa i Rady So³eckiej
nie uzyska³ wymaganej wiêkszoci g³osów, kolejny wniosek
o odwo³anie mo¿e byæ zg³oszony nie wczeniej ni¿ po up³ywie
6 miesiêcy od daty poprzedniego zg³oszenia, z zastosowaniem trybu podanego w §23 i 24 ust. 1 i 2.
§25. Rezygnacja z pe³nionej funkcji So³tysa lub cz³onka
Rady So³eckiej nast¹piæ mo¿e wy³¹cznie w formie owiadczenia woli z³o¿onego osobicie wobec Zebrania Wiejskiego.
ROZDZIA£ VI
Postanowienia koñcowe
§26. Zewnêtrzny nadzór i kontrolê dzia³alnoci gospodarczej i finansowej So³ectwa sprawuje Wójt Gminy.
§27. 1. Wszystkie przys³uguj¹ce dotychczas mieszkañcom wsi prawa w³asnoci, u¿ytkowania lub inne prawa rzeczowe i maj¹tkowe, zwane dalej mieniem gminnym, pozostaj¹ nienaruszone.
*2. Na sprzeda¿ budynków u¿ytecznoci publicznej (sal
wiejskich, wietlic) oraz ich wydzier¿awiania wymagana jest
zgoda Zebrania Wiejskiego w obecnoci co najmniej 50%
uprawnionych do g³osowania mieszkañców So³ectwa.
§28. 1. So³ectwo u¿ywa piecz¹tki nag³ówkowej o treci:
So³ectwo Wieczyn
Gmina Czermin

Dziennik Urzêdowy
Województwa Wielkopolskiego Nr 127

Poz. 2590

— 12382 —

2. So³tys u¿ywa piecz¹tki podpisowej o treci:
SO£TYS

§29. Zmiany statutu nastêpuj¹ w trybie przepisów o jego
nadaniu.
§30. Postanowienia Statutu wchodz¹ w ¿ycie w terminie
okrelonym w uchwale Rady Gminy.

imiê i nazwisko

Za³¹cznik Nr 12
do Uchwa³y Nr XIV/78/04
Rady Gminy
z dnia 9 marca 2004 r.

STATUT SO£ECTWA ¯ALE
ROZDZIA£ I

ROZDZIA£ III

Postanowienia ogólne

Zasady i tryb wyboru organów So³ectwa

§1. Statut okrela:

§5. 1. Organami So³ectwa s¹:

1. Nazwê i obszar so³ectwa.

1) Zebranie Wiejskie  jako organ uchwa³odawczy,

2. Zasady i tryb wyborów organów so³ectwa.

2) So³tys  jako organ wykonawczy,

3. Organizacjê i zadania organów so³ectwa.

*3) Rada So³ecka  jako organ wykonawczy.

4. Zakres zadañ przekazywanych So³ectwu przez Gminê oraz
sposób ich realizacji.

2. So³tysem lub cz³onkiem Rady So³eckiej mo¿e byæ
ka¿dy mieszkaniec So³ectwa, posiadaj¹cy czynne prawo wyborcze.

5. Zakres i formy kontroli oraz nadzoru organów Gminy nad
dzia³alnoci¹ organów so³ectwa.
§2. Ilekroæ w niniejszym Statucie jest mowa o:
1) Gminie  nale¿y przez to rozumieæ Gminê Czermin,
2) Wójcie - nale¿y przez to rozumieæ Wójta Gminy Czermin,
3) Statucie  nale¿y przez to rozumieæ Statut So³ectwa ¯ale,
4) So³tysie  nale¿y przez to rozumieæ So³tysa wsi ¯ale,
5) Organach So³ectwa  nale¿y przez to rozumieæ zebranie
wiejskie, so³tysa i Radê So³eck¹ wsi ¯ale.
ROZDZIA£ II
Nazwa i obszar so³ectwa
§3. 1. So³ectwo jest jednostk¹ pomocnicz¹ gminy, a ogó³
jej mieszkañców stanowi czêæ wspólnoty samorz¹dowej.
2. Nazw¹ so³ectwa jest: ¯ale, zwane dalej So³ectwem.
§4. Zasady tworzenia, ³¹czenia, znoszenia So³ectwa okrela Statut Gminy.

*3. Zebranie Wiejskie mo¿e powo³aæ komisjê Rewizyjn¹
ustalaj¹c jej sk³ad liczbowy i osobowy oraz sposób wyboru.
§6. So³tys oraz Rada So³ecka wybierani s¹ przez zebranie
wiejskie na zasadach okrelonych w ustawie o samorz¹dzie
gminnym.
§7. 1. Kadencja organów So³ectwa trwa 4 lata.
2. Organy So³ectwa dzia³aj¹ do czasu wyborów nowych
organów.
3. Zebranie Wiejskie, na którym ma byæ dokonany wybór
organów So³ectwa, zwo³uje Wójt, okrelaj¹c dzieñ, miejsce
i godzinê zebrania. Zebranie prowadzi do czasu wyboru
przewodnicz¹cego zebrania So³tys poprzedniej kadencji.
§8. Organy wykonawcze So³ectwa s¹ obowi¹zane sk³adaæ
na wyborczym zebraniu wiejskim sprawozdanie ze swej dzia³alnoci za okres kadencji.
§9. 1. Dla dokonania wyboru So³tysa i Rady So³eckiej
niezbêdny jest udzia³ co najmniej 1/5 uprawnionych do g³osowania mieszkañców So³ectwa.
2. Liczbê uprawnionych mieszkañców So³ectwa, posiadaj¹cych czynne prawo wyborcze, podaje Wójt na podstawie
danych w ewidencji ludnoci.

Dziennik Urzêdowy
Województwa Wielkopolskiego Nr 127

— 12383 —

Poz. 2590

3. Je¿eli w wyznaczonym terminie zebrania wiejskiego
nie ma wymaganej frekwencji, wybory przeprowadza siê
w drugim terminie tj. pó³ godziny po up³ywie pierwszego
terminu bez wzglêdu na liczbê obecnych na zebraniu.

§15. 1. Zwo³uj¹c Zebranie Wiejskie So³tys ustala dzieñ,
godzinê i miejsce zebrania oraz proponowany porz¹dek obrad, informuj¹c o tym mieszkañców so³ectwa co najmniej na
3 dni przed terminem zebrania.

§10. Przed przyst¹pieniem do g³osowania przewodnicz¹cy zebrania omawia zasady wyborcze, spe³nienie których jest
wymagane dla wa¿noci wyborów.

2. Je¿eli Zebranie Wiejskie zwo³ywane jest na wniosek
Rady So³eckiej, Rady Gminy lub Wójta, organy te maj¹
obowi¹zek podaæ So³tysowi cel, dla którego zebranie ma byæ
zwo³ane.

§11. 1. Wybory przeprowadza siê co najmniej 3 osobowa komisja skrutacyjna wybrana na zebraniu sporód uprawnionych do g³osowania.
2. Cz³onkiem komisji skrutacyjnej nie mo¿e byæ osoba
kandyduj¹ca do Organów So³ectwa.
3. Do zadañ komisji skrutacyjnej nale¿y:
1) przyjêcie zg³oszeñ kandydatów do organów So³ectwa,
2) przygotowanie kart do g³osowania w liczbie nie wiêkszej,
jak liczba uczestnicz¹cych w zebraniu, ostemplowanie kart
piecz¹tk¹ So³ectwa oraz przeprowadzenie g³osowania tajnego,
3) ustalenie i og³oszenie jego wyników,
4) sporz¹dzenie protoko³u o wynikach wyborów, który podpisuj¹ wszyscy cz³onkowie komisji oraz przewodnicz¹cy
zebrania,
5) protokó³ komisji skrutacyjnej i karty do g³osowania stanowi¹ za³¹cznik do protoko³u i s¹ przekazywane Wójtowi.
§12. 1. Wyboru So³tysa i cz³onków Rady So³eckiej przeprowadza siê oddzielnie, sporód nieograniczonej liczby kandydatów zg³aszanych bezporednio na zebraniu wiejskim.
2. So³tysem lub cz³onkiem Rady So³eckiej zostaje kandydat, który uzyska³ najwiêksz¹ liczbê wa¿nie oddanych g³osów.
3. Je¿eli dwóch lub wiêcej kandydatów otrzyma³o równa
iloæ g³osów, przewodnicz¹cy komisji skrutacyjnej nazwisko
i imiona tych kandydatów umieszcza oddzielnie w zamkniêtych kopertach, po czym jeden z cz³onków komisji skrutacyjnej dokonuje losowania.
§13. Wybory dla uzupe³nienia sk³adu Rady So³eckiej przeprowadza samodzielnie Zebranie Wiejskie, zwo³ane przez
So³tysa. So³tys niezw³ocznie informuje Wójta o dokonanym
wyborze uzupe³niaj¹cym, przedk³adaj¹c uchwa³ê Zebrania
Wiejskiego.
ROZDZIA£ IV
Organizacja i zadania organów So³ectwa
§14. Zebranie wiejskie zwo³uje So³tys z w³asnej inicjatywy lub na wniosek:
1) co najmniej 10% mieszkañców,
2) Rady So³eckiej,
3) Rady Gminy lub Wójta.
2. Zebranie Wiejskie odbywa siê w miarê potrzeb.

§16. 1. Zebranie jest wa¿ne, gdy jego mieszkañcy zostali
o nim powiadomieni w sposób zwyczajowo przyjêty przez
So³ectwo.
2. Powiadomienie mieszkañców So³ectwa w sposób zwyczajowo przyjêty polega na wywieszeniu na tablicy og³oszeñ
So³ectwa i w innych publicznie dostêpnych dla mieszkañców
miejscach albo przekazywaniu pisemnej informacji z domu do
domu (tzw. kurenda).
§17. 1. Zebranie Wiejskie podejmuje uchwa³y w g³osowaniu jawnym zwyk³¹ wiêkszoci¹ g³osów, w przypadku
równej liczby g³osów rozstrzyga g³os przewodnicz¹cego zebrania.
*2. Zebranie wiejskie mo¿e postanowiæ o przeprowadzeniu g³osowania tajnego w innych sprawach ni¿ wybory organów So³ectwa.
§18. Zebranie Wiejskie w szczególnoci;
1) wybiera i odwo³uje So³tysa oraz Radê So³eck¹,
2) w miarê potrzeby uchwala roczny plan finansowo-rzeczowy So³ectwa oraz ustala programy dzia³ania,
3) wystêpuje z wnioskami do organów gminy w sprawie
zmiany granic So³ectwa lub powo³ania jednostki ni¿szego
rzêdu w ramach so³ectwa,
4) opiniuje w czêci dotycz¹cej So³ectwa, przedstawione do
konsultacji przez organy Gminy projekty aktów prawnych,
5) podejmuje uchwa³y w sprawach zwyk³ego zarz¹du mieniem komunalnym, oddanym So³ectwu w u¿ytkowanie:
przez zwyk³y zarz¹d nale¿y rozumieæ za³atwianie bie¿¹cych spraw zwi¹zanych ze zwyk³¹ eksploatacj¹ rzeczy
i utrzymanie jej w stanie nie pogorszonym w ramach
aktualnego jej przeznaczenia,
6) upowa¿nia organy wykonawcze So³ectwa do wydania
opinii w imieniu mieszkañców So³ectwa w okresie miêdzy
zebraniami,
7) inicjuje i podejmuje wspólne przedsiêwziêcia na rzecz
spo³ecznoci wiejskiej oraz wspólne zadania z innymi
so³ectwami,
8) podejmuje uchwa³y w sprawie dzia³ania wspólnych organów z s¹siaduj¹cymi so³ectwami,
9) rozpatruje sprawozdania z dzia³alnoci organów So³ectwa
i dokonuje oceny dzia³alnoci So³tysa i Rady,
10) zobowi¹zuje So³tysa do wyst¹pienia do Wójta lub Rady
Gminy z wnioskiem przygotowania projektu uchwa³y
w istotnych sprawach dotycz¹cych spo³ecznoci So³ectwa,
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11) stanowi w innych sprawach dotycz¹cych dzia³ania i funkcjonowania So³ectwa.
§19. 1. Do zadañ So³tysa nale¿y w szczególnoci:

6) informowanie zebrania wiejskiego o czynnociach podejmowanych w okresach miêdzy zebraniami, a w szczególnoci:
a) opiniach wydanych w imieniu mieszkañców So³ectwa,

1) przygotowanie i zwo³ywanie zebrañ wiejskich,
2) przygotowanie na zebranie wiejskie projektów rozstrzygniêæ i opinii,

*b) realizacji uchwa³ zebrania wiejskiego,
c) wp³ywach i wydatkach realizowanych ze rodków finansowych So³ectwa,

3) wykonywanie uchwa³ zebrania wiejskiego,

d) innych dzia³aniach maj¹cych istotne znaczenie dla
mieszkañców wsi,

4) wspó³dzia³anie z radnymi z okrêgu wyborczego, do którego nale¿y So³ectwo, w sprawach spo³ecznoci lokalnej,
5) wspó³dzia³anie z organizacjami samorz¹dowymi, stowarzyszeniami i instytucjami prowadz¹cymi dzia³alnoæ na
wsi (np. OSP, KGW, organizacje m³odzie¿owe),
6) reprezentowanie So³ectwa na zewn¹trz, w tym uczestniczenie w pracach Rady Gminy (bez prawa g³osowania)
oraz w naradach i spotkaniach organizowanych przez
Wójta,
7) informowanie mieszkañców so³ectwa o sprawach istotnych dla So³ectwa,
8) wystêpowanie z wnioskami do Wójta dotycz¹cymi potrzeb
So³ectwa i jego mieszkañców oraz podejmowanie dzia³añ
interwencyjnych w innych instytucjach,
9) za³atwianie innych spraw So³ectwa na podstawie upowa¿nienia zebrania wiejskiego,
10) przechowywanie dokumentacji so³ectwa i przekazywanie
do Wójta dokumentów maj¹cych wartoæ historyczn¹,
podlegaj¹cych archiwizowaniu,
11) wykonywanie funkcji z zakresu administracji publicznej na
podstawie upowa¿nienia Wójta.
2. W razie niemo¿noci pe³nienia obowi¹zków So³tysa
zastêpuje go upowa¿niony cz³onek Rady So³eckiej, wskazany
przez So³tysa.
§20. 1. Rada So³ecka sk³ada siê z 4 osób.
*2. So³tys wchodzi w sk³ad Rady So³eckiej.
*3. Rada So³ecka bezporednio po jej wyborze, wybiera
ze swego grona przewodnicz¹cego Rady.
§21. 1. Do zadañ Rady So³eckiej nale¿y w szczególnoci:
1) udzielanie pomocy so³tysowi w opracowaniu projektu
rocznego planu rzeczowo-finansowego oraz projektów
programów pracy So³ectwa i przedk³adanie ich do uchwalenia przez zebranie wiejskie,
2) wystêpowanie z inicjatywami dotycz¹cymi udzia³u mieszkañców w rozwi¹zywaniu problemów So³ectwa i realizacji
jego zadañ,
3) organizowanie wykonania uchwa³ zebrania wiejskiego oraz
kontrola ich realizacji,
4) w ramach udzielonych upowa¿nieñ, wydawanie opinii
w imieniu mieszkañców w sprawach dotycz¹cych So³ectwa, w okresie miêdzy zebraniami,
5) sk³adanie - wspólnie z So³tysem, sprawozdañ z dzia³alnoci So³ectwa za okres kadencji,

7) wspó³dzia³anie z organami Gminy w sprawach So³ectwa.
*2. Pracami Rady So³eckiej kieruje jej przewodnicz¹cy,
który zwo³uje zebranie Rady, ustala im porz¹dek obrad i im
przewodniczy.
*3. Rada So³ecka wyra¿a swoje stanowisko w formie
uchwa³ podejmowanych zwyk³¹ wiêkszoci¹ g³osów.
*4. Uchwa³y Rady So³eckiej podpisuje jej przewodnicz¹cy.
*§22. Je¿eli Zebranie Wiejskie postanowi o powo³aniu
Komisji Rewizyjnej, do jej zadañ nale¿y w szczególnoci:
1) kontrola dzia³alnoci so³tysa i Rady So³eckiej oraz gospodarki funduszami i maj¹tkiem So³ectwa,
2) przedstawienie zebraniu wiejskiemu sprawozdañ ze swej
dzia³alnoci,
3) dokonanie oceny projektu finansowo-rzeczowego, sprawozdañ z jego wykonania i przedstawienie Radzie So³eckiej swoich wniosków,
4) w razie stwierdzenia w zarz¹dzaniu funduszami oraz
maj¹tkiem So³ectwa niezgodnoci ze statutem lub przepisami prawnymi - niezw³oczne informowanie o tym Rady
So³eckiej i Wójta.
ROZDZIA£ V
Odwo³anie So³tysa i Rady So³eckiej
§23. 1. Zebranie Wiejskie mo¿e odwo³aæ So³tysa, Radê
So³eck¹ lub poszczególnych jej cz³onków jedynie na pisemny
wniosek 1/5 mieszkañców So³ectwa uprawnionych do udzia³u
w Zebraniu Wiejskim, z³o¿ony do Wójta Gminy.
2. Wójt Gminy zobowi¹zany jest powiadomiæ Zebranie
Wiejskie w przedmiocie rozpatrzenia wniosku w terminie 14
dni od daty otrzymania wniosku.
§24. 1. Odwo³anie So³tysa i Rady So³eckiej nast¹piæ mo¿e
w g³osowaniu tajnym, bezwzglêdn¹ wiêkszoci¹ g³osów przez
Zebranie Wiejskie w obecnoci co najmniej 50% uprawnionych do g³osowania mieszkañców So³ectwa.
2. Do Zebrania Wiejskiego w celu odwo³ania So³tysa
i Rady So³eckiej stosuje siê odpowiednie przepisy o przeprowadzeniu g³osowania dla wyboru So³tysa i Rady So³eckiej.
3. Je¿eli wniosek o odwo³anie So³tysa i Rady So³eckiej
nie uzyska³ wymaganej wiêkszoci g³osów, kolejny wniosek
o odwo³anie mo¿e byæ zg³oszony nie wczeniej ni¿ po up³ywie
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6 miesiêcy od daty poprzedniego zg³oszenia, z zastosowaniem trybu podanego w §23 i 24 ust. 1 i 2.
§25. Rezygnacja z pe³nionej funkcji So³tysa lub cz³onka
Rady So³eckiej nast¹piæ mo¿e wy³¹cznie w formie owiadczenia woli z³o¿onego osobicie wobec Zebrania Wiejskiego.

*2. Na sprzeda¿ budynków u¿ytecznoci publicznej (sal
wiejskich, wietlic) oraz ich wydzier¿awiania wymagana jest
zgoda Zebrania Wiejskiego w obecnoci co najmniej 50%
uprawnionych do g³osowania mieszkañców So³ectwa.
§28. 1. So³ectwo u¿ywa piecz¹tki nag³ówkowej o treci:
So³ectwo ¯ale

ROZDZIA£ VI

Gmina Czermin

Postanowienia koñcowe

2. So³tys u¿ywa piecz¹tki podpisowej o treci:

§26. Zewnêtrzny nadzór i kontrolê dzia³alnoci gospodarczej i finansowej So³ectwa sprawuje Wójt Gminy.
§27. 1. Wszystkie przys³uguj¹ce dotychczas mieszkañcom wsi prawa w³asnoci, u¿ytkowania lub inne prawa rzeczowe i maj¹tkowe, zwane dalej mieniem gminnym, pozostaj¹ nienaruszone.

SO£TYS
imiê i nazwisko
§29. Zmiany statutu nastêpuj¹ w trybie przepisów o jego
nadaniu.
§30. Postanowienia Statutu wchodz¹ w ¿ycie w terminie
okrelonym w uchwale Rady Gminy.

Za³¹cznik Nr 13
do Uchwa³y Nr XIV/78/04
Rady Gminy
z dnia 9 marca 2004 r.

STATUT SO£ECTWA ¯BIKI
ROZDZIA£ I

ROZDZIA£ II

Postanowienia ogólne

Nazwa i obszar so³ectwa

§1. Statut okrela:
1. Nazwê i obszar so³ectwa.
2. Zasady i tryb wyborów organów so³ectwa.
3. Organizacjê i zadania organów so³ectwa.
4. Zakres zadañ przekazywanych So³ectwu przez Gminê oraz
sposób ich realizacji.
5. Zakres i formy kontroli oraz nadzoru organów Gminy nad
dzia³alnoci¹ organów so³ectwa.
§2. Ilekroæ w niniejszym Statucie jest mowa o:
1) Gminie  nale¿y przez to rozumieæ Gminê Czermin,
2) Wójcie - nale¿y przez to rozumieæ Wójta Gminy Czermin,
3) Statucie  nale¿y przez to rozumieæ Statut So³ectwa ¯biki,
4) So³tysie  nale¿y przez to rozumieæ So³tysa wsi ¯biki,
5) Organach So³ectwa  nale¿y przez to rozumieæ zebranie
wiejskie, so³tysa i Radê So³eck¹ wsi ¯biki,

§3. 1. So³ectwo jest jednostk¹ pomocnicz¹ gminy, a ogó³
jej mieszkañców stanowi czêæ wspólnoty samorz¹dowej.
2. Nazw¹ so³ectwa jest: ¯biki, zwane dalej So³ectwem.
§4. Zasady tworzenia, ³¹czenia, znoszenia So³ectwa okrela Statut Gminy.
ROZDZIA£ III
Zasady i tryb wyboru organów So³ectwa
§5. 1. Organami So³ectwa s¹:
1) Zebranie Wiejskie  jako organ uchwa³odawczy,
2) So³tys  jako organ wykonawczy,
*3) Rada So³ecka  jako organ wykonawczy.
2. So³tysem lub cz³onkiem Rady So³eckiej mo¿e byæ
ka¿dy mieszkaniec So³ectwa, posiadaj¹cy czynne prawo wyborcze.

Dziennik Urzêdowy
Województwa Wielkopolskiego Nr 127

Poz. 2590

— 12386 —

*3. Zebranie Wiejskie mo¿e powo³aæ komisjê Rewizyjn¹
ustalaj¹c jej sk³ad liczbowy i osobowy oraz sposób wyboru.
§6. So³tys oraz Rada So³ecka wybierani s¹ przez zebranie
wiejskie na zasadach okrelonych w ustawie o samorz¹dzie
gminnym.
§7. 1. Kadencja organów So³ectwa trwa 4 lata.
2. Organy So³ectwa dzia³aj¹ do czasu wyborów nowych
organów.
3. Zebranie Wiejskie, na którym ma byæ dokonany wybór
organów So³ectwa, zwo³uje Wójt, okrelaj¹c dzieñ, miejsce
i godzinê zebrania. Zebranie prowadzi do czasu wyboru
przewodnicz¹cego zebrania So³tys poprzedniej kadencji.
§8. Organy wykonawcze So³ectwa s¹ obowi¹zane sk³adaæ
na wyborczym zebraniu wiejskim sprawozdanie ze swej dzia³alnoci za okres kadencji.
§9. 1. Dla dokonania wyboru So³tysa i Rady So³eckiej
niezbêdny jest udzia³ co najmniej 1/5 uprawnionych do g³osowania mieszkañców So³ectwa.
2. Liczbê uprawnionych mieszkañców So³ectwa, posiadaj¹cych czynne prawo wyborcze, podaje Wójt na podstawie
danych w ewidencji ludnoci.
3. Je¿eli w wyznaczonym terminie zebrania wiejskiego
nie ma wymaganej frekwencji, wybory przeprowadza siê
w drugim terminie tj. pó³ godziny po up³ywie pierwszego
terminu bez wzglêdu na liczbê obecnych na zebraniu.
§10. Przed przyst¹pieniem do g³osowania przewodnicz¹cy zebrania omawia zasady wyborcze, spe³nienie których jest
wymagane dla wa¿noci wyborów.
§11. 1. Wybory przeprowadza siê co najmniej 3 osobowa komisja skrutacyjna wybrana na zebraniu sporód uprawnionych do g³osowania.
2. Cz³onkiem komisji skrutacyjnej nie mo¿e byæ osoba
kandyduj¹ca do Organów So³ectwa.
3. Do zadañ komisji skrutacyjnej nale¿y:
1) przyjêcie zg³oszeñ kandydatów do organów So³ectwa,
2) przygotowanie kart do g³osowania w liczbie nie wiêkszej,
jak liczba uczestnicz¹cych w zebraniu, ostemplowanie kart
piecz¹tk¹ So³ectwa oraz przeprowadzenie g³osowania tajnego,
3) ustalenie i og³oszenie jego wyników,
4) sporz¹dzenie protoko³u o wynikach wyborów, który podpisuj¹ wszyscy cz³onkowie komisji oraz przewodnicz¹cy
zebrania,
5) protokó³ komisji skrutacyjnej i karty do g³osowania stanowi¹ za³¹cznik do protoko³u i s¹ przekazywane Wójtowi.
§12. 1. Wyboru So³tysa i cz³onków Rady So³eckiej przeprowadza siê oddzielnie, sporód nieograniczonej liczby kandydatów zg³aszanych bezporednio na zebraniu wiejskim.
2. So³tysem lub cz³onkiem Rady So³eckiej zostaje kandydat, który uzyska³ najwiêksz¹ liczbê wa¿nie oddanych g³osów.

3. Je¿eli dwóch lub wiêcej kandydatów otrzyma³o równa
iloæ g³osów, przewodnicz¹cy komisji skrutacyjnej nazwisko
i imiona tych kandydatów umieszcza oddzielnie w zamkniêtych kopertach, po czym jeden z cz³onków komisji skrutacyjnej dokonuje losowania.
§13. Wybory dla uzupe³nienia sk³adu Rady So³eckiej przeprowadza samodzielnie Zebranie Wiejskie, zwo³ane przez
So³tysa. So³tys niezw³ocznie informuje Wójta o dokonanym
wyborze uzupe³niaj¹cym, przedk³adaj¹c uchwa³ê Zebrania
Wiejskiego.
ROZDZIA£ IV
Organizacja i zadania organów So³ectwa
§14. Zebranie wiejskie zwo³uje So³tys z w³asnej inicjatywy lub na wniosek:
1) co najmniej 10% mieszkañców,
2) Rady So³eckiej,
3) Rady Gminy lub Wójta.
2. Zebranie Wiejskie odbywa siê w miarê potrzeb.
§15. 1. Zwo³uj¹c Zebranie Wiejskie So³tys ustala dzieñ,
godzinê i miejsce zebrania oraz proponowany porz¹dek obrad, informuj¹c o tym mieszkañców so³ectwa co najmniej na
3 dni przed terminem zebrania.
2. Je¿eli Zebranie Wiejskie zwo³ywane jest na wniosek
Rady So³eckiej, Rady Gminy lub Wójta, organy te maj¹
obowi¹zek podaæ So³tysowi cel, dla którego zebranie ma byæ
zwo³ane.
§16. 1. Zebranie jest wa¿ne, gdy jego mieszkañcy zostali
o nim powiadomieni w sposób zwyczajowo przyjêty przez
So³ectwo.
2. Powiadomienie mieszkañców So³ectwa w sposób zwyczajowo przyjêty polega na wywieszeniu na tablicy og³oszeñ
So³ectwa i w innych publicznie dostêpnych dla mieszkañców
miejscach albo przekazywaniu pisemnej informacji z domu do
domu (tzw. kurenda).
§17. 1. Zebranie Wiejskie podejmuje uchwa³y w g³osowaniu jawnym zwyk³¹ wiêkszoci¹ g³osów, w przypadku
równej liczby g³osów rozstrzyga g³os przewodnicz¹cego zebrania.
*2. Zebranie wiejskie mo¿e postanowiæ o przeprowadzeniu g³osowania tajnego w innych sprawach ni¿ wybory organów So³ectwa.
§18. Zebranie Wiejskie w szczególnoci;
1) wybiera i odwo³uje So³tysa oraz Radê So³eck¹,
2) w miarê potrzeby uchwala roczny plan finansowo-rzeczowy So³ectwa oraz ustala programy dzia³ania,
3) wystêpuje z wnioskami do organów gminy w sprawie
zmiany granic So³ectwa lub powo³ania jednostki ni¿szego
rzêdu w ramach so³ectwa,
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4) opiniuje w czêci dotycz¹cej So³ectwa, przedstawione do
konsultacji przez organy Gminy projekty aktów prawnych,

11) wykonywanie funkcji z zakresu administracji publicznej na
podstawie upowa¿nienia Wójta.

5) podejmuje uchwa³y w sprawach zwyk³ego zarz¹du mieniem komunalnym, oddanym So³ectwu w u¿ytkowanie:
przez zwyk³y zarz¹d nale¿y rozumieæ za³atwianie bie¿¹cych spraw zwi¹zanych ze zwyk³¹ eksploatacj¹ rzeczy
i utrzymanie jej w stanie nie pogorszonym w ramach
aktualnego jej przeznaczenia,

2. W razie niemo¿noci pe³nienia obowi¹zków So³tysa
zastêpuje go upowa¿niony cz³onek Rady So³eckiej, wskazany
przez So³tysa.

6) upowa¿nia organy wykonawcze So³ectwa do wydania
opinii w imieniu mieszkañców So³ectwa w okresie miêdzy
zebraniami,

*3. Rada So³ecka bezporednio po jej wyborze, wybiera
ze swego grona przewodnicz¹cego Rady.

7) inicjuje i podejmuje wspólne przedsiêwziêcia na rzecz
spo³ecznoci wiejskiej oraz wspólne zadania z innymi
so³ectwami,
8) podejmuje uchwa³y w sprawie dzia³ania wspólnych organów z s¹siaduj¹cymi so³ectwami,
9) rozpatruje sprawozdania z dzia³alnoci organów So³ectwa
i dokonuje oceny dzia³alnoci So³tysa i Rady,
10) zobowi¹zuje So³tysa do wyst¹pienia do Wójta lub Rady
Gminy z wnioskiem przygotowania projektu uchwa³y
w istotnych sprawach dotycz¹cych spo³ecznoci So³ectwa,
11) stanowi w innych sprawach dotycz¹cych dzia³ania i funkcjonowania So³ectwa.
§19. 1. Do zadañ So³tysa nale¿y w szczególnoci:
1) przygotowanie i zwo³ywanie zebrañ wiejskich,
2) przygotowanie na zebranie wiejskie projektów rozstrzygniêæ i opinii,

§20. 1. Rada So³ecka sk³ada siê z 5 osób.
*2. So³tys wchodzi w sk³ad Rady So³eckiej.

§21. 1. Do zadañ Rady So³eckiej nale¿y w szczególnoci:
1) udzielanie pomocy so³tysowi w opracowaniu projektu
rocznego planu rzeczowo-finansowego oraz projektów
programów pracy So³ectwa i przedk³adanie ich do uchwalenia przez zebranie wiejskie,
2) wystêpowanie z inicjatywami dotycz¹cymi udzia³u mieszkañców w rozwi¹zywaniu problemów So³ectwa i realizacji
jego zadañ,
3) organizowanie wykonania uchwa³ zebrania wiejskiego oraz
kontrola ich realizacji,
4) w ramach udzielonych upowa¿nieñ, wydawanie opinii
w imieniu mieszkañców w sprawach dotycz¹cych So³ectwa, w okresie miêdzy zebraniami,
5) sk³adanie - wspólnie z So³tysem, sprawozdañ z dzia³alnoci So³ectwa za okres kadencji,
6) informowanie zebrania wiejskiego o czynnociach podejmowanych w okresach miêdzy zebraniami, a w szczególnoci:
a) opiniach wydanych w imieniu mieszkañców So³ectwa,

3) wykonywanie uchwa³ zebrania wiejskiego,
4) wspó³dzia³anie z radnymi z okrêgu wyborczego, do którego nale¿y So³ectwo, w sprawach spo³ecznoci lokalnej,

*b) realizacji uchwa³ zebrania wiejskiego,
c) wp³ywach i wydatkach realizowanych ze rodków finansowych So³ectwa,

5) wspó³dzia³anie z organizacjami samorz¹dowymi, stowarzyszeniami i instytucjami prowadz¹cymi dzia³alnoæ na
wsi (np. OSP, KGW, organizacje m³odzie¿owe),
6) reprezentowanie So³ectwa na zewn¹trz, w tym uczestniczenie w pracach Rady Gminy (bez prawa g³osowania)
oraz w naradach i spotkaniach organizowanych przez
Wójta,
7) informowanie mieszkañców so³ectwa o sprawach istotnych dla So³ectwa,
8) wystêpowanie z wnioskami do Wójta dotycz¹cymi potrzeb
So³ectwa i jego mieszkañców oraz podejmowanie dzia³añ
interwencyjnych w innych instytucjach,
9) za³atwianie innych spraw So³ectwa na podstawie upowa¿nienia zebrania wiejskiego,
10) przechowywanie dokumentacji so³ectwa i przekazywanie
do Wójta dokumentów maj¹cych wartoæ historyczn¹,
podlegaj¹cych archiwizowaniu,

d) innych dzia³aniach maj¹cych istotne znaczenie dla
mieszkañców wsi,
7) wspó³dzia³anie z organami Gminy w sprawach So³ectwa.
*2. Pracami Rady So³eckiej kieruje jej przewodnicz¹cy,
który zwo³uje zebranie Rady, ustala im porz¹dek obrad i im
przewodniczy.
*3. Rada So³ecka wyra¿a swoje stanowisko w formie
uchwa³ podejmowanych zwyk³¹ wiêkszoci¹ g³osów.
cy.

*4. Uchwa³y Rady So³eckiej podpisuje jej przewodnicz¹-

*§22. Je¿eli Zebranie Wiejskie postanowi o powo³aniu
Komisji Rewizyjnej, do jej zadañ nale¿y w szczególnoci:
1) kontrola dzia³alnoci so³tysa i Rady So³eckiej oraz gospodarki funduszami i maj¹tkiem So³ectwa,
2) przedstawienie zebraniu wiejskiemu sprawozdañ ze swej
dzia³alnoci,
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3) dokonanie oceny projektu finansowo-rzeczowego, sprawozdañ z jego wykonania i przedstawienie Radzie So³eckiej swoich wniosków,

§25. Rezygnacja z pe³nionej funkcji So³tysa lub cz³onka
Rady So³eckiej nast¹piæ mo¿e wy³¹cznie w formie owiadczenia woli z³o¿onego osobicie wobec Zebrania Wiejskiego.

4) w razie stwierdzenia w zarz¹dzaniu funduszami oraz
maj¹tkiem So³ectwa niezgodnoci ze statutem lub przepisami prawnymi - niezw³oczne informowanie o tym Rady
So³eckiej i Wójta.

ROZDZIA£ VI
Postanowienia koñcowe
§26. Zewnêtrzny nadzór i kontrolê dzia³alnoci gospodarczej i finansowej So³ectwa sprawuje Wójt Gminy.

ROZDZIA£ V
Odwo³anie So³tysa i Rady So³eckiej
§23. 1. Zebranie Wiejskie mo¿e odwo³aæ So³tysa, Radê
So³eck¹ lub poszczególnych jej cz³onków jedynie na pisemny
wniosek 1/5 mieszkañców So³ectwa uprawnionych do udzia³u
w Zebraniu Wiejskim, z³o¿ony do Wójta Gminy.
2. Wójt Gminy zobowi¹zany jest powiadomiæ Zebranie
Wiejskie w przedmiocie rozpatrzenia wniosku w terminie 14
dni od daty otrzymania wniosku.
§24. 1. Odwo³anie So³tysa i Rady So³eckiej nast¹piæ mo¿e
w g³osowaniu tajnym, bezwzglêdn¹ wiêkszoci¹ g³osów przez
Zebranie Wiejskie w obecnoci co najmniej 50% uprawnionych do g³osowania mieszkañców So³ectwa.
2. Do Zebrania Wiejskiego w celu odwo³ania So³tysa
i Rady So³eckiej stosuje siê odpowiednie przepisy o przeprowadzeniu g³osowania dla wyboru So³tysa i Rady So³eckiej.
3. Je¿eli wniosek o odwo³anie So³tysa i Rady So³eckiej
nie uzyska³ wymaganej wiêkszoci g³osów, kolejny wniosek
o odwo³anie mo¿e byæ zg³oszony nie wczeniej ni¿ po up³ywie
6 miesiêcy od daty poprzedniego zg³oszenia, z zastosowaniem trybu podanego w §23 i 24 ust. 1 i 2.

§27. 1. Wszystkie przys³uguj¹ce dotychczas mieszkañcom wsi prawa w³asnoci, u¿ytkowania lub inne prawa rzeczowe i maj¹tkowe, zwane dalej mieniem gminnym, pozostaj¹ nienaruszone.
*2. Na sprzeda¿ budynków u¿ytecznoci publicznej (sal
wiejskich, wietlic) oraz ich wydzier¿awiania wymagana jest
zgoda Zebrania Wiejskiego w obecnoci co najmniej 50%
uprawnionych do g³osowania mieszkañców So³ectwa.
§28. 1.So³ectwo u¿ywa piecz¹tki nag³ówkowej o treci:
 So³ectwo ¯biki
Gmina Czermin
2. So³tys u¿ywa piecz¹tki podpisowej o treci:
SO£TYS
imiê i nazwisko
§29. Zmiany statutu nastêpuj¹ w trybie przepisów o jego
nadaniu.
§30. Postanowienia Statutu wchodz¹ w ¿ycie w terminie
okrelonym w uchwale Rady Gminy.

Za³¹cznik Nr 14
do Uchwa³y Nr XIV/78/04
Rady Gminy
z dnia 9 marca 2004 r.

STATUT SO£ECTWA ¯EGOCIN
ROZDZIA£ I
Postanowienia ogólne
§1. Statut okrela:

5. Zakres i formy kontroli oraz nadzoru organów Gminy nad
dzia³alnoci¹ organów so³ectwa.
§2. Ilekroæ w niniejszym Statucie jest mowa o:
1) Gminie  nale¿y przez to rozumieæ Gminê Czermin,

1. Nazwê i obszar so³ectwa.

2) Wójcie - nale¿y przez to rozumieæ Wójta Gminy Czermin,

2. Zasady i tryb wyborów organów so³ectwa.

3) Statucie  nale¿y przez to rozumieæ Statut So³ectwa ¯egocin,

3. Organizacjê i zadania organów so³ectwa.
4. Zakres zadañ przekazywanych So³ectwu przez Gminê oraz
sposób ich realizacji.

4) So³tysie  nale¿y przez to rozumieæ So³tysa wsi ¯egocin,
5) Organach So³ectwa  nale¿y przez to rozumieæ zebranie
wiejskie, so³tysa i Radê So³eck¹ wsi ¯egocin.
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ROZDZIA£ II
Nazwa i obszar so³ectwa
§3. 1. So³ectwo jest jednostk¹ pomocnicz¹ gminy, a ogó³
jej mieszkañców stanowi czêæ wspólnoty samorz¹dowej.
2. Nazw¹ so³ectwa jest: ¯egocin, zwane dalej So³ectwem.
§4. Zasady tworzenia, ³¹czenia, znoszenia So³ectwa okrela Statut Gminy.

2. Cz³onkiem komisji skrutacyjnej nie mo¿e byæ osoba
kandyduj¹ca do Organów So³ectwa.
3. Do zadañ komisji skrutacyjnej nale¿y:
1) przyjêcie zg³oszeñ kandydatów do organów So³ectwa,
2) przygotowanie kart do g³osowania w liczbie nie wiêkszej,
jak liczba uczestnicz¹cych w zebraniu, ostemplowanie kart
piecz¹tk¹ So³ectwa oraz przeprowadzenie g³osowania tajnego,
3) ustalenie i og³oszenie jego wyników,

ROZDZIA£ III
Zasady i tryb wyboru organów So³ectwa
§5. 1. Organami So³ectwa s¹:
1) Zebranie Wiejskie  jako organ uchwa³odawczy,
2) So³tys  jako organ wykonawczy,
*3) Rada So³ecka  jako organ wykonawczy.
2. So³tysem lub cz³onkiem Rady So³eckiej mo¿e byæ
ka¿dy mieszkaniec So³ectwa, posiadaj¹cy czynne prawo wyborcze.
*3. Zebranie Wiejskie mo¿e powo³aæ komisjê Rewizyjn¹
ustalaj¹c jej sk³ad liczbowy i osobowy oraz sposób wyboru.
§6. So³tys oraz Rada So³ecka wybierani s¹ przez zebranie
wiejskie na zasadach okrelonych w ustawie o samorz¹dzie
gminnym.
§7. 1. Kadencja organów So³ectwa trwa 4 lata.
2. Organy So³ectwa dzia³aj¹ do czasu wyborów nowych
organów.
3. Zebranie Wiejskie, na którym ma byæ dokonany wybór
organów So³ectwa, zwo³uje Wójt, okrelaj¹c dzieñ, miejsce
i godzinê zebrania. Zebranie prowadzi do czasu wyboru
przewodnicz¹cego zebrania So³tys poprzedniej kadencji.
§8. Organy wykonawcze So³ectwa s¹ obowi¹zane sk³adaæ
na wyborczym zebraniu wiejskim sprawozdanie ze swej dzia³alnoci za okres kadencji.
§9. 1. Dla dokonania wyboru So³tysa i Rady So³eckiej
niezbêdny jest udzia³ co najmniej 1/5 uprawnionych do g³osowania mieszkañców So³ectwa.
2. Liczbê uprawnionych mieszkañców So³ectwa, posiadaj¹cych czynne prawo wyborcze, podaje Wójt na podstawie
danych w ewidencji ludnoci.
3. Je¿eli w wyznaczonym terminie zebrania wiejskiego
nie ma wymaganej frekwencji, wybory przeprowadza siê
w drugim terminie tj. pó³ godziny po up³ywie pierwszego
terminu bez wzglêdu na liczbê obecnych na zebraniu.
§10. Przed przyst¹pieniem do g³osowania przewodnicz¹cy zebrania omawia zasady wyborcze, spe³nienie których jest
wymagane dla wa¿noci wyborów.
§11. 1. Wybory przeprowadza siê co najmniej 3 osobowa komisja skrutacyjna wybrana na zebraniu sporód uprawnionych do g³osowania.

4) sporz¹dzenie protoko³u o wynikach wyborów, który podpisuj¹ wszyscy cz³onkowie komisji oraz przewodnicz¹cy
zebrania,
5) protokó³ komisji skrutacyjnej i karty do g³osowania stanowi¹ za³¹cznik do protoko³u i s¹ przekazywane Wójtowi.
§12. 1. Wyboru So³tysa i cz³onków Rady So³eckiej przeprowadza siê oddzielnie, sporód nieograniczonej liczby kandydatów zg³aszanych bezporednio na zebraniu wiejskim.
2. So³tysem lub cz³onkiem Rady So³eckiej zostaje kandydat, który uzyska³ najwiêksz¹ liczbê wa¿nie oddanych g³osów.
3. Je¿eli dwóch lub wiêcej kandydatów otrzyma³o równa
iloæ g³osów, przewodnicz¹cy komisji skrutacyjnej nazwisko
i imiona tych kandydatów umieszcza oddzielnie w zamkniêtych kopertach, po czym jeden z cz³onków komisji skrutacyjnej dokonuje losowania.
§13. Wybory dla uzupe³nienia sk³adu Rady So³eckiej przeprowadza samodzielnie Zebranie Wiejskie, zwo³ane przez
So³tysa. So³tys niezw³ocznie informuje Wójta o dokonanym
wyborze uzupe³niaj¹cym, przedk³adaj¹c uchwa³ê Zebrania
Wiejskiego.
ROZDZIA£ IV
Organizacja i zadania organów So³ectwa
§14. Zebranie wiejskie zwo³uje So³tys z w³asnej inicjatywy lub na wniosek:
1) co najmniej 10% mieszkañców,
2) Rady So³eckiej,
3) Rady Gminy lub Wójta.
2. Zebranie Wiejskie odbywa siê w miarê potrzeb.
§15. 1. Zwo³uj¹c Zebranie Wiejskie So³tys ustala dzieñ,
godzinê i miejsce zebrania oraz proponowany porz¹dek obrad, informuj¹c o tym mieszkañców so³ectwa co najmniej na
3 dni przed terminem zebrania.
2. Je¿eli Zebranie Wiejskie zwo³ywane jest na wniosek
Rady So³eckiej, Rady Gminy lub Wójta, organy te maj¹
obowi¹zek podaæ So³tysowi cel, dla którego zebranie ma byæ
zwo³ane.
§16. 1. Zebranie jest wa¿ne, gdy jego mieszkañcy zostali
o nim powiadomieni w sposób zwyczajowo przyjêty przez
So³ectwo.
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2. Powiadomienie mieszkañców So³ectwa w sposób zwyczajowo przyjêty polega na wywieszeniu na tablicy og³oszeñ
So³ectwa i w innych publicznie dostêpnych dla mieszkañców
miejscach albo przekazywaniu pisemnej informacji z domu do
domu (tzw. kurenda).
§17. 1. Zebranie Wiejskie podejmuje uchwa³y w g³osowaniu jawnym zwyk³¹ wiêkszoci¹ g³osów, w przypadku
równej liczby g³osów rozstrzyga g³os przewodnicz¹cego zebrania.
*2. Zebranie wiejskie mo¿e postanowiæ o przeprowadzeniu g³osowania tajnego w innych sprawach ni¿ wybory organów So³ectwa.
§18. Zebranie Wiejskie w szczególnoci;
1) wybiera i odwo³uje So³tysa oraz Radê So³eck¹,
2) w miarê potrzeby uchwala roczny plan finansowo-rzeczowy So³ectwa oraz ustala programy dzia³ania,
3) wystêpuje z wnioskami do organów gminy w sprawie
zmiany granic So³ectwa lub powo³ania jednostki ni¿szego
rzêdu w ramach so³ectwa,
4) opiniuje w czêci dotycz¹cej So³ectwa, przedstawione do
konsultacji przez organy Gminy projekty aktów prawnych,
5) podejmuje uchwa³y w sprawach zwyk³ego zarz¹du mieniem komunalnym, oddanym So³ectwu w u¿ytkowanie:
przez zwyk³y zarz¹d nale¿y rozumieæ za³atwianie bie¿¹cych spraw zwi¹zanych ze zwyk³¹ eksploatacj¹ rzeczy
i utrzymanie jej w stanie nie pogorszonym w ramach
aktualnego jej przeznaczenia,
6) upowa¿nia organy wykonawcze So³ectwa do wydania
opinii w imieniu mieszkañców So³ectwa w okresie miêdzy
zebraniami,
7) inicjuje i podejmuje wspólne przedsiêwziêcia na rzecz
spo³ecznoci wiejskiej oraz wspólne zadania z innymi
so³ectwami,

Poz. 2590

5) wspó³dzia³anie z organizacjami samorz¹dowymi, stowarzyszeniami i instytucjami prowadz¹cymi dzia³alnoæ na
wsi (np. OSP, KGW, organizacje m³odzie¿owe),
6) reprezentowanie So³ectwa na zewn¹trz, w tym uczestniczenie w pracach Rady Gminy (bez prawa g³osowania)
oraz w naradach i spotkaniach organizowanych przez
Wójta,
7) informowanie mieszkañców so³ectwa o sprawach istotnych dla So³ectwa,
8) wystêpowanie z wnioskami do Wójta dotycz¹cymi potrzeb
So³ectwa i jego mieszkañców oraz podejmowanie dzia³añ
interwencyjnych w innych instytucjach,
9) za³atwianie innych spraw So³ectwa na podstawie upowa¿nienia zebrania wiejskiego,
10) przechowywanie dokumentacji so³ectwa i przekazywanie
do Wójta dokumentów maj¹cych wartoæ historyczn¹,
podlegaj¹cych archiwizowaniu,
11) wykonywanie funkcji z zakresu administracji publicznej na
podstawie upowa¿nienia Wójta.
2. W razie niemo¿noci pe³nienia obowi¹zków So³tysa
zastêpuje go upowa¿niony cz³onek Rady So³eckiej, wskazany
przez So³tysa.
§20. 1. Rada So³ecka sk³ada siê z 9 osób.
*2. So³tys wchodzi w sk³ad Rady So³eckiej.
*3. Rada So³ecka bezporednio po jej wyborze, wybiera
ze swego grona przewodnicz¹cego Rady.
§21. 1. Do zadañ Rady So³eckiej nale¿y w szczególnoci:
1) udzielanie pomocy so³tysowi w opracowaniu projektu
rocznego planu rzeczowo-finansowego oraz projektów
programów pracy So³ectwa i przedk³adanie ich do uchwalenia przez zebranie wiejskie,

8) podejmuje uchwa³y w sprawie dzia³ania wspólnych organów z s¹siaduj¹cymi so³ectwami,

2) wystêpowanie z inicjatywami dotycz¹cymi udzia³u mieszkañców w rozwi¹zywaniu problemów So³ectwa i realizacji
jego zadañ,

9) rozpatruje sprawozdania z dzia³alnoci organów So³ectwa
i dokonuje oceny dzia³alnoci So³tysa i Rady,

3) organizowanie wykonania uchwa³ zebrania wiejskiego oraz
kontrola ich realizacji,

10) zobowi¹zuje So³tysa do wyst¹pienia do Wójta lub Rady
Gminy z wnioskiem przygotowania projektu uchwa³y
w istotnych sprawach dotycz¹cych spo³ecznoci So³ectwa,

4) w ramach udzielonych upowa¿nieñ, wydawanie opinii
w imieniu mieszkañców w sprawach dotycz¹cych So³ectwa, w okresie miêdzy zebraniami,

11) stanowi w innych sprawach dotycz¹cych dzia³ania i funkcjonowania So³ectwa.
§19. 1. Do zadañ So³tysa nale¿y w szczególnoci:
1) przygotowanie i zwo³ywanie zebrañ wiejskich,
2) przygotowanie na zebranie wiejskie projektów rozstrzygniêæ i opinii,
3) wykonywanie uchwa³ zebrania wiejskiego,
4) wspó³dzia³anie z radnymi z okrêgu wyborczego, do którego nale¿y So³ectwo, w sprawach spo³ecznoci lokalnej,

5) sk³adanie - wspólnie z So³tysem, sprawozdañ z dzia³alnoci So³ectwa za okres kadencji,
6) informowanie zebrania wiejskiego o czynnociach podejmowanych w okresach miêdzy zebraniami, a w szczególnoci:
a) opiniach wydanych w imieniu mieszkañców So³ectwa,
*b) realizacji uchwa³ zebrania wiejskiego,
c) wp³ywach i wydatkach realizowanych ze rodków finansowych So³ectwa,
d) innych dzia³aniach maj¹cych istotne znaczenie dla
mieszkañców wsi,
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o odwo³anie mo¿e byæ zg³oszony nie wczeniej ni¿ po up³ywie
6 miesiêcy od daty poprzedniego zg³oszenia, z zastosowaniem trybu podanego w §23 i 24 ust. 1 i 2.
§25. Rezygnacja z pe³nionej funkcji So³tysa lub cz³onka
Rady So³eckiej nast¹piæ mo¿e wy³¹cznie w formie owiadczenia woli z³o¿onego osobicie wobec Zebrania Wiejskiego.

*4. Uchwa³y Rady So³eckiej podpisuje jej przewodnicz¹-

ROZDZIA£ VI

*§22. Je¿eli Zebranie Wiejskie postanowi o powo³aniu
Komisji Rewizyjnej, do jej zadañ nale¿y w szczególnoci:
1) kontrola dzia³alnoci so³tysa i Rady So³eckiej oraz gospodarki funduszami i maj¹tkiem So³ectwa,
2) przedstawienie zebraniu wiejskiemu sprawozdañ ze swej
dzia³alnoci,
3) dokonanie oceny projektu finansowo-rzeczowego, sprawozdañ z jego wykonania i przedstawienie Radzie So³eckiej swoich wniosków,
4) w razie stwierdzenia w zarz¹dzaniu funduszami oraz
maj¹tkiem So³ectwa niezgodnoci ze statutem lub przepisami prawnymi - niezw³oczne informowanie o tym Rady
So³eckiej i Wójta.

Postanowienia koñcowe
§26. Zewnêtrzny nadzór i kontrolê dzia³alnoci gospodarczej i finansowej So³ectwa sprawuje Wójt Gminy.
§27. 1. Wszystkie przys³uguj¹ce dotychczas mieszkañcom wsi prawa w³asnoci, u¿ytkowania lub inne prawa rzeczowe i maj¹tkowe, zwane dalej mieniem gminnym, pozostaj¹ nienaruszone.
*2. Na sprzeda¿ budynków u¿ytecznoci publicznej (sal
wiejskich, wietlic) oraz ich wydzier¿awiania wymagana jest
zgoda Zebrania Wiejskiego w obecnoci co najmniej 50%
uprawnionych do g³osowania mieszkañców So³ectwa.
§28. 1. So³ectwo u¿ywa piecz¹tki nag³ówkowej o treci:
So³ectwo ¯egocin

ROZDZIA£ V
Odwo³anie So³tysa i Rady So³eckiej
§23. 1. Zebranie Wiejskie mo¿e odwo³aæ So³tysa, Radê
So³eck¹ lub poszczególnych jej cz³onków jedynie na pisemny
wniosek 1/5 mieszkañców So³ectwa uprawnionych do udzia³u
w Zebraniu Wiejskim, z³o¿ony do Wójta Gminy.

Gmina Czermin
2. So³tys u¿ywa piecz¹tki podpisowej o treci:
SO£TYS
imiê i nazwisko
§29. Zmiany statutu nastêpuj¹ w trybie przepisów o jego
nadaniu.

2. Wójt Gminy zobowi¹zany jest powiadomiæ Zebranie
Wiejskie w przedmiocie rozpatrzenia wniosku w terminie 14
dni od daty otrzymania wniosku.

§30. Postanowienia Statutu wchodz¹ w ¿ycie w terminie
okrelonym w uchwale Rady Gminy.

§24. 1. Odwo³anie So³tysa i Rady So³eckiej nast¹piæ mo¿e
w g³osowaniu tajnym, bezwzglêdn¹ wiêkszoci¹ g³osów przez
Zebranie Wiejskie w obecnoci co najmniej 50% uprawnionych do g³osowania mieszkañców So³ectwa.

* Rozstrzygniêcie Nadzorcze Wojewody Wielkopolskiego Nr PN.Ka.II-30911-103/204 z dnia 16 .04.2004 orzekaj¹ce
niewa¿noæ §5 ust. 1 pkt 3 i ust. 3, §17 ust. 2, §20 ust. 2 i 3,
§21 ust. 1 pkt 6 lit. b, ust. 2, ust. 3 i 4, §22 i §27 ust. 2
za³¹czników do statutów wymienionych w §1 uchwa³y Nr XIV/
78/2004 Rady Gminy Czermin z dnia 9 marca 2004 r.
w sprawie uchwalenia statutów So³ectw Gminy Czermin ze
wzglêdu na istotne naruszenie prawa.

2. Do Zebrania Wiejskiego w celu odwo³ania So³tysa
i Rady So³eckiej stosuje siê odpowiednie przepisy o przeprowadzeniu g³osowania dla wyboru So³tysa i Rady So³eckiej.
3. Je¿eli wniosek o odwo³anie So³tysa i Rady So³eckiej
nie uzyska³ wymaganej wiêkszoci g³osów, kolejny wniosek
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UCHWA£A Nr XIV/127/2004 RADY MIEJSKIEJ OSTRZESZÓW
z dnia 29 marca 2004 r.
w sprawie trybu postêpowania o udzielenie dotacji z bud¿etu Miasta i Gminy Ostrzeszów podmiotom nie zaliczonym
do sektora finansów publicznych, sposobu jej rozliczania oraz kontroli wykonywania zleconego zadania
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca
1990 roku o samorz¹dzie gminnym (j. t. Dz.U. z 2001 roku Nr
142, poz. 1591 z pón. zm.), z 2002, art. 118 ust. 2 pkt 2 ustawy
z dnia 26 listopada 1998 roku o finansach publicznych (j.t.
Dz.U. z 2003 roku Nr 15, poz. 148 z pón. zm.) oraz na
podstawie art. 23 ust. 2 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku
 Przepisy wprowadzaj¹ce ustawê o dzia³alnoci po¿ytku
publicznego i o wolontariacie (j. t. Dz.U. Nr 96, poz. 874 z pón.
zm.) w zwi¹zku z art. 7 ustawy z dnia 20 lipca 2000 roku
o og³aszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów
prawnych (j. t. Dz.U. Nr 62, poz. 718 z pón. zm.) Rada Miejska
uchwala, co nastêpuje:
§1. Podmioty nie zaliczane do sektora finansów publicznych i niedzia³aj¹ce w celu osi¹gniêcia zysku mog¹ otrzymaæ
z bud¿etu gminy dotacje na cele publiczne zwi¹zane z realizacj¹ zadañ wykonywanych przez gminê.
§2. Podstawowym trybem zlecania zadañ publicznych,
jest otwarty konkurs ofert, o ile przepisy szczególne nie
stanowi¹ inaczej. Do konkursu ofert oprócz organizacji wymienionych w §1 mog¹ równie¿ przyst¹piæ jednostki organizacyjne podleg³e organom administracji publicznej lub przez
nie nadzorowane.
§3. Burmistrz Miasta i Gminy Ostrzeszów podaje do publicznej wiadomoci, w sposób zwyczajowo przyjêty, zakres
zadañ w³asnych, które mog¹ byæ zlecone podmiotom, termin
sk³adania ofert oraz przedstawia w rocznym sprawozdaniu
z wykonania bud¿etu rozliczenie przekazanych dotacji.
*§4. W przypadku zadañ po¿ytku publicznego, wymienionych w art. 4 ustawy z dnia 24 kwietnia 2004 r. o dzia³alnoci
po¿ytku publicznego i o wolontariacie (j. t. Dz.U. Nr 96, poz.
873 z pón. zm.) tryb postêpowania o udzielenie dotacji,
sposób jej rozliczania oraz sposób kontroli wykonywania
zleconego zadania okrela wymieniona wy¿ej ustawa o dzia³alnoci po¿ytku publicznego i o wolontariacie a tak¿e przepisy niniejszej uchwa³y, z zastrze¿eniem §5.
§5. *1. W przypadku innych, ni¿ okrelonych w § 4 zadañ
publicznych, bêd¹cych zadaniami w³asnymi gminy, tryb
postêpowania o udzielenie dotacji, sposób jej rozliczania
oraz sposób kontroli wykonywania zleconego zadania
okrelaj¹ przepisy niniejszej uchwa³y, a w sprawach nimi
nieuregulowanych - ustawa o dzia³alnoci po¿ytku publicznego i o wolontariacie.
2. Podstaw¹ do udzielenia dotacji z bud¿etu Miasta
i Gminy Ostrzeszów na realizacjê zadañ, okrelonych w ust.
1 jest oferta podmiotu w zakresie realizacji zadania wykonywanego przez gminê.

3. Dotacja mo¿e byæ udzielona podmiotowi, który spe³nia
³¹cznie nastêpuj¹ce kryteria:
1) jest podmiotem zarejestrowanym (zaewidencjonowanym),
2) posiada w³asny rachunek bankowy,
3) dzia³alnoæ statutowa podmiotu gwarantuje fachow¹ realizacjê zleconego zadania,
4) zapewni w³asny wk³ad w realizacjê oferowanego zadania.
4. Oferty rozpatrywane s¹ pod wzglêdem:
1) okrelenia, czy zadanie, które zamierza realizowaæ podmiot ubiegaj¹cy siê o dotacjê mieci siê w zakresie zadañ
le¿¹cych w ustawowej kompetencji samorz¹du gminnego,
2) ustalenia, czy w ramach dotychczasowych rozwi¹zañ organizacyjnych zapewniona jest realizacja proponowanego
zadania gwarantuj¹ca zaspokojenie potrzeb w tym zakresie,
3) ustalenia, czy sposób realizacji zadania przedstawionego
w ofercie gwarantuje jego prawid³owe wykonanie,
4) mo¿liwoci sfinansowania proponowanego zadania ze
rodków bud¿etu gminy.
5. Udzielenie dotacji nastêpuje na podstawie pisemnej
umowy zawartej z podmiotem na dany rok bud¿etowy, za³¹cznikami której s¹:
1) z³o¿ona przez podmiot oferta realizacji zadania publicznego,
2) harmonogram realizacji zadania,
3) owiadczenie podmiotu o zgodnoci odpisu z rejestru ze
stanem prawnym i faktycznym w dniu podpisania umowy.
§6. Burmistrz Miasta i Gminy Ostrzeszów po dokonaniu
oceny i weryfikacji przed³o¿onych ofert proponowane kwoty
dotacji umieszcza w projekcie uchwa³y bud¿etowej, który
przedk³ada Radzie Miejskiej, zgodnie z przyjêta procedur¹
uchwalania bud¿etu.
§7. Wielkoæ przyznanych dotacji okrela Rada Miejska
w uchwale bud¿etowej na dany rok wyliczaj¹c je w za³¹czniku
do tej uchwa³y w szczegó³owoci dzia³, rozdzia³ klasyfikacji
bud¿etowej z podaniem celu, na jaki dotacja zosta³a przeznaczona.
§8. Przekazanie dotacji nastêpuje w formie przelewu rodków z rachunku bie¿¹cego bud¿etu gminy na specjalnie w tym
celu wyodrêbniony rachunek bankowy podmiotu, przeznaczony wy³¹cznie do operacji zwi¹zanych z realizacj¹ zadania.
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§9. Dotacja mo¿e byæ przekazana w jednej lub w kilku
ratach. Warunkiem przekazania kolejnej raty dotacji jest dokonanie rozliczenia wydatkowania poprzedniej raty.
§10. Podmiot dotowany w czasie 1 miesi¹ca po up³ywie
okresu dotowania dokonuje rozliczenia przedk³adaj¹c
sprawozdanie z wykonania zadania publicznego okrelonego
w umowie wed³ug wzoru. Do sprawozdania musz¹ byæ za³¹czone potwierdzone kserokopie dowodów ksiêgowych
potwierdzaj¹cych dokonane operacje gospodarcze oraz innych dokumentów dowodowych identyfikuj¹cych rodzaj zleconych zadañ, np. list obecnoci, ewidencji uczestników,
jednostkowych kosztów wy¿ywienia itp. oraz do wgl¹du,
orygina³y dowodów ksiêgowych, o których mowa wy¿ej.
Na orygina³ach dowodów ksiêgowych stanowi¹cych rozliczenie dotacji winna zostaæ umieszczona pieczêæ o treci: Rozliczono z dotacji Miasta i Gminy Ostrzeszów. Ostrzeszów,
dnia ...... podpis.
§11. W czasie postêpowania o udzielenie dotacji obowi¹zuj¹ formularze ofert, umów i sprawozdañ okrelone w za³¹czniku nr 1 do rozporz¹dzenia Ministra Gospodarki, Pracy
i Polityki Spo³ecznej z dnia 29 padziernika 2003 roku
w sprawie wzoru oferty realizacji zadania publicznego, ramowego wzoru umowy o wykonanie zadania publicznego
i wzoru sprawozdania z wykonania tego zadania (Dz.U. Nr
193, poz. 1891).
§12. Postêpowanie o udzielanie dotacji oraz jej rozliczenie
jest jawne. Podstawowym publikatorem w tym zakresie jest
Biuletyn Informacji Publicznej (dzia³ ORGANIZACJE POZARZ¥DOWE).
§13. Ocena prawid³owoci przed³o¿onego rozliczenia dotacji wykonywana bêdzie przez Wydzia³ Finansowy Urzêdu
Miasta i Gminy w Ostrzeszowie (nadzór rachunkowy) oraz
przez Kontrolera Miejsko - Gminnego (nadzór merytoryczny)
z uwzglêdnieniem wyników kontroli.

Poz. 2591

§14. Kontrola realizacji zleconego zadania wykonywana
bêdzie przez osobê upowa¿nion¹ przez Burmistrza.
§15. Wykonanie uchwa³y powierza siê Burmistrzowi Miasta i Gminy Ostrzeszów.
§16. Traci moc uchwa³a Nr XIV/94/99 Rady Miejskiej
w Ostrzeszowie z dnia 28 padziernika 1999 roku w sprawie
ustalenia trybu postêpowania o udzielenie dotacji na cele
publiczne, sposobu jej rozliczania oraz sposobu kontroli wykonania zleconego zadania.
§17. 1. Uchwa³a podlega og³oszeniu w Dzienniku Urzêdowym Województwa Wielkopolskiego. Biuletynie Informacji
Publicznej, na tablicy og³oszeñ Urzêdu Miasta i Gminy
w Ostrzeszowie oraz w prasie lokalnej (Informacje Samorz¹dowe).
2. Uchwa³a wchodzi w ¿ycie z dniem 1 lipca 2004 roku.

* Uchwa³a Nr 546/2004 Kolegium Regionalnej Izby
Obrachunkowej w Poznaniu z dnia 16 czerwca 2004 r. 
Rozstrzygniêcie nadzorcze orzekaj¹ce niewa¿noæ postanowieñ §4 w brzmieniu a tak¿e przepisy niniejszej uchwa³y
z zastrze¿eniem §5 oraz §5 w brzmieniu; a w sprawach nimi
nieregulowanych  ustawa o dzia³alnoci po¿ytku publicznego i o wolontariacie uchwa³a Nr XIV/127/2004 Rady Miejskiej
Ostrzeszów z dnia 29 marca 2004 r. w sprawie trybu postêpowania o udzielanie dotacji z bud¿etu Miasta i Gminy
Ostrzeszów podmiotom nie zaliczanym do sektora finansów
publicznych, sposobu jej rozliczania oraz kontroli wykonania
zleconego zadania.
Przewodnicz¹cy
Rady Miejskiej
() mgr Edward Skrzypek
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2592
UCHWA£A Nr XVII/97/2004 RADY GMINY TRZCINICA
z dnia 11 maja 2004 r.
w sprawie trybu postêpowania o udzielanie dotacji z bud¿etu Gminy Trzcinica podmiotom nie zaliczanym
do sektora finansów publicznych, sposobu jej rozliczania ora kontroli wykonywania zleconego zadania
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca
1990 r. o samorz¹dzie gminnym (Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz.
1591 oraz z 2002 r. Nr 23 poz. 220 Nr 62 poz. 558 Nr 113 poz.
984 Nr 153 poz. 1271 Nr 241 poz. 1806 oraz z 2003 r. Nr 80
poz. 717 i Nr 162 poz. 1568) art. 118 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia
26 listopada 1998 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2003 r.
Nr 15 poz. 148 Nr 45 poz. 391 Nr 65 poz. 594 Nr 96 poz. 874
i Nr 189 poz. 1851 z 2004 r. Nr 19 poz. 177) oraz na podstawie
art. 23 ust. 2 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r.  Przepisy
wprowadzaj¹ce ustawê o dzia³alnoci po¿ytku publicznego
i om wolontariacie (Dz.U. Nr 96 poz. 874 i Nr 202 poz. 1956
i 1958), w zwi¹zku z art. 7 ustawy z dnia 20 lipca 2000 r.
o og³oszeniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów
prawnych (Dz.U. Nr 62 poz. 718 z 2001 r. Nr 46 poz. 499
z 2002 r. Nr 74 poz. 676 i Nr 113 poz. 984 oraz 2003 r. nr 65
poz. 595)uchwala siê co nastêpuje:
§1. 1. Z bud¿etu Gminy Trzcinica mog¹ byæ udzielane
dotacje na cele publiczne zwi¹zane z realizacj¹ zadañ Gminy
innych ni¿ okrelone w ustawie o dzia³alnoci po¿ytku publicznego i wolontariacie podmiotem nie zaliczonym do sektora
finansów publicznych i nie dzia³aj¹cych w celu osi¹gniêcia
zysku, zwanym dalej podmiotem, na zasadach okrelonych
w niniejszej uchwale.
2. Zlecenie zadania i udzielenie dotacji, o której mowa
w ust. 1 niniejszego paragrafu, o ile przepisy szczególne nie
stanowi¹ inaczej nastêpuje po przeprowadzeniu otwartego
konkursu ofert oraz o uwzglêdnienie przepisów ustawy z dnia
24 kwietnia 2003 roku o dzia³alnoci po¿ytku publicznego
i o wolontariacie (Dz.U. Nr 96 poz. 873).
§2. Wójt Gminy Trzcinica podaje do publicznej wiadomoci, w prasie lokalnej oraz na tablicach og³oszeñ w Urzêdzie
Gminy w Trzcinica i wsiach so³eckich Gminy Trzcinica, zakres
zadañ w³asnych, które mog¹ byæ zlecone podmiotom, termin
sk³adania ofert oraz przedstawi w sprawozdaniu rocznym
z wykonania bud¿etu rozliczenie przekazanych dotacji.
Tryb postêpowania o udzielenie dotacji
§3. 1. Podstaw¹ do udzielenia dotacji z bud¿etu Gminy
Trzcinica jest wniosek podmiotu, zawieraj¹cy ofertê realizacji
zadania nale¿¹cego do zadañ samorz¹du gminnego.
2. Dotacja mo¿e byæ udzielana podmiotowi, który spe³nia
³¹cznie nastêpuj¹ce kryteria:
1) jest podmiotem zarejestrowanym (zaewidencjonowanym),
2) posiada w³asny rachunek bankowy,

3) dzia³alnoæ statutowa podmiotu gwarantuje fachow¹ realizacjê zleconego zadania,
4) zapewni w³asny wk³ad rzeczowy lub finansowy w realizacje oferowanego zadania.
3. Wnioski rozpatrywane s¹ pod wzglêdem:
1) okrelenie, czy zadanie, które zamierza realizowaæ podmiot ubiegaj¹cy siê o dotacje mieci siê w zakresie zadañ
le¿¹cych w ustawowej kompetencji samorz¹du gminnego,
2) ustalenia, czy w ramach dotychczasowych rozwi¹zañ organizacyjnych zapewniona jest realizacja proponowanego
zadañ gwarantuj¹ca zaspokojenie potrzeb w tym zakresie,
3) ustalenia, czy sposób realizacji zadania przedstawionego
w ofercie gwarantuje jego prawid³owe wykonanie,
4) mo¿liwoci sfinansowania proponowanego zadania ze
rodków bud¿etu gminy.
4. Wójt Gminy Trzcinica po dokonaniu oceny i weryfikacji
przed³o¿onych wniosków, proponowane kwoty dotacji umieszcza w projekcie uchwa³y bud¿etowej, który przedk³ada Radzie
Gminy, zgodnie z przyjêt¹ procedur¹ uchwalania bud¿etu.
5. Wielkoæ przyznanych dotacji okrela Rada Gminy
w uchwale bud¿etowej na dany rok wyliczaj¹c je w za³¹czniku
do tej uchwa³y w szczególnoci dzia³, rozdzia³ klasyfikacji
bud¿etowej z podaniem celu, na jaki dotacja zosta³a przekazana.
6. Udzielenie dotacji nastêpuje na podstawie pisemnej
umowy zawartej z podmiotem na dany rok bud¿etowy, za³¹cznikami które s¹:
1) oferta realizacji zadania publicznego z³o¿ona przez podmiot wed³ug wzoru okrelonego w za³¹czniku nr 1 do
rozporz¹dzenia Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Spo³ecznej z dnia 29 padziernika 2003 roku w sprawie wzoru
oferty realizacji zadania publicznego i wzoru sprawozdania z wykonania tego zadania,
2) harmonogram realizacji zadania,
3) owiadczenie podmiotu o zgodnoci odpisu z rejestru ze
stanem prawnym i faktycznym w dniu podpisania umowy.
7. Przekazanie dotacji nastêpuje w formie przelewu rodków z rachunku bie¿¹cego bud¿etu gminy na specjalnie w tym
celu wyodrêbniony rachunek bankowy podmiotu, przeznaczony wy³¹cznie do operacji zwi¹zanych z realizacj¹ zadania.
8. Dotacja mo¿e byæ przekazana w jednej lub kilku ratach
Warunkiem przekazania kolejnej raty dotacji jest dokonanie
rozliczenia wydatkowania poprzedniej raty.
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Sposób rozliczenia dotacji
§4. 1. Podmiot dotacji dokonuje rozliczenia dotacji przedk³adaj¹c sprawozdanie z wykonania zadania publicznego okrelonego w umowie. Do sprawozdania musz¹ byæ za³¹czone
potwierdzone kserokopie dowodów ksiêgowych potwierdzaj¹cych dokonane operacje gospodarcze oraz innych dokumentów dowodowych identyfikuj¹cych rodzaj zleconych zadañ, np. list obecnoci, ewidencji uczestników, jednostkowych kosztów wy¿ywienia itp. oraz do wgl¹du, orygina³y
dowodów ksiêgowych, o których mowa wy¿ej. Na orygina³ach dowodów ksiêgowych stanowi¹cych rozliczenie dotacji
winna zostaæ umieszczona pieczêæ o treci: Rozliczono
z Urzêdem Gminy Trzcinica. Trzcinica, dnia...............podpis.
2. Ocena prawid³owoci przed³o¿onego rozliczenia dotacji Wykonywania bêdzie przez referat Urzêdy Gminy w Trzcinicy, który prowadzi merytoryczny nadzór nad realizacj¹
zadañ objêtych dotacj¹, a pod wzglêdem rachunkowym przez
Skarbnika Gminy Trzcinica, z uwzglêdnieniem wyników kontroli.
Kontrola wykonywania zleconego zadania

ków nale¿y prowadzenie merytorycznego nadzoru nad realizacj¹ zadañ objêtych dotacj¹.
2. Kontrola, o której mowa w ust. 1 polega w szczególnoci na sprawdzaniu:
1) zgodnoci realizacji zadania z zapisami umowy,
2) jakoci i terminowoci jego realizacji,
3) zgodnoci sposobu realizacji zadania i wydatkowania rodków z obowi¹zuj¹cymi przepisami i dokumentacj¹ prowadzon¹ przez podmiot dotowany,
4) sposobu i terminu realizacji wniosków pokontrolnych
z ewentualnych wczeniejszych ustaleñ kontroli doranej.
§6. Wykonanie uchwa³y powierza siê Wójtowi Gminy
Trzcinica.
§7. 1. Uchwa³a podlega og³oszeniu w Dzienniku Urzêdowym Województwa Wielkopolskiego oraz tablicy og³oszeñ
w Urzêdzie Gminy Trzcinica.
2. Uchwa³a wchodzi w ¿ycie po up³ywie 14 dni od dnia
og³oszenia w Dzienniku Urzêdowym Województwa Wielkopolskiego

§5. 1. Kontrola realizacji zleconego zadania wykonywana
bêdzie przez referat Urzêdu w Trzcianicy, do którego obowi¹z-

Przewodnicz¹cy
Rady Gminy
() Jan Bartkowiak

2593
UCHWA£A Nr XVI/97/04 RADY GMINY BLIZANÓW
z dnia 22 czerwca 2004 r.
w sprawie ustalenia wysokoci stawek op³at za zajêcie pasa drogowego, umieszczenie w pasie drogowym
urz¹dzeñ infrastruktury technicznej i obiektów budowlanych oraz reklam, na cele nie zwi¹zane z budow¹,
przebudow¹, remontem, utrzymaniem i ochron¹ dróg, dla których zarz¹dc¹ jest Gmina Blizanów
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 ustawy z dnia 8 marca
1990 r. o samorz¹dzie gminnym (Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz.
1591 ze zmianami) w zwi¹zku z art. 40 ust. 8 ustawy z dnia
21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz.U. z 2000 r. Nr
71 poz. 838 ze zmianami) Rada Gminy Blizanów uchwala co
nastêpuje:
m2

§1. Ustala siê nastêpuj¹ce stawki op³at za zajêcie 1
pasa drogowego, za ka¿dy dzieñ, w celu prowadzenia robót
w pasie drogowym:
1) za zajêcie jezdni do 50% szerokoci o nawierzchni twardej
3,00 z³
2) za zajêcie jezdni pow. 50% szerokoci o nawierzchni
twardej
6,00 z³

3) za zajêcie chodnika o nawierzchni twardej

3,00 z³

4) za zajêcie jezdni i chodników gruntowych

2,00 z³

5) za zajêcie pozosta³ych elementów pasa drogowego
1,00 z³
Przez dzieñ zajêcia pasa drogowego rozumie siê równie¿
zajêcie pasa drogowego trwaj¹ce krócej ni¿ 24 godziny.
§2. Ustala siê nastêpuj¹ce roczne stawki op³at za umieszczenie w pasie drogowym 1 m2 urz¹dzeñ infrastruktury technicznej niezwi¹zanej z potrzebami zarz¹dzania drogami lub
potrzebami ruchu drogowego:
1) w jezdni (bez wzglêdu na rodzaj nawierzchni)

40,00 z³

2) w chodniku (bez wzglêdu na rodzaj nawierzchni)
20,00 z³
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10,00 z³
150,00 z³

Dla urz¹dzeñ infrastruktury technicznej stanowi¹cej mienie Gminy ustala siê stawkê w wysokoci 0,00 z³.
§3. Ustala siê dzienna stawkê op³aty za zajêcie pasa
drogowego w celu umieszczenia obiektu budowlanego, niezwi¹zanego z potrzebami zarz¹dzania drogami lub potrzebami ruchu drogowego, w wysokoci 0,20 z³ za 1 m2 powierzchni pasa drogowego zajêtej przez rzut poziomy obiektu.
§4. Ustala siê dzienn¹ stawkê op³aty za zajêcie pasa
drogowego, w celu umieszczenia reklamy, w wysokoci 1,50
z³ za 1 m2 powierzchni reklamy, z zastrze¿eniem pkt 1 i 2.
1) reklamy (szyldy) o powierzchni nie przekraczaj¹cej 1 m2,
umieszczone nad lub na obiekcie, w których prowadzona
jest dzia³alnoæ gospodarcza, zawieraj¹ce wy³¹cznie informacje o prowadzonej przez przedsiêbiorcê dzia³alnoci
gospodarczej, w wysokoci 0,50 z³ za 1 m2 powierzchni
reklamy,
2) reklamy zawieraj¹ce informacjê o gminie, powiecie lub
województwie, w szczególnoci w postaci planów, map,
tablic, plansz itp., w wysokoci 0,00 z³ za 1 m2 powierzchni
reklamy.

§5. Ustala siê dzienn¹ stawkê op³aty za zajêcie pasa
drogowego, na prawach wy³¹cznoci, w celach innych ni¿
wymienione w §1 - 4, w wysokoci 1,00 z³ za 1 m2 powierzchni
pasa drogowego.
§6. Ustala siê dzienn¹ stawkê op³aty za zajêcie pasa
drogowego, w celu wykonania robót zwi¹zanych z funkcjonowaniem drogi (np. wykonanie zjazdu do posesji, budowa
kanalizacji deszczowej lub rowów dla odwodnienia drogi,
budowy owietlenia drogi), w wysokoci 0,00 z³ za 1 m2
powierzchni pasa drogowego.
§7. Roczne stawki op³at, okrelone w §2, obejmuj¹ pe³ny
rok kalendarzowy umieszczenia urz¹dzenia infrastruktury technicznej w pasie drogowym lub na obiekcie in¿ynierskim.
Za niepe³ny rok kalendarzowy wysokoæ rocznych stawek
op³at oblicza siê proporcjonalnie do liczby dni umieszczenia
urz¹dzenia w pasie drogowym lub na drogowym obiekcie
in¿ynieryjnym.
§8. Wykonanie uchwa³y powierza siê Wójtowi Gminy
Blizanów.
§9. Uchwa³a wchodzi w ¿ycie po up³ywie 14 dni od dnia
og³oszenia w Dzienniku Urzêdowym Województwa Wielkopolskiego.
Przewodnicz¹cy Rady
() Jan Wojty³a

2594
UCHWA£A Nr XVI/99/04 RADY GMINY BLIZANÓW
z dnia 22 czerwca 2004 r.
w sprawie okrelenia wysokoci stawki op³aty targowej i zarz¹dzenia
jej poboru w drodze inkasa na obszarze Gminy Blizanów
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8, art. 40 ust. 1, art. 41
ust. 1, ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorz¹dzie
gminnym (Dz.U. z 2001 roku Nr 142, poz. 1591, z 2002 r. Nr
23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 214, poz.
1806, z 2003 r., Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568, z 2004 r.
Nr 102, poz. 1055), art. 19 pkt 1a i pkt 2 ustawy z dnia 12
stycznia 1991 roku o podatkach i op³atach lokalnych (Dz.U.
z 2002 r. Nr 9, poz. 84, Nr 200, poz. 1683, z 2003 r. Nr 96, poz.
874, Nr 110, poz. 1039) oraz obwieszczenia Ministra Finansów
z dnia 31 padziernika 2003 r. w sprawie wysokoci górnych
granic stawek kwotowych w podatkach i op³atach lokalnych
(M. P. Nr 51, poz. 804) uchwala siê, co nastêpuje:
§1. Okrela siê dzienn¹ stawkê op³aty targowej od osób
fizycznych i osób prawnych oraz jednostek organizacyjnych
nie maj¹cych osobowoci prawnej dokonuj¹cych sprzeda¿y
na obszarze Gminy Blizanów w wysokoci 10 z³.

§2. Zarz¹dza siê na obszarze Gminy Blizanów pobór op³aty targowej w drodze inkasa.
§3. Powierza siê pobór op³aty targowej Panu Stanis³awowi Niklasowi zamieszka³emu w ¯egocinie.
§4. Inkasent otrzymuje wynagrodzenie w wysokoci 20%
pobranych op³at.
§5. Wykonanie uchwa³y powierza siê Wójtowi Gminy.
§6. Uchwa³a wchodzi w ¿ycie po up³ywie 14 dni od dnia
og³oszenia w Dzienniku Urzêdowym Województwa Wielkopolskiego.
Przewodnicz¹cy Rady
() Jan Wojty³a
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UCHWA£A NR XVI/103/04 RADY GMINY BLIZANÓW
z dnia 22 czerwca 2004 r.
w sprawie ustalenia planu sieci publicznych szkó³ podstawowych prowadzonych przez Gminê Blizanów
Na podstawie art. 7 ust. 1 pkt 8 ustawy z dnia 8 marca
1990 r. o samorz¹dzie gminnym (tekst jednolity z 2001 r. Dz.U.
Nr 142, poz. 1591, zm z 2002 r. Dz.U. Nr 23 poz. 220, Nr 62
poz. 558, Nr 113 poz. 984, z 2003 r Nr 214 poz. 1806, Nr 80,
poz. 717, Nr 162 poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055) oraz
art. 17 ust. 4 i 6 ustawy z dnia 7 wrzenia 1991 r. o systemie
owiaty (Dz.U. z 1996 r. Nr 67, poz. 329, Nr 106, poz. 496,
z 1997 r. Nr 28, poz. 153, Nr 141, poz. 943, z 1998 r. Nr 117,
poz. 759, Nr 162, poz. 1126, z 2000 r. Nr 12 poz. 136, Nr 19,
poz. 239, Nr 48, poz. 550, Nr 104, poz. 104, Nr 120, poz. 1268,
Nr 122 poz. 1320, z 2001 r. Nr 111, poz. 1194, Nr 144 poz. 1615,
z 2002 r. Nr 41, poz. 362, Nr 113 poz. 984, Nr 141, poz. 1185.
Nr 200, poz. 1683, z 2003 r. Nr 6, poz. 65, Nr 128, poz. 1176,
Nr 137, poz. 1304, Nr 203 poz. 1966) uchwala siê, co nastêpuje:
§1. Po uzyskaniu pozytywnej opinii Kuratora Owiaty
w Poznaniu ustala siê plan sieci publicznych szkó³ podstawowych prowadzonych przez Gminê Blizanów z siedzibami
i strukturami organizacyjnymi, jak nastêpuje:
1. Szko³a Podstawowa im. Romualda Traugutta w Blizanowie o strukturze organizacyjnej klas I-VI.
Obwód szko³y obejmuje miejscowoci: Blizanów, Blizanów Drugi, Blizanówek, Skrajnia Blizanowska, Godzi¹tków.
2. Szko³a Podstawowa w Jarantowie o strukturze organizacyjnej klas I  VI.
Obwód szko³y obejmuje miejscowoci: Jarantów, Jarantów Kolonia, Piskory, Lipe, Lipe Trzecie, Dêbnia³ki, Bolmów.
3. Szko³a Podstawowa w Jankowie Pierwszym o strukturze
organizacyjnej klas I  VI.
Szkole jest podporz¹dkowana organizacyjnie Szko³a Filialna w Brudzewie o strukturze organizacyjne klas I  III.

Obwód szko³y obejmuje miejscowoci: Janków Pierwszy,
Janków Drugi, Janków Trzeci, Grodzisk, Biskupice, £aszków, Brudzew, Korab, Rosocha, ¯erniki, Wyganki.
4. Szko³a Podstawowa w Rychnowie o strukturze organizacyjnej klas I  VI.
Obwód szko³y obejmuje miejscowoci: Rychnów, Rychnów Kolonia, Bogucice, Romanki, Skrajnia.
5. Szko³a Podstawowa w Jastrzêbnikach o strukturze organizacyjnej klas I  VI.
Obwód szko³y obejmuje miejscowoci: Jastrzêbniki, Poklêków, Kurza.
6. Szko³a Podstawowa im. Miko³aja Kopernika w Piotrowie
o strukturze organizacyjnej klas I  VI.
Obwód szko³y obejmuje miejscowoci: Piotrów, Zagorzyn,
Dojutrów, ¯egocin, Pamiêcin, Czajków, Paw³ówek, Pruszków, Dêbnia³ki Kaliskie, Kolonia Szadek, Szadek.
§2. Wykonanie uchwa³y powierza siê Wójtowi Gminy
Blizanów.
§3. Trac¹ moc uchwa³y Rady Gminy Blizanów:
1) Nr XXIV/158/2001 z dnia 23.02.2001 r. w sprawie ustalenia
planu sieci publicznych szkó³ podstawowych prowadzonych przez Gminê Blizanów,
2) Nr XIV/81/04 z dnia 31 marca 2004 r. w sprawie zmiany
uchwa³y Nr XXIV/158/2001 Rady Gminy Blizanów z dnia 23
lutego 2001 r. w sprawie ustalenia planu sieci publicznych
szkó³ podstawowych prowadzonych przez Gminê Blizanów.
§4. Uchwa³a wchodzi w ¿ycie po up³ywie 14 dni od dnia
og³oszenia w Dzienniku Urzêdowym Województwa Wielkopolskiego z moc¹ od 1 wrzenia 2004 r.
Przewodnicz¹cy Rady
() Jan Wojty³a
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UCHWA£A Nr XXII/171/2004 RADY MIEJSKIEJ W KROTOSZYNIE
z dnia 24 czerwca 2004 r.
w sprawie uchwalenia Statutu Miejsko - Gminnego Orodka Pomocy Spo³ecznej w Krotoszynie
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca
1990 r. o samorz¹dzie gminnym (Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz.
1591; ze zmianami) oraz art. 110 ust. 1 ustawy z dnia 12 marca
2004 r. o pomocy spo³ecznej (Dz.U Nr 64, poz.593; ze zmianami) uchwala siê, co nastêpuje:
§1. Uchwala siê Statut Miejsko - Gminnego Orodka
Pomocy Spo³ecznej w Krotoszynie stanowi¹cy za³¹cznik do
uchwa³y.
§2. Trac¹ moc :
1. Uchwa³a Nr XLI/220/97 z dnia 23 padziernika 1997 r.
w sprawie uchwalenia Statutu Miejsko-Gminnego Orodka Pomocy Spo³ecznej w Krotoszynie.
2. Uchwa³a Nr XLIX/281/98 z dnia 18 czerwca 1998 r. zmieniaj¹ca uchwa³ê Nr XLI/220/97 w sprawie uchwalenia
statutu Miejsko-Gminnego Orodka Pomocy Spo³ecznej
w Krotoszynie.

3. Uchwa³a Nr XXXIX/271/2001 z dnia 21 czerwca 2001 r.
zmieniaj¹ca uchwa³ê Nr XLI/220/97 w sprawie uchwalenia
Statutu Miejsko - Gminnego Orodka Pomocy Spo³ecznej
w Krotoszynie.
4. Uchwa³a Nr XX/148/2004 z dnia z dnia 29 kwietnia 2004 r.
zmieniaj¹ca uchwa³ê Nr XXI/220/97 w sprawie uchwalenia
Statutu Miejsko - Gminnego Orodka Pomocy Spo³ecznej
w Krotoszynie.
§3. Wykonanie uchwa³y powierza siê Burmistrzowi Krotoszyna.
§4. Uchwa³a wchodzi w ¿ycie po up³ywie 14 dni od dnia
og³oszenia w Dzienniku Urzêdowym Województwa Wielkopolskiego.
Przewodnicz¹ca Rady
() Wies³aw wica

STATUT MIEJSKO - GMINNEGO ORODKA POMOCY SPO£ECZNEJ W KROTOSZYNIE
ROZDZIA£ I
Postanowienia ogólne
§1. Miejsko - Gminny Orodek Pomocy Spo³ecznej
w Krotoszynie zwany dalej Orodkiem dzia³a na podstawie:
1) ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy spo³ecznej
(Dz.U. z 2004 r. Nr 64 poz. 593 ze zmianami),
2) ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorz¹dzie gminnym (j.t.
Dz.U. z 2001 r. Nr 142 poz.1591 z póniejszymi zmianami),
3) ustawy z dnia 26 listopada 1998 r. o finansach publicznych
(j.t. Dz.U z 2003 r., Nr 15, poz. 148 z pón. zm.),
4) ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. o wiadczeniach rodzinnych (Dz.U z 2003 r., Nr 228 poz. 2255 z pón. zm.),
5) uchwa³y Nr XII/57/90 Rady Narodowej w Krotoszynie
z dnia 22 lutego 1990 r. w sprawie powo³ania Miejsko Gminnego Orodka Pomocy Spo³ecznej w Krotoszynie,
6) niniejszego Statutu,
7) Regulaminu Organizacyjnego Orodka,
8) Innych zadañ wynikaj¹cych z odpowiednich uchwa³ Rady
Miejskiej Krotoszyna.

§2. 1. Orodek jest samodzieln¹ jednostk¹ organizacyjn¹
nie maj¹c¹ osobowoci prawnej, utworzon¹ do realizowania
zadañ w³asnych gminy i zadañ zleconych gminie z zakresu
pomocy spo³ecznej oraz wiadczeñ rodzinnych.
2. Obszar dzia³alnoci Orodka stanowi Gmina i Miasto
Krotoszyn.
3. Siedzib¹ Orodka jest Krotoszyn.
4. Orodek jest jednostk¹ bud¿etow¹ finansowan¹ z bud¿etu Wojewody Wielkopolskiego poprzez bud¿et Miasta
i Gminy Krotoszyn, a tak¿e z bud¿etu Miasta i Gminy Krotoszyn.
5. Podstawê gospodarki finansowej Orodka stanowi
roczny plan finansowy.
ROZDZIA£ II
Cele i zadania Orodka
§3. Zadaniem Orodka jest niesienie pomocy osobom
i rodzinom tego potrzebuj¹cym.
§4. Celem pomocy spo³ecznej jest:
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a) zaspokajanie niezbêdnych potrzeb ¿yciowych osób i rodzin oraz umo¿liwienie im bytowania w warunkach odpowiadaj¹cych godnoci cz³owieka,
b) pomoc w przezwyciê¿eniu trudnych sytuacji ¿yciowych,
których nie s¹ w stanie pokonaæ, wykorzystuj¹c w³asne
uprawnienia, zasoby i mo¿liwoci.
§5. Zadania w zakresie pomocy spo³ecznej obejmuj¹
w szczególnoci:
a) przyznawanie i wyp³acanie przewidzianych ustaw¹ wiadczeñ,
b) pracê socjaln¹ rozumian¹ jako dzia³alnoæ zawodow¹
skierowan¹ na pomoc osobom i rodzinom,
c) tworzenie warunków organizacyjnych funkcjonowania
pomocy spo³ecznej, w tym rozbudowa niezbêdnej infrastruktury socjalnej,
d) analizê i ocenê zjawisk rodz¹cych zapotrzebowanie na
wiadczenia z pomocy spo³ecznej,
e) pobudzanie spo³ecznej aktywnoci w zaspakajaniu niezbêdnych potrzeb ¿yciowych osób i rodzin,
f) rozwijanie nowych form pomocy spo³ecznej i samopomocy w ramach zidentyfikowanych potrzeb.
§6. Orodek realizuje zadania zlecone i zadania w³asne
gminy z zakresu pomocy spo³ecznej.
1. Do zadañ w³asnych gminy z zakresu pomocy spo³ecznej
o charakterze obowi¹zkowym nale¿¹:
a) opracowanie i realizacja gminnej strategii rozwi¹zywania problemów spo³ecznych ze szczególnym uwzglêdnieniem programów pomocy spo³ecznej, profilaktyki
i rozwi¹zywania problemów alkoholowych i innych,
których celem jest integracja osób i rodzin z grup
szczególnego ryzyka;
b) sporz¹dzanie bilansu potrzeb gminy w zakresie pomocy spo³ecznej;
c) udzielanie schronienia, zapewnienie posi³ku oraz niezbêdnego ubrania osobom tego pozbawionym;
d) przyznawanie i wyp³acanie zasi³ków okresowych;
e) przyznawanie i wyp³acanie zasi³ków celowych;
f) przyznawanie i wyp³acanie zasi³ków celowych na pokrycie wydatków powsta³ych w wyniku zdarzenia losowego;
g) przyznawanie i wyp³acanie zasi³ków celowych na pokrycie wydatków na wiadczenia zdrowotne osobom
bezdomnym oraz innym osobom nie maj¹cym dochodu i mo¿liwoci uzyskania wiadczeñ na podstawie
przepisów o powszechnym ubezpieczeniu w Narodowym Funduszu Zdrowia;
h) przyznawanie zasi³ków celowych w formie biletu kredytowego;
i)
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op³acanie sk³adek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe za osobê, która rezygnuje z zatrudnienia w zwi¹z-

ku z koniecznoci¹ sprawowania bezporedniej, osobistej opieki nad d³ugotrwale i ciê¿ko chorym cz³onkiem
rodziny oraz wspólnie nie zamieszkuj¹cymi matk¹,
ojcem lub rodzeñstwem;
j)

praca socjalna;

k) organizowanie i wiadczenie us³ug opiekuñczych,
w tym specjalistycznych, w miejscu zamieszkania,
z wy³¹czeniem us³ug opiekuñczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi;
l)

tworzenie gminnego systemu profilaktyki i opieki nad
dzieckiem i rodzin¹;

m) do¿ywianie dzieci;
n) sprawienie pogrzebu, w tym osobom bezdomnym;
o) kierowanie do domu pomocy spo³ecznej i ponoszenie
odp³atnoci za pobyt mieszkañca gminy w tym domu;
p) sporz¹dzanie sprawozdawczoci oraz przekazywanie
jej wojewodzie;
q) utrzymywanie orodka pomocy spo³ecznej, w tym
zapewnienie rodków na wynagrodzenia pracowników.
2. Do zdañ w³asnych gminy nale¿¹:
a) przyznawanie i wyp³acanie zasi³ków celowych specjalnych;
b) podejmowanie innych zadañ z zakresu pomocy spo³ecznej wynikaj¹cych z rozeznanych potrzeb gminy,
w tym tworzenie i realizacja programów os³onowych.
3. Do zadañ zleconych z zakresu administracji rz¹dowej
realizowanych przez Orodek nale¿¹:
a) przyznawanie i wyp³acanie zasi³ków sta³ych;
b) op³acanie sk³adek na ubezpieczenie zdrowotne zgodnie z przepisami o powszechnym ubezpieczeniu
w Narodowym Funduszu Zdrowia;
c) organizowanie i wiadczenie specjalistycznych us³ug
opiekuñczych w miejscu zamieszkania dla osób z zaburzeniami psychicznymi;
d) przyznawanie i wyp³acanie zasi³ków celowych na pokrycie wydatków zwi¹zanych z klêsk¹ ¿ywio³ow¹ lub
ekologiczn¹;
e) realizacja zdañ wynikaj¹cych z rz¹dowych programów
pomocy spo³ecznej.
4. Orodek realizuje zdania w³asne gminy wynikaj¹ce z ustawy o wiadczeniach rodzinnych jako zadanie zlecone
z zakresu administracji rz¹dowej na podstawie upowa¿nienia Burmistrza.
§7. Orodek wspó³pracuje z organizacjami spo³ecznymi,
pozarz¹dowymi, Kocio³em Katolickim, innymi kocio³ami,
zwi¹zkami wyznaniowymi oraz osobami fizycznymi i prawnymi.
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ROZDZIA£ III
Organizacja Orodka Pomocy Spo³ecznej
§8. 1. Orodkiem kieruje i reprezentuje go Dyrektor.

c) Samodzielne Stanowiska Pracy,
d) Stanowiska ds. wiadczeñ Rodzinnych,
e) Noclegownia dla Bezdomnych.

2. Dyrektor upowa¿niony jest do wydawania decyzji administracyjnych oraz zawierania umów cywilno-prawnych.

2. Szczegó³owe zadania poszczególnych stanowisk okrelaj¹ zakresy czynnoci i regulamin organizacyjny ustalony
przez Dyrektora Orodka.

3. Dyrektora Orodka zatrudnia na podstawie powo³ania,
zaszeregowuje oraz zwalnia Burmistrz.

3. Zwierzchnikiem s³u¿bowym pracowników Orodka jest
jego Dyrektor.

4. Pozosta³ych pracowników Orodka zatrudnia, zaszeregowuje i awansuje oraz zwalnia Dyrektor Orodka.

4. Pracownicy Orodka s¹ zatrudniani w ramach stosunku pracy na podstawie umowy o pracê.

5. W czasie nieobecnoci Dyrektora jego obowi¹zki pe³ni
osoba wskazana przez Dyrektora i zaakceptowana przez Burmistrza.

5. Wynagrodzenie pracowników Orodka jak i wiadczenia pracowników s¹ okrelane przepisami jak dla pracowników samorz¹dowych.

6. Akta osobowe Dyrektora Orodka prowadzi Burmistrz,
a akta osobowe pracowników Dyrektor Orodka.

§11. W sprawach nieuregulowanych w statucie maj¹
zastosowanie odpowiednie postanowienia ustawy o pomocy
spo³ecznej i przepisy wydane na jej podstawie oraz przepisy
Kodeksu Pracy.

7. Dyrektor Orodka odpowiada za ca³okszta³t spraw zwi¹zanych z wykonywaniem zadañ zleconych i w³asnych gminy,
w tym:
a) tworzenie warunków organizacyjnych funkcjonowania
pomocy spo³ecznej,
b) przyznawanie i wyp³acanie przewidzianych ustaw¹ wiadczeñ,
c) ustalanie potrzeb gminy w zakresie pomocy spo³ecznej.
8. Dyrektor zarz¹dza mieniem Orodka.
9. Dyrektor Orodka sk³ada Radzie Miejskiej coroczne
sprawozdanie z dzia³alnoci Orodka.
10. Przepisy wewnêtrzne Orodka ustala Dyrektor.
11. Dyrektor prowadzi gospodarkê finansow¹ w ramach
wydzielonych rodków w bud¿ecie.
§9. Dyrektor zarz¹dza Orodkiem przy pomocy:
a) g³ównego Ksiêgowego,
b) kierownika Sekcji Pomocy rodowiskowej,
c) samodzielnych stanowisk.
§10. 1. W sk³ad Orodka wchodz¹:
a) Sekcja Pomocy rodowiskowej,
b) Komórka Finansowo-Ksiêgowa,

§12. Orodek u¿ywa pod³u¿nej piecz¹tki z adresem i pe³n¹
nazw¹:
Miejska - Gminny Orodek Pomocy Spo³ecznej
ul. Kobyliñska 10a
63-700 Krotoszyn
tel./fax (062) 725 36 68, tel. (062) 725 39 96

ROZDZIA£ IV
Postanowienia koñcowe
§13. Statut Orodka uchwala Rada Miejska w Krotoszynie.
§14. Zmiana treci statutu wymaga podjêcia przez Radê
Miejsk¹ w Krotoszynie uchwa³y o jego zmianie.
§15. Z dniem wejcia w ¿ycie niniejszego statutu traci
moc obowi¹zuj¹cy dotychczasowy Statut Miejsko - Gminnego Orodka Pomocy Spo³ecznej Krotoszynie z póniejszymi
zmianami.
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UCHWA£A Nr XXII/172/2004 RADY MIEJSKIEJ W KROTOSZYNIE
z dnia 24 czerwca 2004 r.
w sprawie ustalenia warunków przyznawania i odp³atnoci za us³ugi opiekuñcze
i specjalistyczne us³ugi opiekuñcze, zwolnieñ od op³at oraz trybu pobierania op³at
Na podstawie art. 50 ust. 6 ustawy z dnia 12 marca 2004
roku o pomocy spo³ecznej (Dz.U. Nr 64, poz. 593; z póniejszymi zmianami) oraz na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15
ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorz¹dzie gminnym
(Dz.U. z 2001 roku Nr 142, poz. 1591; z póniejszymi zmianami) uchwala siê, co nastêpuje:

§2. Traci moc uchwa³a Nr XXIX/159/96 Rady Miejskiej
Krotoszyna z dnia 21 listopada 1996 roku w sprawie zasad
przyznawania, odp³atnoci za us³ugi opiekuñcze, zwolnieñ od
op³at oraz trybu pobierania op³at.

§1. Ustala siê szczegó³owe warunki przyznawania i odp³atnoci za us³ugi opiekuñcze i specjalistyczne us³ugi opiekuñcze, z wy³¹czeniem specjalistycznych us³ug opiekuñczych
dla osób z zaburzeniami psychicznymi oraz szczegó³owe
warunki czêciowego lub ca³kowitego zwolnienia od op³at, jak
równie¿ tryb ich pobierania - zgodnie z za³¹cznikiem do
uchwa³y.

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

§3. Wykonanie uchwa³y powierza siê Burmistrzowi Krotoszyna.

Przewodnicz¹cy Rady
() Wies³aw wica

Za³¹cznik
do Uchwa³y Nr XXII/172/2004
z dnia 24 maja 2004 r.

SZCZEGÓ£OWE WARUNKI PRZYZNAWANIA I ODP£ATNOCI ZA US£UGI OPIEKUÑCZE I SPECJALISTYCZNE US£UGI
OPIEKUÑCZE, Z WY£¥CZENIEM SPECJALISTYCZNYCH US£UG OPIEKUÑCZYCH DLA OSÓB Z ZABURZENIAMI
PSYCHICZNYMI ORAZ SZCZEGÓ£OWE WARUNKI CZÊCIOWEGO LUB CA£KOWITEGO ZWOLNIENIA OD OP£AT.
§1. U¿yte w za³¹czniku okrelenie ustawa oznacza ustawê z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy spo³ecznej (Dz.U. Nr 64,
poz. 593; ze zmianami.)
§2. 1. Osobie samotnej, która z powodu wieku, choroby
lub innych przyczyn wymaga pomocy innych osób, a jest jej
pozbawiona, przys³uguje pomoc w formie us³ug opiekuñczych lub specjalistycznych us³ug opiekuñczych.
2. Us³ugi opiekuñcze lub specjalistyczne us³ugi opiekuñcze mog¹ byæ przyznane równie¿ osobie, która wymaga
pomocy innych osób, a rodzina, a tak¿e wspólnie nie zamieszkuj¹cy ma³¿onek, wstêpni, zstêpni nie mog¹ takiej pomocy
zapewniæ.
§3. Us³ugi opiekuñcze obejmuj¹ pomoc i opiekê w zakresie:
1. Zaspokajania codziennych potrzeb ¿yciowych, a w szczególnoci:
-

utrzymanie czystoci w pomieszczeniach osoby wymagaj¹cej opieki,

-

przygotowanie posi³ków ¿ywnociowych i innych potrzebnych w gospodarstwie domowym,

-

pomoc przy spo¿ywaniu posi³ków, praniu bielizny osobistej i pocielowej,

-

za³atwianie spraw urzêdowych.

2. Utrzymanie higieny, w szczególnoci:
-

mycie i k¹piel,

-

zmiana bielizny osobistej i pocielowej,

-

uk³adania chorego do ³ó¿ka,

-

przes³anie ³ó¿ka,

-

pomocy przy za³atwianiu potrzeb fizjologicznych,

-

zapobieganie powstawania odle¿yn i odparzeñ.

3. Pielêgnacji zleconej przez lekarza.
4. Pomocy w podtrzymywaniu psychofizycznej kondycji osoby w tym:
-

podtrzymywanie indywidualnych zainteresowañ,
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-

organizowaniu i podtrzymywaniu kontaktów s¹siedzkich,

-

organizowaniu spacerów,

-

czytania.

§4. Us³ugi opiekuñcze mog¹ byæ wiadczone nieodp³atnie, odp³atnie lub czêciowo odp³atnie.
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§5. Us³ugi opiekuñcze nieodp³atnie przys³uguj¹ osobom,
których dochód w rozumieniu art. 8 pkt 1 i 2 ustawy nie
przekracza tzw. kryterium dochodowego.
§6. Osobom nie spe³niaj¹cym warunków, o których mowa
w §3 mog¹ byæ przyznane us³ugi opiekuñcze odp³atnie lub
czêciowo odp³atnie zgodnie z zasadami okrelonymi w poni¿szej tabeli.

3  9 4  696  9 9
 479776999
 98 49
 9 6  92 69
#9
$9
$9
&9
&9
!9
!9
%9
9
#9
(9
)9
&9
%!9
%9
%'9
%#9
%$9
%)9
%*9
'!9
'%9
''9
'(9
'$9
'&9
'*9
#9
#%9
##9
#(9
#)9
#&9
(!9
(9
('9
(#9
($9
()9
(*9
$9
$'9
$(9
$)9
$*9
)9
)'9
)(9
))9
)*9
&9
&'9
&(9
&)9
&*9
*9
*'9
*(9
*)9
**9
!!9
!!9

Kryterium dochodowe okrela siê w wysokoci:
1. W przypadku osoby samotnie gospodaruj¹cej - 461 z³.
netto
2. W przypadku osoby w rodzinie - 316 z³. netto
Kwoty, o których mowa powy¿ej podlegaj¹ weryfikacji
zgodnie z zasadami okrelonymi w art. 9, art. 145 ustawy.
§7. Op³atê za ustalone decyzj¹ us³ugi opiekuñcze uiszcza
siê w kasie Miejsko - Gminnego Orodka Pomocy Spo³ecznej
w Krotoszynie.

§8. Inne us³ugi opiekuñcze wychodz¹ce poza zakres
i rodzaj okrelony w §3 s¹ pe³nop³atne.
§9. W szczególnych wypadkach Dyrektor Orodka Pomocy Spo³ecznej mo¿e odst¹piæ od ¿¹dania zwrotu odp³atnoci
na podstawie art. 104 ust. 4 ustawy.
§10. Decyzje przyznaj¹ce wiadczenia na us³ugi opiekuñcze realizuje siê wed³ug przepisów dotychczasowych, przez
czas, na jaki te decyzje zosta³y wydane, nie d³u¿ej ni¿ do dnia
31 grudnia 2004 r.
Przewodnicz¹cy Rady
() Wies³aw wica
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2598
UCHWA£A N XXI/132/2004 RADY MIEJSKIEJ W PLESZEWIE
z dnia 24 czerwca 2004 r.
w sprawie zmiany Statutu Miasta i Gminy Pleszew
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 8 marca
1990 r. o samorz¹dzie gminnym (Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz.
1591 ze zmianami) Rada Miejska uchwala:
§1. W Statucie Miasta i Gminy Pleszew wprowadza siê
nastêpuj¹ce zmiany:
1) w §8 ust. 1 skrela siê pkt 6,
2) w za³¹czniku nr 8 Regulamin Klubów Radnych w §8
dotychczasow¹ treæ oznacza siê jako ust. 1 i dodaje ust.
2 w brzmieniu:

2. Przewodnicz¹cy Klubów mog¹ wspó³dzia³aæ z Przewodnicz¹cym Rady Miejskiej.
§2. Wykonanie uchwa³y powierza siê Burmistrzowi Miasta i Gminy Pleszew.
§3. Uchwa³a wchodzi w ¿ycie po up³ywie 14 dni od dnia
og³oszenia w Dzienniku Urzêdowym Województwa Wielkopolskiego.
Przewodnicz¹cy
Rady Miejskiej w Pleszewie
() mgr Mieczys³aw Ko³tuniewski

Dziennik Urzêdowy
Województwa Wielkopolskiego Nr 127

— 12404 —

Wydawca: Wojewoda Wielkopolski
Redakcja: Wydzia³ Prawny i Nadzoru Wielkopolskiego Urzêdu Wojewódzkiego w Poznaniu - Redakcja Dziennika Urzêdowego Województwa Wielkopolskiego
aleja Niepodleg³oci 16/18, tel. 854 16 34, 854 16 21, e-mail  dzu@poznan.uw.gov.pl, www.poznan.uw.gov.pl
Sk³ad, druk i rozpowszechnianie:
Sk³ad  Orodek Informatyki WUW, Poznañ, tel. 852 90 44
Druk  Orodek Ma³ej Poligrafii Zak³adu Obs³ugi Administracji, al. Niepodleg³oci 18, Poznañ
Rozpowszechnianie  Administracja i sta³y punkt sprzeda¿y  Wielkopolski Urz¹d Wojewódzki w Poznaniu, ul. Kociuszki 93, pok. PI 18 tel. 854 14 09
Egzemplarze bie¿¹ce mo¿na nabywaæ w punkcie sprzeda¿y Dziennika Urzêdowego:
 Wielkopolski Urz¹d Wojewódzki w Poznaniu, Poznañ ul. Kociuszki 93, pok. PI 14 i 18, tel. 854 14 09, 854 19 95 (tak¿e egzemplarze z lat ubieg³ych),
 Wielkopolski Urz¹d Wojewódzki w Poznaniu, Delegatura w Kaliszu, Kalisz pl. w. Józefa 5, pok. 132
 Wielkopolski Urz¹d Wojewódzki w Poznaniu, Delegatura w Koninie, Konin al. 1 Maja 7, pok. 170, blok B
 Wielkopolski Urz¹d Wojewódzki w Poznaniu, Delegatura w Lesznie, Leszno pl. Kociuszki 4, pok. 101
 Wielkopolski Urz¹d Wojewódzki w Poznaniu, Delegatura w Pile, Pi³a al. Niepodleg³oci 33/35, pok. 214
zbiory Dziennika Urzêdowego wraz ze skorowidzami s¹ wy³o¿one do powszechnego wgl¹du w Wielkopolskim Urzêdzie Wojewódzkim, w godz. 9 00-1400
T³oczono z polecenia Wojewody Wielkopolskiego w Orodku Ma³ej Poligrafii Zak³adu Obs³ugi Administracji
al. Niepodleg³oci 18, Poznañ

ISSN 15075729

Cena brutto: 40,00 z³

