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Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. �d� i pkt 10
ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorz¹dzie gminnym (Dz.U.
z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62,
poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271 i Nr 214, poz.
1806, z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1806) oraz art. 110
ust. 1 i 2, art. 122, art. 124 ust. 1 pkt 1 - 10, ust. 2, ust. 3 i ust.
4, art. 128 ust. 2 pkt 1 i 134 ust. 3 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, Nr 166,
poz. 1611 i Nr 189, poz. 1851) i art. 420 ustawy z dnia 27
kwietnia 2001 r. - Prawo ochrony �rodowiska (Dz.U. Nr 62,
poz. 627, Nr 115, poz. 1229, z 2002 r. Nr 74, poz. 676, Nr 113,
poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 233, poz. 1957, z 2003 r. Nr
46, poz. 392, Nr 80, poz. 717 i poz. 721, Nr 162, poz. 1568
i Nr 175, poz. 1693, Nr 190, poz. 1865 i Nr 217, poz. 2124), Rada
Miejska w Wieleniu uchwala, co nastêpuje:

§1. Uchwala siê dochody bud¿etu gminy na 2004 rok
w kwocie 17.604.586 z³ w tym:

- dotacje celowe z bud¿etu pañstwa na finansowanie zadañ
bie¿¹cych zleconych gminie, 829.535 z³. W szczegó³owo�ci
dzia³, rozdzia³, paragraf, zgodnie z za³¹cznikiem Nr 1 do
niniejszej uchwa³y.

§2. Uchwala siê wydatki bud¿etu gminy na 2004 rok
w kwocie 17.942.274 z³. W szczegó³owo�ci dzia³, rozdzia³,
paragraf, zgodnie z za³¹cznikiem Nr 2 do uchwa³y, w tym:

- wydatki bie¿¹ce - 14.613.846 z³ z tego:

a) wydatki na wynagrodzenia i pochodne 6.860.877 z³,

b) wydatki na obs³ugê d³ugu - 352.100 z³,

2026

UCHWA£A Nr 137/XVII/04 RADY MIEJSKIEJ W WIELENIU

z dnia 12 marca 2004 r.

w sprawie bud¿etu gminy Wieleñ na 2004 rok

c) dotacje przekazywane z bud¿etu - 1.840.338 z³, (za³¹cz-
nik Nr 9 do uchwa³y)

- wydatki maj¹tkowe - 3.328.428 z³, z tego:

a) wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne -
3.328.301 z³,

b) wydatki za zakup udzia³ów - 127 z³ zgodnie z za³¹czni-
kiem Nr 4 do uchwa³y.

§3. Uchwala siê rezerwê ogóln¹ w kwocie 100.000 z³.

§4. 1. Uchwala siê deficyt bud¿etu w kwocie 337.688 z³.

2. Na sp³atê rat kredytu i po¿yczki przeznacza siê 691.100
z³, z tego: 667.100 z³ na op³atê rat kredytu d³ugoterminowego
zaci¹gniêtego w Banku Inicjatyw Spo³eczno - Ekonomicznych
w Warszawie i 24.000 z³ na sp³atê raty po¿yczki d³ugotermi-
nowej zaci¹gniêtej w Wojewódzkim Funduszu Ochrony �ro-
dowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu.

3. Na sfinansowanie czê�ci kosztów inwestycji pn. �Bu-
dowa kanalizacji w Wieleniu� planuje siê zaci¹gn¹æ po¿yczkê
w wysoko�ci 500.000 z³ w Wojewódzkim Funduszu Ochrony
�rodowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu.

4. �ród³o sfinansowania deficytu oraz sp³at rat kredytu
i po¿yczki, o których mowa w §4 ust. 1 i 2, stanowiæ bêd¹
dochody w³asne gminy oraz przychody z nadwy¿ki bud¿eto-
wej z lat poprzednich w wysoko�ci 528.788 z³.

5. Szczegó³owy podzia³ przychodów i rozchodów zwi¹za-
nych z finansowaniem sp³at rat kredytu i po¿yczki, o których
mowa w §4 ust. 2 zawiera za³¹cznik Nr 3 do uchwa³y.

Poz. 2026
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§5. Na realizacjê programu ujêtego w Wieloletnim Planie
Inwestycyjnym Gminy Wieleñ na lata 2002 - 2004 przeznacza
siê 3.100.000 z³, zgodnie z za³¹cznikiem Nr 5 do uchwa³y.

§6. Zatwierdza siê przychody i wydatki zak³adów bud¿e-
towych gminy na 2004 rok zamykaj¹ce siê kwotami: Przycho-
dy - 3.095.351 z³, Wydatki - 3.092.091 z³, zgodnie z za³¹czni-
kiem Nr 6 do uchwa³y.

§7. Zatwierdza siê przychody i wydatki Gminnego Fundu-
szu Ochrony �rodowiska i Gospodarki Wodnej na 2004 rok
zamykaj¹ce siê kwotami: Przychody - 53.014 z³, Wydatki -
93.500 z³, zgodnie z za³¹cznikiem Nr 7 do uchwa³y.

§8. Ustala siê dotacjê przedmiotow¹ (stanowi¹c¹ dop³atê
do 1 m2 powierzchni mieszkañ komunalnych) dla Administra-
cji Budynków Komunalnych w Wieleniu w kwocie 77.909 z³,
wykazan¹ w dz.700 rozdz.70001.

§9. Uchwala siê plan dochodów i wydatków zwi¹zanych
z realizacj¹ zadañ z zakresu administracji rz¹dowej i innych
zadañ zleconych gminie ustawami w wysoko�ci: Dochody -
32.000 z³, Wydatki - 775.323 z³, zgodnie z za³¹cznikiem Nr 8 do
uchwa³y.

§10. Uchwala siê dotacje otrzymane do bud¿etu w kwocie
829.535 z³ i przekazywane z bud¿etu w wysoko�ci 1.840.338
z³, zgodnie z za³¹cznikiem Nr 9 do uchwa³y.

§11. Upowa¿nia siê Burmistrza Wielenia do dokonywania
przeniesieñ planowanych wydatków bie¿¹cych w ramach
dzia³u, z wyj¹tkiem dotycz¹cych wynagrodzeñ i pochodnych,
wydatków maj¹tkowych oraz wszelkiego rodzaju dotacji.

§12. Okre�la siê wysoko�æ sumy, do której Burmistrz
Wielenia mo¿e samodzielnie zaci¹gaæ zobowi¹zania do kwoty
20.000 z³.

§13. Upowa¿nia siê Burmistrza Wielenia do zaci¹gania
d³ugu oraz do sp³at zobowi¹zañ do wysoko�ci okre�lonej
w bud¿ecie gminy.

§14. Upowa¿nia siê Burmistrza do zaci¹gania kredytów
i po¿yczek krótkoterminowych w roku bud¿etowym do kwoty
300.000 z³, na pokrycie wystêpuj¹cego w ci¹gu roku deficytu
bud¿etowego.

§15. Upowa¿nia siê Burmistrza Wielenia do lokowania
wolnych �rodków bud¿etowych na rachunkach w wybranych
przez siebie bankach.

§16. Zatwierdza siê przychody i wydatki �rodków specjal-
nych na 2004 rok zamykaj¹ce siê kwotami: Przychody - 1.500
z³, Wydatki - 3.520 z³, zgodnie z za³¹cznikiem Nr 10 do
uchwa³y.

§17. Ustala siê dochody z tytu³u wydawania zezwoleñ na
sprzeda¿ napojów alkoholowych w kwocie 150.000 z³ i wydat-
ki na realizacjê zadañ okre�lonych w Gminnym Programie
Profilaktyki i Rozwi¹zywania Problemów Alkoholowych
w wysoko�ci 176.243 z³, zgodnie z za³¹cznikiem Nr 11 do
uchwa³y.

§18. Uchwala siê wydatki jednostek pomocniczych gminy
w kwocie 98.557 z³, zgodnie z za³¹cznikiem Nr 12 do uchwa³y.

§19. Wykonanie uchwa³y powierza siê Burmistrzowi
Gminy Wieleñ.

§20. Uchwa³a wchodzi w ¿ycie z dniem podjêcia, z moc¹
obowi¹zuj¹c¹ od 1 stycznia 2004 roku i podlega og³oszeniu
w Dzienniku Urzêdowym Województwa Wielkopolskiego.

Przewodnicz¹cy Rady
(�) mgr in¿. Jan Palacz

Za³¹cznik Nr 1
do uchwa³y Nr XVII/137/04
Rady Miejskiej w Wieleniu

z dnia 12 marca 2004 r.

SZCZEGÓ£OWY PLAN DOCHODÓW NA 2004 ROK

Dzia³ Rozdzia³ § Tre�æ 
Plan na 
2004 rok 

   Ogó³em 17.604.586 
   W tym dochody w³asne gminy 7.115.482 
   Dotacje z bud¿etu pañstwa na realizacjê zadañ bie¿¹cych zleconych gminie 829.535 
   Subwencje z bud¿etu pañstwa ogó³em 9.659.569 
   W tym czê�æ o�wiatowa 6.080.494 
   Czê�æ wyrównawcza 3.579.075 

700   Gospodarka mieszkaniowa 518.150 
 70005  Gospodarka gruntami i nieruchomo�ciami 518.150 

  0470 
Wp³ywy z op³at za zarz¹d, u¿ytkowanie i u¿ytkowanie wieczyste 
nieruchomo�ci 

30.700 

  0750 
Dochody z najmu i dzier¿awy sk³adników maj¹tkowych Skarbu Pañstwa lub 
jednostek samorz¹du terytorialnego oraz innych umów o podobnym 
charakterze 

83.950 

  0770 Wp³ywy z tytu³u odp³atnego nabycia prawa w³asno�ci nieruchomo�ci 400.000 
  0920 Pozosta³e odsetki 3.500 

750   Administracja publiczna 114.153 

Poz. 2026
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 75011  Urzêdy wojewódzkie 63.453 

  2010 
Dotacje celowe otrzymane z bud¿etu pañstwa na realizacjê zadañ bie¿. Z 
zakresu administracji rz¹dowej oraz innych zadañ zleconych gminie 
(zwi¹zkom gmin) ustawami 

61.903 

  2360 
Dochody jednostek samorz¹du terytorialnego zwi¹zane z realizacj¹ zadañ z 
zakresu administracji rz¹dowej oraz innych zadañ zleconych ustawami 

1.550 

 75023  Urzêdy gmin (miast i miast na prawach powiatu) 50.700 

  0750 
Dochody z najmu i dzier¿awy sk³adników maj¹tkowych Skarbu Pañstwa lub 
jednostek samorz¹du terytorialnego oraz innych umów o podobnym 
charakterze 

30.500 

  0830 Wp³ywy z us³ug 6.000 
  0920 Pozosta³e odsetki 13.000 
  0970 Wp³ywy z ró¿nych dochodów 1.200 

751   
Urzêdy naczelnych organów w³adzy pañstwowej, kontroli i ochrony prawa 
oraz s¹downictwa 

2.020 

 75101  Urzêdy naczelnych organów w³adzy pañstwowej, kontroli i ochrony prawa 2.020 

  2010 
Dotacje celowe otrzymane z bud¿etu pañstwa na realizacjê zadañ bie¿¹cych 
z zakresu administracji rz¹dowej oraz innych zadañ zleconych gminie 
(zwi¹zkom gmin) ustawami 

2.020 

754   Bezpieczeñstwo publiczne i ochrona przeciwpo¿arowa 2.500 
 75414  Obrona cywilna 2.500 

  2010 
Dotacje celowe otrzymane z bud¿etu pañstwa na realizacjê zadañ bie¿¹cych 
z zakresu administracji rz¹dowej zleconych gminie (zwi¹zkom gmin) 
ustawami 

2.500 

756   
Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie 
posiadaj¹cych osobowo�ci prawnej 

6.282.050 

 75601  Wp³ywy podatku dochodowego od osób fizycznych 27.250 

  0350 
Podatek od dzia³alno�ci gospodarczej osób fizycznych, op³acany w formie 
karty podatkowej 

27.000 

  0910 Odsetki od nieterminowych wp³at z tytu³u podatków i op³at 250 

 75615  
Wp³ywy z podatku rolnego, podatku le�nego, podatku od czynno�ci 
cywilnoprawnych, podatku od spadków i darowizn oraz podatków i op³at 
lokalnych 

4.191.686 

  0310 Podatek od nieruchomo�ci 3.388.584 
  0320 Podatek rolny 112.049 
  0330 Podatek le�ny 364.017 
  0340 Podatek od �rodków transportowych 130.000 
  0360 Podatek od spadków i darowizn 13.600 
  0370 Podatek od posiadania psów 10.336 
  0430 Wp³ywy z op³aty targowej 55.000 
  0450 Wp³ywy z op³aty administracyjnej za czynno�ci urzêdowe 3.700 
  0500 Podatek do czynno�ci cywilnoprawnych 88.900 
  0910 Odsetki od nieterminowych wp³at z tytu³u podatków i op³at 25.500 

 75618  
Wp³ywy z innych op³at stanowi¹cych dochody jednostek samorz¹du 
terytorialnego na podstawie ustaw 

231.500 

  0410 Wp³ywy z op³aty skarbowej 55.000 
  0460 Wp³ywy z op³aty eksploatacyjnej 26.500 
  0480 Wp³ywy z op³at za zezwolenia na sprzeda¿ alkoholu  150.000 
 75621  Udzia³y gmin w podatkach stanowi¹cych dochód bud¿etu pañstwa  1.831.614 
  0010 Podatek dochodowy od osób fizycznych 1.801.614 
  0020 Podatek dochodowy od osób prawnych 30.000 

758   Ró¿ne rozliczenia 9.659.569 

 75801  
Czê�æ o�wiatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorz¹du 
terytorialnego 

6.080.494 

  2920 Subwencje ogólne z bud¿etu pañstwa 6.080.494 
 75807  Czê�æ wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin 3.579.075 
  2920 Subwencje ogólne z bud¿etu pañstwa 3.579.075 

801   O�wiata i wychowanie 49.370 
 80101  Szko³y podstawowe 44.220 

  0750 
Dochody z najmu i dzier¿awy sk³adników maj¹tkowych Skarbu Pañstwa lub 
jednostek samorz¹du terytorialnego oraz innych umów o podobnym 
charakterze 

44.020 

  0970 Wp³ywy z ró¿nych dochodów 200 
 80110  Gimnazja 200 
  0970 Wp³ywy z ró¿nych dochodów 200 
 80114  Zespo³y obs³ugi ekonomiczno � administracyjnej szkó³ 150 
  0970 Wp³ywy z ró¿nych dochodów 150 

Poz. 2026
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 80120  Licea ogólnokszta³c¹ce 4.800 

  0750 
Dochody z najmu i dzier¿awy sk³adników maj¹tkowych Skarbu Pañstwa lub 
jednostek samorz¹du terytorialnego oraz innych umów o podobnym 
charakterze 

4.800 

852   Pomoc spo³eczna 734.000 

 85213  
Sk³adki na ubezpieczenia zdrowotne op³acane za osoby pobieraj¹ce 
niektóre �wiadczenia z pomocy spo³. 

19.100 

  2010 
Dotacje celowe otrzymane z bud¿etu pañstwa na realizacjê zadañ bie¿¹cych 
z zakresu administracji rz¹dowej oraz innych zadania zlecone 
gminom(zwi¹zkom gmin) ustawami 

19.100 

 85214  Zasi³ki i pomoc w naturze oraz sk³adki na ubezpieczenie spo³eczne 474.800 
  0970 Wp³ywy z ró¿nych dochodów 1.500 

  2010 
Dotacje celowe otrzymane z bud¿etu pañstwa na realizacjê zadañ bie¿. Z 
zakresu administracji rz¹dowej oraz innych zadañ zleconych gminie 
(zwi¹zkom gmin) ustawami 

473.300 

 85216  Zasi³ki rodzinne, pielêgnacyjne i wychowawcze 21.200 

  2010 
Dotacje celowe otrzymane z bud¿etu pañstwa na realizacjê zadañ bie¿. Z 
zakresu administracji rz¹dowej oraz innych zadañ zleconych gminie 
(zwi¹zkom gmin) ustawami 

21.200 

 85219  O�rodki pomocy spo³ecznej 195.300 

  2010 
Dotacje celowe otrzymane z bud¿etu pañstwa na realizacjê zadañ bie¿. Z 
zakresu administracji rz¹dowej oraz innych zadañ zleconych gminie 
(zwi¹zkom gmin) ustawami 

195.300 

 85228  Us³ugi opiekuñcze i specjalistyczne us³ugi opiekuñcze 23.600 
  0830 Wp³ywy z us³ug 23.600 

854   Edukacyjna opieka wychowawcza 178.562 
 85401  �wietlice szkolne 178.562 
  0830 Wp³ywy z us³ug 178.562 

900   Gospodarka komunalna i ochrona �rodowiska 64.212 
 90015  O�wietlenie ulic, placów i dróg 54.212 

  2010 
Dotacje celowe otrzymane z bud¿etu pañstwa na realizacjê zadañ bie¿¹cych 
z zakresu administracji rz¹dowej oraz innych zadañ zleconych gminie 
(zwi¹zkom gmin) ustawami 

54.212 

 90020  Wp³ywy i wydatki zwi¹zane z gromadzeniem �rodków z op³at produktowych 10.000 
  0400 Wp³ywy z op³aty produktowej 10.000 

Za³¹cznik Nr 2
do uchwa³y Nr XVII/137/04
Rady Miejskiej w Wieleniu

z dnia 12 marca 2004 r.

PLAN WYDATKÓW NA 2004 ROK

Poz. 2026

Dzia³ Rozdzia³ § Tre�æ Plan na 2004
rok

Ogó³em wydatki 17.942.274
010 Rolnictwo i ³owiectwo 12.341

01030 Izby Rolnicze 2.241

2850 Wp³aty gmin na rzecz izb rolniczych w wysoko�ci 2% uzyskanych
wp³ywów z podatku rolnego

2.241

01095 Pozosta³a dzia³alno�æ 10.100
3020 Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeñ 3.500
4210 Zakup materia³ów i wyposa¿enia 600
4300 Zakup us³ug pozosta³ych 6.000

600 Transport i ³¹czno�æ 105.026
60004 Lokalny transport zbiorowy 11.000

4300 Zakup us³ug pozosta³ych 11.000
60016 Drogi publiczne gminne 94.026

4210 Zakup materia³ów i wyposa¿enia 34.026
4270 Zakup us³ug remontowych 51.000
4300 Zakup us³ug pozosta³ych 9.000

630 Turystyka 2.800
63095 Pozosta³a dzia³alno�æ 2.800

4300 Zakup us³ug pozosta³ych 2.800
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700 Gospodarka mieszkaniowa 202.209
70001 Zak³ady gospodarki mieszkaniowej 77.909

2650 Dotacja przedmiotowa z bud¿etu dla zak³adu bud¿etowego 77.909
70005 Gospodarka gruntami i nieruchomo�ciami 124.300

4300 Zakup us³ug pozosta³ych 60.000
4430 Ró¿ne op³aty i sk³adki 4.300
6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek bud¿etowych 60.000

710 Dzia³alno�æ us³ugowa 41.550
71004 Plany zagospodarowania przestrzennego 40.000

4300 Zakup us³ug pozosta³ych 40.000
71095 Pozosta³a dzia³alno�æ 1.550

4210 Zakup materia³ów i wyposa¿enia 1.550
750 Administracja publiczna 1.774.666

75011 Urzêdy wojewódzkie 74.211
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 53.003
4040 Dodatkowe wynagrodzenia roczne 4.285
4110 Sk³adki na ubezpieczenia spo³eczne 9.913
4120 Sk³adki na Fundusz Pracy 1.410
4210 Zakup materia³ów i wyposa¿enia 3.000
4300 Zakup us³ug pozosta³ych 600
4410 Podró¿e s³u¿bowe krajowe 350
4440 Odpisy na zak³adowy fundusz �wiadczeñ socjalnych 1.650

75022 Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu) 84.200
4210 Zakup materia³ów i wyposa¿enia 6.800
4300 Zakup us³ug pozosta³ych 900
4410 Podró¿e s³u¿bowe krajowe 1.500

75023 Urzêdy gmin (miast i miast na prawach powiatu) 1.594.255
3020 Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeñ 2.500
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 930.748
4040 Dodatkowe wynagrodzenia roczne 68.300
4110 Sk³adki na ubezpieczenia spo³eczne 160.442
4120 Sk³adki na fundusz pracy 24.969
4210 Zakup materia³ów i wyposa¿enia 70.000
4260 Zakup energii 13.500
4270 Zakup us³ug remontowych 10.000
4300 Zakup us³ug pozosta³ych 104.020
4410 Podró¿e s³u¿bowe krajowe 20.000
4430 Ró¿ne op³aty i sk³adki 3.500
4440 Odpisy na Zak³adowy Fundusz �wiadczeñ Socjalnych 30.800
4480 Podatek od nieruchomo�ci 140.476
6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek bud¿etowych 15.000

75095 Pozosta³a dzia³alno�æ 22.000
4210 Zakup materia³ów i wyposa¿enia 2.000
4300 Zakup us³ug pozosta³ych 10.000
4430 Ró¿ne op³aty i sk³adki 10.000

751 Urzêdy naczelnych organów w³adzy pañstwowej, kontroli i ochrony
prawa oraz s¹downictwa

2.020

75101 Urzêdy naczelnych organów w³adzy pañstwowej, kontroli i ochrony
prawa

2.020

4110 Sk³adki na ubezpieczenia spo³eczne 86
4120 Sk³adki na Fundusz Pracy 12
4210 Zakup materia³ów i wyposa¿enia 1.000
4300 Zakup us³ug pozosta³ych 922

754 Bezpieczeñstwo publiczne i ochrona przeciwpo¿arowa 107.372
75412 Ochotnicze stra¿e po¿arne 102.672

3030 Ró¿ne wydatki na rzecz osób fizycznych 20.000
4110 Sk³adki na ubezpieczenia spo³eczne 1.000
4120 Sk³adki na fundusz pracy 143
4210 Zakup materia³ów i wyposa¿enia 32.000
4260 Zakup energii 3.000
4270 Zakup us³ug remontowych 4.600
4300 Zakup us³ug pozosta³ych 35.000
4430 Ró¿ne op³aty i sk³adki 6.929

75414 Obrona cywilna 4.700
4210 Zakup materia³ów i wyposa¿enia 2.500
4300 Zakup us³ug pozosta³ych 2.200
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756   
Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek 
nie posiadaj¹cych osobowo�ci prawnej oraz wydatki zwi¹zane z ich 
poborem 

72.930 

 75647  Pobór podatków, op³at i niepodatkowych nale¿no�ci bud¿etowych 72.930 
  4100 Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne 49.000 
  4210 Zakup materia³ów i wyposa¿enia 1.300 
  4300 Zakup us³ug pozosta³ych 16.000 
  4430 Ró¿ne op³aty i sk³adki 6.630 

757   Obs³uga d³ugu publicznego 352.100 

 75702  
Obs³uga papierów warto�ciowych, kredytów i po¿yczek jednostek 
samorz¹du terytorialnego 

352.100 

  8070 
Odsetki i dyskonto od krajowych skarbowych papierów warto�ciowych 
oraz po¿yczek i kredytów 

352.100 

758   Ró¿ne rozliczenia 113.500 
 75814  Ró¿ne rozliczenia finansowe 13.500 
  4300 Zakup us³ug pozosta³ych 13.500 
 75818  Rezerwy ogólne i celowe 100.000 
  4810 Rezerwy 100.000 

801   O�wiata i wychowanie 8.886.724 
 80101  Szko³y podstawowe 3.434.767 
  3020 Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeñ 83.663 
  4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 2.084.550 
  4040 Dodatkowe wynagrodzenia roczne 168.788 
  4110 Sk³adki na ubezpieczenia spo³eczne 345.175 
  4120 Sk³adki na fundusz pracy 61.064 
  4210 Zakup materia³ów i wyposa¿enia 183.000 
  4240 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i ksi¹¿ek 16.149 
  4260 Zakup energii 52.632 
  4270 Zakup us³ug remontowych 20.000 
  4300 Zakup us³ug pozosta³ych 95.588 
  4410 Podró¿e s³u¿bowe krajowe 7.600 
  4430 Ró¿ne op³aty i sk³adki 10.100 
  4440 Odpisy na Zak³adowy Fundusz �wiadczeñ Socjalnych 150.823 

  4600 
Kary i odszkodowania wyp³acane na rzecz osób prawnych i innych 
jednostek organizacyjnych 

8.900 

  6050 Wydatki inwestycyjne jednostek bud¿etowych 146.735 
 80104  Przedszkola 1.200.000 
  2510 Dotacja podmiotowa z bud¿etu dla zak³adu bud¿etowego 1.200.000 
 80110  Gimnazja 1.944.197 
  3020 Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeñ 29.205 
  4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 1.268.353 
  4040 Dodatkowe wynagrodzenia roczne 95.664 
  4110 Sk³adki na ubezpieczenia spo³eczne 213.057 
  4120 Sk³adki na Fundusz Pracy 36.905 
  4210 Zakup materia³ów i wyposa¿. 108.000 
  4240 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i ksi¹¿ek 12.611 
  4260 Zakup energii  33.464 
  4270 Zakup us³ug remontowych  10.000 
  4300 Zakup us³ug pozosta³ych  33.000 
  4410 Podró¿e s³u¿bowe krajowe 5.000 
  4420 Podró¿e s³u¿bowe zagraniczne 1.000 
  4430 Ró¿ne op³aty i sk³adki  6.000 
  4440 Odpisy na Zak³adowy Fundusz �wiadczeñ Socjalnych 89.138 

  4600 
Kary i odszkodowania wyp³acane na rzecz osób prawnych i innych 
jednostek organizacyjnych 

2.800 

 80113  Dowo¿enie uczniów do szkó³ 534.540 
  4110 Sk³adki na ubezpieczenia spo³eczne 6.681 
  4120 Sk³adki na Fundusz Pracy 937 
  4300 Zakup us³ug pozosta³ych 526.922 
 80114  Zespo³y ekonomiczno-administracyjne szkó³ 269.499 
  4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 167.294 
  4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 13.806 
  4110 Sk³adki na ubezpieczenia spo³. 32.380 
  4120 Sk³adki na Fundusz Pracy 4.437 
  4210 Zakup materia³ów i wyposa¿enia 14.800 
  4260 Zakup energii 2.040 
  4300 Zakup us³ug pozosta³ych 27.642 
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  4410 Podró¿e s³u¿bowe krajowe 1.500 
  4440 Odpisy na Zak³adowy Fundusz �wiadczeñ Socjalnych 5.600 
 80120  Licea ogólnokszta³c¹ce 955.244 
  3020 Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeñ 600 
  4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 170.000 
  4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 12.067 
  4110 Sk³adki na ubezpieczenia spo³eczne 27.888 
  4120 Sk³adki na fundusz pracy 5.317 
  4210 Zakup materia³ów i wyposa¿enia 30.000 
  4240 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i ksi¹¿ek 4.800 
  4260 Zakup energii 54.000 
  4270 Zakup us³ug remontowych 15.000 
  4300 Zakup us³ug pozosta³ych 18.000 
  4410 Podró¿e s³u¿bowe krajowe 1.500 
  4430 Ró¿ne op³aty i sk³adki 4.000 
  4440 Odpisy na Zak³adowy Fundusz �wiadczeñ Socjalnych 12.072 
  6050 Wydatki inwestycyjne jednostek bud¿etowych 600.000 
 80121  Licea ogólnokszta³c¹ce specjalne 239.835 
  3020 Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeñ 60 
  4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 150.000 
  4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 12.766 
  4110 Sk³adki na ubezpieczenia spo³eczne 30.235 
  4120 Sk³adki na fundusz pracy 5.084 
  4210 Zakup materia³ów i wyposa¿enia 5.540 
  4260 Zakup energii 1.623 
  4270 Zakup us³ug remontowych 20.000 
  4300 Zakup us³ug pozosta³ych 1.859 
  4410 Podró¿e s³u¿bowe krajowe 100 
  4440 Odpisy na Zak³adowy Fundusz �wiadczeñ Socjalnych 12.468 

  4600 
Kary i odszkodowania wyp³acane na rzecz osób prawnych i innych 
jednostek organizacyjnych 

100 

 80123  Licea profilowane 207.301 
  3020 Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeñ 585 
  4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 145.000 
  4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 10.004 
  4110 Sk³adki na ubezpieczenia spo³eczne 25.793 
  4120 Sk³adki na fundusz pracy 5.022 
  4210 Zakup materia³ów i wyposa¿enia 2.500 
  4240 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i ksi¹¿ek 2.821 
  4300 Zakup us³ug pozosta³ych 2.000 
  4410 Podró¿e s³u¿bowe krajowe 900 
  4440 Odpisy na Zak³adowy Fundusz �wiadczeñ Socjalnych 12.676 
 80146  Dokszta³canie i doskonalenie nauczycieli 46.301 
  2510 Dotacja podmiotowa z bud¿etu dla zak³adu bud¿etowego 6.468 
  4210 Zakup materia³ów i wyposa¿enia 2.750 
  4300 Zakup us³ug pozosta³ych 30.160 
  4410 Podró¿e s³u¿bowe krajowe 6.923 
 80195  Pozosta³a dzia³alno�æ 55.040 
  4440 Odpisy na Zak³adowy Fundusz �wiadczeñ Socjalnych 55.040 

851   Ochrona zdrowia 70.350 
 85154  Przeciwdzia³anie alkoholizmowi 60.550 

  2310 
Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bie¿¹ce realizowane na 
podstawie porozumieñ (umów) miêdzy jednostkami samorz¹du 
terytorialnego 

4.000 

  4110 Sk³adki na ubezpieczenia spo³eczne 1.600 
  4120 Sk³adki na fundusz pracy 250 
  4210 Zakup materia³ów i wyposa¿enia 15.000 
  4260 Zakup energii 1.500 
  4300 Zakup us³ug pozosta³ych 36.700 
  4410 Podró¿e s³u¿bowe krajowe 1.500 
 85195  Pozosta³a dzia³alno�æ 9.800 
  4260 Zakup energii 600 
  4300 Zakup us³ug pozosta³ych 9.200 

852   Pomoc spo³eczna 1.705.847 
 85202  Domy pomocy spo³ecznej 32.000 
  4300 Zakup us³ug pozosta³ych 32.000 
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 85213  
Sk³adki na ubezpieczenie zdrowotne op³acane za osoby pobieraj¹ce 
niektóre �wiadczenia z pomocy spo³ecznej 

19.100 

  4130 Sk³adki na ubezpieczenia zdrowotne 19.100 
 85214  Zasi³ki i pomoc w naturze oraz sk³adki na ubezpieczenia spo³eczne  562.440 
  3110 �wiadczenia spo³eczne 504.053 
  4110 Sk³adki na ubezpieczenie spo³eczne 51.187 
  4300 Zakup us³ug pozosta³ych 7.200 
 85215  Dodatki mieszkaniowe 606.400 
  3110 �wiadczenia spo³eczne 606.400 
 85216  Zasi³ki rodzinne, pielêgnacyjne i wychowawcze 21.200 
  3110 �wiadczenia spo³eczne 21.200 
 85219  O�rodki pomocy spo³ecznej 251.644 
  3020 Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeñ 1.800 
  4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 166.300 
  4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 13.723 
  4110 Sk³adki na ubezpieczenia spo³eczne 31.920 
  4120 Sk³adki na Fundusz Pracy 4.420 
  4210 Zakup materia³ów i wyposa¿enia 5.250 
  4260 Zakup energii 1.800 
  4270 Zakup us³ug remontowych 1.750 
  4300 Zakup us³ug pozosta³ych 18.210 
  4410 Podró¿e s³u¿bowe krajowe 1.500 
  4440 Odpisy na Zak³adowy Fundusz �wiadczeñ Socjalnych 4.971 
 85228  Us³ugi opiekuñcze i specjalistyczne us³ugi opiekuñcze 66.000 
  4300 Zakup us³ug pozosta³ych 66.000 
 85295  Pozosta³a dzia³alno�æ 147.063 
  3110 �wiadczenia spo³eczne 147.063 

854   Edukacyjna opieka wychowawcza 428.409 
 85401  �wietlice szkolne 387.229 
  3020 Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeñ 5.652 
  4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 140.464 
  4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 11.044 
  4110 Sk³adki na ubezpieczenia spo³eczne 31.271 
  4120 Sk³adki na Fundusz Pracy 4.449 
  4210 Zakup materia³ów i wyposa¿enia 31.500 
  4220 Zakup �rodków ¿ywno�ci 87.996 
  4260 Zakup energii 20.630 
  4270 Zakup us³ug remontowych 2.000 
  4300 Zakup us³ug pozosta³ych 41.810 
  4410 Podró¿e s³u¿bowe krajowe 400 
  4440 Odpisy na Zak³adowy Fundusz �wiadczeñ Socjalnych 10.013 
 85412  Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i m³odzie¿y szkolnej 22.180 
  4210 Zakup materia³ów i wyposa¿enia 1.000 
  4300 Zakup us³ug pozosta³ych 21.180 
 854158  Pomoc materialna dla uczniów 19.000 
  3240 Stypendia i inne formy pomocy dla uczniów 19.000 

900   Gospodarka komunalna i ochrona �rodowiska 3.377.792 
 90003  Oczyszczanie miast i wsi  67.000 
  4300 Zakup us³ug pozosta³ych 67.000 
 90004  Utrzymanie zieleni w miastach i gminach 76.969 
  4210 Zakup materia³ów i wyposa¿enia 15.969 
  4300 Zakup us³ug pozosta³ych 61.000 
 90015  O�wietlenie ulic, placów i dróg 381.584 
  4210 Zakup materia³ów i wyposa¿enia 4.000 
  4260 Zakup energii 163.962 
  4270 Zakup us³ug remontowych 209.622 
  4300 Zakup us³ug pozosta³ych 4.000 
 90095  Pozosta³a dzia³alno�æ 2.852.239 
  4150 Dop³aty w spó³kach prawa handlowego 302.312 
  4300 Zakup us³ug pozosta³ych 42.000 
  4430 Ró¿ne op³aty i sk³adki 7.800 

  6010 
Wydatki na zakup i objêcie akcji oraz wniesienie wk³adów do spó³ek 
prawa handlowego 

127 

  6050 Wydatki inwestycyjne jednostek bud¿etowych 2.500.000 
921   Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 587.606 

 92109  Domy i o�rodki kultury, �wietlice i kluby 392.706 
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  2550 Dotacja podmiotowa z bud¿etu dla instytucji kultury 290.000 
  4110 Sk³adki na ubezpieczenia spo³eczne 1.700 
  4120 Sk³adki na Fundusz Pracy 400 
  4210 Zakup materia³ów i wyposa¿enia 45.449 
  4260 Zakup energii 7.050 
  4270 Zakup us³ug remontowych 19.041 
  4300 Zakup us³ug pozosta³ych 22.000 
  4430 Ró¿ne op³aty i sk³adki 500 
  6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek bud¿etowych 6.566 
 92116  Biblioteki 185.400 
  2550 Dotacja podmiotowa z bud¿etu dla instytucji kultury 185.400 
 92120  Ochrona i konserwacja zabytków 5.000 
  4300 Zakup us³ug pozosta³ych 5.000 
 92195  Pozosta³a dzia³alno�æ 4.500 
  4210 Zakup materia³ów i wyposa¿enia 1.000 
  4300 Zakup us³ug pozosta³ych 3.500 

926   Kultura fizyczna i sport 99.032 
 92601  Obiekty sportowe 22.471 
  4110 Sk³adki na ubezpieczenia spo³eczne 500 
  4120 Sk³adki na Fundusz Pracy 71 
  4210 Zakup materia³ów i wyposa¿enia 6.000 
  4260 Zakup energii 11.000 
  4300 Zakup us³ug pozosta³ych 4.800 
  4430 Ró¿ne op³aty i sk³adki 100 
 92695  Pozosta³a dzia³alno�æ 76.561 

  2630 
Dotacja przedmiotowa z bud¿etu dla jednostek nie zaliczanych do 
sektora finansów publicznych 

76.561 

Za³¹cznik Nr 3
do uchwa³y Nr XVII/137/04
Rady Miejskiej w Wieleniu

z dnia 12 marca 2004 r.

PLAN PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW ZWI¥ZANYCH Z FINANSOWANIEM
DEFICYTU I ROZDYSPONOWANIEM NADWY¯KI BUD¯ETOWEJ W 2004 R.

Plan na 2004 rok
Lp. Wyszczególnienie �róde³

Przychody Rozchody
1. Przychody z zaci¹gniêtych po¿yczek i kredytów na rynku krajowym §952 500.000 -
2. Nadwy¿ki z lat ubieg³ych §957 528.788 -
3. Sp³aty otrzymanych krajowych po¿yczek i kredytów §992 - 691.100

Razem 1.028.788 691.100
Ogó³em 337.688

Za³¹cznik Nr 4
do uchwa³y Nr XVII/137/04
Rady Miejskiej w Wieleniu

z dnia 12 marca 2004 r.

WYKAZ INWESTYCJI PRZYJÊTYCH DO REALIZACJI NA 2004 R.

Plan wydatków 
maj¹tkowych na 2004 rok 

Lp. 
Nazwa zadania 
inwestycyjnego 

Dzia³, rozdzia³, 
paragraf 

Nak³ady do 
poniesie-

nia 

Wydatki na 
inwestycje i 

zakupy 
inwestycyjne 

Wydatki na 
zakup 

udzia³ów i 
akcji 

Wykonawca, 
termin realizacji 

�ród³a 
finansowania 
w 2004 roku 

1. 

Zakup 
nieruchomo�ci 
gruntowych 
niezabudowanych 

700.70005.6060 60.000 60.000 - II kw. 2004 r. 
�rodki w³asne 
gminy 

2. 
Zakup 4 zestawów 
komputerowych do 
Urzêdu Miejskiego 

750.75023.6060 15.000 15.000 - II kw. 2004 r. 
�rodki w³asne 
gminy 
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3. 

Modernizacja sali 
gimnastycznej 
Szko³y 
Podstawowej w 
Dzier¿¹¿nie 
Wielkim 

801.80101.6050 206.000 104.000 - 

Wykonawca 
zostanie 
wy³oniony w 
drodze przetargu 
nieograniczonego 
� realizacja 
zadania 
uzale¿niona od 
wsparcia zadania 
�rodkami 
finansowymi z 
podzia³u rezerwy 
o�wiatowej 

�rodki w³asne 
gminy, 
wniosek do 
Ministra 
Finansów o 
�rodki z 1% 
rezerwy 
bud¿etu 
pañstwa 

4. 

Modernizacja 
Szko³y 
Podstawowej w 
Wieleniu - 
kontynuacja 

801.80101.6050 42.735 42.735 - 

Wykonawca 
zostanie 
ustalony w 
drodze przetargu 
nieograniczoneg
o III kw. 2004 r. 

�rodki w³asne 
gminy 

5. 
Rozbudowa szko³y 
�redniej (I etap) 

801.80120.6050 1.700.000 600.000 - 

Wykonawca 
zostanie 
wy³oniony w 
drodze przetargu 
nieograniczoneg
o � termin 
realizacji 2004 r. 

�rodki w³asne 
gminy 
(z³o¿ony tak¿e 
wniosek o 
dofinansowani
e do 
Kuratorium 
O�wiaty w 
Poznaniu) 

6. 
Budowa kanalizacji 
w Wieleniu (I etap) 

900.90095.6050 10.100.000 2.500.000 - 

Wykonawca 
zostanie 
wy³oniony w 
drodze przetargu 
nieograniczoneg
o � termin 
realizacji 2004 r. 

�rodki w³asne 
gminy i 
WFO�iGW w 
formie dotacji 
lub po¿yczki w 
wysoko�ci 
500.000 z³ 

7. 

Wniesienie udzia³u 
pieniê¿nego do 
Spó³ki gminy PK 
Noteæ w Wieleniu 

900.90095.6010 - - 127 - 
�rodki w³asne 
gminy 

8. 
Zakup nagrzewnicy 
do Sali wiejskiej w 
Kocieniu Wielkim 

921.92109.6060 6.566 6.566 - 
Przetarg 
ofertowy II KW. 
2004 r. 

�rodki w³asne 
gminy 

 Razem x 12.130.301 3.328.301 127 x x 

 
Ogó³em wydatki 
maj¹tkowe 

x 12.130.301 3.328.428 x x 

 

Za³¹cznik Nr 5
do uchwa³y Nr XVII/137/04
Rady Miejskiej w Wieleniu

z dnia 12 marca 2004 r.

WYDATKI NA REALIZACJÊ PROGRAMÓW UJÊTYCH W WIELOLETNIM PLANIE
INWESTYCYJNYM GMINY WIELEÑ NA LATA 2002-2004 PRZYPADAJ¥CE NA 2004 R.

Lata 

Nazwa 
programu 

Cel 
programu 

Jednostka 
realizuj¹ca 
program 

Okres 
realizacji 

programu 
w latach 

Nak³ady 
do 

poniesie-
nia na 

program 
w latach 
2004 - 
2006 

2004 2005 2006 
�ród³a finansowania  

w 2004 roku 

Rozbudowa 
szko³y 
�redniej 

Rozwój 
o�wiaty 

Urz¹d 
Miejski 

2004 - 
2005 

1.700.000 600.000 1.100.000 0 
�rodki gminy, �rodki 
akcesyjne ERDF 

Budowa 
kanalizacji 
w Wieleniu 

Ochrona 
�rodowiska 

Urz¹d 
Miejski 

2004 - 
2006 

10.100.000 2.500.000 3.800.000 3.800.000 
�rodki gminy, �rodki 
akcesyjne ERDF 

Ogó³em    11.800.000 3.100.000 4.900.000 3.800.000 x 

Poz. 2026
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Za³¹cznik Nr 6
do uchwa³y Nr XVII/137/04
Rady Miejskiej w Wieleniu

z dnia 12 marca 2004 r.

PLAN PRZYCHODÓW I WYDATKÓW ZAK£ADÓW BUD¯ETOWYCH GMINY WIELEÑ NA 2004 R.

Lp. 
Nazwa zak³adu 
bud¿etowego 

Stan funduszu 
obrotowego na 
pocz¹tek roku 

Przychody 

W tym dotacja na: 
a) dzia³alno�æ 
podstawow¹, 
b) dzia³alno�æ 
inwestycyjn¹ 

1. 

Administracja 
Budynków 
Komunalnych rozdz. 
70001 

20.000 1.700.609 77.909 

 Razem rozdz. 70001 20.000 1.0700.609 
77.909 

- 

2. 
Przedszkole Wieleñ 1 
Rozdz. 80104 
Rozdz. 80146 

8.000 
0 

737.135 
3.074 

620.000 
3.074 

 Razem P-e W1 8.000 740.209 623.074 

3. 
Przedszkole Wieleñ 2 
Rozdz. 80104 
Rozdz. 80146 

2.070 
0 

339.609 
1.965 

320.000 
1.965 

 Razem P-e W2 2.070 341.574 321.965 

4. 
Przedszkole Rosko 
Rozdz. 80104 
Rozdz. 80146 

2.070 
0 

311.530 
1.429 

260.000 
1.429 

 Razem P-e Rosko 2.070 312.959 261.429 
 Razem rozdz. 80104 12.140 1.388.274 1.200.000 
 Razem rozdz. 80146 0 6.468 6.468 

 Ogó³em przedszkola 12.140 1.394.742 1.206.468 

 
Ogó³em zak³ady 
bud¿etowe 

32.140 3.095.351 1.284.377 

 

Suma 3+4 Wydatki 

W tym: 
a) wynagrodzenia 

i pochodne, 
b) wydatki 
maj¹tkowe 

Stan 
funduszu na 
koniec roku 

Suma 7+9 

1.720.609 1.700.609 331.511 20.000 1.720.609 

1.720.609 1.700.609 
331.511 

0 
20.000 1.720.609 

745.135 
3.074 

737.135 
3.074 

544.626 
0 

8.000 
0 

745.135 
3.074 

748.209 740.209 544.626 8.000 748.209 

341.979 
1.965 

337.979 
1.965 

260.095 
0 

3.700 
0 

341.679 
1.965 

343.644 339.944 260.095 3.700 343.644 

313.900 
1.429 

309.900 
1.429 

217.265 
0 

3.700 
0 

313.600 
1.429 

315.029 311.329 217.265 3.700 315.029 
1.400.414 1.385.014 1.021.986 15.400 1.400.414 

6.468 6.468 0 0 6.468 

1.406.882 1.391.482 
1.021.986 

0 
15.400 1.406.882 

3.127.491 3.092.091 
1.353.497 

0 
35.400 3.127.491 

Poz. 2026
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Za³¹cznik Nr 7
do uchwa³y Nr XVII/137/04
Rady Miejskiej w Wieleniu

z dnia 12 marca 2004 r.

PLAN PRZYCHODÓW I WYDATKÓW GMINNEGO FUNDUSZU
OCHRONY �RODOWISKA I GOSPODARKI WODNEJ NA 2004 R.

Poz. Wyszczególnienie: dzia³, rozdzia³, paragraf 
Plan na 
2004 rok 

1. Stan funduszu obrotowego na pocz¹tek roku 40.572 
 Przychody  

2. 900 Gospodarka komunalna i ochrona �rodowiska 53.014 
 90011 Fundusz Ochrony �rodowiska i Gospodarki Wodnej 53.014 
 0690 Wp³ywy z ró¿nych op³at 53.014 
 Razem poz. 1+2 93.586 
 Wydatki  

3. 900 Gospodarka komunalna i ochrona �rodowiska 93.500 
 90011 Fundusz Ochrony �rodowiska i Gospodarki Wodnej 93.500 

 

4210 Zakup materia³ów i wyposa¿enia (edukacja ekologiczna � nagrody na konkursy 8.000 z³, LOP � 
materia³y pomocnicze 1.500 z³, akcja Sprz¹tanie �wiata � zakup worków i rêkawic 3.000 z³, ochrona 
ziemi � likwidacja dzikich wysypisk, zakup tablic informacyjnych 1.500 z³, zakup materia³u 
zadrzewieniowego 25.500 z³) 

39.500 

 

4300 Zakup us³ug pozosta³ych (edukacja ekologiczna � wydanie ulotek informacyjno � 
edukacyjnych 1.000 z³, LOP � zajêcia edukacyjne �zielonej szko³y� 8.500 z³, ochrona ziemi � 
likwidacja dzikich wysypisk i odpadów zebranych w akcji Sprz¹tanie �wiata 24.500 z³, pielêgnacja 
zieleni i koszty nasadzeñ 8.500 z³) 

42.500 

 
6011 Wydatki inwestycyjne funduszy celowych (ochrona powietrza � wymiana kot³a c.o. w Szkole 
Podstawowej w Wieleniu na spe³niaj¹cy wymogi ochrony �rodowiska) 

11.500 

4. Stan funduszu obrotowego na koniec roku 86 
 Razem poz. 3+4 93.586 

Za³¹cznik Nr 8
do uchwa³y Nr XVII/137/04
Rady Miejskiej w Wieleniu

z dnia 12 marca 2004 r.

PLAN FINANSOWY DLA ZADAÑ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZ¥DOWEJ
ORAZ INNYCH ZADAÑ ZLECONYCH GMINIE USTAWAMI NA 2004 ROK

Plan na 2004 rok   
Zadania z zakresu administracji rz¹dowej 

Zlecone gminie 
Realizowane na podstawie 

porozumieñ 

Inne zadania zlecone 
gminie ustawami 

Dzia³ Rozdzia³ § 

Bie¿¹ce Maj¹tkowe Bie¿¹ce Maj¹tkowe Bie¿¹ce Maj¹tkowe 
Dochody podlegaj¹ce przekazaniu do bud¿etu pañstwa 

750   32.000      
 75011  32.000      
  0690 32.000      

Ogó³em dochody  32.000      
Wydatki 

750   61.903      
 75011  61.903      
  4010 50.580      
  4110 9.913      
  4120 1.410      

751   2.020      
 75101  2.020      
  4110 86      
  4120 12      
  4210 1.000      

Poz. 2026
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  4300 922      
754   2.500      

 75414  2.500      
  4210 2.500      

852   708.900      
 85213  19.100      
  4130 19.100      
 85214  473.300      
  3110 422.113      
  4110 51.187      
 85216  21.200      
  3110 21.200      
 85219  195.300      
  3020 1.260      
  4010 127.980      
  4040 9.610      
  4110 22.350      
  4120 3.100      
  4210 5.250      
  4260 1.260      
  4270 1.750      
  4300 18.210      
  4410 1.050      
  4440 3.480      

Ogó³em wydatki  775.323      

Za³¹cznik Nr 9
do uchwa³y Nr XVII/137/04
Rady Miejskiej w Wieleniu

z dnia 12 marca 2004 r.

PLAN DOTACJI OTRZYMANYCH DO BUD¯ETU GMINY I PRZEKAZYWANYCH Z BUD¯ETU NA 2004 R.

Plan dotacji na 2004 rok 
Otrzymanych do 

bud¿etu 
Przekazywanych z bud¿etu 

Dzia³ Rozdzia³ § 
Forma 

organizacyjna 
dotowanego 

Rodzaj dotacji 
Na 

zadania 
bie¿¹ce 

Na inwes-
tycje 

Na zadania 
bie¿¹ce 

Na inwes-
tycje 

700       77.909  

 70001  
Zak³ad 
bud¿etowy 

Przedmiotowa   77.909  

  2650     77.909  
750     61.903    

 75011    61.903    
  2010 x x 61.903    

751     2.020    
 75101    2.020    
  2010 x x 2.020    

754     2.500    
 75414    2.500    
  2010 x x 2.500    

801       1.206.468  
 80104      1.200.000  

  2510 
Zak³ady 
bud¿etowe - 
przedszkola 

Podmiotowa   1.200.000  

 80146      6.468  

  2510 
Zak³ady 
bud¿etowe - 
przedszkola 

Podmiotowa   6.468  

Poz. 2026



� 9677 �
Dziennik Urzêdowy
Województwa Wielkopolskiego Nr 101

Za³¹cznik Nr 10
do uchwa³y Nr XVII/137/04
Rady Miejskiej w Wieleniu

z dnia 12 marca 2004 r.

PLAN PRZYCHODÓW I WYDATKÓW �RODKÓW SPECJALNYCH NA 2004 ROK

Poz. Wyszczególnienie: dzia³, rozdzia³, paragraf Plan na 2004 rok 
1. Stan �rodków na pocz¹tek roku 2.020 
 Przychody  

2. 600 Transport i ³¹czno�æ 1.500 
 60016 Drogi publiczne gminne 1.500 
 0690 Wp³ywy z ró¿nych op³at 1.500 
 Razem poz. 1+2 3.520 
 Wydatki  

3. 600 Transport i ³¹czno�æ 3.520 
 60016 Drogi publiczne gminne 3.520 
 4270 Zakup us³ug remontowych 3.520 

4. Stan �rodków obrotowych na koniec roku 0 
 Razem poz. 3+4 3.520 

Poz. 2026

851 4.000
85154 4.000

2310 JST (gmina) Celowa 4.000
852 708.900

85213 19.100
2010 x x 19.100

85214 x x 473.300
2010 x x 473.300

85216 21.200
2010 x x 21.200

85219 195.300
2010 x x 195.300

900 54.212
90015 54.212

2010 x x 54.212
921 475.400

92109 Instytucja
kultury

Podmiotowa 290.000

2550 290.000

92116 Instytucja
kultury

Podmiotowa 185.400

2550 185.400
926 76.561

92695 Kluby
sportowe

76.561

2630

Jednostki nie
zaliczane do
finansów
publicznych

Przedmiotowa 76.561

Ogó³em x x 829.535 1.840.338
829.535 1.840.338
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Za³¹cznik Nr 11
do uchwa³y Nr XVII/137/04
Rady Miejskiej w Wieleniu

z dnia 12 marca 2004 r.

PLAN DOCHODÓW Z TYTU£U WYDAWANIA ZEZWOLEÑ NA SPRZEDA¯ NAPOJÓW ALKOHOLOWYCH I WYDATKÓW NA
REALIZACJÊ ZADAÑ OKRE�LONYCH W PROGRAMIE PROFILAKTYKI I ROZWI¥ZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH

Plan na 2004 rok 
Dzia³ Rozdzia³ § Nazwa 

Dochody Wydatki 

756   
Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych 
jednostek nie posiadaj¹cych osobowo�ci prawnej oraz wydatki 
zwi¹zane z ich poborem 

150.000  

 75618  
Wp³ywy z innych op³at stanowi¹cych dochody jednostek 
samorz¹du terytorialnego na podstawie ustaw 

150.000  

  0480 Wp³ywy z op³at za zezwolenia na sprzeda¿ alkoholu 150.000  
851   Ochrona zdrowia  56.550 

 85154  Przeciwdzia³anie alkoholizmowi  56.550 
  4110 Sk³adki na ubezpieczenia spo³eczne  1.600 
  4120 Sk³adki na Fundusz Pracy  250 
  4210 Zakup materia³ów i wyposa¿enia  15.000 
  4260 Zakup energii  1.500 
  4300 Zakup us³ug pozosta³ych  36.700 
  4410 Podró¿e s³u¿bowe krajowe  1.500 

852   Pomoc spo³eczna  7.063 
 85295  Pozosta³a dzia³alno�æ  7.063 
  3110 �wiadczenia spo³eczne  7.063 

854   Edukacyjna opieka wychowawcza  83.530 
 85401  �wietlice szkolne  61.350 
  4110 Sk³adki na ubezpieczenia spo³eczne  1.000 
  4120 Sk³adki na Fundusz Pracy  200 
  4210 Zakup materia³ów i wyposa¿enia  20.000 
  4300 Zakup us³ug pozosta³ych  40.150 

 85412  
Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dla dzieci i 
m³odzie¿y szkolnej 

 22.180 

  4210 Zakup materia³ów i wyposa¿enia  1.000 
  4300 Zakup us³ug pozosta³ych  21.180 

921   Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego  29.100 
 92109  Domy i o�rodki kultury, �wietlice i kluby  29.100 
  4110 Sk³adki na ubezpieczenia spo³eczne  1.700 
  4120 Sk³adki na Fundusz Pracy  400 
  4210 Zakup materia³ów i wyposa¿enia  8.000 
  4300 Zakup us³ug pozosta³ych  19.000 
   Ogó³em dochody i wydatki 150.000 176.243 

Za³¹cznik Nr 12
do uchwa³y Nr XVII/137/04
Rady Miejskiej w Wieleniu

z dnia 12 marca 2004 r.

PLAN WYDATKÓW JEDNOSTEK POMOCNICZYCH GMINY NA 2004 ROK

Nazwa jednostki - so³ectwa Dzia³, rozdzia³, paragraf Plan na 2004 rok 
 600 Transport i ³¹czno�æ 44.026 
 60016 Drogi publiczne gminne 44.026 
 4210 Zakup materia³ów i wyposa¿enia 26.026 
Dêbogóra  600 
Gulcz  6.935 
Marianowo  1.609 
Herbutowo  3.306 
Rosko  12.558 
Wrzeszczyna  1.018 
 4270 Zakup us³ug remontowych 18.000 
Osiedle Wieleñ Pr.  18.000 

Poz. 2026
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900 Gospodarka i ochrona �rodowiska 9.657
90004 Utrzymanie zieleni w miastach i
gminach

6.969

4210 Zakup materia³ów i wyposa¿enia 5.969
¯o³¹dek 1.665
Dzierz¹¿no W. 2.304
Mia³y 2.000

4300 Zakup us³ug pozosta³ych 1.000
Dzierz¹¿no W. 1.000

90015 O�wietlenie placów, ulic i dróg 2.688
4270 Zakup us³ug remontowych 2.688

Bia³a 2.688
921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 44.874
92109 Domy i o�rodki kultury, �wietlice i kluby 44.874
4210 Zakup materia³ów i wyposa¿enia 34.449

Bia³a 608
Debogóra 3.741
Dzierz¹¿no M. 1.945
Dzierz¹¿no W. 3.500
Folsztyn 1.967
Gieczynek 1.361
Hamrzysko 2.767
Ku�niczka 1.687
Nowe Dwory 3.837
Mia³y 2.000
Mê¿yk 2.234
Wrzeszczyna 5.000
Zielonowo 3.802

4260 Zakup energii 1.550
Folsztyn 1.550

4270 Zakup us³ug remontowych 7.875
Folsztyn 1.000
Gieczynek 945
Mia³y 4.930
Wrzeszczyna 1.000

4300 Zakup us³ug pozosta³ych 1.000
Nowe Dwory 1.000

Ogó³em 98.557

Na podstawie art. 17 ust. 4 ustawy z dnia 7 wrze�nia
1991 r. o systemie o�wiaty (Dz.U. z 1996 r. Nr 67, poz. 329
i Nr 106, poz. 496, z 1997 r. Nr 28, poz. 153 i Nr 141, poz. 943,
z 1998 r. Nr 117, poz. 759 i Nr 162, poz. 1126, z 2000 r. Nr 12,
poz. 136. Nr 19, poz. 239, Nr 48, poz. 550, Nr 104, poz. 1104,
Nr 120, poz. 1268 i Nr 122, poz. 1320, z 2001 r. Nr 111, poz.
1194 i Nr 144, poz. 1615, z 2002 r. Nr 41, poz. 362, Nr 113, poz.
984, Nr 141, poz. 1185 i Nr 200, poz. 1683 oraz z 2003 r. Nr
6, poz. 65, Nr 128, poz. 1176, Nr 137, poz. 1304 i Nr 203, poz.
1966) oraz art. 7 ust. 1 pkt 8 w zwi¹zku z 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, z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62,

2027

UCHWA£A Nr 105/04 RADY MIEJSKIEJ W K£ODAWIE

z dnia 31 marca 2004 r.

w sprawie ustalenia planu sieci publicznych szkó³ podstawowych oraz granic ich obwodów

poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214.poz. 1806
oraz z 2003 r. Nr 80, poz. 717 i Nr 162, poz. 1568), Rada Miejska
w K³odawie uchwala, co nastêpuje:

§1. Ustala siê w gminie K³odawa plan sieci publicznych
szkó³ podstawowych oraz granice ich obwodów:

1. Szko³a Podstawowa Nr 1 w K³odawie - ulice:

11 listopada, Rawity Witanowskiego do nr 10, D¹bska do
nr 9, Wiejska, Sêdziwoja z Czechla, Adama Rustejki Piñ-
kiewicza, Stanis³awa Staszica, Akademii Krakowskiej, Grze-

Poz. 2026, 2027
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gorza z Sambora, Sportowa, Stra¿acka, Spó³dzielcza, Har-
cerska, Elizy Orzeszkowej, W³adys³awa Broniewskiego,
Stefana ¯eromskiego, Marii D¹browskiej, Juliana Tuwi-
ma, Leona Kruczkowskiego, Kardyna³a Stefana Wyszyñ-
skiego, Warszawska, Plac Wolno�ci, Ko�cielna, Szkolna,
Ogrodowa, Krótka, Nowa, Krêpa, Targowa, Przedecka,
Poznañska, Toruñska, Polna, Cegielniana, Rolnicza, Trak-
torowa, Adama Mickiewicza, Bierzwieñska, Juliusza S³o-
wackiego, Kolska, Zagórnicka, Dolna, Stodolna, W³oc³aw-
ska, Krañcowa, Boles³awa Prusa oraz miejscowo�ci:
G³ogowa, £¹¿ek, Cz¹stków, Bierzwienna D³uga Kolonia nr
66 - 126, 129.

2. Szko³a Podstawowa Nr 2 w K³odawie - ulice:

Armii Krajowej, D¹bska powy¿ej nr 9, £¹kowa, £êczycka,
Niez³omnych, Rawity Witanowskiego powy¿ej nr 10, Hen-
ryka D¹browskiego, Barbary, �wiêtego Ducha, Ja�mino-
wa, Jasna, Jarzêbinowa, Klonowa, Ró¿ana, Wrzosowa,
Zielona, W³adys³awa Kapicy, 3-Maja, Aleja 1-go Maja,
Aleja 1000-Lecia, Wy¿ynna, Zawodni¹, Józefa Grzymskie-
go, W³adys³awa Jagie³³y, Górnicza, Bohaterów Wrze�nia
1939 r., Gruntowa, Powstañców Wielkopolskich, Cicha
oraz miejscowo�ci: Cz¹stków nr 103a - 132, Straszkówek,
Straszków, Wólka Czepowa, Podgajew, Rycerzew, Rgie-
lew.

3. Szko³a Podstawowa w Górkach - miejscowo�ci:

Górki, Krzewata, Pomarzany Fabryczne, D¹brówka,
Zawadka, Z³ota.

4. Szko³a Podstawowa im. gen. Tadeusza Kutrzeby w Bierz-
wiennej D³ugiej -miejscowo�ci:

Bierzwienna D³uga, Bierzwienna D³uga Kolonia nr 46-58,
64-65, 130-133, Bierzwienna Krótka nr 1-24, 41-65, Dzióbin,

Leszcze nr 1-31, Kêcerzyn, Krzykosy, Tamówka, S³upeczka,
Janczewy.

5. Szko³a Podstawowa im. Wincentego Witosa w Dêbinie -
miejscowo�ci:

Dêbina, Kobylata, Zbójno, Bierzwienna D³uga Kolonia nr
1-45, 59-63, 127-128, Leszcze 32-54.

6. Szko³a Podstawowa w Luboñku - miejscowo�ci:

Luboniek, Bierzwienna Krótka nr 25-40, Rysiny, Rysiny
Kolonia, Okoleniec, Korzecznik.

§2. Niniejsza uchwa³a podjêta zosta³a po wcze�niejszych
konsultacjach z zainteresowanymi gminami.

§3. Traci moc uchwa³a Nr 43/99 Rady Miejskiej w K³oda-
wie z dnia 15 marca 1999 r. w sprawie ustalenia sieci
publicznych szkó³ podstawowych oraz granic ich obwodów
(Dz. Urz. Województwa Wielkopolskiego Nr 23, poz. 495
zmieniona uchwa³¹ Nr 74/09 z dnia 27 kwietnia 1999 r. Dz. Urz.
Województwa Wielkopolskiego Nr 33, poz. 673).

§4. Wykonanie uchwa³y powierza siê Burmistrzowi K³o-
dawy.

§5. Uchwa³a podlega podaniu do publicznej wiadomo�ci
poprzez wywieszenie na tablicy og³oszeñ Urzêdu Miasta
i Gminy w K³odawie oraz rozplakatowaniu na tablicach og³o-
szeñ w szko³ach podstawowych i gimnazjach gminy K³odawa
i opublikowaniu w Biuletynie Informacyjnym.

§6. Uchwa³a podlega og³oszeniu w Dzienniku Urzêdo-
wym Województwa Wielkopolskiego i wchodzi w ¿ycie
z dniem 1 wrze�nia 2004 r.

Przewodnicz¹cy
Rady Miejskiej

(�) Tadeusz £ojewski

Na podstawie art. 17 ust. 4 ustawy z dnia 7 wrze�nia
1991 r. o systemie o�wiaty (Dz.U. z 1996 r. Nr 67, poz. 329
i Nr 106, poz. 496, z 1997 r. Nr 28, poz. 153 i Nr 141, poz. 943.
z 1998 r. Nr 117, poz. 759 i Nr 162, poz. 1126, z 2000 r. Nr 12,
poz. 136.Nr 19 poz. 239, Nr 48, poz. 550, Nr 104, poz. 1104,
Nr 120, poz. 1268 i Nr 122, poz. 1320, z 2001 r. Nr 111, poz.
1194 i Nr 144, poz. 1615, z 2002 r. Nr 41, poz. 362, Nr 113 poz.
984, Nr 141, poz. 1185 i Nr 200, poz. 1683 oraz z 2003 r. Nr
6, poz. 65, Nr 128, poz. 1176, Nr 137, poz. 1304 i Nr 203, poz.
1966) oraz art. 7 ust. 1 pkt 8 w zwi¹zku z art. 18 ust. 2 pkt 15

2028

UCHWA£A Nr 106/04 RADY MIEJSKIEJ W K£ODAWIE

z dnia 31 marca 2004 r.

w sprawie ustalenia planu sieci publicznych gimnazjów oraz granic ich obwodów

ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorz¹dzie gminnym (Dz.U.
z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62,
poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806
oraz z 2003 r. Nr 80, poz. 717 i Nr 162, poz. 1568) i art. 10
ustawy z dnia 8 stycznia 1999 r. - Przepisy wprowadzaj¹ce
reformê ustroju szkolnego (Dz.U. Nr 12, poz. 96, z 2000 r. Nr
12, poz. 136, Nr 104 poz. 1104 i Nr 122, poz. 1312 i z 2001 r.
Nr 111, poz. 1194 i Nr 144, poz. 1615), Rada Miejska
w K³odawie uchwala, co nastêpuje:
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§1. Ustala siê w gminie K³odawa plan sieci publicznych
gimnazjów oraz granice ich obwodów:

1. Gimnazjum Nr 1 w K³odawie - ulice:

11 listopada, Rawity Witanowskiego do nr 10, D¹bska do
nr 9, Wiejska, Sêdziwoja z Czechla, Adama Rustejki Piñ-
kiewicza, Stanis³awa Staszica, Akademii Krakowskiej, Grze-
gorza z Sambora, Sportowa, Stra¿acka, Spó³dzielcza, Har-
cerska, Elizy Orzeszkowej, W³adys³awa Broniewskiego,
Stefana Zero ruskiego, Marii D¹browskiej, Juliana Tuwi-
ma, Leona Kruczkowskiego, Kardyna³a Stefana Wyszyñ-
skiego, Warszawska, Plac Wolno�ci, Ko�cielna, Szkolna,
Ogrodowa, Krótka, Nowa, Krêpa, Targowa, Przedecka,
Poznañska, Toruñska, Polna, Cegielniana, Rolnicza, Trak-
torowa, Adama Mickiewicza, Bierzwieñska, Juliusza S³o-
wackiego, Kolska, Zagórnicka, Dolna, Stodolna, W³oc³aw-
ska, Krañcowa, Boles³awa Prusa oraz miejscowo�ci:
G³ogowa, £¹¿ek, Cz¹stków, Bierzwienna D³uga Kolonia nr
1-45, 59-63, 66-129, Dêbina, Kobylata, Zbójno, Leszcze nr
32-54, Górki, Krzewata, Pomarzany Fabryczne, D¹brówka,
Zawadka, Z³ota, Straszkówek, Straszków, Wólka Czepowa,
Podgajew, Rycerzew, Rgielew.

2. Gimnazjum Nr 2 w K³odawie - ulice:

Armii Krajowej, D¹bska powy¿ej nr 9, £¹kowa, £êczycka,
Niez³omnych, Rawity Witanowskiego powy¿ej nr 10, Hen-
ryka D¹browskiego, Barbary, �wiêtego Ducha, Ja�mino-
wa, Jasna, Jarzêbinowa, Klonow¹, Ró¿ana, Wrzosowa,
Zielona, W³adys³awa Kapicy, 3-Maja, Aleja 1-go Maja,
Aleja 1000-Lecia, Wy¿ynna, Zawodni¹, Józefa Grzymskie-

go, W³adys³awa Jagie³³y, Górnicza, Bohaterów Wrze�nia
1939r., Gruntowa, Powstañców Wielkopolskich, Cicha oraz
miejscowo�æ Cz¹stków nr 103a - 132.

3. Gimnazjum Nr 3 w Rysinach - miejscowo�ci:

Bierzwienna D³uga, Bierzwienna D³uga Kolonia nr 46-58,
64-65, 130-133, Bierzwienna Krótka, S³upeczka, Okoleniec,
Tarnówka, Leszcze 1-31, Krzykosy, Janczewy, Luboniek,
Rysiny, Korzecznik, Dzióbin, Kêcerzyn, Rysiny Kolonia.

§2. Traci moc uchwa³a Nr 44/99 Rady Miejskiej w K³oda-
wie z dnia 15 marca 1999 r. w sprawie ustalenia sieci
publicznych gimnazjów oraz granic ich obwodów (Dz. Urz.
Woj. Wielkopolskiego Nr 23, poz. 496, zmieniona uchwa³¹ Nr
75/39 z dnia 27 kwietnia 1999 r. Nr 33, poz. 673 i uchwa³¹ Nr
268/2001 z dnia 27 kwietnia 2001 r. Nr 77, poz. 1399).

§3. Wykonanie uchwa³y powierza siê Burmistrzowi K³o-
dawy.

§4. Uchwa³a podlega podaniu do publicznej wiadomo�ci
poprzez wywieszenie na tablicy og³oszeñ Urzêdu Miasta
i Gminy w K³odawie oraz rozplakatowaniu na tablicach og³o-
szeñ w szko³ach podstawowych i gimnazjach gminy K³odawa
i opublikowaniu w Biuletynie Informacyjnym.

§5. Uchwa³a podlega og³oszeniu w Dzienniku Urzêdo-
wym Województwa Wielkopolskiego i wchodzi w ¿ycie
z dniem 1 wrze�nia 2004 r.

Przewodnicz¹cy
Rady Miejskiej

(�) Tadeusz £ojewski

Na podstawie art. 26 ustawy z 7 lipca 1994 r. o zagospo-
darowaniu przestrzennym (Dz.U. z 1999 r. Nr 15 poz. 139
z pó�n. zm.), w zwi¹zku z art. 85 ust. 2 ustawy z dnia 27 marca
2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym
(Dz.U. Nr 80, poz. 717), art. 18 ust. 2 pkt 5 ustawy z 8 marca
1990 r. o samorz¹dzie gminnym (Dz.U. z 2001 r. Nr 142 poz.
1591, Dz.U. z 2002 Nr 23 poz. 220, Dz.U. z 2002 Nr 62 poz. 558,
Dz.U. z 2002 Nr 113 poz. 984, Dz.U. z 2002 Nr 214 poz. 1806,
Dz.U. z 2003 Nr 80 poz. 717, Dz.U. z 2003 Nr 162 poz. 1568,
Dz.U. z 2002 Nr 153 poz. 1271) oraz w oparciu o Uchwa³ê Rady
Gminy Dopiewo Nr VIII/86/03 z 28 kwietnia 2003 r. o przyst¹-

2029

UCHWA£A Nr XXIII/206/04 RADY GMINY DOPIEWO

z dnia 26 kwietnia 2004 r.

w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów
budownictwa mieszkaniowego w miejscowo�ci D¹browa, rejon ulicy Wiejskiej, dzia³ka nr ewid. 280

pieniu do sporz¹dzenia miejscowego planu zagospodarowa-
nia przestrzennego w miejscowo�ci D¹browa, Rada Gminy
Dopiewo uchwala co nastêpuje:

§1. 1. Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego
terenu zabudowy mieszkaniowej w miejscowo�ci D¹browa,
rejon ulicy Wiejskiej, obejmuj¹cy dzia³kê nr ewid. 280
o powierzchni ok. 0,35 ha.

2. Granice obszaru planu, o którym mowa w ust. 1
okre�la rysunek planu w skali 1:1.000, stanowi¹cy za³¹cznik
do niniejszej uchwa³y.
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§2. Ilekroæ w dalszych przepisach mniejszej uchwa³y jest
mowa o:

1. planie - nale¿y przez to rozumieæ ustalenia planu, o którym
mowa w §1, ust. 1 uchwa³y, o ile z tre�ci przepisu nie
wynika inaczej,

2. uchwale - nale¿y przez to rozumieæ niniejsz¹ uchwa³ê Rady
Gminy Dopiewo, o ile z tre�ci przepisu nie wynika inaczej,

3. rysunku planu - nale¿y przez to rozumieæ rysunek planu na
mapie w skali 1:1.000 stanowi¹cy za³¹cznik graficzny do
niniejszej uchwa³y,

4. linii zabudowy - nale¿y przez to rozumieæ liniê jak¹ tworz¹
lica zewnêtrznych �cian budynków,

5. wska�nik intensywno�ci zabudowy - nale¿y przez to rozu-
mieæ stosunek powierzchni zainwestowanej obiektami
kubaturowymi do powierzchni terenu, wyra¿ony w pro-
centach,

6. dzia³alno�ci gospodarczej - nale¿y przez to rozumieæ dzia-
³alno�æ produkcyjn¹, us³ugow¹ i handlow¹, okre�lon¹
w przepisach odrêbnych i szczególnych,

7. uci¹¿liwo�ci dla �rodowiska - nale¿y przez to rozumieæ
zjawiska fizyczne lub stany utrudniaj¹ce ¿ycie albo dokucz-
liwe dla otaczaj¹cego �rodowiska, a zw³aszcza ha³as,
wibracje, zanieczyszczenie powietrza, gleby, wody i zanie-
czyszczenie odpadami.

§3. U¿yte w planie okre�lenia i nazewnictwo zosta³o zde-
finiowane miêdzy innymi w nastêpuj¹cych przepisach szcze-
gólnych i odrêbnych:

1. ustawa z 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz.U.
z 2000 r. Nr.71 poz. 838 z pó�n. zm.),

2. rozporz¹dzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej
z 2 marca 1999 r. w sprawie warunków technicznych,
jakim powinny odpowiadaæ drogi publiczne i ich usytu-
owanie (Dz.U. Nr 43 poz. 430),

3. ustawa z 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz.U. z 1994 r.
Nr 89 poz. 414 z pó�n. zm.),

4. rozporz¹dzenie Ministra Infrastruktury z 12 kwietnia
2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny
odpowiadaæ budynki i ich usytuowanie (Dz.U. Nr 75 poz.
690),

5. ustawa z 27 kwietnia 2001 r. Prawo Ochrony �rodowiska
(Dz.U. Nr 62 poz. 627),

6. rozporz¹dzenie Rady Ministrów z 24 wrze�nia 2002 r.
w sprawie okre�lenia rodzajów, przedsiêwziêæ mog¹cych
znacz¹co oddzia³ywaæ na �rodowisko szczegó³owych kry-
teriów; zwi¹zanych z kwalifikowaniem przedsiêwziêæ do
sporz¹dzenia raportu o oddzia³ywaniu na �rodowisko (Dz.U.
Nr 179 poz. 1490),

7. rozporz¹dzenie Ministra �rodowiska z 9 wrze�nia 2002 r.
w sprawie opracowañ ekofizjograficznych (Dz.U. Nr 155
poz. 1298),

8. ustawa z 3 lutego 1995 r. o ochronie gruntów rolnych
i le�nych (Dz.U. Nr 16 poz. 78 z pó�n. zm.),

9. ustawa z 27 kwietnia 2001 r. o odpadach (Dz.U. z 2001 Nr
62 poz. 628),

10. ustawa z 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (Dz.U. Nr 16
poz. 93 z pó�n. zm.).

§4. Przedmiotem ustaleñ planu s¹:

1. teren zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej oznaczony
na rysunku planu symbolem M,

2. teren ulicy dojazdowej - wewnêtrznej oznaczony na rysun-
ku planu symbolem KD,

3. linia rozgraniczaj¹ca tereny o ró¿nym przeznaczeniu pod-
stawowym,

4. linia zabudowy nieprzekraczalna,

5. zasady zagospodarowania terenu i warunki kszta³towania
zabudowy,

6. zasady obs³ugi w zakresie infrastruktury technicznej.

§5. Ustalenia ogólne

1. Zasady zagospodarowania terenu:

1) Adaptuje siê istniej¹c¹ zabudowê od strony ulicy Wiej-
skiej, dopuszcza siê jej rozbudowê i modernizacjê pod
warunkiem zachowania prawa budowlanego.

2) Od strony projektowanej ulicy dojazdowej - wewnêtrz-
nej sytuuje siê jeden budynek mieszkalny.

3) Gara¿ na samochód osobowy mo¿e byæ wbudowany
w budynek mieszkalny lub z nim zespolony.

4) Powierzchnia ca³kowitej zabudowy mo¿e wynosiæ mak-
symalnie 30% powierzchni dzia³ki.

5) Ustala siê, ¿e linia zabudowy nieprzekraczalna obowi¹-
zuje równolegle wzd³u¿ projektowanej ulicy dojazdo-
wej - wewnêtrznej od linii rozgraniczaj¹cej ulicy
w odleg³o�ci 6,0 m

6) Ustala siê warunek wyposa¿enia dzia³ki w urz¹dzenia
do czasowego gromadzenia odpadów komunalnych
i wywo¿enia ich zgodnie z gminnym planem gospodar-
ki odpadami.

7) Ogrodzenie dzia³ki musi odpowiadaæ przepisom prawa
budowlanego.

8) Nale¿y zachowaæ istniej¹c¹ zieleñ. Postuluje siê posa-
dzenie na dzia³ce, w szczególno�ci od strony ulicy
zieleni ozdobno - izolacyjn¹, co winno stanowiæ waru-
nek przy wydawaniu stosownej decyzji administracyj-
nej.

9) Powsta³e wszystkie drogi wewnêtrzne w wyniku doko-
nania podzia³u gruntu pozostan¹ drogami stanowi¹cy-
mi w³asno�æ w³a�ciciela gruntu. Uzbrojenie terenu
przez gminê mo¿e nast¹piæ po nieodp³atnym przeka-
zaniu dróg wewnêtrznych na rzecz gminy. Uchwalenie
miejscowego planu zagospodarowania przestrzenne-
go nie rodzi automatycznie, w pierwszej kolejno�ci,
obowi¹zku Gminy do realizacji na terenie opracowania
infrastruktury technicznej.

Poz. 2029
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10) Wszelkie prace na terenach zmeliorowanych nale¿y
uzgodniæ z miejscow¹ spó³k¹ wodn¹. W przypadku,
kiedy uszkodzenie urz¹dzeñ drenarskich zosta³o spo-
wodowane przez w³a�ciciela danej nieruchomo�ci,
zobowi¹zany jest on do ich naprawy na w³asny koszt.

11) W celu prawid³owego posadowienia budynku oraz
uzbrojenia podziemnego technicznego na terenie opra-
cowania planu, wystêpuj¹cy grunt rodzimy wymaga
rozpoznania geologicznego w zakresie no�no�ci grun-
tu oraz wystêpowania wody gruntowej i jej agresyw-
no�ci.

12) Dotyczy prac ziemnych: w przypadku odkrycia obiek-
tów archeologicznych przez ekipê budowlan¹ nale¿y
zgodnie z art. 22 i 24 ustawy z dnia 15.02.1962 r.
o ochronie dóbr kultury (Dz.U. z 1999 Nr 98 poz. 1150,
Dz.U. z 2000 Nr 120 poz. 1268, Dz.U. z 2002 Nr 25 poz.
253, Dz.U. z 2002 Nr 113 poz. 984) nale¿y zabezpieczyæ
znalezisko i zg³osiæ ten fakt do Dzia³u Ochrony Zabyt-
ków Archeologicznych - Muzeum Archeologicznego
w Poznaniu (Pa³ac Górków ul. Wodna 27, 61-681
Poznañ) lub do Wojewódzkiego Oddzia³u Ochrony
Zabytków w Poznaniu - Wielkopolskiego Wojewódz-
kiego Konserwatora Zabytków.

2. Zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej:

1) Na dzia³ce sytuuje siê jeden budynek mieszkalny jako
wolnostoj¹cy, do dwóch kondygnacji naziemnych
w tym poddasze u¿ytkowe, z dachem stromym
o nachyleniu 25o do 45o, krytym dachówk¹ lub mate-
ria³em dachówkopodobnym; maksymalna wysoko�æ
budynków 9,0 m.

2) Zakazuje siê:

a) na terenach objêtych planem budowy budynków
inwentarskich;

b) prowadzenia prac trwale naruszaj¹cych panuj¹ce
na obszarze objêtym planem i w jego s¹siedztwie
stosunki gruntowo-wodne;

c) na terenie objêtym planem zakazuje siê lokalizacji
obiektów (zgodnie z rozporz¹dzeniem Rady Mini-
strów z 24.09.2002 r. - Dz.U. Nr 179, poz. 1490
z 29.10.2002) mog¹cych znacz¹co oddzia³ywaæ na
�rodowisko oraz szczegó³owych kryteriów zwi¹za-
nych z kwalifikowaniem przedsiêwziêæ do sporz¹-
dzania raportu o oddzia³ywaniu na �rodowisko.

§6. Ustalenia szczegó³owe:

1M - Teren zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej,

2KD - Projektowana droga wewnêtrzna o szeroko�ci 10,0 m
w liniach rozgraniczaj¹cych. Na odcinku ulicy o kierunku
wschód - zachód w ramach obecnie uchwalonego planu
szeroko�æ ulicy wynosi 5,0 m jako uzupe³nienie istniej¹cej
ju¿ ulicy o szeroko�ci 5,0 m.

§7. Zasady obs³ugi w zakresie infrastruktury technicznej:

1. Zaopatrzenie w wodê z istniej¹cych i projektowanych
ruroci¹gów komunalnych przebiegaj¹cych w ulicach ist-
niej¹cych.

2. Odprowadzenie �cieków bytowych docelowo do projekto-
wanej komunalnej sieci kanalizacji sanitarnej. Do czasu
realizacji sieci kanalizacyjnej dopuszcza siê odprowadze-
nie �cieków do atestowanych zbiorników bezodp³ywo-
wych, okresowo opró¿nianych. Wprowadza siê obowi¹zek
pod³¹czenia obiektów do sieci kanalizacji sanitarnej
w terminie do trzech miesiêcy od uruchomienia kanalizacji
gminnej.

3. Zaopatrzenie w energiê elektryczn¹ - przewiduje siê budo-
wê kablowych linii niskiego napiêcia dla przy³¹czy budyn-
ków mieszkalnych oraz o�wietlenia ulic wg ustaleñ Rejonu
Dystrybucji Grupy Energetycznej ENEA S.A. w Opalenicy.
Instalacja skrzynek pomiarowych winna byæ w linii rozgra-
niczaj¹cej, poza pasmem drogi.

4. W zakresie ciep³ownictwa zaleca siê kot³ownie opalane
paliwem proekologicznym. Dopuszcza siê stosowanie paliw
sta³ych.

5. Zaopatrzenie w gaz z istniej¹cego gazoci¹gu �redniego
ci�nienia przebiegaj¹cego w ulicach istniej¹cych. Instala-
cja skrzynek pomiarowych winna byæ w linii rozgranicza-
j¹cej, poza pasmem drogi. Gazoci¹g �redniego ci�nienia
zapewnia dostawê gazu dla celów bytowych i grzewczych.

§8. Okre�la siê stawkê s³u¿¹c¹ naliczaniu jednorazowych
op³at, o jakich mowa w art. 36, ust. 3 ustawy z dnia 7 lipca
1994 r. o zagospodarowaniu przestrzennym w wysoko�ci
10%.

§9. Wykonanie niniejszej uchwa³y powierza siê Wójtowi
Gminy Dopiewo.

§10. Uchwa³a podlega og³oszeniu w Dzienniku Urzêdo-
wym Województwa Wielkopolskiego.

§11. Uchwa³a wchodzi w ¿ycie 14 dni po og³oszeniu
w Dzienniku Urzêdowym Województwa Wielkopolskiego.

Przewodnicz¹cy
Rady Gminy w Dopiewie

(�) Leszek Nowaczyk

Poz. 2029
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Na podstawie art. 26 ustawy z 7 lipca 1994 r. - o zagospo-
darowaniu przestrzennym (Dz.U. z 1999 r. Nr 15 poz. 139
z pó�n. zm.) w zwi¹zku z art. 85 ust. 2 ustawy z 27 marca
2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym
(Dz.U. z 2003 r. Nr 80, poz. 717), art. 18 ust. 2 pkt 5 ustawy
z 8 marca 1990 - o samorz¹dzie gminnym (Dz.U. z 2001 r. Nr
142 poz. 1591, Dz.U. z 2002 Nr 23 poz. 220, Dz.U. z 2002 Nr
62 poz. 558, Dz.U. z 2002 Nr 113 poz. 984, Dz.U. z 2002 Nr 214
poz. 1806, Dz.U. z 2003 Nr 80 poz. 717, Dz.U. z 2003 Nr 162
poz. 1568) oraz w oparciu o Uchwa³ê Nr XLVIII/421/02 Rady
Gminy Dopiewo z 28.01.2002 r., w sprawie przyst¹pienia do
sporz¹dzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego w Skórzewie, Rada Gminy Dopiewo uchwala
co nastêpuje:

§1. 1. Uchwala siê: �Miejscowy plan zagospodarowania
przestrzennego terenu w miejscowo�ci Skórzewo, rejon drogi
gminnej nr 325319P Skórzewo - D¹browa, dzia³ki nr ewid. 425/
4, 425/5, oraz czê�æ dzia³ek 425/6, 425/2, 425/3� o pow. ok.
14,87 ha.

2. Miejscowym planem zagospodarowania przestrzenne-
go, o którym mowa w ust. 1, s¹ ustalenia bêd¹ce tre�ci¹
niniejszej uchwa³y.

3. Integraln¹ czê�ci¹ planu jest rysunek planu, stanowi¹-
cy za³¹cznik graficzny do niniejszej uchwa³y.

ROZDZIA£ I

Ustalenia ogólne

§2. Ilekroæ w dalszych przepisach niniejszej uchwa³y jest
mowa o:

1) planie - nale¿y przez to rozumieæ ustalenia planu,
o których mowa w §1, ust. 2 uchwa³y, o ile z tre�ci przepisu
nie wynika inaczej,

2) uchwale - nale¿y przez to rozumieæ niniejsz¹ uchwa³ê Rady
Gminy Dopiewo, o ile z tre�ci przepisu nie wynika inaczej,

3) przepisach szczególnych i odrêbnych - nale¿y przez to
rozumieæ przepisy ustaw wraz z aktami wykonawczymi,

4) rysunku planu - nale¿y przez to rozumieæ rysunek planu na
mapie w skali 1:1.000 stanowi¹cy za³¹cznik graficzny do
niniejszej uchwa³y,

5) przeznaczeniu podstawowym - nale¿y przez to rozumieæ
takie przeznaczenie, które powinno przewa¿aæ na danym
obszarze, wyznaczonym liniami rozgraniczaj¹cymi,

6) funkcji terenu - synonim przeznaczenia podstawowego,
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UCHWA£A Nr XXIII/207/04 RADY GMINY DOPIEWO

z dnia 26 kwietnia 2004 r.

w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu w miejscowo�ci Skórzewo, rejon
drogi gminnej nr 325319P Skórzewo - D¹browa, dzia³ki nr ewid. 425/4, 425/5, oraz czê�æ dzia³ek 425/6, 425/2, 425/3

7) przeznaczeniu dopuszczalnym - nale¿y przez to rozumieæ
rodzaje przeznaczenia inne ni¿ podstawowe, które uzupe³-
niaj ¹ lub wzbogacaj ¹ przeznaczenie podstawowe,

8) funkcji dopuszczalnej - synonim przeznaczenia dopusz-
czalnego,

9) terenie - nale¿y przez to rozumieæ obszar o okre�lonym
rodzaju przeznaczenia podstawowego, wyznaczony na
rysunku planu liniami rozgraniczaj¹cymi,

10) linii zabudowy - nale¿y przez to rozumieæ liniê jak¹ tworz¹
lica �cian budynków,

11) wska�niku intensywno�ci zabudowy - nale¿y przez to
rozumieæ stosunek powierzchni zainwestowanej do po-
wierzchni terenu, wyra¿ony w procentach,

12) dzia³alno�ci gospodarczej � nale¿y przez to rozumieæ
nieuci¹¿liw¹ dzia³alno�æ us³ugow¹ i handlow¹, okre�lon¹
w przepisach odrêbnych i szczególnych,

13) uci¹¿liwo�ci dla �rodowiska � nale¿y przez to rozumieæ
zjawiska fizyczne lub stany utrudniaj¹ce ¿ycie albo dokucz-
liwe dla otaczaj¹cego �rodowiska, a zw³aszcza ha³as,
wibracje, zanieczyszczenie powietrza, gleby, wody i zanie-
czyszczenie odpadami.

§3. U¿yte w planie okre�lenia i nazewnictwo zosta³o zde-
finiowane miêdzy innymi w nastêpuj¹cych przepisach szcze-
gólnych i odrêbnych:

1. ustawa z 21 marca 1985 r. o drogach publicznych, (t.j.
Dz.U. z 2000 r. Nr 71, poz. 838, z pó�n. zm.),

2. ustawa z 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane, (t.j. Dz.U. z 2000
r. Nr 106, poz. 1157, z pó�n. zm.),

3. ustawa z 27 kwietnia 2001 r. Prawo Ochrony �rodowiska,
(t.j. Dz.U. z 2001, Nr 62, poz. 627),

4. ustawa z 9 listopada 2000 r. o dostêpie do informacji
o �rodowisku i jego ochronie oraz o ocenach oddzia³ywa-
nia na �rodowisko (Dz.U. Nr 109, poz. 1157 z pó�n. zm.),

5. ustawa z 3 lutego 1995 r. o ochronie gruntów rolnych
i le�nych (Dz.U z 1995 r. Nr 16, poz. 78, z pó�n. zm.),

6. ustawa z 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (Dz.U.
z 1964 r. Nr 16, poz. 93, z pó�n. zm.),

7. ustawa z 27 kwietnia 2001 r. o odpadach (Dz.U. Nr 62, poz.
628),

8. rozporz¹dzenie Ministra Infrastruktury z 12 kwietnia
2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny
odpowiadaæ budynki i ich usytuowanie, (Dz.U. Nr 33, poz.
270 z 13.02.2003 r.),
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9. rozporz¹dzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej
z 2 marca 1999 r. w sprawie warunków technicznych,
jakim powinny odpowiadaæ drogi publiczne i ich usytu-
owanie (Dz.U. Nr 43, poz. 430),

10. rozporz¹dzenie Rady Ministrów z 24.09.2002 r. w sprawie
okre�lenia rodzajów przedsiêwziêæ mog¹cych znacz¹co
oddzia³ywaæ na �rodowisko oraz szczegó³owych kryteriów
zwi¹zanych z kwalifikowaniem przedsiêwziêæ do sporz¹-
dzenia raportu o oddzia³ywaniu na �rodowisko (Dz.U. Nr
179, poz. 1490 z 29.10.2002 r.),

11. rozporz¹dzenie Ministra �rodowiska z 09.09.2002 r.
w sprawie opracowañ ekofizjograficznych (Dz.U. Nr 155,
poz. 1298 z 23.09.2002 r.),

12. ustawa z 13 wrze�nia 1996 r. o utrzymaniu czysto�ci
i porz¹dku w gminach (Dz.U. z 1996 r. Nr 132, poz. 622,
z pó�n. zm.).

§4. Przedmiot i zakres planu.

1. Przedmiotem planu jest ustalenie przeznaczenia i zasad
zagospodarowania terenu na obszarze objêtym planem.

2. Zakres planu wynika z Uchwa³y Nr XLVIII/421/02 z 28
stycznia 2002 r. Rady Gminy Dopiewo o przyst¹pieniu do
sporz¹dzenia zmiany miejscowego planu ogólnego zago-
spodarowania przestrzennego gminy Dopiewo w miejsco-
wo�ci Skórzewo, rejon drogi gminnej nr 325319P Skórze-
wo - D¹browa, dzia³ki nr ewid. 425/1, 425/2 i 425/3 (zmiany
numerów dzia³ek nast¹pi³y na skutek podzia³u dzia³ki 425/
1 na trzy dzia³ki o numerach 425/4, 425/5 i 425/6).

Zgodnie z wy¿ej wymienion¹ uchwa³¹, planem ustala siê:

1) przeznaczenie terenów oraz linie rozgraniczaj¹ce tereny
o ró¿nych funkcjach lub ró¿nych zasadach zagospodaro-
wania;

2) linie rozgraniczaj¹ce ulice, place oraz drogi publiczne wraz
z urz¹dzeniami pomocniczymi;

3) tereny przeznaczone dla realizacji celów publicznych oraz
linie rozgraniczaj¹ce te tereny;

4) zasady obs³ugi w zakresie infrastruktury technicznej oraz
linie rozgraniczaj¹ce tereny tej infrastruktury;

5) lokalne warunki, zasady i standardy kszta³towania zabudo-
wy oraz urz¹dzania terenu, w tym linie zabudowy i gaba-
ryty obiektów, a tak¿e maksymalne lub minimalne wska�-
niki intensywno�ci zabudowy;

6) zasady i warunki podzia³u terenów na dzia³ki budowlane;

7) szczególne warunki zagospodarowania terenów, w tym
zakaz zabudowy, wynikaj¹ce z potrzeb ochrony �rodowi-
ska przyrodniczego i kulturowego, prawid³owego gospo-
darowania zasobami przyrody oraz ochrony gruntów rol-
nych.

ROZDZIA£ II

Ustalenia szczegó³owe planu

§5. 1. Obszar objêty planem.

1) Planem objêto obszar o pow. ok. 14,87 ha.

2) Obszar, o którym mowa w pkt 1, po³o¿ony jest w miejsco-
wo�ci Skórzewo obejmuj¹cy dzia³ki nr ewid. 425/4, 425/5
oraz czê�æ dzia³ek 425/6, 425/2, 425/3.

2. Granice obszaru objêtego planem.

Granice obszaru objêtego planem przedstawiono na ry-
sunku planu.

§6. 1. Ustalenie przeznaczenia terenów oraz linii rozgrani-
czaj¹cych tereny o ró¿nych funkcjach lub ró¿nych zasadach
zagospodarowania.

1) Na obszarze objêtym planem ustala siê przeznaczenie
podstawowe:

a) teren zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej ozna-
czony na rysunku planu symbolem MN;

b) teren us³ug oznaczony na rysunku planu symbolem U
obejmuj¹cy us³ugi sportu i rekreacji, hotelarskie, o�wia-
ty, komunalne, tereny parkingowe i zieleni izolacyjnej;

c) drogi lokalne wewnêtrzne oznaczone na rysunku planu
symbolem KL;

d) drogi gminne oznaczone na rysunku planu symbolem
KGL;

e) drogi wewnêtrzne oznaczone na rysunku planu sym-
bolem KD;

f) tereny urz¹dzeñ elektroenergetycznych, oznaczone na
rysunku planu symbolem EE;

2) Na terenach zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej
ustala siê przeznaczenie dopuszczalne, dzia³alno�æ us³u-
gow¹ w rozumieniu §2 pkt 7 i 12, pod warunkiem nie
przekraczania na granicy nieruchomo�ci dopuszczalnych
warto�ci uci¹¿liwo�ci, okre�lonych w przepisach szczegól-
nych i odrêbnych.

3) Linie rozgraniczaj¹ce tereny o ró¿nych funkcjach lub ró¿-
nych zasadach zagospodarowania stanowi linia ci¹g³a na
rysunku planu.

2. Linie rozgraniczaj¹ce drogi lokalne, wewnêtrzne i pu-
bliczne wraz z urz¹dzeniami pomocniczymi.

1) Linie rozgraniczaj¹ce dróg wewnêtrznych oraz dróg pu-
blicznych przedstawiono na rysunku planu.

2) Na obszarze objêtym planem wyznacza siê:

a) drogi wewnêtrzne, oznaczone na rysunku symbolem
KD, dla których ustala siê:

- szeroko�æ w liniach rozgraniczaj¹cych: 10,0 m,
zgodnie z rysunkiem planu;

- min. szeroko�æ jezdni: 6,0 m;

- przy projektowaniu oraz realizacji nawierzchni za-
chowaæ spadki pod³u¿ne i poprzeczne w oparciu
o przepisy odrêbne i szczególne, a tak¿e Polskie
Normy;

- zapewnienie ci¹g³o�ci odwodnienia zjazdu wzd³u¿
ulicy;
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- dopuszcza siê realizacjê, w liniach rozgraniczaj¹-
cych ulicy, chodnika o szeroko�ci min. 2,0 m;

b) drogi lokalne wewnêtrzne KL, dla których ustala siê:

- szeroko�æ w liniach rozgraniczaj¹cych: 12,0 m,
zgodnie z rysunkiem planu,

- min. szeroko�æ jezdni: 6,0 m, z dwustronnym chod-
nikiem,

- przy projektowaniu oraz realizacji nawierzchni za-
chowaæ spadki pod³u¿ne i poprzeczne w oparciu o
przepisy odrêbne i szczególne, a tak¿e Polskie
Normy,

- zapewnienie ci¹g³o�ci odwodnienia zjazdu wzd³u¿
ulic;

- dopuszcza siê realizacjê, w liniach rozgraniczaj¹-
cych ulicy, chodnika o szer. min. 2,0 m;

- dopuszcza siê wyznaczenie, w liniach rozgranicza-
j¹cych ulicy, �cie¿ki rowerowej.

3. Tereny przeznaczone dla realizacji celów publicznych
oraz linie rozgraniczaj¹ce te tereny. Na terenie objêtym pla-
nem wydziela siê: drogi lokalne wewnêtrzne bêd¹ce terenami
publicznymi oznaczone na rysunku planu symbolem KL oraz
drogi wewnêtrzne, oznaczone na rysunku planu symbolem
KD. Linie rozgraniczaj¹ce dróg stanowi¹ linie rozgraniczaj¹ce
terenów przeznaczonych dla realizacji celów publicznych.

4. Zasady obs³ugi w zakresie infrastruktury technicznej
oraz linie rozgraniczaj¹ce tereny tej infrastruktury. Ustala siê
realizacjê infrastruktury technicznej w liniach rozgraniczaj¹-
cych dróg, przy zachowaniu przepisów odrêbnych i szczegól-
nych. Polskich Norm oraz nastêpuj¹cych warunków:

a) kanalizacja sanitarna: zgodnie z gminnym programem
kanalizacji sanitarnej do istniej¹cego uk³adu sieci kanali-
zacyjnej w Skórzewie i dalej do istniej¹cej oczyszczalni
�cieków w Skórzewie; do czasu realizacji sieci kanalizacji
sanitarnej dopuszcza siê korzystanie ze szczelnych zbior-
ników bezodp³ywowych, przy zachowaniu przepisów od-
rêbnych i szczególnych;

b) kanalizacja deszczowa: ustala siê powierzchniowe odpro-
wadzenie wód deszczowych wzd³u¿ uk³adu projektowane-
go komunikacyjnego; zakazuje siê powierzchniowego od-
prowadzania wód deszczowych poza granice nieruchomo-
�ci;

c) zaopatrzenie w wodê, w tym do celów przeciwpo¿aro-
wych: z istniej¹cej sieci wodoci¹gowej;

d) urz¹dzenia elektroenergetyczne: z projektowanych stacji
transformatorowych zlokalizowanych na terenach ozna-
czonych na rysunku planu symbolem EE; plan dopuszcza
mo¿liwo�æ zmiany lokalizacji terenu EE w liniach rozgra-
niczaj¹cych zabudowy MN, U;

e) zaopatrzenie w gaz: z istniej¹cej sieci gazowej;

f) gospodarka cieplna - do celów grzewczych dopuszcza siê
stosowanie paliw sta³ych przy wykorzystaniu kot³ów ni-
skoemisyjnych oraz rozwi¹zañ ekologicznych (gaz, olej

opa³owy, energia elektryczna). Dopuszcza siê stosowanie
paliw sta³ych.

g) inne elementy uzbrojenia: na warunkach okre�lonych
w przepisach odrêbnych i szczególnych.

5. Lokalne warunki, zasady i standardy kszta³towania
zabudowy oraz urz¹dzania terenu, w tym linie zabudowy
i gabaryty obiektów, a tak¿e maksymalne i minimalne wska�-
niki intensywno�ci zabudowy.

1) Na terenie oznaczonym symbolem MN, zabudowê nale¿y
kszta³towaæ w sposób zapewniaj¹cy zachowanie przepi-
sów odrêbnych i szczególnych, Polskich Norm oraz nastê-
puj¹cych warunków:

a) budynki mieszkalne wolnostoj¹ce do wysoko�ci II kon-
dygnacji wraz z poddaszem u¿ytkowym o maksymal-
nej wysoko�ci 9,0 m;

b) dach spadzisty dwu lub wielospadowy o k¹cie nachy-
lenia od 25° - 45°, pokrycie z dachówki lub materia³ów
dachówko-podobnych;

c) ustala siê nieprzekraczaln¹ liniê zabudowy: 12,0 m od
linii rozgraniczaj¹cych drogi powiatowej KDP32201
Skórzewo-D¹brówka;

d) ustala siê nieprzekraczaln¹ liniê zabudowy: 10,0 m od
linii rozgraniczaj¹cych drogi gminnej lokalnej KGL
Skórzewo-D¹browa;

e) ustala siê nieprzekraczaln¹ liniê zabudowy: 7,0 m od
linii rozgraniczaj¹cych od projektowanych dróg lokal-
nych wewnêtrznych KL;

f) ustala siê nieprzekraczaln¹ liniê zabudowy: 5,0 m od
linii rozgraniczaj¹cych dróg wewnêtrznych KD;

g) wska�nik intensywno�ci zabudowy: do 35% powierzchni
dzia³ki;

h) dopuszcza siê realizacjê gara¿y wbudowanych lub
przybudowanych do budynku mieszkalnego;

i) dopuszcza siê realizacjê gara¿y wolnostoj¹cych w stre-
fach zabudowy danego obszaru, w sposób nie kolidu-
j¹cy dla u¿ytkowników terenów s¹siednich;

j) powierzchnia zabudowy gara¿y wolnostoj¹cych lub
przybudowanych mo¿e wynosiæ maksymalnie 40 m2,
o wysoko�ci pomieszczenia nie wiêkszej ni¿ 3,0 m;

k) lokalizacja projektowanej zabudowy mieszkaniowej nie
mo¿e ograniczaæ funkcjonowania terenów rolniczych
przylegaj¹cych bezpo�rednio do terenów zabudowy
mieszkaniowej oraz nie mo¿e wp³ywaæ na stosowanie
odpowiednich �rodków i metod uprawy ziemi.

2) Na terenie us³ug oznaczonym symbolem U, zabudowê
nale¿y kszta³towaæ w sposób zapewniaj¹cy zachowanie
przepisów odrêbnych i szczególnych, Polskich Norm oraz
nastêpuj¹cych warunków:

a) obiekty sportowe - boisko g³ówne do pi³ki no¿nej
powinno posiadaæ minimalny wymiar umo¿liwiaj¹cy
rozgrywki ligowe;
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b) na obszarze us³ug sportu dopuszcza siê lokalizacjê
urz¹dzeñ zwi¹zanych z uprawianiem i ogl¹daniem
zawodów sportowych: trybuny, o�wietlenie oraz inne
urz¹dzenia zwi¹zane z imprezami sportowymi;

c) przewiduje siê realizacjê budynku s³u¿¹cego jako za-
plecze gospodarczo - sanitarne dla zawodników i osób
obs³uguj¹cych imprezy sportowe;

d) dopuszcza siê zabudowê us³ugowo-handlow¹ (ma³a
gastronomia, szalety publiczne);

e) dopuszcza siê realizacjê obiektów zwi¹zanych z o�wiat¹
- szko³a, przedszkole, �wietlica,

f) przewiduje siê poszerzenie o us³ugi hotelarskie klasy
turystycznej o wielko�ci do 50 miejsc noclegowych
oraz alternatywnie przewiduje siê realizacjê zespo³u
basenów k¹pielowych i p³ywalni,

g) ustala siê obs³ugê komunikacyjn¹ z drogi gminnej
lokalnej KGL i drogi wewnêtrznej lokalnej KL;

h) przewiduje siê równie¿ realizacjê us³ug komunalnych
zwi¹zanych z zadaniami w³asnymi gminy,

i) ustala siê konieczno�æ zapewnienia miejsc postojo-
wych w obszarze terenu U przy zachowaniu nastêpu-
j¹cych warunków:

- konstrukcja nawierzchni stanowisk postojowych po-
winna charakteryzowaæ siê odpowiedni¹ no�no�ci¹
i trwa³o�ci¹;

- stanowiska postojowe wykonaæ zgodnie z przepisa-
mi szczególnymi i odrêbnymi oraz Polskimi Norma-
mi,

j) dopuszcza siê podzia³ terenu oznaczonego symbolem
U na dzia³ki o wielko�ci dostosowanej do realizowa-
nych funkcji okre�lonych w pkt 2, ppkt a do i.

6. Zasady i warunki podzia³u terenu na dzia³ki budowla-
ne.

1) Na terenie zabudowy mieszkaniowej oznaczonej symbo-
lem MN ustala siê podzia³y zgodnie z rysunkiem planu.

2) Dopuszcza siê zmiany powierzchni i uk³adu granic poka-
zanych na rysunku planu, jednak powsta³e po podziale
nieruchomo�ci:

a) nie mog¹ byæ mniejsze ni¿ 600 m2;

b) musz¹ mieæ zapewniony dostêp do dróg;

c) granice dzia³ek bêd¹ prowadzone pod k¹tem prostym
lub zbli¿onym do prostego w stosunku do linii rozgra-
niczaj¹cych dróg.

3) Dopuszcza siê, o ile zajdzie taka potrzeba, ³¹czenie dzia³ek
i realizacjê na nich jednego budynku mieszkalnego
i us³ugowego oraz us³ug o�wiaty, pod warunkiem, ¿e bêd¹
zachowane warunki okre�lone w przepisach szczególnych
i odrêbnych oraz ustaleniach planu.

7. Szczególne warunki zagospodarowania terenu, w tym
zakaz zabudowy, wynikaj¹cy z potrzeb ochrony �rodowiska

przyrodniczego i kulturowego, prawid³owego gospodarowa-
nia zasobami przyrody oraz ochrony gruntów rolnych.

1) Obs³ugê komunikacyjn¹ ustala siê z powiatowej KDP32201
Skórzewo-D¹brówka i drogi gminnej lokalnej KGL Skórze-
wo-D¹browa oraz drogi lokalnej wewnêtrznej KL i dróg
wewnêtrznych KD, przy czym dla zjazdów ustala siê:

a) w³¹czenie z dróg pod k¹tem prostym lub zbli¿onym do
prostego;

b) zachowanie minimalnych, przewidzianych w przepi-
sach szeroko�ci utwardzonych zjazdów;

c) zapewnienie ci¹g³o�ci odwodnienia zjazdów wzd³u¿
dróg.

2) Dopuszcza siê zmianê sposobu u¿ytkowania obiektów lub
ich czê�ci z funkcji podstawowej na dopuszczaln¹, przy
zachowaniu warunków okre�lonych w uchwale oraz prze-
pisów szczególnych i odrêbnych.

3) Na dzia³kach, na których bêdzie prowadzona dzia³alno�æ
us³ugowa, ustala siê, ¿e w ramach nieruchomo�ci nale¿y
przewidzieæ miejsca postojowe dla przyjezdnych.

4) Na ca³ym obszarze planu ustala siê wyposa¿anie nieru-
chomo�ci w urz¹dzenia s³u¿¹ce do gromadzenia odpadów
komunalnych; unieszkodliwianie lub usuwanie wszelkiego
rodzaju odpadów z terenu nieruchomo�ci winno odbywaæ
siê na zasadach okre�lonych w przepisach odrêbnych
i szczególnych.

5) Nale¿y zapobiegaæ i przeciwdzia³aæ zmianom powierzchni
ziemi. W tym celu nale¿y nie dopuszczaæ do niszczenia lub
uszkadzania powierzchni ziemi, gleby i rze�by terenu,
przez niekorzystne przekszta³canie ich budowy oraz nie-
w³a�ciwe sk³adowanie odpadów i odprowadzanie �cie-
ków.

6) Wszelkie prace na terenach zmeliorowanych nale¿y uzgod-
niæ z miejscow¹ spó³k¹ wodn¹. W przypadku, kiedy uszko-
dzenie urz¹dzeñ drenarskich zosta³o spowodowane przez
w³a�ciciela danej nieruchomo�ci, zobowi¹zany jest on do
ich naprawy na w³asny koszt.

7) Powsta³e wszystkie drogi wewnêtrzne w wyniku dokona-
nia podzia³u gruntu pozostan¹ drogami stanowi¹cymi
w³asno�æ w³a�ciciela gruntu. Uzbrojenie terenu przez gminê
mo¿e nast¹piæ po nieodp³atnym przekazaniu dróg we-
wnêtrznych na rzecz gminy. Uchwalenie miejscowego
planu zagospodarowania przestrzennego nie rodzi auto-
matycznie, w pierwszej kolejno�ci, obowi¹zku Gminy do
realizacji na terenie opracowania infrastruktury technicz-
nej.

8) Dotyczy prac ziemnych: w razie przypadkowego odkrycia
obiektów archeologicznych przez ekipê budowlan¹ nale¿y,
zgodnie z art. 22 i 24 ustawy z dnia 15 lutego 1962 r.
o ochronie dóbr kultury (tekst jednolity Dz.U. Nr 98
z 1999 r., poz. 1150) zabezpieczyæ znalezisko i zg³osiæ ten
fakt do Dzia³u Ochrony Zabytków Archeologicznych
Muzeum Archeologicznego w Poznaniu (Pa³ac Górków,
ul. Wodna 27, 61-781 Poznañ) lub do Wojewódzkiego
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Oddzia³u S³u¿by Ochrony Zabytków w Poznaniu - Wielko-
polskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków.

9) W celu prawid³owego posadowienia budynków oraz uzbro-
jenia technicznego podziemnego na terenie opracowania
planu, wystêpuj¹cy grunt rodzimy wymaga rozpoznania
geologicznego w zakresie no�no�ci gruntów oraz wystê-
powania wody gruntowej i jej agresywno�ci.

10) Zakazuje siê:

a) na terenach objêtych planem budowy budynków in-
wentarskich;

b) prowadzenia prac trwale naruszaj¹cych panuj¹ce na
obszarze objêtym planem i w jego s¹siedztwie stosun-
ki gruntowo-wodne;

c) lokalizacji inwestycji i obiektów szkodliwych dla �rodo-
wiska oraz inwestycji zaliczanych do mog¹cych pogor-
szyæ stan �rodowiska, wymienianych w przepisach
szczególnych i odrêbnych.

11) Uci¹¿liwo�ci dla �rodowiska zwi¹zane z prowadzon¹ na
terenie poszczególnych nieruchomo�ci dzia³alno�ci¹ us³u-
gow¹, a powodowane przez ha³as, wibracje, zak³ócenia
elektroenergetyczne i promieniowanie, nie mog¹ wykra-
czaæ poza granice nieruchomo�ci.

ROZDZIA£ III

Przepisy koñcowe

§7. Plan zachowuje wa¿no�æ, je�li:

1. Nast¹pi zmiana lub nowelizacja któregokolwiek z wymie-
nionych w §3 przepisów odrêbnych lub szczególnych,
chyba ¿e z ich tre�ci bêdzie wynika³ obowi¹zek dokonania
zmiany planu.

2. Nast¹pi zmiana wymienionych w planie numerów ewi-
dencyjnych dzia³ek.

§9. Ustala siê stawkê procentow¹, s³u¿¹c¹ naliczeniu jed-
norazowej op³aty od wzrostu warto�ci nieruchomo�ci, o któ-
rej mowa w art. 36 ust. 3 ustawy o zagospodarowaniu
przestrzennym w wysoko�ci 10%.

§10. Wykonanie uchwa³y powierza siê Wójtowi Gminy
Dopiewo.

§11. Uchwa³a wchodzi w ¿ycie 14 dni po og³oszeniu
w Dzienniku Urzêdowym Województwa Wielkopolskiego.

Przewodnicz¹cy
Rady Gminy w Dopiewo

(�) Leszek Nowaczyk

Poz. 2030, 2031

Na podstawie art. 40 ust. 2 i art. 41 ust. 1 ustawy z dnia
8 marca 1990 r. o samorz¹dzie gminnym (tekst jednolity Dz.U
z 2001 r. Nr 142, poz. 1591; zmiany: Dz.U. z 2002 r. Nr 23, poz.
220; Nr 62, poz. 558; Nr 113, poz. 984; Nr 153, poz. 1271; Nr
214, poz. 1806, Dz.U. z 2003 r. Nr 80, poz. 717; Nr 162 poz.
1568) oraz art. 20 ust. 4 ustawy z dnia 28 listopada 2003 r.
o �wiadczeniach rodzinnych (Dz.U. z 2003 r. Nr 228, poz. 2255;
zmiany: Dz.U. z 2004 r. Nr 35, poz. 305 i Nr 64, poz. 593), Rada
Miejska uchwala, co nastêpuje:

§1. W §5 ust. 1 Statutu O�rodka Pomocy Spo³ecznej
w Mi³os³awiu dodaje siê punkt 9 o nastêpuj¹cym brzmieniu:

2031

UCHWA£A Nr XVI/87/04 RADY MIEJSKIEJ W MI£OS£AWIU

z dnia 27 kwietnia 2004 r.

w sprawie zmian w Statucie O�rodka Pomocy Spo³ecznej w Mi³os³awiu

�9) pracownik ds. �wiadczeñ rodzinnych�.

§2. Wykonanie uchwa³y powierza siê Burmistrzowi Gmi-
ny.

§3. Uchwa³a wchodzi w ¿ycie po up³ywie 14 dni od dnia
og³oszenia w Dzienniku Urzêdowym Województwa Wielko-
polskiego.

Przewodnicz¹cy
Rady Miejskiej

(�) in¿. Jaros³aw Sobczak
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Na podstawie art. 40 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca
1990 r. o samorz¹dzie gminnym (tekst jednolity Dz.U.
z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z pó�niejszymi zmianami)
w zwi¹zku z art. 40 ust. 8 ustawy z dnia 21 marca 1985 r.
o drogach publicznych (tekst jednolity z 2000 r. Dz.U. Nr 71,
poz. 833 z pó�niejszymi zmianami) Rada Gminy uchwala, co
nastêpuje:

§1. Ustala siê nastêpuj¹ce stawki op³at dziennych za
zajêcie pasa drogowego na cele niezwi¹zane z budow¹,
przebudow¹, remontem, utrzymaniem i ochron¹ dróg gmin-
nych:

1) za prowadzenie robót w pasie drogowym za zajêcie 1 m2

powierzchni jezdni:

a) przy zajêciu jezdni do 20% szeroko�ci w³¹cznie -
0,50 z³,

b) przy zajêciu jezdni pow.20% do 50% szeroko�ci w³¹cz-
nie - 1,00 z³,

c) przy zajêciu jezdni pow.50% do ca³kowitego zajêcia
jezdni - 2,00 z³,

2) za prowadzenie robót na poboczach, chodnikach, placach,
zatokach postojowych i autobusowych za zajêcie 1 m2 -
1,00 z³,

3) za prowadzenie robót na pozosta³ych elementach pasa
drogowego (rowy, pasy zieleni) za zajêcie 1 m2 - 0,50 z³.

§2. Ustala siê nastêpuj¹ce stawki op³at dziennych za
zajêcie pasa drogowego w celu umieszczenia obiektów bu-
dowlanych niezwi¹zanych z potrzebami zarz¹dzania drogami
lub potrzebami ruchu drogowego oraz reklamy

1) za 1 m2 rzutu poziomego obiektu handlowego lub us³ugo-
wego;

a) poza terenem zabudowanym - 0,50 z³,

b) w terenie zabudowanym - 0,50 z³,

2) za 1 m2 rzutu poziomego innych obiektów - 0,50 z³

3) za 1 m2 powierzchni reklamy - 0,50 z³.

2032

UCHWA£A Nr XII/80/2004 RADY GMINY MIEDZICHOWO

z dnia 28 kwietnia 2004 r.

w sprawie ustalenia stawek op³at za zajmowanie pasa drogowego dróg gminnych, dla których zarz¹dc¹
jest Gmina Miedzichowo, na cele niezwi¹zane z potrzebami zarz¹dzania drogami lub potrzebami ruchu

§3. Przez dzieñ zajêcia pasa drogowego, o którym mowa
w §1 i 2 rozumie siê równie¿ zajêcie pasa drogowego trwaj¹ce
krócej ni¿ 24 godziny.

§4. Ustala siê nastêpuj¹ce stawki op³at rocznych za umiesz-
czenie w pasie drogowym infrastruktury technicznej niezwi¹-
zanych z potrzebami zarz¹dzania drogami lub potrzebami
ruchu drogowego za zajêcie 1 m2 powierzchni rzut poziomy
urz¹dzeñ:

1) za obszarem zabudowanym - 2,00 z³.

2) w obszarze zabudowanym - 3,00 z³.

3) na obiekcie mostowym - 3,00 z³.

§5. Ustala siê nastêpuj¹ce stawki za zajêcie pasa drogo-
wego na prawach wy³¹czno�ci w celach innych ni¿ okre�lone
w §1,§2 i §4.

1) za zajêcie 1 m2 powierzchni jezdni:

a) przy zajêciu jezdni do 20% szeroko�ci w³¹cznie -
0,50 z³

b) przy zajêciu pow.20% do 50% szeroko�ci w³¹cznie -
1,00 z³

c) przy zajêciu jezdni pow.50% do ca³kowitego zajêcia
jezdni - 2,00 z³

2) za zajêcie 1 m2 poboczy, chodników, placów, zatok posto-
jowych i autobusowych - 1,00 z³.

3) za zajêcie 1 m2 pozosta³ych elementów pasa drogowego
(rowy, pasy zieleni) - 0,50 z³.

§6. Wykonanie uchwa³y powierza siê Wójtowi Gminy
Miedzichowo.

§7. Uchwa³a wchodzi w ¿ycie po up³ywie 14 dni od dnia
og³oszenia w Dzienniku Urzêdowym Województwa Wielko-
polskiego.

Przewodnicz¹cy
Rady Gminy

(�) Krzysztof Górny

Poz. 2032
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Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 7, art. 35 ust. 1 i 3 oraz art.
48 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorz¹dzie
gminnym (Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, z 2002 r. Nr 23,
poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271,
Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 80, poz. 717 i Nr 162, poz. 1568),
Rada Gminy Kaczory uchwala, co nastêpuje:

§1. Nadaje siê statuty so³ectwom Gminy Kaczory w brzmie-
niu za³¹czników Nr 1 - 12 do niniejszej uchwa³y.

§2. Wykonanie uchwa³y powierza siê Wójtowi Gminy
Kaczory.

2033

UCHWA£A Nr XIV/79/2004 RADY GMINY KACZORY

z dnia 13 maja 2004 r.

w sprawie nadania statutów so³ectwom Gminy Kaczory

§3. Traci moc uchwa³a Nr 22/90 Rady Gminy w Kaczorach
z dnia 21 listopada 1990 r. w sprawie nadania statutu so³ec-
twom.

§4. Uchwa³a wchodzi w ¿ycie po up³ywie 14 dni od dnia
og³oszenia w Dzienniku Urzêdowym Województwa Wielko-
polskiego, z wyj¹tkiem art. 19 ust. 1 Statutu, który wejdzie
w ¿ycie od nowej kadencji.

Przewodnicz¹cy
Rady Gminy

(�) mgr in¿. Stefan Kowal

Poz. 2033

ROZDZIA£ I

Postanowienia ogólne

§1. So³ectwo Brodna stanowi jednostkê pomocnicz¹ Gmi-
ny Kaczory.

§2. Terenem dzia³ania so³ectwa jest wie� Brodna.

§3. Siedzib¹ organów so³ectwa jest wie� Brodna.

§4. Organy so³ectwa dzia³aj¹ zgodnie z przepisami prawa,
a w szczególno�ci:

1) ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorz¹dzie gminnym,

2) statutu Gminy Kaczory,

3) przepisami niniejszego statutu.

§5. Przez u¿yte w statucie pojêcia nale¿y rozumieæ:

1) gmina - Gminê Kaczory,

2) so³ectwo - jednostkê pomocnicz¹ okre�lon¹ w §1 statutu,

3) zebranie wiejskie - organ uchwa³odawczy so³ectwa,

4) so³tys - organ wykonawczy so³ectwa,

5) statut - statut so³ectwa,

6) rada - Radê Gminy Kaczory,

7) wójt - Wójta Gminy Kaczory.

Za³¹cznik Nr 1
do Uchwa³y Nr XIV/79/2004

Rady Gminy Kaczory
z dnia 13 maja 2004 r.

STATUT SO£ECTWA BRODNA

8) urz¹d - Urz¹d Gminy Kaczory.

ROZDZIA£ II

Zakres dzia³ania

§6. Do zakresu dzia³ania so³ectwa nale¿¹ wszystkie spra-
wy publiczne o znaczeniu lokalnym, nie zastrze¿one ustawami
oraz statutem gminy na rzecz innych podmiotów, a w szcze-
gólno�ci:

1) konsultowanie, na wniosek organów gminy, spraw pod-
legaj¹cych regulacji w drodze aktów prawa miejscowego;

2) opiniowanie projektów uchwa³ rady w sprawach o podsta-
wowym znaczeniu dla mieszkañców so³ectwa, jak równie¿
w innych sprawach, w jakich o opiniê wyst¹pi³a rada;

3) wystêpowanie do rady o rozpatrzenie spraw publicznych
so³ectwa lub jego czê�ci, których za³atwienie wykracza
poza mo¿liwo�ci so³ectwa;

4) wspó³dzia³anie z w³a�ciwymi organami w zakresie pomo-
cy spo³ecznej, o�wiaty, kultury, kultury fizycznej, porz¹dku
publicznego i ochrony przeciwpo¿arowej;

5) zarz¹dzanie wydzielonym mieniem komunalnym w celu
jego w³a�ciwego wykorzystania i dysponowanie dochoda-
mi z tego tytu³u;

6) organizowanie prac spo³ecznie u¿ytecznych;
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7) dbanie o stan �rodowiska naturalnego, przeprowadzanie
akcji i konkursów maj¹cych na celu poprawê stanu sani-
tarnego, porz¹dku i estetyki wsi;

8) kszta³towanie zasad wspó³¿ycia spo³ecznego;

9) organizowanie pomocy s¹siedzkiej;

10) wspó³dzia³anie z s¹siednimi so³ectwami.

ROZDZIA£ III

Organy

§7. 1. Organami so³ectwa s¹:

1) zebranie wiejskie, zwane dalej �zebraniem�;

2) so³tys.

§8. 1. Zebranie podejmuje rozstrzygniêcia w formie
uchwa³, w drodze g³osowania.

2. Podjêcie uchwa³y zebrania odnotowuje siê w protoko-
le z zebrania.

§9. 1. Prawo do udzia³u w zebraniu maj¹ mieszkañcy
so³ectwa stale zamieszkuj¹cy na jego terenie i posiadaj¹cy
czynne prawo wyborcze, zwani dalej �uprawnionymi�.

2. W przypadku, gdy przewodnicz¹cy zebrania powe�mie
w¹tpliwo�æ - czy dana osoba przyby³a na zebranie - jest
uprawniona do brania w nim udzia³u, mo¿e za¿¹daæ okazania
dokumentu stwierdzaj¹cego to¿samo�æ lub udzielenia ust-
nych wyja�nieñ.

3. Uprawnionym do udzia³u w zebraniu przys³uguj¹ na-
stêpuj¹ce prawa:

1) inicjatywy uchwa³odawczej;

2) udzia³u w dyskusji w sprawach objêtych porz¹dkiem ob-
rad;

3) udzia³u w g³osowaniach;

4) zg³aszania kandydatów i kandydowania na stanowiska
w wybieralnych organach so³ectwa.

§10. Do zadañ zebrania nale¿y w szczególno�ci:

1) wybór i odwo³anie so³tysa i rady so³eckiej lub poszczegól-
nych jej cz³onków;

2) inicjowanie wspólnych przedsiêwziêæ na rzecz spo³eczno-
�ci wiejskiej;

3) decydowanie o sposobie korzystania z mienia gminnego
bêd¹cego w u¿ytkowaniu so³ectwa;

4) podejmowanie wspólnych przedsiêwziêæ z innymi so³ec-
twami;

5) wspó³dzia³anie z organizacjami samorz¹dowymi, stowa-
rzyszeniami bran¿owymi rolników oraz innymi organiza-
cjami i instytucjami prowadz¹cymi dzia³alno�æ na wsi;

6) wystêpowanie z inicjatyw¹ uchwa³odawcz¹ do rady we
wszystkich sprawach dotycz¹cych spo³eczno�ci lokalnej;

7) wyra¿anie opinii w sprawach dotycz¹cych so³ectwa podej-
mowanych przez radê i wójta, a w szczególno�ci w zakre-
sie:

a) zmiany granic i zniesienia so³ectwa,

b) planu przestrzennego zagospodarowania,

c) przepisów prawa miejscowego dotycz¹cych so³ectwa,

d) czê�ci bud¿etu dotycz¹cej so³ectwa;

8) przyjmowanie rocznych sprawozdañ z dzia³alno�ci mery-
torycznej i finansowej prowadzonej przez so³tysa;

9) uchwalanie so³eckich programów dzia³ania.

§11. 1. Zebranie zwo³uje so³tys z w³asnej inicjatywy, na
wniosek co najmniej 1/5 uprawnionych lub wójta.

2. Zebranie zwo³uje wójt w przypadku, gdy so³tys
w terminie 7 dni nie zwo³a zebrania na wniosek uprawnionych
mieszkañców.

3. Zawiadomienie o zwo³aniu zebrania powinno zawieraæ
w szczególno�ci:

1) informacjê na czyj wniosek zebranie jest organizowane;

2) okre�lenie daty, godziny i miejsca zebrania;

3) podanie proponowanego porz¹dku obrad;

4) przedmiot proponowanych do podjêcia uchwa³.

4. Zebranie odbywa siê w miarê potrzeb, jednak co
najmniej raz w roku.

§12. 1. Zebranie otwiera so³tys.

2. Obradom zebrania przewodniczy osoba wybrana przez
zebranie.

3. Porz¹dek obrad ustala zebranie na podstawie projektu
przed³o¿onego przez so³tysa lub wójta.

4. W celu udzielenia so³tysowi sta³ej pomocy w przygo-
towywaniu materia³ów i organizacji zebrañ oraz protoko³owa-
nia zebrañ, wójt wyznacza pracownika urzêdu do kontaktów
z so³ectwem.

5. So³tys ka¿dorazowo obowi¹zany jest powiadomiæ wójta
o planowanym terminie zebrania co najmniej na 7 dni przed
terminem jego zwo³ania.

§13. 1. Zebranie jest wa¿ne, gdy mieszkañcy zawiado-
mieni zostali w sposób zwyczajowo przyjêty w so³ectwie, co
najmniej 7 dni przed wyznaczonym terminem (chyba, ¿e cel
zwo³ania zebrania uzasadnia przyjêcie krótszego terminu
i bierze w nim udzia³ co najmniej 5% uprawnionych).

§14. 1. Uchwa³y zebrania zapadaj¹ zwyk³¹ wiêkszo�ci¹
g³osów w g³osowaniu jawnym.

2. W przypadku równej liczby g³osów rozstrzyga glos
przewodnicz¹cego zebrania.

3. Zebranie mo¿e postanowiæ o tajno�ci g³osowania.

4. G³osowanie tajne przeprowadza komisja skrutacyjna,
o której mowa w §24 ust. 1.

Poz. 2033
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5. Z przeprowadzonego g³osowania tajnego komisja skru-
tacyjna sporz¹dza protokó³ zawieraj¹cy wyniki g³osowania.

6. Tre�æ protoko³u podaje siê do wiadomo�ci uczestni-
ków zebrania bezpo�rednio po jego sporz¹dzeniu.

7. So³tys og³asza uchwa³y przez rozplakatowanie na tabli-
cach og³oszeñ lub w miejscach zwyczajowo przyjêtych
w so³ectwie.

§15. 1. Z ka¿dego zebrania sporz¹dza siê protokó³, który
powinien zawieraæ:

1) datê, miejsce, godzinê zebrania,

2) liczbê mieszkañców bior¹cych udzia³ w zebraniu,

3) nazwiska osób zaproszonych na zebranie ze wskazaniem
ich stanowisk,

4) zatwierdzony porz¹dek obrad,

5) przebieg obrad, a w szczególno�ci: streszczenie przemó-
wieñ i dyskusji, tre�æ zg³oszonych wniosków, wyniki g³o-
sowañ,

6) podpis przewodnicz¹cego zebrania i protokolanta.

2. Do protoko³u za³¹cza siê:

1) listê osób obecnych na zebraniu;

2) inne wskazane w protokole za³¹czniki.

3. W sprawach poddawanych pod g³osowanie w proto-
kole powinien byæ ujêty zapis, jak¹ ilo�æ g³osów oddano �za�
i �przeciw� oraz �wstrzymuj¹cych siê�.

4. Protoko³y numeruje siê cyframi rzymskimi, a uchwa³y
arabskimi. Now¹ numeracjê zaczyna siê z pocz¹tkiem ka¿de-
go roku kalendarzowego.

5. Ka¿dy mieszkaniec so³ectwa ma prawo wgl¹du do
protoko³u, robienia z niego notatek lub wyci¹gów.

§16. 1. W czasie niemo¿no�ci pe³nienia urzêdu przez
so³tysa, spowodowanej chorob¹, d³u¿szym wyjazdem lub
innymi przemijaj¹cymi okoliczno�ciami, w okresie nie prze-
kraczaj¹cym 3 miesiêcy, obowi¹zki so³tysa wykonuje wyzna-
czony przez niego cz³onek rady so³eckiej.

2. Do zadañ so³tysa nale¿y w szczególno�ci:

1) przygotowywanie i zwo³ywanie zebrañ;

2) zwo³ywanie i przygotowywanie posiedzeñ rady so³eckiej
oraz kierowanie jej prac¹;

3) przygotowywanie na zebrania projektów rozstrzygniêæ
i opinii w sprawach nale¿¹cych do kompetencji so³ectwa;

4) wykonywanie uchwal zebrania;

5) gospodarowanie maj¹tkiem so³ectwa;

6) organizowanie spotkañ z radnymi i komisjami rady;

7) reprezentowanie so³ectwa na zewn¹trz;

8) wystêpowanie z wnioskami dotycz¹cymi potrzeb so³ectwa
i jego mieszkañców oraz prowadzenie dzia³alno�ci inter-
wencyjnej w tym zakresie z upowa¿nienia zebrania;

9) wykonywanie powierzonych mu przepisami prawa zadañ
z zakresu administracji publicznej;

10) organizowanie i koordynowanie przedsiêwziêæ i inicjatyw
spo³ecznych maj¹cych na celu poprawê warunków ¿ycia
spo³eczno�ci so³eckiej;

11) informowanie mieszkañców so³ectwa, w sposób zwycza-
jowo przyjêty, o wszystkich sprawach istotnych dla gminy
i so³ectwa;

12) uczestniczenie w naradach i spotkaniach so³tysów organi-
zowanych przez wójta;

13) wykonywanie innych zadañ z mocy ogólnie obowi¹zuj¹-
cych przepisów;

14) wspó³praca z organami gminy;

15) sporz¹dzanie informacji i sprawozdañ z dzia³alno�ci so³ec-
twa;

16) przedk³adanie zebraniu sprawozdania ze swej dzia³alno�ci;

17) prowadzenie dokumentacji so³ectwa obejmuj¹cej statut,
protokó³, i uchwa³y zebrañ oraz korespondencjê.

3. W przypadku, gdy przedmiot obrad zebrania dotyczy
bezpo�rednio so³tysa, obradami kieruje wójt lub osoba wy-
znaczona przez wójta.

§17. 1. Przewodniczenie obradom zebrania uprawnia do
decydowania o:

1) kolejno�ci zabierania g³osu przez poszczególnych mów-
ców;

2) udzielaniu g³osu poza kolejno�ci¹;

3) okre�laniu ilo�ci czasu przeznaczonego dla ka¿dego
z mówców;

4) odebraniu g³osu;

5) zamkniêciu dyskusji nad poszczególnymi punktami po-
rz¹dku obrad;

6) ¿¹daniu okre�lonego zachowania od uczestników zebra-
nia.

2. Przewodnicz¹cy zebrania nie mo¿e odmówiæ poddania
pod g³osowanie wniosku, je�li jego przedmiot odpowiada
przyjêtemu porz¹dkowi obrad.

§18. So³tysowi przys³uguje dieta oraz zwrot kosztów pod-
ró¿y s³u¿bowej na zasadach okre�lonych odrêbn¹ uchwal¹
rady.

§19. 1. Rada so³ecka sk³ada siê z 4 cz³onków i jest
organem wspomagaj¹cym so³tysa w zakresie wykonywania
jego funkcji.

2. Funkcji so³tysa nie ³¹czy siê z cz³onkostwem w radzie
so³eckiej.

3. Zebranie mo¿e powo³ywaæ komisje, okre�laj¹c zakres
ich dzia³ania.

§20. 1. So³tys zwo³uje posiedzenia rady so³eckiej i prze-
wodniczy jej obradom.
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2. Posiedzenia rady so³eckiej zwo³ywane s¹ przez so³tysa
z w³asnej inicjatywy lub na wniosek co najmniej polowy
sk³adu rady so³eckiej.

3. Rada so³ecka jako organ opiniodawczo - doradczy
so³tysa wyra¿a swoje stanowisko w formie uchwa³, podejmo-
wanych zwyk³¹ wiêkszo�ci¹ g³osów przy obecno�ci co naj-
mniej po³owy sk³adu. W przypadku równej liczby g³osów
g³osowanie powtarza siê.

4. Do kompetencji rady so³eckiej nale¿y w szczególno�ci:

1) wspó³dzia³anie z so³tysem w zakresie opracowywania
projektów programów so³ectwa, planów dzia³añ, projek-
tów uchwa³ w sprawach bêd¹cych przedmiotem rozpatry-
wania przez zebranie;

2) organizowanie ró¿nych form pomocy s¹siedzkiej dla miesz-
kañców niepe³nosprawnych, dotkniêtych klêskami ¿ywio-
³owymi lub znajduj¹cych siê w trudnej sytuacji ¿yciowej;

3) inicjowanie dzia³añ spo³ecznie u¿ytecznych dla so³ectwa
i jego mieszkañców;

4) wspó³dzia³anie z organizacjami spo³ecznymi w celu wspól-
nej realizacji zadañ.

5. Na zebraniach so³tys sk³ada informacjê o dzia³alno�ci
rady so³eckiej.

6. Rada so³ecka pe³ni swoje funkcje nieodp³atnie.

ROZDZIA£ IV

Zasady, tryb wyboru i odwo³ania so³tysa i rady so³eckiej

§21. 1. Kadencja organów so³ectwa trwa 4 lata i odpo-
wiada kadencji rady gminy, przy czym so³tys i rada so³ecka
wykonuj¹ swoje obowi¹zki do dnia wyboru nowego so³tysa
i rady so³eckiej.

2. Wybory so³tysa i rady so³eckiej na kolejn¹ kadencjê
zarz¹dza wójt w terminie miesi¹ca od rozpoczêcia kadencji.

3. Wybory so³tysa i rady so³eckiej odbywaj¹ siê w termi-
nie do trzech miesiêcy od rozpoczêcia kadencji wójta.

§22. 1. Zebranie, na którym ma byæ dokonany wybór
so³tysa i rady so³eckiej, zwo³uje okre�laj¹c miejsce, dzieñ
i godzinê oraz prowadzi do czasu wyboru przewodnicz¹cego,
so³tys poprzedniej kadencji.

2. W przypadku nie zwo³ania zebrania w trybie okre�lo-
nym w ust. 1 zebranie zwo³uje wójt.

§23. 1. Do dokonania wyboru so³tysa i rady so³eckiej
niezbêdny jest udzia³ w zebraniu co najmniej 1/5 uprawnio-
nych.

2. W przypadku braku quorum, o którym mowa w ust. 1
w pierwszym terminie, organ uprawniony do zwo³ania zebra-
nia wyznacza zebranie w drugim terminie, którego rozstrzy-
gniêcia s¹ wi¹¿¹ce bez wzglêdu na liczbê uprawnionych
bior¹cych w nim udzia³.

3. Zebranie w drugim terminie mo¿e siê odbyæ nie wcze-
�niej ni¿ po up³ywie 30 minut od terminu zwo³ania pierwszego
zebrania.

4. Liczbê uprawnionych, okre�la wójt na podstawie doku-
mentacji ewidencji ludno�ci.

5. Uprawnieni uczestnicy zebrania s¹ zobowi¹zani do
podpisania listy obecno�ci. Osoba, która odmówi podpisania
listy obecno�ci traci prawo do uczestniczenia w zebraniu.

§24. 1. So³tys oraz cz³onkowie rady so³eckiej wybierani
s¹ w g³osowaniu tajnym, bezpo�rednim, spo�ród nieograni-
czonej liczby kandydatów, przez sta³ych mieszkañców so³ec-
twa uprawnionych do g³osowania.

2. Wybory przeprowadza komisja skrutacyjna, wy³oniona
spo�ród uprawnionych uczestników zebrania, w liczbie co
najmniej trzech osób.

3. Cz³onkiem komisji skrutacyjnej nie mo¿e byæ osoba
kandyduj¹ca do organów so³ectwa.

4. Do zadañ komisji skrutacyjnej nale¿y:

1) przyjêcie zg³oszeñ kandydatów;

2) przygotowanie kart do g³osowania;

3) przeprowadzenie wyborów;

4) obliczenie g³osów;

5) sporz¹dzenie protoko³u z przebiegu wyborów oraz wyni-
ków g³osowania, który podpisuj¹ cz³onkowie komisji;

6) og³oszenie wyników wyborów.

5. Wybory przeprowadza siê na kartach do g³osowania
opatrzonych pieczêci¹ urzêdu gminy.

6. Na kartach do g³osowania nazwiska kandydatów
umieszcza siê w kolejno�ci alfabetycznej.

7. Na karcie do g³osowania uprawniony uczestnik g³oso-
wania wskazuje wybranego przez siebie kandydata przez
postawienie znaku �x� przy jego nazwisku z lewej strony.

8. W przypadku zg³oszenia jednego kandydata na so³ty-
sa, uprawniony uczestnik g³osowania wypowiada siê w spra-
wie wyboru, zakre�laj¹c obwódk¹ na karcie do g³osowania
odpowiednio wariant �tak� lub �nie�.

9. Protokó³ komisji skrutacyjnej powinien zawieraæ:

1) sk³ad komisji skrutacyjnej;

2) ilo�æ uprawnionych do g³osowania;

3) ilo�æ wyborców, którym wydano karty do g³osowania;

4) ilo�æ oddanych g³osów wa¿nych i niewa¿nych - z poda-
niem przyczyn;

5) ilo�æ g³osów wa¿nie oddanych na poszczególnych kandy-
datów;

6) stwierdzenie dokonanego lub niedokonanego wyboru.

10. Protokó³ wraz z kartami do g³osowania niezw³ocznie
przekazuje siê wójtowi.

§25. W pierwszej kolejno�ci nale¿y przeprowadziæ zg³o-
szenie kandydatów i g³osowanie dla dokonania wyboru so³-
tysa, w drugiej kolejno�ci - dla dokonania wyboru cz³onków
rady so³eckiej.
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§26. 1. Czynne i bierne prawo wyborcze przys³uguje
ka¿demu mieszkañcowi so³ectwa stale zamieszkuj¹cemu na
jego terenie, który ukoñczy³ 18 lat najpó�niej w dniu wyborów.

2. Kandydaci musz¹ wyraziæ zgodê na kandydowanie,
ustnie do protoko³u lub pisemnie w razie swojej nieobecno-
�ci.

§27. 1. So³tysem zostaje ten kandydat, który w g³osowa-
niu otrzyma³ wiêcej ni¿ po³owê wa¿nie oddanych g³osów,
z zastrze¿eniem ust. 8.

2. Je¿eli ¿aden z kandydatów nie otrzyma³ wiêcej ni¿
po³owê wa¿nie oddanych g³osów - przeprowadza siê ponow-
ne g³osowanie. W ponownym g³osowaniu wyboru dokonuje
siê spo�ród dwóch kandydatów, którzy w pierwszym g³oso-
waniu otrzymali najwiêksz¹ liczbê wa¿nie oddanych g³osów.

3. Za wybranego w ponownym g³osowaniu uwa¿a siê
tego kandydata, który otrzyma³ wiêksz¹ liczbê wa¿nie odda-
nych g³osów.

4. W przypadku, gdy w ponownym g³osowaniu kandyda-
ci otrzymaj¹ równ¹ liczbê g³osów - o wyborze rozstrzyga
komisja skrutacyjna przeprowadzaj¹c losowanie w obecno�ci
uczestników zebrania.

5. Cz³onkami rady so³eckiej zostaj¹ wybrani kandydaci,
którzy otrzymali najwiêksz¹ liczbê wa¿nie oddanych g³osów
za wyborem.

6. W przypadku równej liczby g³osów przeprowadza siê
ponowne g³osowanie pomiêdzy kandydatami, którzy otrzy-
mali tê sam¹ liczbê g³osów. Ponownego g³osowania nie
przeprowadza siê, je¿eli ilo�æ kandydatów z najwiêksz¹ równ¹
liczb¹ g³osów nie jest wiêksza ni¿ liczba wybieranych cz³on-
ków rady so³eckiej.

7. W przypadku zg³oszenia jednego kandydata na so³tysa
lub liczby kandydatów na cz³onków rady so³eckiej równej
liczbie ustalonego sk³adu rady so³eckiej, wybór jest skuteczny
przy uzyskaniu zwyk³ej wiêkszo�ci wa¿nie oddanych g³osów
za wyborem. W przeciwnym razie nale¿y dokonaæ zg³oszenia
nowych kandydatów i wybory powtórzyæ.

8. Protesty wyborcze przeciwko wa¿no�ci wyborów, z³o-
¿one na pi�mie w ci¹gu 14 dni od dnia wyborów rozpatruje
i rozstrzyga wójt.

9. W razie stwierdzenia ra¿¹cych uchybieñ, które mog³y
mieæ wp³yw na wyniki wyborów, wójt wybory uniewa¿nia
i zarz¹dza ponowne w ci¹gu 14 dni od daty uniewa¿nienia.

§28. 1. Odwo³anie ze stanowiska so³tysa lub cz³onka
rady so³eckiej nastêpuje wskutek:

1) pisemnego zrzeczenia siê funkcji;

2) utraty prawa wybieralno�ci lub braku tego prawa w dniu
wyborów;

3) prawomocnego skazuj¹cego wyroku s¹du. orzeczonego
za przestêpstwo umy�lne;

4) �mierci.

2. Odwo³anie ze stanowiska so³tysa lub cz³onka rady
so³eckiej mo¿e nast¹piæ z powodu:

1) nie wykonywania swoich obowi¹zków;

2) naruszania postanowieñ statutu i uchwal zebrania;

3) dopuszczenia siê czynu dyskwalifikuj¹cego w opinii �rodo-
wiska;

4) utraty w inny sposób zaufania mieszkañców so³ectwa.

3. Wniosek o zwo³anie zebrania, na którym ma byæ
rozpatrywane odwo³anie so³tysa lub cz³onka rady so³eckiej,
w przypadku o którym mowa w ust. 2. musi byæ podpisany
przez 20% uprawnionych mieszkañców so³ectwa.

4. Wniosek o odwo³anie musi zwieraæ uzasadnienie.

5. Zebranie w sprawie odwo³ania, w przypadkach okre-
�lonych w ust. 1 i 2 ze stanowiska:

1) so³tysa - zwo³uje wójt;

2) cz³onka rady so³eckiej - zwo³uje so³tys.

6. Zwo³anie zebrania w sprawie odwo³ania nastêpuje
w ci¹gu 30 dni od dnia zaistnienia przyczyn, o których mowa
w ust. 1 lub od dnia z³o¿enia wniosku.

7. Odwo³anie z zajmowanej funkcji odbywa siê w tym
samym trybie co wybór.

8. W przypadku, o którym mowa w ust. 3. odwo³anie
nastêpuje po wys³uchaniu zainteresowanego.

9. Kolejny wniosek o odwo³anie so³tysa mo¿na z³o¿yæ nie
wcze�niej ni¿ po up³ywie sze�ciu miesiêcy od poprzedniego
g³osowania w sprawie odwo³ania.

§29. 1. W celu przeprowadzenia wyborów uzupe³niaj¹-
cych, w przypadku zwolnienia w trakcie kadencji stanowisk:

1) so³tysa - zebranie, nie pó�niej ni¿ w terminie dwóch
miesiêcy po zaprzestaniu pe³nienia funkcji przez dotych-
czasowego so³tysa, zwo³uje wójt;

2) cz³onka rady so³eckiej - zebranie, nie pó�niej ni¿ w terminie
miesi¹ca po zaprzestaniu pe³nienia funkcji przez dotych-
czasowego cz³onka rady so³eckiej, zwo³uje so³tys.

ROZDZIA£ V

Gospodarka finansowa

§30. �rodki finansowe so³ectwa stanowi¹:

1) dochody pochodz¹ce z zarz¹dzania wydzielonym mieniem
komunalnym:

2) �rodki pochodz¹ce z darowizn oraz innych �wiadczeñ na
rzecz so³ectwa:

3) inne dochody przewidziane przepisami prawa.

§31. 1. So³ectwo prowadzi gospodarkê finansow¹ w ra-
mach bud¿etu gminy.

2. �rodki finansowe so³ectwa mog¹ byæ przeznaczone na
realizacjê zadañ o charakterze u¿yteczno�ci publicznej.

3. Wydatki nie mog¹ przekroczyæ kwot limitów okre�lo-
nych w bud¿ecie i powinny byæ realizowane w sposób celowy
i oszczêdny.
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4. �rodki bud¿etowe so³ectwa, okre�lone w §30 pkt 2 i 3,
mog¹ byæ gromadzone na rachunku bankowym so³ectwa
i przeznaczane na cele okre�lone przez zebranie wiejskie.

5. Do dysponowania �rodkami finansowymi zgromadzo-
nymi na rachunku bankowym so³ectwa upowa¿niony jest
so³tys i wskazany przez zebranie wiejskie cz³onek rady so³ec-
kiej.

§32. 1. Gospodarkê finansow¹ so³ectwa prowadzi so³tys,
zgodnie z uchwa³ami zebrania wiejskiego i po zasiêgniêciu
opinii rady so³eckiej.

2. So³tys raz w roku sk³ada sprawozdanie zebraniu wiej-
skiemu z wykonania wydatków finansowych.

3. W celu kontroli gospodarki finansowej so³ectwa zebra-
nie wiejskie mo¿e powo³aæ komisjê rewizyjn¹.

1) Wybór komisji rewizyjnej na now¹ kadencjê odbywa siê
na zebraniu wiejskim w (g³osowaniu jawnym),

2) komisja rewizyjna sk³ada siê z trzech osób,

3) Przewodnicz¹cego komisji rewizyjnej Komisja wybiera ze
swego grona,

4) Cz³onkowie komisji rewizyjnej nie mog¹ byæ jednocze�nie
cz³onkami rady so³eckiej.

4. Komisja, o której mowa w ust. 3. w ramach realizacji
swych zadañ jest upowa¿niona do:

1) ¿¹dania wyja�nieñ;

2) przegl¹dania dokumentów;

3) przeprowadzania oglêdzin.

ROZDZIA£ VI

Zakres zadañ przekazywanych
przez gminê oraz sposób ich realizacji

§33. So³ectwo korzysta z przekazanego mienia komunal-
nego oraz rozporz¹dza dochodami z tego tytu³u.

§34. Przekazanie mienia so³ectwu nastêpuje na zasadach
okre�lonych w drodze odrêbnej uchwa³y rady.

§35. 1. Zakres korzystania z mienia obejmuje korzystanie
z niego w ramach zwyk³ego zarz¹du.

2. Przez zakres zwyk³ego zarz¹du rozumie siê:

1) utrzymywanie przekazanego mienia w stanie nie pogor-
szonym poprzez dokonywanie niezbêdnych napraw, kon-
serwacji i remontów;

2) za³atwianie bie¿¹cych spraw zwi¹zanych z eksploatacj¹
mienia;

3) prowadzenie dzia³alno�ci z wykorzystaniem mienia
w zakresie nie wykraczaj¹cym poza zadania o charakterze
u¿yteczno�ci publicznej;

4) wynajmowanie przekazanego mienia na potrzeby imprez
okoliczno�ciowych, sportowych, festynów, konkursów itp.

§36. Zmiana sposobu korzystania z mienia wymaga zgo-
dy rady.

ROZDZIA£ VII

Nadzór nad dzia³alno�ci¹

§37. Nadzór nad dzia³alno�ci¹ so³ectwa sprawowany jest
na podstawie kryterium zgodno�ci z prawem, celowo�ci,
rzetelno�ci i gospodarno�ci.

§38. Nadzór sprawuj¹: rada - za po�rednictwem swych
komisji, szczególnie Komisji Rewizyjnej oraz wójt.

§39. 1. Organy nadzoru maj¹ prawo ¿¹dania niezbêd-
nych informacji, sprawozdañ, danych i wyja�nieñ dotycz¹-
cych dzia³alno�ci finansowej i statutowej so³ectwa, przepro-
wadzania kontroli oraz uczestnictwa w posiedzeniach jego
organów.

2. So³ectwo podlega kontroli Komisji Rewizyjnej co naj-
mniej jeden raz w ci¹gu kadencji rady.

3. Podczas kontroli obecny jest so³tys. Mog¹ w niej tak¿e
uczestniczyæ cz³onkowie rady so³eckiej.

§40. 1. Wójt mo¿e zawiesiæ w czynno�ciach so³tysa do
czasu rozpatrzenia sprawy przez zebranie, je¿eli narusza prze-
pisy prawa, nie wywi¹zuje siê ze swoich obowi¹zków.

2. W przypadku zawieszenia w czynno�ciach so³tysa,
zebranie zwo³uje wójt.

§41. 1. So³tys zobowi¹zany jest do przed³o¿enia wójtowi
uchwal zebrania w ci¹gu 7 dni od daty ich podjêcia.

2. Uchwa³y zebrania sprzeczne z prawem s¹ niewa¿ne.

3. O niewa¿no�ci uchwal orzeka wójt i zawiadamia o tym
radê.

§42. 1. Uchwa³a zebrania nie odpowiadaj¹ca wymogom
celowo�ci, gospodarno�ci, rzetelno�ci mo¿e byæ uchylona
przez wójta.

2. W przypadkach, okre�lonych w ust. 1, wójt mo¿e
wstrzymaæ wykonanie uchwa³y zebrania i za¿¹daæ ponowne-
go rozpatrzenia sprawy stanowi¹cej przedmiot jej regulacji,
wskazuj¹c zaistnia³e uchybienia oraz termin za³atwienia spra-
wy.

ROZDZIA£ VIII

Postanowienia koñcowe

§43. 1. Zmiana statutu nastêpuje w trybie jego uchwale-
nia.

2. Sprawy sporne na tle interpretacji statutu rozstrzyga
wójt.

3. W sprawach nie uregulowanych w statucie maj¹ zasto-
sowanie przepisy statutu gminy i obowi¹zuj¹cych ustaw.
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ROZDZIA£ I

Postanowienia ogólne

§1. So³ectwo Dziembowo stanowi jednostkê pomocnicz¹
Gminy Kaczory.

§2. Terenem dzia³ania so³ectwa jest wie� Dziembowo.

§3. Siedzib¹ organów so³ectwa jest wie� Dziembowo.

§4. Organy so³ectwa dzia³aj¹ zgodnie z przepisami prawa,
a w szczególno�ci:

1) ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorz¹dzie gminnym,

2) statutu Gminy Kaczory,

3) przepisami niniejszego statutu.

§5. Przez u¿yte w statucie pojêcia nale¿y rozumieæ:

1) gmina - Gminê Kaczory,

2) so³ectwo - jednostkê pomocnicz¹ okre�lon¹ w §1 statutu,

3) zebranie wiejskie - organ uchwa³odawczy so³ectwa,

4) so³tys - organ wykonawczy so³ectwa,

5) statut - statut so³ectwa,

6) rada - Radê Gminy Kaczory,

7) wójt - Wójta Gminy Kaczory.

8) urz¹d - Urz¹d Gminy Kaczory.

ROZDZIA£ II

Zakres dzia³ania

§6. Do zakresu dzia³ania so³ectwa nale¿¹ wszystkie spra-
wy publiczne o znaczeniu lokalnym, nie zastrze¿one ustawami
oraz statutem gminy na rzecz innych podmiotów, a w szcze-
gólno�ci:

1) konsultowanie, na wniosek organów gminy, spraw pod-
legaj¹cych regulacji w drodze aktów prawa miejscowego;

2) opiniowanie projektów uchwa³ rady w sprawach o podsta-
wowym znaczeniu dla mieszkañców so³ectwa, jak równie¿
w innych sprawach, w jakich o opiniê wyst¹pi³a rada;

3) wystêpowanie do rady o rozpatrzenie spraw publicznych
so³ectwa lub jego czê�ci, których za³atwienie wykracza
poza mo¿liwo�ci so³ectwa;

4) wspó³dzia³anie z w³a�ciwymi organami w zakresie pomo-
cy spo³ecznej, o�wiaty, kultury, kultury fizycznej, porz¹dku
publicznego i ochrony przeciwpo¿arowej;

Za³¹cznik Nr 2
do Uchwa³y Nr XIV/79/2004

Rady Gminy Kaczory
z dnia 13 maja 2004 r.

STATUT SO£ECTWA DZIEMBOWO

5) zarz¹dzanie wydzielonym mieniem komunalnym w celu
jego w³a�ciwego wykorzystania i dysponowanie dochoda-
mi z tego tytu³u;

6) organizowanie prac spo³ecznie u¿ytecznych;

7) dbanie o stan �rodowiska naturalnego, przeprowadzanie
akcji i konkursów maj¹cych na celu poprawê stanu sani-
tarnego, porz¹dku i estetyki wsi;

8) kszta³towanie zasad wspó³¿ycia spo³ecznego;

9) organizowanie pomocy s¹siedzkiej;

10) wspó³dzia³anie z s¹siednimi so³ectwami.

ROZDZIA£ III

Organy

§7. 1. Organami so³ectwa s¹:

1) zebranie wiejskie, zwane dalej �zebraniem�;

2) so³tys.

§8. 1. Zebranie podejmuje rozstrzygniêcia w formie
uchwa³, w drodze g³osowania.

2. Podjêcie uchwa³y zebrania odnotowuje siê w protoko-
le z zebrania.

§9. 1. Prawo do udzia³u w zebraniu maj¹ mieszkañcy
so³ectwa stale zamieszkuj¹cy na jego terenie i posiadaj¹cy
czynne prawo wyborcze, zwani dalej �uprawnionymi�.

2. W przypadku, gdy przewodnicz¹cy zebrania powe�mie
w¹tpliwo�æ - czy dana osoba przyby³a na zebranie - jest
uprawniona do brania w nim udzia³u, mo¿e za¿¹daæ okazania
dokumentu stwierdzaj¹cego to¿samo�æ lub udzielenia ust-
nych wyja�nieñ.

3. Uprawnionym do udzia³u w zebraniu przys³uguj¹ na-
stêpuj¹ce prawa:

1) inicjatywy uchwa³odawczej;

2) udzia³u w dyskusji w sprawach objêtych porz¹dkiem ob-
rad;

3) udzia³u w g³osowaniach;

4) zg³aszania kandydatów i kandydowania na stanowiska
w wybieralnych organach so³ectwa.

§10. Do zadañ zebrania nale¿y w szczególno�ci:

1) wybór i odwo³anie so³tysa i rady so³eckiej lub poszczegól-
nych jej cz³onków;

2) inicjowanie wspólnych przedsiêwziêæ na rzecz spo³eczno-
�ci wiejskiej;
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3) decydowanie o sposobie korzystania z mienia gminnego
bêd¹cego w u¿ytkowaniu so³ectwa;

4) podejmowanie wspólnych przedsiêwziêæ z innymi so³ec-
twami;

5) wspó³dzia³anie z organizacjami samorz¹dowymi, stowa-
rzyszeniami bran¿owymi rolników oraz innymi organiza-
cjami i instytucjami prowadz¹cymi dzia³alno�æ na wsi;

6) wystêpowanie z inicjatyw¹ uchwa³odawcz¹ do rady we
wszystkich sprawach dotycz¹cych spo³eczno�ci lokalnej;

7) wyra¿anie opinii w sprawach dotycz¹cych so³ectwa podej-
mowanych przez radê i wójta, a w szczególno�ci w zakre-
sie:

a) zmiany granic i zniesienia so³ectwa,

b) planu przestrzennego zagospodarowania,

c) przepisów prawa miejscowego dotycz¹cych so³ectwa,

d) czê�ci bud¿etu dotycz¹cej so³ectwa;

8) przyjmowanie rocznych sprawozdañ z dzia³alno�ci mery-
torycznej i finansowej prowadzonej przez so³tysa;

9) uchwalanie so³eckich programów dzia³ania.

§11. 1. Zebranie zwo³uje so³tys z w³asnej inicjatywy, na
wniosek co najmniej 1/5 uprawnionych lub wójta.

2. Zebranie zwo³uje wójt w przypadku, gdy so³tys
w terminie 7 dni nie zwo³a zebrania na wniosek uprawnionych
mieszkañców.

3. Zawiadomienie o zwo³aniu zebrania powinno zawieraæ
w szczególno�ci:

1) informacjê na czyj wniosek zebranie jest organizowane;

2) okre�lenie daty, godziny i miejsca zebrania;

3) podanie proponowanego porz¹dku obrad;

4) przedmiot proponowanych do podjêcia uchwa³.

4. Zebranie odbywa siê w miarê potrzeb, jednak co
najmniej raz w roku.

§12. 1. Zebranie otwiera so³tys.

2. Obradom zebrania przewodniczy osoba wybrana przez
zebranie.

3. Porz¹dek obrad ustala zebranie na podstawie projektu
przed³o¿onego przez so³tysa lub wójta.

4. W celu udzielenia so³tysowi sta³ej pomocy w przygo-
towywaniu materia³ów i organizacji zebrañ oraz protoko³owa-
nia zebrañ, wójt wyznacza pracownika urzêdu do kontaktów
z so³ectwem.

5. So³tys ka¿dorazowo obowi¹zany jest powiadomiæ wójta
o planowanym terminie zebrania co najmniej na 7 dni przed
terminem jego zwo³ania.

§13. 1. Zebranie jest wa¿ne, gdy mieszkañcy zawiado-
mieni zostali w sposób zwyczajowo przyjêty w so³ectwie, co
najmniej 7 dni przed wyznaczonym terminem (chyba, ¿e cel
zwo³ania zebrania uzasadnia przyjêcie krótszego terminu
i bierze w nim udzia³ co najmniej 5% uprawnionych).

§14. 1. Uchwa³y zebrania zapadaj¹ zwyk³¹ wiêkszo�ci¹
g³osów w g³osowaniu jawnym.

2. W przypadku równej liczby g³osów rozstrzyga glos
przewodnicz¹cego zebrania.

3. Zebranie mo¿e postanowiæ o tajno�ci g³osowania.

4. G³osowanie tajne przeprowadza komisja skrutacyjna,
o której mowa w §24 ust. 1.

5. Z przeprowadzonego g³osowania tajnego komisja skru-
tacyjna sporz¹dza protokó³ zawieraj¹cy wyniki g³osowania.

6. Tre�æ protoko³u podaje siê do wiadomo�ci uczestni-
ków zebrania bezpo�rednio po jego sporz¹dzeniu.

7. So³tys og³asza uchwa³y przez rozplakatowanie na tabli-
cach og³oszeñ lub w miejscach zwyczajowo przyjêtych
w so³ectwie.

§15. 1. Z ka¿dego zebrania sporz¹dza siê protokó³, który
powinien zawieraæ:

1) datê, miejsce, godzinê zebrania,

2) liczbê mieszkañców bior¹cych udzia³ w zebraniu,

3) nazwiska osób zaproszonych na zebranie ze wskazaniem
ich stanowisk,

4) zatwierdzony porz¹dek obrad,

5) przebieg obrad, a w szczególno�ci: streszczenie przemó-
wieñ i dyskusji, tre�æ zg³oszonych wniosków, wyniki g³o-
sowañ,

6) podpis przewodnicz¹cego zebrania i protokolanta.

2. Do protoko³u za³¹cza siê:

1) listê osób obecnych na zebraniu;

2) inne wskazane w protokole za³¹czniki.

3. W sprawach poddawanych pod g³osowanie w proto-
kole powinien byæ ujêty zapis, jak¹ ilo�æ g³osów oddano �za�
i �przeciw� oraz �wstrzymuj¹cych siê�.

4. Protoko³y numeruje siê cyframi rzymskimi, a uchwa³y
arabskimi. Now¹ numeracjê zaczyna siê z pocz¹tkiem ka¿de-
go roku kalendarzowego.

5. Ka¿dy mieszkaniec so³ectwa ma prawo wgl¹du do
protoko³u, robienia z niego notatek lub wyci¹gów.

§16. 1. W czasie niemo¿no�ci pe³nienia urzêdu przez
so³tysa, spowodowanej chorob¹, d³u¿szym wyjazdem lub
innymi przemijaj¹cymi okoliczno�ciami, w okresie nie prze-
kraczaj¹cym 3 miesiêcy, obowi¹zki so³tysa wykonuje wyzna-
czony przez niego cz³onek rady so³eckiej.

2. Do zadañ so³tysa nale¿y w szczególno�ci:

1) przygotowywanie i zwo³ywanie zebrañ;

2) zwo³ywanie i przygotowywanie posiedzeñ rady so³eckiej
oraz kierowanie jej prac¹;

3) przygotowywanie na zebrania projektów rozstrzygniêæ
i opinii w sprawach nale¿¹cych do kompetencji so³ectwa;

4) wykonywanie uchwa³ zebrania;
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5) gospodarowanie maj¹tkiem so³ectwa;

6) organizowanie spotkañ z radnymi i komisjami rady;

7) reprezentowanie so³ectwa na zewn¹trz;

8) wystêpowanie z wnioskami dotycz¹cymi potrzeb so³ectwa
i jego mieszkañców oraz prowadzenie dzia³alno�ci inter-
wencyjnej w tym zakresie z upowa¿nienia zebrania;

9) wykonywanie powierzonych mu przepisami prawa zadañ
z zakresu administracji publicznej;

10) organizowanie i koordynowanie przedsiêwziêæ i inicjatyw
spo³ecznych maj¹cych na celu poprawê warunków ¿ycia
spo³eczno�ci so³eckiej;

11) informowanie mieszkañców so³ectwa, w sposób zwycza-
jowo przyjêty, o wszystkich sprawach istotnych dla gminy
i so³ectwa;

12) uczestniczenie w naradach i spotkaniach so³tysów organi-
zowanych przez wójta;

13) wykonywanie innych zadañ z mocy ogólnie obowi¹zuj¹-
cych przepisów;

14) wspó³praca z organami gminy;

15) sporz¹dzanie informacji i sprawozdañ z dzia³alno�ci so³ec-
twa;

16) przedk³adanie zebraniu sprawozdania ze swej dzia³alno�ci;

17) prowadzenie dokumentacji so³ectwa obejmuj¹cej statut,
protokó³, i uchwa³y zebrañ oraz korespondencjê.

3. W przypadku, gdy przedmiot obrad zebrania dotyczy
bezpo�rednio so³tysa, obradami kieruje wójt lub osoba wy-
znaczona przez wójta.

§17. 1. Przewodniczenie obradom zebrania uprawnia do
decydowania o:

1) kolejno�ci zabierania g³osu przez poszczególnych mów-
ców;

2) udzielaniu g³osu poza kolejno�ci¹;

3) okre�laniu ilo�ci czasu przeznaczonego dla ka¿dego
z mówców;

4) odebraniu g³osu;

5) zamkniêciu dyskusji nad poszczególnymi punktami po-
rz¹dku obrad;

6) ¿¹daniu okre�lonego zachowania od uczestników zebra-
nia.

2. Przewodnicz¹cy zebrania nie mo¿e odmówiæ poddania
pod g³osowanie wniosku, je�li jego przedmiot odpowiada
przyjêtemu porz¹dkowi obrad.

§18. So³tysowi przys³uguje dieta oraz zwrot kosztów pod-
ró¿y s³u¿bowej na zasadach okre�lonych odrêbn¹ uchwal¹
rady.

§19. 1. Rada so³ecka sk³ada siê z 8 cz³onków i jest
organem wspomagaj¹cym so³tysa w zakresie wykonywania
jego funkcji.

2. Funkcji so³tysa nie ³¹czy siê z cz³onkostwem w radzie
so³eckiej.

3. Zebranie mo¿e powo³ywaæ komisje, okre�laj¹c zakres
ich dzia³ania.

§20. 1. So³tys zwo³uje posiedzenia rady so³eckiej i prze-
wodniczy jej obradom.

2. Posiedzenia rady so³eckiej zwo³ywane s¹ przez so³tysa
z w³asnej inicjatywy lub na wniosek co najmniej polowy
sk³adu rady so³eckiej.

3. Rada so³ecka jako organ opiniodawczo - doradczy
so³tysa wyra¿a swoje stanowisko w formie uchwa³, podejmo-
wanych zwyk³¹ wiêkszo�ci¹ g³osów przy obecno�ci co naj-
mniej po³owy sk³adu. W przypadku równej liczby g³osów
g³osowanie powtarza siê.

4. Do kompetencji rady so³eckiej nale¿y w szczególno�ci:

1) wspó³dzia³anie z so³tysem w zakresie opracowywania
projektów programów so³ectwa, planów dzia³añ, projek-
tów uchwa³ w sprawach bêd¹cych przedmiotem rozpatry-
wania przez zebranie;

2) organizowanie ró¿nych form pomocy s¹siedzkiej dla miesz-
kañców niepe³nosprawnych, dotkniêtych klêskami ¿ywio-
³owymi lub znajduj¹cych siê w trudnej sytuacji ¿yciowej;

3) inicjowanie dzia³añ spo³ecznie u¿ytecznych dla so³ectwa
i jego mieszkañców;

4) wspó³dzia³anie z organizacjami spo³ecznymi w celu wspól-
nej realizacji zadañ.

5. Na zebraniach so³tys sk³ada informacjê o dzia³alno�ci
rady so³eckiej.

6. Rada so³ecka pe³ni swoje funkcje nieodp³atnie.

ROZDZIA£ IV

Zasady, tryb wyboru i odwo³ania so³tysa i rady so³eckiej

§21. 1. Kadencja organów so³ectwa trwa 4 lata i odpo-
wiada kadencji rady gminy, przy czym so³tys i rada so³ecka
wykonuj¹ swoje obowi¹zki do dnia wyboru nowego so³tysa
i rady so³eckiej.

2. Wybory so³tysa i rady so³eckiej na kolejn¹ kadencjê
zarz¹dza wójt w terminie miesi¹ca od rozpoczêcia kadencji.

3. Wybory so³tysa i rady so³eckiej odbywaj¹ siê w termi-
nie do trzech miesiêcy od rozpoczêcia kadencji wójta.

§22. 1. Zebranie, na którym ma byæ dokonany wybór
so³tysa i rady so³eckiej, zwo³uje okre�laj¹c miejsce, dzieñ
i godzinê oraz prowadzi do czasu wyboru przewodnicz¹cego,
so³tys poprzedniej kadencji.

2. W przypadku nie zwo³ania zebrania w trybie okre�lo-
nym w ust. 1 zebranie zwo³uje wójt.

§23. 1. Do dokonania wyboru so³tysa i rady so³eckiej
niezbêdny jest udzia³ w zebraniu co najmniej 1/5 uprawnio-
nych.
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2. W przypadku braku quorum, o którym mowa w ust. 1
w pierwszym terminie, organ uprawniony do zwo³ania zebra-
nia wyznacza zebranie w drugim terminie, którego rozstrzy-
gniêcia s¹ wi¹¿¹ce bez wzglêdu na liczbê uprawnionych
bior¹cych w nim udzia³.

3. Zebranie w drugim terminie mo¿e siê odbyæ nie wcze-
�niej ni¿ po up³ywie 30 minut od terminu zwo³ania pierwszego
zebrania.

4. Liczbê uprawnionych, okre�la wójt na podstawie doku-
mentacji ewidencji ludno�ci.

5. Uprawnieni uczestnicy zebrania s¹ zobowi¹zani do
podpisania listy obecno�ci. Osoba, która odmówi podpisania
listy obecno�ci traci prawo do uczestniczenia w zebraniu.

§24. 1. So³tys oraz cz³onkowie rady so³eckiej wybierani
s¹ w g³osowaniu tajnym, bezpo�rednim, spo�ród nieograni-
czonej liczby kandydatów, przez sta³ych mieszkañców so³ec-
twa uprawnionych do g³osowania.

2. Wybory przeprowadza komisja skrutacyjna, wy³oniona
spo�ród uprawnionych uczestników zebrania, w liczbie co
najmniej trzech osób.

3. Cz³onkiem komisji skrutacyjnej nie mo¿e byæ osoba
kandyduj¹ca do organów so³ectwa.

4. Do zadañ komisji skrutacyjnej nale¿y:

1) przyjêcie zg³oszeñ kandydatów;

2) przygotowanie kart do g³osowania;

3) przeprowadzenie wyborów;

4) obliczenie g³osów;

5) sporz¹dzenie protoko³u z przebiegu wyborów oraz wyni-
ków g³osowania, który podpisuj¹ cz³onkowie komisji;

6) og³oszenie wyników wyborów.

5. Wybory przeprowadza siê na kartach do g³osowania
opatrzonych pieczêci¹ urzêdu gminy.

6. Na kartach do g³osowania nazwiska kandydatów
umieszcza siê w kolejno�ci alfabetycznej.

7. Na karcie do g³osowania uprawniony uczestnik g³oso-
wania wskazuje wybranego przez siebie kandydata przez
postawienie znaku �x� przy jego nazwisku z lewej strony.

8. W przypadku zg³oszenia jednego kandydata na so³ty-
sa, uprawniony uczestnik g³osowania wypowiada siê w spra-
wie wyboru, zakre�laj¹c obwódk¹ na karcie do g³osowania
odpowiednio wariant �tak� lub �nie�.

9. Protokó³ komisji skrutacyjnej powinien zawieraæ:

1) sk³ad komisji skrutacyjnej;

2) ilo�æ uprawnionych do g³osowania;

3) ilo�æ wyborców, którym wydano karty do g³osowania;

4) ilo�æ oddanych g³osów wa¿nych i niewa¿nych - z poda-
niem przyczyn;

5) ilo�æ g³osów wa¿nie oddanych na poszczególnych kandy-
datów;

6) stwierdzenie dokonanego lub niedokonanego wyboru.

10. Protokó³ wraz z kartami do g³osowania niezw³ocznie
przekazuje siê wójtowi.

§25. W pierwszej kolejno�ci nale¿y przeprowadziæ zg³o-
szenie kandydatów i g³osowanie dla dokonania wyboru so³-
tysa, w drugiej kolejno�ci - dla dokonania wyboru cz³onków
rady so³eckiej.

§26. 1. Czynne i bierne prawo wyborcze przys³uguje
ka¿demu mieszkañcowi so³ectwa stale zamieszkuj¹cemu na
jego terenie, który ukoñczy³ 18 lat najpó�niej w dniu wybo-
rów.

2. Kandydaci musz¹ wyraziæ zgodê na kandydowanie,
ustnie do protoko³u lub pisemnie w razie swojej nieobecno-
�ci.

§27. 1. So³tysem zostaje ten kandydat, który w g³osowa-
niu otrzyma³ wiêcej ni¿ po³owê wa¿nie oddanych g³osów,
z zastrze¿eniem ust. 8.

2. Je¿eli ¿aden z kandydatów nie otrzyma³ wiêcej ni¿
po³owê wa¿nie oddanych g³osów - przeprowadza siê ponow-
ne g³osowanie. W ponownym g³osowaniu wyboru dokonuje
siê spo�ród dwóch kandydatów, którzy w pierwszym g³oso-
waniu otrzymali najwiêksz¹ liczbê wa¿nie oddanych g³osów.

3. Za wybranego w ponownym g³osowaniu uwa¿a siê
tego kandydata, który otrzyma³ wiêksz¹ liczbê wa¿nie odda-
nych g³osów.

4. W przypadku, gdy w ponownym g³osowaniu kandyda-
ci otrzymaj¹ równ¹ liczbê g³osów - o wyborze rozstrzyga
komisja skrutacyjna przeprowadzaj¹c losowanie w obecno�ci
uczestników zebrania.

5. Cz³onkami rady so³eckiej zostaj¹ wybrani kandydaci,
którzy otrzymali najwiêksz¹ liczbê wa¿nie oddanych g³osów
za wyborem.

6. W przypadku równej liczby g³osów przeprowadza siê
ponowne g³osowanie pomiêdzy kandydatami, którzy otrzy-
mali tê sam¹ liczbê g³osów. Ponownego g³osowania nie
przeprowadza siê, je¿eli ilo�æ kandydatów z najwiêksz¹ równ¹
liczb¹ g³osów nie jest wiêksza ni¿ liczba wybieranych cz³on-
ków rady so³eckiej.

7. W przypadku zg³oszenia jednego kandydata na so³tysa
lub liczby kandydatów na cz³onków rady so³eckiej równej
liczbie ustalonego sk³adu rady so³eckiej, wybór jest skuteczny
przy uzyskaniu zwyk³ej wiêkszo�ci wa¿nie oddanych g³osów
za wyborem. W przeciwnym razie nale¿y dokonaæ zg³oszenia
nowych kandydatów i wybory powtórzyæ.

8. Protesty wyborcze przeciwko wa¿no�ci wyborów, z³o-
¿one na pi�mie w ci¹gu 14 dni od dnia wyborów rozpatruje
i rozstrzyga wójt.

9. W razie stwierdzenia ra¿¹cych uchybieñ, które mog³y
mieæ wp³yw na wyniki wyborów, wójt wybory uniewa¿nia
i zarz¹dza ponowne w ci¹gu 14 dni od daty uniewa¿nienia.

§28. 1. Odwo³anie ze stanowiska so³tysa lub cz³onka
rady so³eckiej nastêpuje wskutek:

1) pisemnego zrzeczenia siê funkcji;
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2) utraty prawa wybieralno�ci lub braku tego prawa w dniu
wyborów;

3) prawomocnego skazuj¹cego wyroku s¹du. orzeczonego
za przestêpstwo umy�lne;

4) �mierci.

2. Odwo³anie ze stanowiska so³tysa lub cz³onka rady
so³eckiej mo¿e nast¹piæ z powodu:

1) nie wykonywania swoich obowi¹zków;

2) naruszania postanowieñ statutu i uchwal zebrania;

3) dopuszczenia siê czynu dyskwalifikuj¹cego w opinii �rodo-
wiska;

4) utraty w inny sposób zaufania mieszkañców so³ectwa.

3. Wniosek o zwo³anie zebrania, na którym ma byæ
rozpatrywane odwo³anie so³tysa lub cz³onka rady so³eckiej,
w przypadku o którym mowa w ust. 2. musi byæ podpisany
przez 20% uprawnionych mieszkañców so³ectwa.

4. Wniosek o odwo³anie musi zwieraæ uzasadnienie.

5. Zebranie w sprawie odwo³ania, w przypadkach okre-
�lonych w ust. 1 i 2 ze stanowiska:

1) so³tysa - zwo³uje wójt;

2) cz³onka rady so³eckiej - zwo³uje so³tys.

6. Zwo³anie zebrania w sprawie odwo³ania nastêpuje
w ci¹gu 30 dni od dnia zaistnienia przyczyn, o których mowa
w ust. 1 lub od dnia z³o¿enia wniosku.

7. Odwo³anie z zajmowanej funkcji odbywa siê w tym
samym trybie co wybór.

8. W przypadku, o którym mowa w ust. 3. odwo³anie
nastêpuje po wys³uchaniu zainteresowanego.

9. Kolejny wniosek o odwo³anie so³tysa mo¿na z³o¿yæ nie
wcze�niej ni¿ po up³ywie sze�ciu miesiêcy od poprzedniego
g³osowania w sprawie odwo³ania.

§29. 1. W celu przeprowadzenia wyborów uzupe³niaj¹-
cych, w przypadku zwolnienia w trakcie kadencji stanowisk:

1) so³tysa - zebranie, nie pó�niej ni¿ w terminie dwóch
miesiêcy po zaprzestaniu pe³nienia funkcji przez dotych-
czasowego so³tysa, zwo³uje wójt;

2) cz³onka rady so³eckiej - zebranie, nie pó�niej ni¿ w terminie
miesi¹ca po zaprzestaniu pe³nienia funkcji przez dotych-
czasowego cz³onka rady so³eckiej, zwo³uje so³tys.

ROZDZIA£ V

Gospodarka finansowa

§30. �rodki finansowe so³ectwa stanowi¹:

1) dochody pochodz¹ce z zarz¹dzania wydzielonym mieniem
komunalnym:

2) �rodki pochodz¹ce z darowizn oraz innych �wiadczeñ na
rzecz so³ectwa:

3) inne dochody przewidziane przepisami prawa.

§31. 1. So³ectwo prowadzi gospodarkê finansow¹ w ra-
mach bud¿etu gminy.

2. �rodki finansowe so³ectwa mog¹ byæ przeznaczone na
realizacjê zadañ o charakterze u¿yteczno�ci publicznej.

3. Wydatki nie mog¹ przekroczyæ kwot limitów okre�lo-
nych w bud¿ecie i powinny byæ realizowane w sposób celowy
i oszczêdny.

4. �rodki bud¿etowe so³ectwa, okre�lone w §30 pkt 2 i 3,
mog¹ byæ gromadzone na rachunku bankowym so³ectwa
i przeznaczane na cele okre�lone przez zebranie wiejskie.

5. Do dysponowania �rodkami finansowymi zgromadzo-
nymi na rachunku bankowym so³ectwa upowa¿niony jest
so³tys i wskazany przez zebranie wiejskie cz³onek rady so³ec-
kiej.

§32. 1. Gospodarkê finansow¹ so³ectwa prowadzi so³tys,
zgodnie z uchwa³ami zebrania wiejskiego i po zasiêgniêciu
opinii rady so³eckiej.

2. So³tys raz w roku sk³ada sprawozdanie zebraniu wiej-
skiemu z wykonania wydatków finansowych.

3. W celu kontroli gospodarki finansowej so³ectwa zebra-
nie wiejskie mo¿e powo³aæ komisjê rewizyjn¹.

1) Wybór komisji rewizyjnej na now¹ kadencjê odbywa siê
na zebraniu wiejskim w (g³osowaniu jawnym),

2) komisja rewizyjna sk³ada siê z trzech osób,

3) Przewodnicz¹cego komisji rewizyjnej Komisja wybiera ze
swego grona,

4) Cz³onkowie komisji rewizyjnej nie mog¹ byæ jednocze�nie
cz³onkami rady so³eckiej.

4. Komisja, o której mowa w ust. 3. w ramach realizacji
swych zadañ jest upowa¿niona do:

1) ¿¹dania wyja�nieñ;

2) przegl¹dania dokumentów;

3) przeprowadzania oglêdzin.

ROZDZIA£ VI

Zakres zadañ przekazywanych
przez gminê oraz sposób ich realizacji

§33. So³ectwo korzysta z przekazanego mienia komunal-
nego oraz rozporz¹dza dochodami z tego tytu³u.

§34. Przekazanie mienia so³ectwu nastêpuje na zasadach
okre�lonych w drodze odrêbnej uchwa³y rady.

§35. 1. Zakres korzystania z mienia obejmuje korzystanie
z niego w ramach zwyk³ego zarz¹du.

2. Przez zakres zwyk³ego zarz¹du rozumie siê:

1) utrzymywanie przekazanego mienia w stanie nie pogor-
szonym poprzez dokonywanie niezbêdnych napraw, kon-
serwacji i remontów;
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2) za³atwianie bie¿¹cych spraw zwi¹zanych z eksploatacj¹
mienia;

3) prowadzenie dzia³alno�ci z wykorzystaniem mienia
w zakresie nie wykraczaj¹cym poza zadania o charakterze
u¿yteczno�ci publicznej;

4) wynajmowanie przekazanego mienia na potrzeby imprez
okoliczno�ciowych, sportowych, festynów, konkursów itp.

§36. Zmiana sposobu korzystania z mienia wymaga zgo-
dy rady.

ROZDZIA£ VII

Nadzór nad dzia³alno�ci¹

§37. Nadzór nad dzia³alno�ci¹ so³ectwa sprawowany jest
na podstawie kryterium zgodno�ci z prawem, celowo�ci,
rzetelno�ci i gospodarno�ci.

§38. Nadzór sprawuj¹: rada - za po�rednictwem swych
komisji, szczególnie Komisji Rewizyjnej oraz wójt.

§39. 1. Organy nadzoru maj¹ prawo ¿¹dania niezbêd-
nych informacji, sprawozdañ, danych i wyja�nieñ dotycz¹-
cych dzia³alno�ci finansowej i statutowej so³ectwa, przepro-
wadzania kontroli oraz uczestnictwa w posiedzeniach jego
organów.

2. So³ectwo podlega kontroli Komisji Rewizyjnej co naj-
mniej jeden raz w ci¹gu kadencji rady.

3. Podczas kontroli obecny jest so³tys. Mog¹ w niej tak¿e
uczestniczyæ cz³onkowie rady so³eckiej.

§40. 1. Wójt mo¿e zawiesiæ w czynno�ciach so³tysa do
czasu rozpatrzenia sprawy przez zebranie, je¿eli narusza prze-
pisy prawa, nie wywi¹zuje siê ze swoich obowi¹zków.

2. W przypadku zawieszenia w czynno�ciach so³tysa,
zebranie zwo³uje wójt.

§41. 1. So³tys zobowi¹zany jest do przed³o¿enia wójtowi
uchwal zebrania w ci¹gu 7 dni od daty ich podjêcia.

2. Uchwa³y zebrania sprzeczne z prawem s¹ niewa¿ne.

3. O niewa¿no�ci uchwal orzeka wójt i zawiadamia o tym
radê.

§42. 1. Uchwa³a zebrania nie odpowiadaj¹ca wymogom
celowo�ci, gospodarno�ci, rzetelno�ci mo¿e byæ uchylona
przez wójta.

2. W przypadkach, okre�lonych w ust. 1, wójt mo¿e
wstrzymaæ wykonanie uchwa³y zebrania i za¿¹daæ ponowne-
go rozpatrzenia sprawy stanowi¹cej przedmiot jej regulacji,
wskazuj¹c zaistnia³e uchybienia oraz termin za³atwienia spra-
wy.

ROZDZIA£ VIII

Postanowienia koñcowe

§43. 1. Zmiana statutu nastêpuje w trybie jego uchwale-
nia.

2. Sprawy sporne na tle interpretacji statutu rozstrzyga
wójt.

3. W sprawach nie uregulowanych w statucie maj¹ zasto-
sowanie przepisy statutu gminy i obowi¹zuj¹cych ustaw.

Poz. 2033

ROZDZIA£ I

Postanowienia ogólne

§1. So³ectwo Dziembówko stanowi jednostkê pomocnicz¹
Gminy Kaczory.

§2. Terenem dzia³ania so³ectwa jest wie� Dziembówko.

§3. Siedzib¹ organów so³ectwa jest wie� Dziembówko.

§4. Organy so³ectwa dzia³aj¹ zgodnie z przepisami prawa,
a w szczególno�ci:

1) ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorz¹dzie gminnym,

2) statutu Gminy Kaczory,

Za³¹cznik Nr 3
do Uchwa³y Nr XIV/79/2004

Rady Gminy Kaczory
z dnia 13 maja 2004 r.

STATUT SO£ECTWA DZIEMBÓWKO

3) przepisami niniejszego statutu.

§5. Przez u¿yte w statucie pojêcia nale¿y rozumieæ:

1) gmina - Gminê Kaczory,

2) so³ectwo - jednostkê pomocnicz¹ okre�lon¹ w §1 statutu,

3) zebranie wiejskie - organ uchwa³odawczy so³ectwa,

4) so³tys - organ wykonawczy so³ectwa,

5) statut - statut so³ectwa,

6) rada - Radê Gminy Kaczory,

7) wójt - Wójta Gminy Kaczory.

8) urz¹d - Urz¹d Gminy Kaczory.
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ROZDZIA£ II

Zakres dzia³ania

§6. Do zakresu dzia³ania so³ectwa nale¿¹ wszystkie spra-
wy publiczne o znaczeniu lokalnym, nie zastrze¿one ustawami
oraz statutem gminy na rzecz innych podmiotów, a w szcze-
gólno�ci:

1) konsultowanie, na wniosek organów gminy, spraw pod-
legaj¹cych regulacji w drodze aktów prawa miejscowego;

2) opiniowanie projektów uchwa³ rady w sprawach o podsta-
wowym znaczeniu dla mieszkañców so³ectwa, jak równie¿
w innych sprawach, w jakich o opiniê wyst¹pi³a rada;

3) wystêpowanie do rady o rozpatrzenie spraw publicznych
so³ectwa lub jego czê�ci, których za³atwienie wykracza
poza mo¿liwo�ci so³ectwa;

4) wspó³dzia³anie z w³a�ciwymi organami w zakresie pomo-
cy spo³ecznej, o�wiaty, kultury, kultury fizycznej, porz¹dku
publicznego i ochrony przeciwpo¿arowej;

5) zarz¹dzanie wydzielonym mieniem komunalnym w celu
jego w³a�ciwego wykorzystania i dysponowanie dochoda-
mi z tego tytu³u;

6) organizowanie prac spo³ecznie u¿ytecznych;

7) dbanie o stan �rodowiska naturalnego, przeprowadzanie
akcji i konkursów maj¹cych na celu poprawê stanu sani-
tarnego, porz¹dku i estetyki wsi;

8) kszta³towanie zasad wspó³¿ycia spo³ecznego;

9) organizowanie pomocy s¹siedzkiej;

10) wspó³dzia³anie z s¹siednimi so³ectwami.

ROZDZIA£ III

Organy

§7. 1. Organami so³ectwa s¹:

1) zebranie wiejskie, zwane dalej �zebraniem�;

2) so³tys.

§8. 1. Zebranie podejmuje rozstrzygniêcia w formie
uchwa³, w drodze g³osowania.

2. Podjêcie uchwa³y zebrania odnotowuje siê w protoko-
le z zebrania.

§9. 1. Prawo do udzia³u w zebraniu maj¹ mieszkañcy
so³ectwa stale zamieszkuj¹cy na jego terenie i posiadaj¹cy
czynne prawo wyborcze, zwani dalej �uprawnionymi�.

2. W przypadku, gdy przewodnicz¹cy zebrania powe�mie
w¹tpliwo�æ - czy dana osoba przyby³a na zebranie - jest
uprawniona do brania w nim udzia³u, mo¿e za¿¹daæ okazania
dokumentu stwierdzaj¹cego to¿samo�æ lub udzielenia ust-
nych wyja�nieñ.

3. Uprawnionym do udzia³u w zebraniu przys³uguj¹ na-
stêpuj¹ce prawa:

1) inicjatywy uchwa³odawczej;

2) udzia³u w dyskusji w sprawach objêtych porz¹dkiem ob-
rad;

3) udzia³u w g³osowaniach;

4) zg³aszania kandydatów i kandydowania na stanowiska
w wybieralnych organach so³ectwa.

§10. Do zadañ zebrania nale¿y w szczególno�ci:

1) wybór i odwo³anie so³tysa i rady so³eckiej lub poszczegól-
nych jej cz³onków;

2) inicjowanie wspólnych przedsiêwziêæ na rzecz spo³eczno-
�ci wiejskiej;

3) decydowanie o sposobie korzystania z mienia gminnego
bêd¹cego w u¿ytkowaniu so³ectwa;

4) podejmowanie wspólnych przedsiêwziêæ z innymi so³ec-
twami;

5) wspó³dzia³anie z organizacjami samorz¹dowymi, stowa-
rzyszeniami bran¿owymi rolników oraz innymi organiza-
cjami i instytucjami prowadz¹cymi dzia³alno�æ na wsi;

6) wystêpowanie z inicjatyw¹ uchwa³odawcz¹ do rady we
wszystkich sprawach dotycz¹cych spo³eczno�ci lokalnej;

7) wyra¿anie opinii w sprawach dotycz¹cych so³ectwa podej-
mowanych przez radê i wójta, a w szczególno�ci w zakre-
sie:

a) zmiany granic i zniesienia so³ectwa,

b) planu przestrzennego zagospodarowania,

c) przepisów prawa miejscowego dotycz¹cych so³ectwa,

d) czê�ci bud¿etu dotycz¹cej so³ectwa;

8) przyjmowanie rocznych sprawozdañ z dzia³alno�ci mery-
torycznej i finansowej prowadzonej przez so³tysa;

9) uchwalanie so³eckich programów dzia³ania.

§11. 1. Zebranie zwo³uje so³tys z w³asnej inicjatywy, na
wniosek co najmniej 1/5 uprawnionych lub wójta.

2. Zebranie zwo³uje wójt w przypadku, gdy so³tys
w terminie 7 dni nie zwo³a zebrania na wniosek uprawnionych
mieszkañców.

3. Zawiadomienie o zwo³aniu zebrania powinno zawieraæ
w szczególno�ci:

1) informacjê na czyj wniosek zebranie jest organizowane;

2) okre�lenie daty, godziny i miejsca zebrania;

3) podanie proponowanego porz¹dku obrad;

4) przedmiot proponowanych do podjêcia uchwa³.

4. Zebranie odbywa siê w miarê potrzeb, jednak co
najmniej raz w roku.

§12. 1. Zebranie otwiera so³tys.

2. Obradom zebrania przewodniczy osoba wybrana przez
zebranie.
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3. Porz¹dek obrad ustala zebranie na podstawie projektu
przed³o¿onego przez so³tysa lub wójta.

4. W celu udzielenia so³tysowi sta³ej pomocy w przygo-
towywaniu materia³ów i organizacji zebrañ oraz protoko³owa-
nia zebrañ, wójt wyznacza pracownika urzêdu do kontaktów
z so³ectwem.

5. So³tys ka¿dorazowo obowi¹zany jest powiadomiæ wójta
o planowanym terminie zebrania co najmniej na 7 dni przed
terminem jego zwo³ania.

§13. 1. Zebranie jest wa¿ne, gdy mieszkañcy zawiado-
mieni zostali w sposób zwyczajowo przyjêty w so³ectwie, co
najmniej 7 dni przed wyznaczonym terminem (chyba, ¿e cel
zwo³ania zebrania uzasadnia przyjêcie krótszego terminu
i bierze w nim udzia³ co najmniej 5% uprawnionych).

§14. 1. Uchwa³y zebrania zapadaj¹ zwyk³¹ wiêkszo�ci¹
g³osów w g³osowaniu jawnym.

2. W przypadku równej liczby g³osów rozstrzyga glos
przewodnicz¹cego zebrania.

3. Zebranie mo¿e postanowiæ o tajno�ci g³osowania.

4. G³osowanie tajne przeprowadza komisja skrutacyjna,
o której mowa w §24 ust. 1.

5. Z przeprowadzonego g³osowania tajnego komisja skru-
tacyjna sporz¹dza protokó³ zawieraj¹cy wyniki g³osowania.

6. Tre�æ protoko³u podaje siê do wiadomo�ci uczestni-
ków zebrania bezpo�rednio po jego sporz¹dzeniu.

7. So³tys og³asza uchwa³y przez rozplakatowanie na tabli-
cach og³oszeñ lub w miejscach zwyczajowo przyjêtych
w so³ectwie.

§15. 1. Z ka¿dego zebrania sporz¹dza siê protokó³, który
powinien zawieraæ:

1) datê, miejsce, godzinê zebrania,

2) liczbê mieszkañców bior¹cych udzia³ w zebraniu,

3) nazwiska osób zaproszonych na zebranie ze wskazaniem
ich stanowisk,

4) zatwierdzony porz¹dek obrad,

5) przebieg obrad, a w szczególno�ci: streszczenie przemó-
wieñ i dyskusji, tre�æ zg³oszonych wniosków, wyniki g³o-
sowañ,

6) podpis przewodnicz¹cego zebrania i protokolanta.

2. Do protoko³u za³¹cza siê:

1) listê osób obecnych na zebraniu;

2) inne wskazane w protokole za³¹czniki.

3. W sprawach poddawanych pod g³osowanie w proto-
kole powinien byæ ujêty zapis, jak¹ ilo�æ g³osów oddano �za�
i �przeciw� oraz �wstrzymuj¹cych siê�.

4. Protoko³y numeruje siê cyframi rzymskimi, a uchwa³y
arabskimi. Now¹ numeracjê zaczyna siê z pocz¹tkiem ka¿de-
go roku kalendarzowego.

5. Ka¿dy mieszkaniec so³ectwa ma prawo wgl¹du do
protoko³u, robienia z niego notatek lub wyci¹gów.

§16. 1. W czasie niemo¿no�ci pe³nienia urzêdu przez
so³tysa, spowodowanej chorob¹, d³u¿szym wyjazdem lub
innymi przemijaj¹cymi okoliczno�ciami, w okresie nie prze-
kraczaj¹cym 3 miesiêcy, obowi¹zki so³tysa wykonuje wyzna-
czony przez niego cz³onek rady so³eckiej.

2. Do zadañ so³tysa nale¿y w szczególno�ci:

1) przygotowywanie i zwo³ywanie zebrañ;

2) zwo³ywanie i przygotowywanie posiedzeñ rady so³eckiej
oraz kierowanie jej prac¹;

3) przygotowywanie na zebrania projektów rozstrzygniêæ
i opinii w sprawach nale¿¹cych do kompetencji so³ectwa;

4) wykonywanie uchwal zebrania;

5) gospodarowanie maj¹tkiem so³ectwa;

6) organizowanie spotkañ z radnymi i komisjami rady;

7) reprezentowanie so³ectwa na zewn¹trz;

8) wystêpowanie z wnioskami dotycz¹cymi potrzeb so³ectwa
i jego mieszkañców oraz prowadzenie dzia³alno�ci inter-
wencyjnej w tym zakresie z upowa¿nienia zebrania;

9) wykonywanie powierzonych mu przepisami prawa zadañ
z zakresu administracji publicznej;

10) organizowanie i koordynowanie przedsiêwziêæ i inicjatyw
spo³ecznych maj¹cych na celu poprawê warunków ¿ycia
spo³eczno�ci so³eckiej;

11) informowanie mieszkañców so³ectwa, w sposób zwycza-
jowo przyjêty, o wszystkich sprawach istotnych dla gminy
i so³ectwa;

12) uczestniczenie w naradach i spotkaniach so³tysów organi-
zowanych przez wójta;

13) wykonywanie innych zadañ z mocy ogólnie obowi¹zuj¹-
cych przepisów;

14) wspó³praca z organami gminy;

15) sporz¹dzanie informacji i sprawozdañ z dzia³alno�ci so³ec-
twa;

16) przedk³adanie zebraniu sprawozdania ze swej dzia³alno�ci;

17) prowadzenie dokumentacji so³ectwa obejmuj¹cej statut,
protokó³, i uchwa³y zebrañ oraz korespondencjê.

3. W przypadku, gdy przedmiot obrad zebrania dotyczy
bezpo�rednio so³tysa, obradami kieruje wójt lub osoba wy-
znaczona przez wójta.

§17. 1. Przewodniczenie obradom zebrania uprawnia do
decydowania o:

1) kolejno�ci zabierania g³osu przez poszczególnych mów-
ców;

2) udzielaniu g³osu poza kolejno�ci¹;

3) okre�laniu ilo�ci czasu przeznaczonego dla ka¿dego
z mówców;
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4) odebraniu g³osu;

5) zamkniêciu dyskusji nad poszczególnymi punktami po-
rz¹dku obrad;

6) ¿¹daniu okre�lonego zachowania od uczestników zebra-
nia.

2. Przewodnicz¹cy zebrania nie mo¿e odmówiæ poddania
pod g³osowanie wniosku, je�li jego przedmiot odpowiada
przyjêtemu porz¹dkowi obrad.

§18. So³tysowi przys³uguje dieta oraz zwrot kosztów pod-
ró¿y s³u¿bowej na zasadach okre�lonych odrêbn¹ uchwal¹
rady.

§19. 1. Rada so³ecka sk³ada siê z 6 cz³onków i jest
organem wspomagaj¹cym so³tysa w zakresie wykonywania
jego funkcji.

2. Funkcji so³tysa nie ³¹czy siê z cz³onkostwem w radzie
so³eckiej.

3. Zebranie mo¿e powo³ywaæ komisje, okre�laj¹c zakres
ich dzia³ania.

§20. 1. So³tys zwo³uje posiedzenia rady so³eckiej i prze-
wodniczy jej obradom.

2. Posiedzenia rady so³eckiej zwo³ywane s¹ przez so³tysa
z w³asnej inicjatywy lub na wniosek co najmniej polowy
sk³adu rady so³eckiej.

3. Rada so³ecka jako organ opiniodawczo - doradczy
so³tysa wyra¿a swoje stanowisko w formie uchwa³, podejmo-
wanych zwyk³¹ wiêkszo�ci¹ g³osów przy obecno�ci co naj-
mniej po³owy sk³adu. W przypadku równej liczby g³osów
g³osowanie powtarza siê.

4. Do kompetencji rady so³eckiej nale¿y w szczególno�ci:

1) wspó³dzia³anie z so³tysem w zakresie opracowywania
projektów programów so³ectwa, planów dzia³añ, projek-
tów uchwa³ w sprawach bêd¹cych przedmiotem rozpatry-
wania przez zebranie;

2) organizowanie ró¿nych form pomocy s¹siedzkiej dla miesz-
kañców niepe³nosprawnych, dotkniêtych klêskami ¿ywio-
³owymi lub znajduj¹cych siê w trudnej sytuacji ¿yciowej;

3) inicjowanie dzia³añ spo³ecznie u¿ytecznych dla so³ectwa
i jego mieszkañców;

4) wspó³dzia³anie z organizacjami spo³ecznymi w celu wspól-
nej realizacji zadañ.

5. Na zebraniach so³tys sk³ada informacjê o dzia³alno�ci
rady so³eckiej.

6. Rada so³ecka pe³ni swoje funkcje nieodp³atnie.

ROZDZIA£ IV

Zasady, tryb wyboru i odwo³ania so³tysa i rady so³eckiej

§21. 1. Kadencja organów so³ectwa trwa 4 lata i odpo-
wiada kadencji rady gminy, przy czym so³tys i rada so³ecka
wykonuj¹ swoje obowi¹zki do dnia wyboru nowego so³tysa
i rady so³eckiej.

2. Wybory so³tysa i rady so³eckiej na kolejn¹ kadencjê
zarz¹dza wójt w terminie miesi¹ca od rozpoczêcia kadencji.

3. Wybory so³tysa i rady so³eckiej odbywaj¹ siê w termi-
nie do trzech miesiêcy od rozpoczêcia kadencji wójta.

§22. 1. Zebranie, na którym ma byæ dokonany wybór
so³tysa i rady so³eckiej, zwo³uje okre�laj¹c miejsce, dzieñ
i godzinê oraz prowadzi do czasu wyboru przewodnicz¹cego,
so³tys poprzedniej kadencji.

2. W przypadku nie zwo³ania zebrania w trybie okre�lo-
nym w ust. 1 zebranie zwo³uje wójt.

§23. 1. Do dokonania wyboru so³tysa i rady so³eckiej
niezbêdny jest udzia³ w zebraniu co najmniej 1/5 uprawnio-
nych.

2. W przypadku braku quorum, o którym mowa w ust. 1
w pierwszym terminie, organ uprawniony do zwo³ania zebra-
nia wyznacza zebranie w drugim terminie, którego rozstrzy-
gniêcia s¹ wi¹¿¹ce bez wzglêdu na liczbê uprawnionych
bior¹cych w nim udzia³.

3. Zebranie w drugim terminie mo¿e siê odbyæ nie wcze-
�niej ni¿ po up³ywie 30 minut od terminu zwo³ania pierwszego
zebrania.

4. Liczbê uprawnionych, okre�la wójt na podstawie doku-
mentacji ewidencji ludno�ci.

5. Uprawnieni uczestnicy zebrania s¹ zobowi¹zani do
podpisania listy obecno�ci. Osoba, która odmówi podpisania
listy obecno�ci traci prawo do uczestniczenia w zebraniu.

§24. 1. So³tys oraz cz³onkowie rady so³eckiej wybierani
s¹ w g³osowaniu tajnym, bezpo�rednim, spo�ród nieograni-
czonej liczby kandydatów, przez sta³ych mieszkañców so³ec-
twa uprawnionych do g³osowania.

2. Wybory przeprowadza komisja skrutacyjna, wy³oniona
spo�ród uprawnionych uczestników zebrania, w liczbie co
najmniej trzech osób.

3. Cz³onkiem komisji skrutacyjnej nie mo¿e byæ osoba
kandyduj¹ca do organów so³ectwa.

4. Do zadañ komisji skrutacyjnej nale¿y:

1) przyjêcie zg³oszeñ kandydatów;

2) przygotowanie kart do g³osowania;

3) przeprowadzenie wyborów;

4) obliczenie g³osów;

5) sporz¹dzenie protoko³u z przebiegu wyborów oraz wyni-
ków g³osowania, który podpisuj¹ cz³onkowie komisji;

6) og³oszenie wyników wyborów.

5. Wybory przeprowadza siê na kartach do g³osowania
opatrzonych pieczêci¹ urzêdu gminy.

6. Na kartach do g³osowania nazwiska kandydatów
umieszcza siê w kolejno�ci alfabetycznej.

7. Na karcie do g³osowania uprawniony uczestnik g³oso-
wania wskazuje wybranego przez siebie kandydata przez
postawienie znaku �x� przy jego nazwisku z lewej strony.
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8. W przypadku zg³oszenia jednego kandydata na so³ty-
sa, uprawniony uczestnik g³osowania wypowiada siê w spra-
wie wyboru, zakre�laj¹c obwódk¹ na karcie do g³osowania
odpowiednio wariant �tak� lub �nie�.

9. Protokó³ komisji skrutacyjnej powinien zawieraæ:

1) sk³ad komisji skrutacyjnej;

2) ilo�æ uprawnionych do g³osowania;

3) ilo�æ wyborców, którym wydano karty do g³osowania;

4) ilo�æ oddanych g³osów wa¿nych i niewa¿nych - z poda-
niem przyczyn;

5) ilo�æ g³osów wa¿nie oddanych na poszczególnych kandy-
datów;

6) stwierdzenie dokonanego lub niedokonanego wyboru.

10. Protokó³ wraz z kartami do g³osowania niezw³ocznie
przekazuje siê wójtowi.

§25. W pierwszej kolejno�ci nale¿y przeprowadziæ zg³o-
szenie kandydatów i g³osowanie dla dokonania wyboru so³-
tysa, w drugiej kolejno�ci - dla dokonania wyboru cz³onków
rady so³eckiej.

§26. 1. Czynne i bierne prawo wyborcze przys³uguje
ka¿demu mieszkañcowi so³ectwa stale zamieszkuj¹cemu na
jego terenie, który ukoñczy³ 18 lat najpó�niej w dniu wyborów.

2. Kandydaci musz¹ wyraziæ zgodê na kandydowanie,
ustnie do protoko³u lub pisemnie w razie swojej nieobecno-
�ci.

§27. 1. So³tysem zostaje ten kandydat, który w g³osowa-
niu otrzyma³ wiêcej ni¿ po³owê wa¿nie oddanych g³osów,
z zastrze¿eniem ust. 8.

2. Je¿eli ¿aden z kandydatów nie otrzyma³ wiêcej ni¿
po³owê wa¿nie oddanych g³osów - przeprowadza siê ponow-
ne g³osowanie. W ponownym g³osowaniu wyboru dokonuje
siê spo�ród dwóch kandydatów, którzy w pierwszym g³oso-
waniu otrzymali najwiêksz¹ liczbê wa¿nie oddanych g³osów.

3. Za wybranego w ponownym g³osowaniu uwa¿a siê
tego kandydata, który otrzyma³ wiêksz¹ liczbê wa¿nie odda-
nych g³osów.

4. W przypadku, gdy w ponownym g³osowaniu kandyda-
ci otrzymaj¹ równ¹ liczbê g³osów - o wyborze rozstrzyga
komisja skrutacyjna przeprowadzaj¹c losowanie w obecno�ci
uczestników zebrania.

5. Cz³onkami rady so³eckiej zostaj¹ wybrani kandydaci,
którzy otrzymali najwiêksz¹ liczbê wa¿nie oddanych g³osów
za wyborem.

6. W przypadku równej liczby g³osów przeprowadza siê
ponowne g³osowanie pomiêdzy kandydatami, którzy otrzy-
mali tê sam¹ liczbê g³osów. Ponownego g³osowania nie
przeprowadza siê, je¿eli ilo�æ kandydatów z najwiêksz¹ równ¹
liczb¹ g³osów nie jest wiêksza ni¿ liczba wybieranych cz³on-
ków rady so³eckiej.

7. W przypadku zg³oszenia jednego kandydata na so³tysa
lub liczby kandydatów na cz³onków rady so³eckiej równej

liczbie ustalonego sk³adu rady so³eckiej, wybór jest skuteczny
przy uzyskaniu zwyk³ej wiêkszo�ci wa¿nie oddanych g³osów
za wyborem. W przeciwnym razie nale¿y dokonaæ zg³oszenia
nowych kandydatów i wybory powtórzyæ.

8. Protesty wyborcze przeciwko wa¿no�ci wyborów, z³o-
¿one na pi�mie w ci¹gu 14 dni od dnia wyborów rozpatruje
i rozstrzyga wójt.

9. W razie stwierdzenia ra¿¹cych uchybieñ, które mog³y
mieæ wp³yw na wyniki wyborów, wójt wybory uniewa¿nia
i zarz¹dza ponowne w ci¹gu 14 dni od daty uniewa¿nienia.

§28. 1. Odwo³anie ze stanowiska so³tysa lub cz³onka
rady so³eckiej nastêpuje wskutek:

1) pisemnego zrzeczenia siê funkcji;

2) utraty prawa wybieralno�ci lub braku tego prawa w dniu
wyborów;

3) prawomocnego skazuj¹cego wyroku s¹du. orzeczonego
za przestêpstwo umy�lne;

4) �mierci.

2. Odwo³anie ze stanowiska so³tysa lub cz³onka rady
so³eckiej mo¿e nast¹piæ z powodu:

1) nie wykonywania swoich obowi¹zków;

2) naruszania postanowieñ statutu i uchwal zebrania;

3) dopuszczenia siê czynu dyskwalifikuj¹cego w opinii �rodo-
wiska;

4) utraty w inny sposób zaufania mieszkañców so³ectwa.

3. Wniosek o zwo³anie zebrania, na którym ma byæ
rozpatrywane odwo³anie so³tysa lub cz³onka rady so³eckiej,
w przypadku o którym mowa w ust. 2. musi byæ podpisany
przez 20% uprawnionych mieszkañców so³ectwa.

4. Wniosek o odwo³anie musi zwieraæ uzasadnienie.

5. Zebranie w sprawie odwo³ania, w przypadkach okre-
�lonych w ust. 1 i 2 ze stanowiska:

1) so³tysa - zwo³uje wójt;

2) cz³onka rady so³eckiej - zwo³uje so³tys.

6. Zwo³anie zebrania w sprawie odwo³ania nastêpuje
w ci¹gu 30 dni od dnia zaistnienia przyczyn, o których mowa
w ust. 1 lub od dnia z³o¿enia wniosku.

7. Odwo³anie z zajmowanej funkcji odbywa siê w tym
samym trybie co wybór.

8. W przypadku, o którym mowa w ust. 3. odwo³anie
nastêpuje po wys³uchaniu zainteresowanego.

9. Kolejny wniosek o odwo³anie so³tysa mo¿na z³o¿yæ nie
wcze�niej ni¿ po up³ywie sze�ciu miesiêcy od poprzedniego
g³osowania w sprawie odwo³ania.

§29. 1. W celu przeprowadzenia wyborów uzupe³niaj¹-
cych, w przypadku zwolnienia w trakcie kadencji stanowisk:

1) so³tysa - zebranie, nie pó�niej ni¿ w terminie dwóch
miesiêcy po zaprzestaniu pe³nienia funkcji przez dotych-
czasowego so³tysa, zwo³uje wójt;
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2) cz³onka rady so³eckiej - zebranie, nie pó�niej ni¿ w terminie
miesi¹ca po zaprzestaniu pe³nienia funkcji przez dotych-
czasowego cz³onka rady so³eckiej, zwo³uje so³tys.

ROZDZIA£ V

Gospodarka finansowa

§30. �rodki finansowe so³ectwa stanowi¹:

1) dochody pochodz¹ce z zarz¹dzania wydzielonym mieniem
komunalnym:

2) �rodki pochodz¹ce z darowizn oraz innych �wiadczeñ na
rzecz so³ectwa:

3) inne dochody przewidziane przepisami prawa.

§31. 1. So³ectwo prowadzi gospodarkê finansow¹ w ra-
mach bud¿etu gminy.

2. �rodki finansowe so³ectwa mog¹ byæ przeznaczone na
realizacjê zadañ o charakterze u¿yteczno�ci publicznej.

3. Wydatki nie mog¹ przekroczyæ kwot limitów okre�lo-
nych w bud¿ecie i powinny byæ realizowane w sposób celowy
i oszczêdny.

4. �rodki bud¿etowe so³ectwa, okre�lone w §30 pkt 2 i 3,
mog¹ byæ gromadzone na rachunku bankowym so³ectwa
i przeznaczane na cele okre�lone przez zebranie wiejskie.

5. Do dysponowania �rodkami finansowymi zgromadzo-
nymi na rachunku bankowym so³ectwa upowa¿niony jest
so³tys i wskazany przez zebranie wiejskie cz³onek rady so³ec-
kiej.

§32. 1. Gospodarkê finansow¹ so³ectwa prowadzi so³tys,
zgodnie z uchwa³ami zebrania wiejskiego i po zasiêgniêciu
opinii rady so³eckiej.

2. So³tys raz w roku sk³ada sprawozdanie zebraniu wiej-
skiemu z wykonania wydatków finansowych.

3. W celu kontroli gospodarki finansowej so³ectwa zebra-
nie wiejskie mo¿e powo³aæ komisjê rewizyjn¹.

1) Wybór komisji rewizyjnej na now¹ kadencjê odbywa siê
na zebraniu wiejskim w (g³osowaniu jawnym),

2) komisja rewizyjna sk³ada siê z trzech osób,

3) Przewodnicz¹cego komisji rewizyjnej Komisja wybiera ze
swego grona,

4) Cz³onkowie komisji rewizyjnej nie mog¹ byæ jednocze�nie
cz³onkami rady so³eckiej.

4. Komisja, o której mowa w ust. 3. w ramach realizacji
swych zadañ jest upowa¿niona do:

1) ¿¹dania wyja�nieñ;

2) przegl¹dania dokumentów;

3) przeprowadzania oglêdzin.

ROZDZIA£ VI

Zakres zadañ przekazywanych
przez gminê oraz sposób ich realizacji

§33. So³ectwo korzysta z przekazanego mienia komunal-
nego oraz rozporz¹dza dochodami z tego tytu³u.

§34. Przekazanie mienia so³ectwu nastêpuje na zasadach
okre�lonych w drodze odrêbnej uchwa³y rady.

§35. 1. Zakres korzystania z mienia obejmuje korzystanie
z niego w ramach zwyk³ego zarz¹du.

2. Przez zakres zwyk³ego zarz¹du rozumie siê:

1) utrzymywanie przekazanego mienia w stanie nie pogor-
szonym poprzez dokonywanie niezbêdnych napraw, kon-
serwacji i remontów;

2) za³atwianie bie¿¹cych spraw zwi¹zanych z eksploatacj¹
mienia;

3) prowadzenie dzia³alno�ci z wykorzystaniem mienia
w zakresie nie wykraczaj¹cym poza zadania o charakterze
u¿yteczno�ci publicznej;

4) wynajmowanie przekazanego mienia na potrzeby imprez
okoliczno�ciowych, sportowych, festynów, konkursów itp.

§36. Zmiana sposobu korzystania z mienia wymaga zgo-
dy rady.

ROZDZIA£ VII

Nadzór nad dzia³alno�ci¹

§37. Nadzór nad dzia³alno�ci¹ so³ectwa sprawowany jest
na podstawie kryterium zgodno�ci z prawem, celowo�ci,
rzetelno�ci i gospodarno�ci.

§38. Nadzór sprawuj¹: rada - za po�rednictwem swych
komisji, szczególnie Komisji Rewizyjnej oraz wójt.

§39. 1. Organy nadzoru maj¹ prawo ¿¹dania niezbêd-
nych informacji, sprawozdañ, danych i wyja�nieñ dotycz¹-
cych dzia³alno�ci finansowej i statutowej so³ectwa, przepro-
wadzania kontroli oraz uczestnictwa w posiedzeniach jego
organów.

2. So³ectwo podlega kontroli Komisji Rewizyjnej co naj-
mniej jeden raz wci¹gu kadencji rady.

3. Podczas kontroli obecny jest so³tys. Mog¹ w niej tak¿e
uczestniczyæ cz³onkowie rady so³eckiej.

§40. 1. Wójt mo¿e zawiesiæ w czynno�ciach so³tysa do
czasu rozpatrzenia sprawy przez zebranie, je¿eli narusza prze-
pisy prawa, nie wywi¹zuje siê ze swoich obowi¹zków.

2. W przypadku zawieszenia w czynno�ciach so³tysa,
zebranie zwo³uje wójt.

§41. 1. So³tys zobowi¹zany jest do przed³o¿enia wójtowi
uchwal zebrania w ci¹gu 7 dni od daty ich podjêcia.
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2. Uchwa³y zebrania sprzeczne z prawem s¹ niewa¿ne.

3. O niewa¿no�ci uchwal orzeka wójt i zawiadamia o tym
radê.

§42. 1. Uchwa³a zebrania nie odpowiadaj¹ca wymogom
celowo�ci, gospodarno�ci, rzetelno�ci mo¿e byæ uchylona
przez wójta.

2. W przypadkach, okre�lonych w ust. 1, wójt mo¿e
wstrzymaæ wykonanie uchwa³y zebrania i za¿¹daæ ponowne-
go rozpatrzenia sprawy stanowi¹cej przedmiot jej regulacji,
wskazuj¹c zaistnia³e uchybienia oraz termin za³atwienia spra-
wy.

ROZDZIA£ VIII

Postanowienia koñcowe

§43. 1. Zmiana statutu nastêpuje w trybie jego uchwale-
nia.

2. Sprawy sporne na tle interpretacji statutu rozstrzyga
wójt.

3. W sprawach nie uregulowanych w statucie maj¹ zasto-
sowanie przepisy statutu gminy i obowi¹zuj¹cych ustaw.

Poz. 2033

ROZDZIA£ I

Postanowienia ogólne

§1. So³ectwo Jeziorki stanowi jednostkê pomocnicz¹ Gmi-
ny Kaczory.

§2. Terenem dzia³ania so³ectwa jest wie� Jeziorki.

§3. Siedzib¹ organów so³ectwa jest wie� Jeziorki.

§4. Organy so³ectwa dzia³aj¹ zgodnie z przepisami prawa,
a w szczególno�ci:

1) ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorz¹dzie gminnym,

2) statutu Gminy Kaczory,

3) przepisami niniejszego statutu.

§5. Przez u¿yte w statucie pojêcia nale¿y rozumieæ:

1) gmina - Gminê Kaczory,

2) so³ectwo - jednostkê pomocnicz¹ okre�lon¹ w §1 statutu,

3) zebranie wiejskie - organ uchwa³odawczy so³ectwa,

4) so³tys - organ wykonawczy so³ectwa,

5) statut - statut so³ectwa,

6) rada - Radê Gminy Kaczory,

7) wójt - Wójta Gminy Kaczory.

8) urz¹d - Urz¹d Gminy Kaczory.

ROZDZIA£ II

Zakres dzia³ania

§6. Do zakresu dzia³ania so³ectwa nale¿¹ wszystkie spra-
wy publiczne o znaczeniu lokalnym, nie zastrze¿one ustawami

Za³¹cznik Nr 4
do Uchwa³y Nr XIV/79/2004

Rady Gminy Kaczory
z dnia 13 maja 2004 r.

STATUT SO£ECTWA JEZIORKI

oraz statutem gminy na rzecz innych podmiotów, a w szcze-
gólno�ci:

1) konsultowanie, na wniosek organów gminy, spraw pod-
legaj¹cych regulacji w drodze aktów prawa miejscowego;

2) opiniowanie projektów uchwa³ rady w sprawach o podsta-
wowym znaczeniu dla mieszkañców so³ectwa, jak równie¿
w innych sprawach, w jakich o opiniê wyst¹pi³a rada;

3) wystêpowanie do rady o rozpatrzenie spraw publicznych
so³ectwa lub jego czê�ci, których za³atwienie wykracza
poza mo¿liwo�ci so³ectwa;

4) wspó³dzia³anie z w³a�ciwymi organami w zakresie pomo-
cy spo³ecznej, o�wiaty, kultury, kultury fizycznej, porz¹dku
publicznego i ochrony przeciwpo¿arowej;

5) zarz¹dzanie wydzielonym mieniem komunalnym w celu
jego w³a�ciwego wykorzystania i dysponowanie dochoda-
mi z tego tytu³u;

6) organizowanie prac spo³ecznie u¿ytecznych;

7) dbanie o stan �rodowiska naturalnego, przeprowadzanie
akcji i konkursów maj¹cych na celu poprawê stanu sani-
tarnego, porz¹dku i estetyki wsi;

8) kszta³towanie zasad wspó³¿ycia spo³ecznego;

9) organizowanie pomocy s¹siedzkiej;

10) wspó³dzia³anie z s¹siednimi so³ectwami.

ROZDZIA£ III

Organy

§7. 1. Organami so³ectwa s¹:

1) zebranie wiejskie, zwane dalej �zebraniem�;

2) so³tys.
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§8. 1. Zebranie podejmuje rozstrzygniêcia w formie
uchwa³, w drodze g³osowania.

2. Podjêcie uchwa³y zebrania odnotowuje siê w protoko-
le z zebrania.

§9. 1. Prawo do udzia³u w zebraniu maj¹ mieszkañcy
so³ectwa stale zamieszkuj¹cy na jego terenie i posiadaj¹cy
czynne prawo wyborcze, zwani dalej �uprawnionymi�.

2. W przypadku, gdy przewodnicz¹cy zebrania powe�mie
w¹tpliwo�æ - czy dana osoba przyby³a na zebranie - jest
uprawniona do brania w nim udzia³u, mo¿e za¿¹daæ okazania
dokumentu stwierdzaj¹cego to¿samo�æ lub udzielenia ust-
nych wyja�nieñ.

3. Uprawnionym do udzia³u w zebraniu przys³uguj¹ na-
stêpuj¹ce prawa:

1) inicjatywy uchwa³odawczej;

2) udzia³u w dyskusji w sprawach objêtych porz¹dkiem ob-
rad;

3) udzia³u w g³osowaniach;

4) zg³aszania kandydatów i kandydowania na stanowiska
w wybieralnych organach so³ectwa.

§10. Do zadañ zebrania nale¿y w szczególno�ci:

1) wybór i odwo³anie so³tysa i rady so³eckiej lub poszczegól-
nych jej cz³onków;

2) inicjowanie wspólnych przedsiêwziêæ na rzecz spo³eczno-
�ci wiejskiej;

3) decydowanie o sposobie korzystania z mienia gminnego
bêd¹cego w u¿ytkowaniu so³ectwa;

4) podejmowanie wspólnych przedsiêwziêæ z innymi so³ec-
twami;

5) wspó³dzia³anie z organizacjami samorz¹dowymi, stowa-
rzyszeniami bran¿owymi rolników oraz innymi organiza-
cjami i instytucjami prowadz¹cymi dzia³alno�æ na wsi;

6) wystêpowanie z inicjatyw¹ uchwa³odawcz¹ do rady we
wszystkich sprawach dotycz¹cych spo³eczno�ci lokalnej;

7) wyra¿anie opinii w sprawach dotycz¹cych so³ectwa podej-
mowanych przez radê i wójta, a w szczególno�ci w zakre-
sie:

a) zmiany granic i zniesienia so³ectwa,

b) planu przestrzennego zagospodarowania,

c) przepisów prawa miejscowego dotycz¹cych so³ectwa,

d) czê�ci bud¿etu dotycz¹cej so³ectwa;

8) przyjmowanie rocznych sprawozdañ z dzia³alno�ci mery-
torycznej i finansowej prowadzonej przez so³tysa;

9) uchwalanie so³eckich programów dzia³ania.

§11. 1. Zebranie zwo³uje so³tys z w³asnej inicjatywy, na
wniosek co najmniej 1/5 uprawnionych lub wójta.

2. Zebranie zwo³uje wójt w przypadku, gdy so³tys
w terminie 7 dni nie zwo³a zebrania na wniosek uprawnionych
mieszkañców.

3. Zawiadomienie o zwo³aniu zebrania powinno zawieraæ
w szczególno�ci:

1) informacjê na czyj wniosek zebranie jest organizowane;

2) okre�lenie daty, godziny i miejsca zebrania;

3) podanie proponowanego porz¹dku obrad;

4) przedmiot proponowanych do podjêcia uchwa³.

4. Zebranie odbywa siê w miarê potrzeb, jednak co
najmniej raz w roku.

§12. 1. Zebranie otwiera so³tys.

2. Obradom zebrania przewodniczy osoba wybrana przez
zebranie.

3. Porz¹dek obrad ustala zebranie na podstawie projektu
przed³o¿onego przez so³tysa lub wójta.

4. W celu udzielenia so³tysowi sta³ej pomocy w przygo-
towywaniu materia³ów i organizacji zebrañ oraz protoko³owa-
nia zebrañ, wójt wyznacza pracownika urzêdu do kontaktów
z so³ectwem.

5. So³tys ka¿dorazowo obowi¹zany jest powiadomiæ wójta
o planowanym terminie zebrania co najmniej na 7 dni przed
terminem jego zwo³ania.

§13. 1. Zebranie jest wa¿ne, gdy mieszkañcy zawiado-
mieni zostali w sposób zwyczajowo przyjêty w so³ectwie, co
najmniej 7 dni przed wyznaczonym terminem (chyba, ¿e cel
zwo³ania zebrania uzasadnia przyjêcie krótszego terminu
i bierze w nim udzia³ co najmniej 5% uprawnionych).

§14. 1. Uchwa³y zebrania zapadaj¹ zwyk³¹ wiêkszo�ci¹
g³osów w g³osowaniu jawnym.

2. W przypadku równej liczby g³osów rozstrzyga glos
przewodnicz¹cego zebrania.

3. Zebranie mo¿e postanowiæ o tajno�ci g³osowania.

4. G³osowanie tajne przeprowadza komisja skrutacyjna,
o której mowa w §24 ust. 1.

5. Z przeprowadzonego g³osowania tajnego komisja skru-
tacyjna sporz¹dza protokó³ zawieraj¹cy wyniki g³osowania.

6. Tre�æ protoko³u podaje siê do wiadomo�ci uczestni-
ków zebrania bezpo�rednio po jego sporz¹dzeniu.

7. So³tys og³asza uchwa³y przez rozplakatowanie na tabli-
cach og³oszeñ lub w miejscach zwyczajowo przyjêtych
w so³ectwie.

§15. 1. Z ka¿dego zebrania sporz¹dza siê protokó³, który
powinien zawieraæ:

1) datê, miejsce, godzinê zebrania,

2) liczbê mieszkañców bior¹cych udzia³ w zebraniu,

3) nazwiska osób zaproszonych na zebranie ze wskazaniem
ich stanowisk,

4) zatwierdzony porz¹dek obrad,

5) przebieg obrad, a w szczególno�ci: streszczenie przemó-
wieñ i dyskusji, tre�æ zg³oszonych wniosków, wyniki g³o-
sowañ,
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6) podpis przewodnicz¹cego zebrania i protokolanta.

2. Do protoko³u za³¹cza siê:

1) listê osób obecnych na zebraniu;

2) inne wskazane w protokole za³¹czniki.

3. W sprawach poddawanych pod g³osowanie w proto-
kole powinien byæ ujêty zapis, jak¹ ilo�æ g³osów oddano �za�
i �przeciw� oraz �wstrzymuj¹cych siê�.

4. Protoko³y numeruje siê cyframi rzymskimi, a uchwa³y
arabskimi. Now¹ numeracjê zaczyna siê z pocz¹tkiem ka¿de-
go roku kalendarzowego.

5. Ka¿dy mieszkaniec so³ectwa ma prawo wgl¹du do
protoko³u, robienia z niego notatek lub wyci¹gów.

§16. 1. W czasie niemo¿no�ci pe³nienia urzêdu przez
so³tysa, spowodowanej chorob¹, d³u¿szym wyjazdem lub
innymi przemijaj¹cymi okoliczno�ciami, w okresie nie prze-
kraczaj¹cym 3 miesiêcy, obowi¹zki so³tysa wykonuje wyzna-
czony przez niego cz³onek rady so³eckiej.

2. Do zadañ so³tysa nale¿y w szczególno�ci:

1) przygotowywanie i zwo³ywanie zebrañ;

2) zwo³ywanie i przygotowywanie posiedzeñ rady so³eckiej
oraz kierowanie jej prac¹;

3) przygotowywanie na zebrania projektów rozstrzygniêæ
i opinii w sprawach nale¿¹cych do kompetencji so³ectwa;

4) wykonywanie uchwal zebrania;

5) gospodarowanie maj¹tkiem so³ectwa;

6) organizowanie spotkañ z radnymi i komisjami rady;

7) reprezentowanie so³ectwa na zewn¹trz;

8) wystêpowanie z wnioskami dotycz¹cymi potrzeb so³ectwa
i jego mieszkañców oraz prowadzenie dzia³alno�ci inter-
wencyjnej w tym zakresie z upowa¿nienia zebrania;

9) wykonywanie powierzonych mu przepisami prawa zadañ
z zakresu administracji publicznej;

10) organizowanie i koordynowanie przedsiêwziêæ i inicjatyw
spo³ecznych maj¹cych na celu poprawê warunków ¿ycia
spo³eczno�ci so³eckiej;

11) informowanie mieszkañców so³ectwa, w sposób zwycza-
jowo przyjêty, o wszystkich sprawach istotnych dla gminy
i so³ectwa;

12) uczestniczenie w naradach i spotkaniach so³tysów organi-
zowanych przez wójta;

13) wykonywanie innych zadañ z mocy ogólnie obowi¹zuj¹-
cych przepisów;

14) wspó³praca z organami gminy;

15) sporz¹dzanie informacji i sprawozdañ z dzia³alno�ci so³ec-
twa;

16) przedk³adanie zebraniu sprawozdania ze swej dzia³alno�ci;

17) prowadzenie dokumentacji so³ectwa obejmuj¹cej statut,
protokó³, i uchwa³y zebrañ oraz korespondencjê.

3. W przypadku, gdy przedmiot obrad zebrania dotyczy
bezpo�rednio so³tysa, obradami kieruje wójt lub osoba wy-
znaczona przez wójta.

§17. 1. Przewodniczenie obradom zebrania uprawnia do
decydowania o:

1) kolejno�ci zabierania g³osu przez poszczególnych mów-
ców;

2) udzielaniu g³osu poza kolejno�ci¹;

3) okre�laniu ilo�ci czasu przeznaczonego dla ka¿dego
z mówców;

4) odebraniu g³osu;

5) zamkniêciu dyskusji nad poszczególnymi punktami po-
rz¹dku obrad;

6) ¿¹daniu okre�lonego zachowania od uczestników zebra-
nia.

2. Przewodnicz¹cy zebrania nie mo¿e odmówiæ poddania
pod g³osowanie wniosku, je�li jego przedmiot odpowiada
przyjêtemu porz¹dkowi obrad.

§18. So³tysowi przys³uguje dieta oraz zwrot kosztów pod-
ró¿y s³u¿bowej na zasadach okre�lonych odrêbn¹ uchwal¹
rady.

§19. 1. Rada so³ecka sk³ada siê z 4 cz³onków i jest
organem wspomagaj¹cym so³tysa w zakresie wykonywania
jego funkcji.

2. Funkcji so³tysa nie ³¹czy siê z cz³onkostwem w radzie
so³eckiej.

3. Zebranie mo¿e powo³ywaæ komisje, okre�laj¹c zakres
ich dzia³ania.

§20. 1. So³tys zwo³uje posiedzenia rady so³eckiej i prze-
wodniczy jej obradom.

2. Posiedzenia rady so³eckiej zwo³ywane s¹ przez so³tysa
z w³asnej inicjatywy lub na wniosek co najmniej polowy
sk³adu rady so³eckiej.

3. Rada so³ecka jako organ opiniodawczo - doradczy
so³tysa wyra¿a swoje stanowisko w formie uchwa³, podejmo-
wanych zwyk³¹ wiêkszo�ci¹ g³osów przy obecno�ci co naj-
mniej po³owy sk³adu. W przypadku równej liczby g³osów
g³osowanie powtarza siê.

4. Do kompetencji rady so³eckiej nale¿y w szczególno�ci:

1) wspó³dzia³anie z so³tysem w zakresie opracowywania
projektów programów so³ectwa, planów dzia³añ, projek-
tów uchwa³ w sprawach bêd¹cych przedmiotem rozpatry-
wania przez zebranie;

2) organizowanie ró¿nych form pomocy s¹siedzkiej dla miesz-
kañców niepe³nosprawnych, dotkniêtych klêskami ¿ywio-
³owymi lub znajduj¹cych siê w trudnej sytuacji ¿yciowej;

3) inicjowanie dzia³añ spo³ecznie u¿ytecznych dla so³ectwa
i jego mieszkañców;

4) wspó³dzia³anie z organizacjami spo³ecznymi w celu wspól-
nej realizacji zadañ.
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5. Na zebraniach so³tys sk³ada informacjê o dzia³alno�ci
rady so³eckiej.

6. Rada so³ecka pe³ni swoje funkcje nieodp³atnie.

ROZDZIA£ IV

Zasady, tryb wyboru i odwo³ania so³tysa i rady so³eckiej

§21. 1. Kadencja organów so³ectwa trwa 4 lata i odpo-
wiada kadencji rady gminy, przy czym so³tys i rada so³ecka
wykonuj¹ swoje obowi¹zki do dnia wyboru nowego so³tysa
i rady so³eckiej.

2. Wybory so³tysa i rady so³eckiej na kolejn¹ kadencjê
zarz¹dza wójt w terminie miesi¹ca od rozpoczêcia kadencji.

3. Wybory so³tysa i rady so³eckiej odbywaj¹ siê w termi-
nie do trzech miesiêcy od rozpoczêcia kadencji wójta.

§22. 1. Zebranie, na którym ma byæ dokonany wybór
so³tysa i rady so³eckiej, zwo³uje okre�laj¹c miejsce, dzieñ
i godzinê oraz prowadzi do czasu wyboru przewodnicz¹cego,
so³tys poprzedniej kadencji.

2. W przypadku nie zwo³ania zebrania w trybie okre�lo-
nym w ust. 1 zebranie zwo³uje wójt.

§23. 1. Do dokonania wyboru so³tysa i rady so³eckiej
niezbêdny jest udzia³ w zebraniu co najmniej 1/5 uprawnio-
nych.

2. W przypadku braku quorum, o którym mowa w ust. 1
w pierwszym terminie, organ uprawniony do zwo³ania zebra-
nia wyznacza zebranie w drugim terminie, którego rozstrzy-
gniêcia s¹ wi¹¿¹ce bez wzglêdu na liczbê uprawnionych
bior¹cych w nim udzia³.

3. Zebranie w drugim terminie mo¿e siê odbyæ nie wcze-
�niej ni¿ po up³ywie 30 minut od terminu zwo³ania pierwszego
zebrania.

4. Liczbê uprawnionych, okre�la wójt na podstawie doku-
mentacji ewidencji ludno�ci.

5. Uprawnieni uczestnicy zebrania s¹ zobowi¹zani do
podpisania listy obecno�ci. Osoba, która odmówi podpisania
listy obecno�ci traci prawo do uczestniczenia w zebraniu.

§24. 1. So³tys oraz cz³onkowie rady so³eckiej wybierani
s¹ w g³osowaniu tajnym, bezpo�rednim, spo�ród nieograni-
czonej liczby kandydatów, przez sta³ych mieszkañców so³ec-
twa uprawnionych do g³osowania.

2. Wybory przeprowadza komisja skrutacyjna, wy³oniona
spo�ród uprawnionych uczestników zebrania, w liczbie co
najmniej trzech osób.

3. Cz³onkiem komisji skrutacyjnej nie mo¿e byæ osoba
kandyduj¹ca do organów so³ectwa.

4. Do zadañ komisji skrutacyjnej nale¿y:

1) przyjêcie zg³oszeñ kandydatów;

2) przygotowanie kart do g³osowania;

3) przeprowadzenie wyborów;

4) obliczenie g³osów;

5) sporz¹dzenie protoko³u z przebiegu wyborów oraz wyni-
ków g³osowania, który podpisuj¹ cz³onkowie komisji;

6) og³oszenie wyników wyborów.

5. Wybory przeprowadza siê na kartach do g³osowania
opatrzonych pieczêci¹ urzêdu gminy.

6. Na kartach do g³osowania nazwiska kandydatów
umieszcza siê w kolejno�ci alfabetycznej.

7. Na karcie do g³osowania uprawniony uczestnik g³oso-
wania wskazuje wybranego przez siebie kandydata przez
postawienie znaku �x� przy jego nazwisku z lewej strony.

8. W przypadku zg³oszenia jednego kandydata na so³ty-
sa, uprawniony uczestnik g³osowania wypowiada siê w spra-
wie wyboru, zakre�laj¹c obwódk¹ na karcie do g³osowania
odpowiednio wariant �tak� lub �nie�.

9. Protokó³ komisji skrutacyjnej powinien zawieraæ:

1) sk³ad komisji skrutacyjnej;

2) ilo�æ uprawnionych do g³osowania;

3) ilo�æ wyborców, którym wydano karty do g³osowania;

4) ilo�æ oddanych g³osów wa¿nych i niewa¿nych - z poda-
niem przyczyn;

5) ilo�æ g³osów wa¿nie oddanych na poszczególnych kandy-
datów;

6) stwierdzenie dokonanego lub niedokonanego wyboru.

10. Protokó³ wraz z kartami do g³osowania niezw³ocznie
przekazuje siê wójtowi.

§25. W pierwszej kolejno�ci nale¿y przeprowadziæ zg³o-
szenie kandydatów i g³osowanie dla dokonania wyboru so³-
tysa, w drugiej kolejno�ci - dla dokonania wyboru cz³onków
rady so³eckiej.

§26. 1. Czynne i bierne prawo wyborcze przys³uguje
ka¿demu mieszkañcowi so³ectwa stale zamieszkuj¹cemu na
jego terenie, który ukoñczy³ 18 lat najpó�niej w dniu wyborów.

2. Kandydaci musz¹ wyraziæ zgodê na kandydowanie,
ustnie do protoko³u lub pisemnie w razie swojej nieobecno-
�ci.

§27. 1. So³tysem zostaje ten kandydat, który w g³osowa-
niu otrzyma³ wiêcej ni¿ po³owê wa¿nie oddanych g³osów,
z zastrze¿eniem ust. 8.

2. Je¿eli ¿aden z kandydatów nie otrzyma³ wiêcej ni¿
po³owê wa¿nie oddanych g³osów - przeprowadza siê ponow-
ne g³osowanie. W ponownym g³osowaniu wyboru dokonuje
siê spo�ród dwóch kandydatów, którzy w pierwszym g³oso-
waniu otrzymali najwiêksz¹ liczbê wa¿nie oddanych g³osów.

3. Za wybranego w ponownym g³osowaniu uwa¿a siê
tego kandydata, który otrzyma³ wiêksz¹ liczbê wa¿nie odda-
nych g³osów.

4. W przypadku, gdy w ponownym g³osowaniu kandyda-
ci otrzymaj¹ równ¹ liczbê g³osów - o wyborze rozstrzyga
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komisja skrutacyjna przeprowadzaj¹c losowanie w obecno�ci
uczestników zebrania.

5. Cz³onkami rady so³eckiej zostaj¹ wybrani kandydaci,
którzy otrzymali najwiêksz¹ liczbê wa¿nie oddanych g³osów
za wyborem.

6. W przypadku równej liczby g³osów przeprowadza siê
ponowne g³osowanie pomiêdzy kandydatami, którzy otrzy-
mali tê sam¹ liczbê g³osów. Ponownego g³osowania nie
przeprowadza siê, je¿eli ilo�æ kandydatów z najwiêksz¹ równ¹
liczb¹ g³osów nie jest wiêksza ni¿ liczba wybieranych cz³on-
ków rady so³eckiej.

7. W przypadku zg³oszenia jednego kandydata na so³tysa
lub liczby kandydatów na cz³onków rady so³eckiej równej
liczbie ustalonego sk³adu rady so³eckiej, wybór jest skuteczny
przy uzyskaniu zwyk³ej wiêkszo�ci wa¿nie oddanych g³osów
za wyborem. W przeciwnym razie nale¿y dokonaæ zg³oszenia
nowych kandydatów i wybory powtórzyæ.

8. Protesty wyborcze przeciwko wa¿no�ci wyborów, z³o-
¿one na pi�mie w ci¹gu 14 dni od dnia wyborów rozpatruje
i rozstrzyga wójt.

9. W razie stwierdzenia ra¿¹cych uchybieñ, które mog³y
mieæ wp³yw na wyniki wyborów, wójt wybory uniewa¿nia
i zarz¹dza ponowne w ci¹gu 14 dni od daty uniewa¿nienia.

§28. 1. Odwo³anie ze stanowiska so³tysa lub cz³onka
rady so³eckiej nastêpuje wskutek:

1) pisemnego zrzeczenia siê funkcji;

2) utraty prawa wybieralno�ci lub braku tego prawa w dniu
wyborów;

3) prawomocnego skazuj¹cego wyroku s¹du. orzeczonego
za przestêpstwo umy�lne;

4) �mierci.

2. Odwo³anie ze stanowiska so³tysa lub cz³onka rady
so³eckiej mo¿e nast¹piæ z powodu:

1) nie wykonywania swoich obowi¹zków;

2) naruszania postanowieñ statutu i uchwal zebrania;

3) dopuszczenia siê czynu dyskwalifikuj¹cego w opinii �rodo-
wiska;

4) utraty w inny sposób zaufania mieszkañców so³ectwa.

3. Wniosek o zwo³anie zebrania, na którym ma byæ
rozpatrywane odwo³anie so³tysa lub cz³onka rady so³eckiej,
w przypadku o którym mowa w ust. 2. musi byæ podpisany
przez 20% uprawnionych mieszkañców so³ectwa.

4. Wniosek o odwo³anie musi zwieraæ uzasadnienie.

5. Zebranie w sprawie odwo³ania, w przypadkach okre-
�lonych w ust. 1 i 2 ze stanowiska:

1) so³tysa - zwo³uje wójt;

2) cz³onka rady so³eckiej - zwo³uje so³tys.

6. Zwo³anie zebrania w sprawie odwo³ania nastêpuje
w ci¹gu 30 dni od dnia zaistnienia przyczyn, o których mowa
w ust. 1 lub od dnia z³o¿enia wniosku.

7. Odwo³anie z zajmowanej funkcji odbywa siê w tym
samym trybie co wybór.

8. W przypadku, o którym mowa w ust. 3. odwo³anie
nastêpuje po wys³uchaniu zainteresowanego.

9. Kolejny wniosek o odwo³anie so³tysa mo¿na z³o¿yæ nie
wcze�niej ni¿ po up³ywie sze�ciu miesiêcy od poprzedniego
g³osowania w sprawie odwo³ania.

§29. 1. W celu przeprowadzenia wyborów uzupe³niaj¹-
cych, w przypadku zwolnienia w trakcie kadencji stanowisk:

1) so³tysa - zebranie, nie pó�niej ni¿ w terminie dwóch
miesiêcy po zaprzestaniu pe³nienia funkcji przez dotych-
czasowego so³tysa, zwo³uje wójt;

2) cz³onka rady so³eckiej - zebranie, nie pó�niej ni¿ w terminie
miesi¹ca po zaprzestaniu pe³nienia funkcji przez dotych-
czasowego cz³onka rady so³eckiej, zwo³uje so³tys.

ROZDZIA£ V

Gospodarka finansowa

§30. �rodki finansowe so³ectwa stanowi¹:

1) dochody pochodz¹ce z zarz¹dzania wydzielonym mieniem
komunalnym:

2) �rodki pochodz¹ce z darowizn oraz innych �wiadczeñ na
rzecz so³ectwa:

3) inne dochody przewidziane przepisami prawa.

§31. 1. So³ectwo prowadzi gospodarkê finansow¹ w ra-
mach bud¿etu gminy.

2. �rodki finansowe so³ectwa mog¹ byæ przeznaczone na
realizacjê zadañ o charakterze u¿yteczno�ci publicznej.

3. Wydatki nie mog¹ przekroczyæ kwot limitów okre�lo-
nych w bud¿ecie i powinny byæ realizowane w sposób celowy
i oszczêdny.

4. �rodki bud¿etowe so³ectwa, okre�lone w §30 pkt 2 i 3,
mog¹ byæ gromadzone na rachunku bankowym so³ectwa
i przeznaczane na cele okre�lone przez zebranie wiejskie.

5. Do dysponowania �rodkami finansowymi zgromadzo-
nymi na rachunku bankowym so³ectwa upowa¿niony jest
so³tys i wskazany przez zebranie wiejskie cz³onek rady so³ec-
kiej.

§32. 1. Gospodarkê finansow¹ so³ectwa prowadzi so³tys,
zgodnie z uchwa³ami zebrania wiejskiego i po zasiêgniêciu
opinii rady so³eckiej.

2. So³tys raz w roku sk³ada sprawozdanie zebraniu wiej-
skiemu z wykonania wydatków finansowych.

3. W celu kontroli gospodarki finansowej so³ectwa zebra-
nie wiejskie mo¿e powo³aæ komisjê rewizyjn¹.

1) Wybór komisji rewizyjnej na now¹ kadencjê odbywa siê
na zebraniu wiejskim w (g³osowaniu jawnym),

2) komisja rewizyjna sk³ada siê z trzech osób,
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3) Przewodnicz¹cego komisji rewizyjnej Komisja wybiera ze
swego grona,

4) Cz³onkowie komisji rewizyjnej nie mog¹ byæ jednocze�nie
cz³onkami rady so³eckiej.

4. Komisja, o której mowa w ust. 3. w ramach realizacji
swych zadañ jest upowa¿niona do:

1) ¿¹dania wyja�nieñ;

2) przegl¹dania dokumentów;

3) przeprowadzania oglêdzin.

ROZDZIA£ VI

Zakres zadañ przekazywanych
przez gminê oraz sposób ich realizacji

§33. So³ectwo korzysta z przekazanego mienia komunal-
nego oraz rozporz¹dza dochodami z tego tytu³u.

§34. Przekazanie mienia so³ectwu nastêpuje na zasadach
okre�lonych w drodze odrêbnej uchwa³y rady.

§35. 1. Zakres korzystania z mienia obejmuje korzystanie
z niego w ramach zwyk³ego zarz¹du.

2. Przez zakres zwyk³ego zarz¹du rozumie siê:

1) utrzymywanie przekazanego mienia w stanie nie pogor-
szonym poprzez dokonywanie niezbêdnych napraw, kon-
serwacji i remontów;

2) za³atwianie bie¿¹cych spraw zwi¹zanych z eksploatacj¹
mienia;

3) prowadzenie dzia³alno�ci z wykorzystaniem mienia
w zakresie nie wykraczaj¹cym poza zadania o charakterze
u¿yteczno�ci publicznej;

4) wynajmowanie przekazanego mienia na potrzeby imprez
okoliczno�ciowych, sportowych, festynów, konkursów itp.

§36. Zmiana sposobu korzystania z mienia wymaga zgo-
dy rady.

ROZDZIA£ VII

Nadzór nad dzia³alno�ci¹

§37. Nadzór nad dzia³alno�ci¹ so³ectwa sprawowany jest
na podstawie kryterium zgodno�ci z prawem, celowo�ci,
rzetelno�ci i gospodarno�ci.

§38. Nadzór sprawuj¹: rada - za po�rednictwem swych
komisji, szczególnie Komisji Rewizyjnej oraz wójt.

§39. 1. Organy nadzoru maj¹ prawo ¿¹dania niezbêd-
nych informacji, sprawozdañ, danych i wyja�nieñ dotycz¹-
cych dzia³alno�ci finansowej i statutowej so³ectwa, przepro-
wadzania kontroli oraz uczestnictwa w posiedzeniach jego
organów.

2. So³ectwo podlega kontroli Komisji Rewizyjnej co naj-
mniej jeden raz w ci¹gu kadencji rady.

3. Podczas kontroli obecny jest so³tys. Mog¹ w niej tak¿e
uczestniczyæ cz³onkowie rady so³eckiej.

§40. 1. Wójt mo¿e zawiesiæ w czynno�ciach so³tysa do
czasu rozpatrzenia sprawy przez zebranie, je¿eli narusza prze-
pisy prawa, nie wywi¹zuje siê ze swoich obowi¹zków.

2. W przypadku zawieszenia w czynno�ciach so³tysa,
zebranie zwo³uje wójt.

§41. 1. So³tys zobowi¹zany jest do przed³o¿enia wójtowi
uchwal zebrania w ci¹gu 7 dni od daty ich podjêcia.

2. Uchwa³y zebrania sprzeczne z prawem s¹ niewa¿ne.

3. O niewa¿no�ci uchwal orzeka wójt i zawiadamia o tym
radê.

§42. 1. Uchwa³a zebrania nie odpowiadaj¹ca wymogom
celowo�ci, gospodarno�ci, rzetelno�ci mo¿e byæ uchylona
przez wójta.

2. W przypadkach, okre�lonych w ust. 1, wójt mo¿e
wstrzymaæ wykonanie uchwa³y zebrania i za¿¹daæ ponowne-
go rozpatrzenia sprawy stanowi¹cej przedmiot jej regulacji,
wskazuj¹c zaistnia³e uchybienia oraz termin za³atwienia spra-
wy.

ROZDZIA£ VIII

Postanowienia koñcowe

§43. 1. Zmiana statutu nastêpuje w trybie jego uchwale-
nia.

2. Sprawy sporne na tle interpretacji statutu rozstrzyga
wójt.

3. W sprawach nie uregulowanych w statucie maj¹ zasto-
sowanie przepisy statutu gminy i obowi¹zuj¹cych ustaw.
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ROZDZIA£ I

Postanowienia ogólne

§1. So³ectwo Kaczory stanowi jednostkê pomocnicz¹ Gmi-
ny Kaczory.

§2. Terenem dzia³ania so³ectwa jest wie� Kaczory.

§3. Siedzib¹ organów so³ectwa jest wie� Kaczory.

§4. Organy so³ectwa dzia³aj¹ zgodnie z przepisami prawa,
a w szczególno�ci:

1) ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorz¹dzie gminnym,

2) statutu Gminy Kaczory,

3) przepisami niniejszego statutu.

§5. Przez u¿yte w statucie pojêcia nale¿y rozumieæ:

1) gmina - Gminê Kaczory,

2) so³ectwo - jednostkê pomocnicz¹ okre�lon¹ w §1 statutu,

3) zebranie wiejskie - organ uchwa³odawczy so³ectwa,

4) so³tys - organ wykonawczy so³ectwa,

5) statut - statut so³ectwa,

6) rada - Radê Gminy Kaczory,

7) wójt - Wójta Gminy Kaczory.

8) urz¹d - Urz¹d Gminy Kaczory.

ROZDZIA£ II

Zakres dzia³ania

§6. Do zakresu dzia³ania so³ectwa nale¿¹ wszystkie spra-
wy publiczne o znaczeniu lokalnym, nie zastrze¿one ustawami
oraz statutem gminy na rzecz innych podmiotów, a w szcze-
gólno�ci:

1) konsultowanie, na wniosek organów gminy, spraw pod-
legaj¹cych regulacji w drodze aktów prawa miejscowego;

2) opiniowanie projektów uchwa³ rady w sprawach o podsta-
wowym znaczeniu dla mieszkañców so³ectwa, jak równie¿
w innych sprawach, w jakich o opiniê wyst¹pi³a rada;

3) wystêpowanie do rady o rozpatrzenie spraw publicznych
so³ectwa lub jego czê�ci, których za³atwienie wykracza
poza mo¿liwo�ci so³ectwa;

4) wspó³dzia³anie z w³a�ciwymi organami w zakresie pomo-
cy spo³ecznej, o�wiaty, kultury, kultury fizycznej, porz¹dku
publicznego i ochrony przeciwpo¿arowej;

Za³¹cznik Nr 5
do Uchwa³y Nr XIV/79/2004

Rady Gminy Kaczory
z dnia 13 maja 2004 r.

STATUT SO£ECTWA KACZORY

5) zarz¹dzanie wydzielonym mieniem komunalnym w celu
jego w³a�ciwego wykorzystania i dysponowanie dochoda-
mi z tego tytu³u;

6) organizowanie prac spo³ecznie u¿ytecznych;

7) dbanie o stan �rodowiska naturalnego, przeprowadzanie
akcji i konkursów maj¹cych na celu poprawê stanu sani-
tarnego, porz¹dku i estetyki wsi;

8) kszta³towanie zasad wspó³¿ycia spo³ecznego;

9) organizowanie pomocy s¹siedzkiej;

10) wspó³dzia³anie z s¹siednimi so³ectwami.

ROZDZIA£ III

Organy

§7. 1. Organami so³ectwa s¹:

1) zebranie wiejskie, zwane dalej �zebraniem�;

2) so³tys.

§8. 1. Zebranie podejmuje rozstrzygniêcia w formie
uchwa³, w drodze g³osowania.

2. Podjêcie uchwa³y zebrania odnotowuje siê w protoko-
le z zebrania.

§9. 1. Prawo do udzia³u w zebraniu maj¹ mieszkañcy
so³ectwa stale zamieszkuj¹cy na jego terenie i posiadaj¹cy
czynne prawo wyborcze, zwani dalej �uprawnionymi�.

2. W przypadku, gdy przewodnicz¹cy zebrania powe�mie
w¹tpliwo�æ - czy dana osoba przyby³a na zebranie - jest
uprawniona do brania w nim udzia³u, mo¿e za¿¹daæ okazania
dokumentu stwierdzaj¹cego to¿samo�æ lub udzielenia ust-
nych wyja�nieñ.

3. Uprawnionym do udzia³u w zebraniu przys³uguj¹ na-
stêpuj¹ce prawa:

1) inicjatywy uchwa³odawczej;

2) udzia³u w dyskusji w sprawach objêtych porz¹dkiem ob-
rad;

3) udzia³u w g³osowaniach;

4) zg³aszania kandydatów i kandydowania na stanowiska
w wybieralnych organach so³ectwa.

§10. Do zadañ zebrania nale¿y w szczególno�ci:

1) wybór i odwo³anie so³tysa i rady so³eckiej lub poszczegól-
nych jej cz³onków;

2) inicjowanie wspólnych przedsiêwziêæ na rzecz spo³eczno-
�ci wiejskiej;
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3) decydowanie o sposobie korzystania z mienia gminnego
bêd¹cego w u¿ytkowaniu so³ectwa;

4) podejmowanie wspólnych przedsiêwziêæ z innymi so³ec-
twami;

5) wspó³dzia³anie z organizacjami samorz¹dowymi, stowa-
rzyszeniami bran¿owymi rolników oraz innymi organiza-
cjami i instytucjami prowadz¹cymi dzia³alno�æ na wsi;

6) wystêpowanie z inicjatyw¹ uchwa³odawcz¹ do rady we
wszystkich sprawach dotycz¹cych spo³eczno�ci lokalnej;

7) wyra¿anie opinii w sprawach dotycz¹cych so³ectwa podej-
mowanych przez radê i wójta, a w szczególno�ci w zakre-
sie:

a) zmiany granic i zniesienia so³ectwa,

b) planu przestrzennego zagospodarowania,

c) przepisów prawa miejscowego dotycz¹cych so³ectwa,

d) czê�ci bud¿etu dotycz¹cej so³ectwa;

8) przyjmowanie rocznych sprawozdañ z dzia³alno�ci mery-
torycznej i finansowej prowadzonej przez so³tysa;

9) uchwalanie so³eckich programów dzia³ania.

§11. 1. Zebranie zwo³uje so³tys z w³asnej inicjatywy, na
wniosek co najmniej 1/5 uprawnionych lub wójta.

2. Zebranie zwo³uje wójt w przypadku, gdy so³tys
w terminie 7 dni nie zwo³a zebrania na wniosek uprawnionych
mieszkañców.

3. Zawiadomienie o zwo³aniu zebrania powinno zawieraæ
w szczególno�ci:

1) informacjê na czyj wniosek zebranie jest organizowane;

2) okre�lenie daty, godziny i miejsca zebrania;

3) podanie proponowanego porz¹dku obrad;

4) przedmiot proponowanych do podjêcia uchwa³.

4. Zebranie odbywa siê w miarê potrzeb, jednak co
najmniej raz w roku.

§12. 1. Zebranie otwiera so³tys.

2. Obradom zebrania przewodniczy osoba wybrana przez
zebranie.

3. Porz¹dek obrad ustala zebranie na podstawie projektu
przed³o¿onego przez so³tysa lub wójta.

4. W celu udzielenia so³tysowi sta³ej pomocy w przygo-
towywaniu materia³ów i organizacji zebrañ oraz protoko³owa-
nia zebrañ, wójt wyznacza pracownika urzêdu do kontaktów
z so³ectwem.

5. So³tys ka¿dorazowo obowi¹zany jest powiadomiæ wójta
o planowanym terminie zebrania co najmniej na 7 dni przed
terminem jego zwo³ania.

§13. 1. Zebranie jest wa¿ne, gdy mieszkañcy zawiado-
mieni zostali w sposób zwyczajowo przyjêty w so³ectwie, co
najmniej 7 dni przed wyznaczonym terminem (chyba, ¿e cel
zwo³ania zebrania uzasadnia przyjêcie krótszego terminu
i bierze w nim udzia³ co najmniej 5% uprawnionych).

§14. 1. Uchwa³y zebrania zapadaj¹ zwyk³¹ wiêkszo�ci¹
g³osów w g³osowaniu jawnym.

2. W przypadku równej liczby g³osów rozstrzyga glos
przewodnicz¹cego zebrania.

3. Zebranie mo¿e postanowiæ o tajno�ci g³osowania.

4. G³osowanie tajne przeprowadza komisja skrutacyjna,
o której mowa w §24 ust. 1.

5. Z przeprowadzonego g³osowania tajnego komisja skru-
tacyjna sporz¹dza protokó³ zawieraj¹cy wyniki g³osowania.

6. Tre�æ protoko³u podaje siê do wiadomo�ci uczestni-
ków zebrania bezpo�rednio po jego sporz¹dzeniu.

7. So³tys og³asza uchwa³y przez rozplakatowanie na tabli-
cach og³oszeñ lub w miejscach zwyczajowo przyjêtych
w so³ectwie.

§15. 1. Z ka¿dego zebrania sporz¹dza siê protokó³, który
powinien zawieraæ:

1) datê, miejsce, godzinê zebrania,

2) liczbê mieszkañców bior¹cych udzia³ w zebraniu,

3) nazwiska osób zaproszonych na zebranie ze wskazaniem
ich stanowisk,

4) zatwierdzony porz¹dek obrad,

5) przebieg obrad, a w szczególno�ci: streszczenie przemó-
wieñ i dyskusji, tre�æ zg³oszonych wniosków, wyniki g³o-
sowañ,

6) podpis przewodnicz¹cego zebrania i protokolanta.

2. Do protoko³u za³¹cza siê:

1) listê osób obecnych na zebraniu;

2) inne wskazane w protokole za³¹czniki.

3. W sprawach poddawanych pod g³osowanie w proto-
kole powinien byæ ujêty zapis, jak¹ ilo�æ g³osów oddano �za�
i �przeciw� oraz �wstrzymuj¹cych siê�.

4. Protoko³y numeruje siê cyframi rzymskimi, a uchwa³y
arabskimi. Now¹ numeracjê zaczyna siê z pocz¹tkiem ka¿de-
go roku kalendarzowego.

5. Ka¿dy mieszkaniec so³ectwa ma prawo wgl¹du do
protoko³u, robienia z niego notatek lub wyci¹gów.

§16. 1. W czasie niemo¿no�ci pe³nienia urzêdu przez
so³tysa, spowodowanej chorob¹, d³u¿szym wyjazdem lub
innymi przemijaj¹cymi okoliczno�ciami, w okresie nie prze-
kraczaj¹cym 3 miesiêcy, obowi¹zki so³tysa wykonuje wyzna-
czony przez niego cz³onek rady so³eckiej.

2. Do zadañ so³tysa nale¿y w szczególno�ci:

1) przygotowywanie i zwo³ywanie zebrañ;

2) zwo³ywanie i przygotowywanie posiedzeñ rady so³eckiej
oraz kierowanie jej prac¹;

3) przygotowywanie na zebrania projektów rozstrzygniêæ
i opinii w sprawach nale¿¹cych do kompetencji so³ectwa;

4) wykonywanie uchwa³ zebrania;
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5) gospodarowanie maj¹tkiem so³ectwa;

6) organizowanie spotkañ z radnymi i komisjami rady;

7) reprezentowanie so³ectwa na zewn¹trz;

8) wystêpowanie z wnioskami dotycz¹cymi potrzeb so³ectwa
i jego mieszkañców oraz prowadzenie dzia³alno�ci inter-
wencyjnej w tym zakresie z upowa¿nienia zebrania;

9) wykonywanie powierzonych mu przepisami prawa zadañ
z zakresu administracji publicznej;

10) organizowanie i koordynowanie przedsiêwziêæ i inicjatyw
spo³ecznych maj¹cych na celu poprawê warunków ¿ycia
spo³eczno�ci so³eckiej;

11) informowanie mieszkañców so³ectwa, w sposób zwycza-
jowo przyjêty, o wszystkich sprawach istotnych dla gminy
i so³ectwa;

12) uczestniczenie w naradach i spotkaniach so³tysów organi-
zowanych przez wójta;

13) wykonywanie innych zadañ z mocy ogólnie obowi¹zuj¹-
cych przepisów;

14) wspó³praca z organami gminy;

15) sporz¹dzanie informacji i sprawozdañ z dzia³alno�ci so³ec-
twa;

16) przedk³adanie zebraniu sprawozdania ze swej dzia³alno�ci;

17) prowadzenie dokumentacji so³ectwa obejmuj¹cej statut,
protokó³, i uchwa³y zebrañ oraz korespondencjê.

3. W przypadku, gdy przedmiot obrad zebrania dotyczy
bezpo�rednio so³tysa, obradami kieruje wójt lub osoba wy-
znaczona przez wójta.

§17. 1. Przewodniczenie obradom zebrania uprawnia do
decydowania o:

1) kolejno�ci zabierania g³osu przez poszczególnych mów-
ców;

2) udzielaniu g³osu poza kolejno�ci¹;

3) okre�laniu ilo�ci czasu przeznaczonego dla ka¿dego
z mówców;

4) odebraniu g³osu;

5) zamkniêciu dyskusji nad poszczególnymi punktami po-
rz¹dku obrad;

6) ¿¹daniu okre�lonego zachowania od uczestników zebra-
nia.

2. Przewodnicz¹cy zebrania nie mo¿e odmówiæ poddania
pod g³osowanie wniosku, je�li jego przedmiot odpowiada
przyjêtemu porz¹dkowi obrad.

§18. So³tysowi przys³uguje dieta oraz zwrot kosztów pod-
ró¿y s³u¿bowej na zasadach okre�lonych odrêbn¹ uchwal¹
rady.

§19. 1. Rada so³ecka sk³ada siê z 7 cz³onków i jest
organem wspomagaj¹cym so³tysa w zakresie wykonywania
jego funkcji.

2. Funkcji so³tysa nie ³¹czy siê z cz³onkostwem w radzie
so³eckiej.

3. Zebranie mo¿e powo³ywaæ komisje, okre�laj¹c zakres
ich dzia³ania.

§20. 1. So³tys zwo³uje posiedzenia rady so³eckiej i prze-
wodniczy jej obradom.

2. Posiedzenia rady so³eckiej zwo³ywane s¹ przez so³tysa
z w³asnej inicjatywy lub na wniosek co najmniej polowy
sk³adu rady so³eckiej.

3. Rada so³ecka jako organ opiniodawczo - doradczy
so³tysa wyra¿a swoje stanowisko w formie uchwa³, podejmo-
wanych zwyk³¹ wiêkszo�ci¹ g³osów przy obecno�ci co naj-
mniej po³owy sk³adu. W przypadku równej liczby g³osów
g³osowanie powtarza siê.

4. Do kompetencji rady so³eckiej nale¿y w szczególno�ci:

1) wspó³dzia³anie z so³tysem w zakresie opracowywania
projektów programów so³ectwa, planów dzia³añ, projek-
tów uchwa³ w sprawach bêd¹cych przedmiotem rozpatry-
wania przez zebranie;

2) organizowanie ró¿nych form pomocy s¹siedzkiej dla miesz-
kañców niepe³nosprawnych, dotkniêtych klêskami ¿ywio-
³owymi lub znajduj¹cych siê w trudnej sytuacji ¿yciowej;

3) inicjowanie dzia³añ spo³ecznie u¿ytecznych dla so³ectwa
i jego mieszkañców;

4) wspó³dzia³anie z organizacjami spo³ecznymi w celu wspól-
nej realizacji zadañ.

5. Na zebraniach so³tys sk³ada informacjê o dzia³alno�ci
rady so³eckiej.

6. Rada so³ecka pe³ni swoje funkcje nieodp³atnie.

ROZDZIA£ IV

Zasady, tryb wyboru i odwo³ania so³tysa i rady so³eckiej

§21. 1. Kadencja organów so³ectwa trwa 4 lata i odpo-
wiada kadencji rady gminy, przy czym so³tys i rada so³ecka
wykonuj¹ swoje obowi¹zki do dnia wyboru nowego so³tysa
i rady so³eckiej.

2. Wybory so³tysa i rady so³eckiej na kolejn¹ kadencjê
zarz¹dza wójt w terminie miesi¹ca od rozpoczêcia kadencji.

3. Wybory so³tysa i rady so³eckiej odbywaj¹ siê w termi-
nie do trzech miesiêcy od rozpoczêcia kadencji wójta.

§22. 1. Zebranie, na którym ma byæ dokonany wybór
so³tysa i rady so³eckiej, zwo³uje okre�laj¹c miejsce, dzieñ
i godzinê oraz prowadzi do czasu wyboru przewodnicz¹cego,
so³tys poprzedniej kadencji.

2. W przypadku nie zwo³ania zebrania w trybie okre�lo-
nym w ust. 1 zebranie zwo³uje wójt.

§23. 1. Do dokonania wyboru so³tysa i rady so³eckiej
niezbêdny jest udzia³ w zebraniu co najmniej 1/5 uprawnio-
nych.

Poz. 2033



� 9718 �
Dziennik Urzêdowy
Województwa Wielkopolskiego Nr 101

2. W przypadku braku quorum, o którym mowa w ust. 1
w pierwszym terminie, organ uprawniony do zwo³ania zebra-
nia wyznacza zebranie w drugim terminie, którego rozstrzy-
gniêcia s¹ wi¹¿¹ce bez wzglêdu na liczbê uprawnionych
bior¹cych w nim udzia³.

3. Zebranie w drugim terminie mo¿e siê odbyæ nie wcze-
�niej ni¿ po up³ywie 30 minut od terminu zwo³ania pierwszego
zebrania.

4. Liczbê uprawnionych, okre�la wójt na podstawie doku-
mentacji ewidencji ludno�ci.

5. Uprawnieni uczestnicy zebrania s¹ zobowi¹zani do
podpisania listy obecno�ci. Osoba, która odmówi podpisania
listy obecno�ci traci prawo do uczestniczenia w zebraniu.

§24. 1. So³tys oraz cz³onkowie rady so³eckiej wybierani
s¹ w g³osowaniu tajnym, bezpo�rednim, spo�ród nieograni-
czonej liczby kandydatów, przez sta³ych mieszkañców so³ec-
twa uprawnionych do g³osowania.

2. Wybory przeprowadza komisja skrutacyjna, wy³oniona
spo�ród uprawnionych uczestników zebrania, w liczbie co
najmniej trzech osób.

3. Cz³onkiem komisji skrutacyjnej nie mo¿e byæ osoba
kandyduj¹ca do organów so³ectwa.

4. Do zadañ komisji skrutacyjnej nale¿y:

1) przyjêcie zg³oszeñ kandydatów;

2) przygotowanie kart do g³osowania;

3) przeprowadzenie wyborów;

4) obliczenie g³osów;

5) sporz¹dzenie protoko³u z przebiegu wyborów oraz wyni-
ków g³osowania, który podpisuj¹ cz³onkowie komisji;

6) og³oszenie wyników wyborów.

5. Wybory przeprowadza siê na kartach do g³osowania
opatrzonych pieczêci¹ urzêdu gminy.

6. Na kartach do g³osowania nazwiska kandydatów
umieszcza siê w kolejno�ci alfabetycznej.

7. Na karcie do g³osowania uprawniony uczestnik g³oso-
wania wskazuje wybranego przez siebie kandydata przez
postawienie znaku �x� przy jego nazwisku z lewej strony.

8. W przypadku zg³oszenia jednego kandydata na so³ty-
sa, uprawniony uczestnik g³osowania wypowiada siê w spra-
wie wyboru, zakre�laj¹c obwódk¹ na karcie do g³osowania
odpowiednio wariant �tak� lub �nie�.

9. Protokó³ komisji skrutacyjnej powinien zawieraæ:

1) sk³ad komisji skrutacyjnej;

2) ilo�æ uprawnionych do g³osowania;

3) ilo�æ wyborców, którym wydano karty do g³osowania;

4) ilo�æ oddanych g³osów wa¿nych i niewa¿nych - z poda-
niem przyczyn;

5) ilo�æ g³osów wa¿nie oddanych na poszczególnych kandy-
datów;

6) stwierdzenie dokonanego lub niedokonanego wyboru.

10. Protokó³ wraz z kartami do g³osowania niezw³ocznie
przekazuje siê wójtowi.

§25. W pierwszej kolejno�ci nale¿y przeprowadziæ zg³o-
szenie kandydatów i g³osowanie dla dokonania wyboru so³-
tysa, w drugiej kolejno�ci - dla dokonania wyboru cz³onków
rady so³eckiej.

§26. 1. Czynne i bierne prawo wyborcze przys³uguje
ka¿demu mieszkañcowi so³ectwa stale zamieszkuj¹cemu na
jego terenie, który ukoñczy³ 18 lat najpó�niej w dniu wyborów.

2. Kandydaci musz¹ wyraziæ zgodê na kandydowanie,
ustnie do protoko³u lub pisemnie w razie swojej nieobecno-
�ci.

§27. 1. So³tysem zostaje ten kandydat, który w g³osowa-
niu otrzyma³ wiêcej ni¿ po³owê wa¿nie oddanych g³osów,
z zastrze¿eniem ust. 8.

2. Je¿eli ¿aden z kandydatów nie otrzyma³ wiêcej ni¿
po³owê wa¿nie oddanych g³osów - przeprowadza siê ponow-
ne g³osowanie. W ponownym g³osowaniu wyboru dokonuje
siê spo�ród dwóch kandydatów, którzy w pierwszym g³oso-
waniu otrzymali najwiêksz¹ liczbê wa¿nie oddanych g³osów.

3. Za wybranego w ponownym g³osowaniu uwa¿a siê
tego kandydata, który otrzyma³ wiêksz¹ liczbê wa¿nie odda-
nych g³osów.

4. W przypadku, gdy w ponownym g³osowaniu kandyda-
ci otrzymaj¹ równ¹ liczbê g³osów - o wyborze rozstrzyga
komisja skrutacyjna przeprowadzaj¹c losowanie w obecno�ci
uczestników zebrania.

5. Cz³onkami rady so³eckiej zostaj¹ wybrani kandydaci,
którzy otrzymali najwiêksz¹ liczbê wa¿nie oddanych g³osów
za wyborem.

6. W przypadku równej liczby g³osów przeprowadza siê
ponowne g³osowanie pomiêdzy kandydatami, którzy otrzy-
mali tê sam¹ liczbê g³osów. Ponownego g³osowania nie
przeprowadza siê, je¿eli ilo�æ kandydatów z najwiêksz¹ równ¹
liczb¹ g³osów nie jest wiêksza ni¿ liczba wybieranych cz³on-
ków rady so³eckiej.

7. W przypadku zg³oszenia jednego kandydata na so³tysa
lub liczby kandydatów na cz³onków rady so³eckiej równej
liczbie ustalonego sk³adu rady so³eckiej, wybór jest skuteczny
przy uzyskaniu zwyk³ej wiêkszo�ci wa¿nie oddanych g³osów
za wyborem. W przeciwnym razie nale¿y dokonaæ zg³oszenia
nowych kandydatów i wybory powtórzyæ.

8. Protesty wyborcze przeciwko wa¿no�ci wyborów, z³o-
¿one na pi�mie w ci¹gu 14 dni od dnia wyborów rozpatruje
i rozstrzyga wójt.

9. W razie stwierdzenia ra¿¹cych uchybieñ, które mog³y
mieæ wp³yw na wyniki wyborów, wójt wybory uniewa¿nia
i zarz¹dza ponowne w ci¹gu 14 dni od daty uniewa¿nienia.

§28. 1. Odwo³anie ze stanowiska so³tysa lub cz³onka
rady so³eckiej nastêpuje wskutek:

1) pisemnego zrzeczenia siê funkcji;
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2) utraty prawa wybieralno�ci lub braku tego prawa w dniu
wyborów;

3) prawomocnego skazuj¹cego wyroku s¹du. orzeczonego
za przestêpstwo umy�lne;

4) �mierci.

2. Odwo³anie ze stanowiska so³tysa lub cz³onka rady
so³eckiej mo¿e nast¹piæ z powodu:

1) nie wykonywania swoich obowi¹zków;

2) naruszania postanowieñ statutu i uchwal zebrania;

3) dopuszczenia siê czynu dyskwalifikuj¹cego w opinii �rodo-
wiska;

4) utraty w inny sposób zaufania mieszkañców so³ectwa.

3. Wniosek o zwo³anie zebrania, na którym ma byæ
rozpatrywane odwo³anie so³tysa lub cz³onka rady so³eckiej,
w przypadku o którym mowa w ust. 2. musi byæ podpisany
przez 20% uprawnionych mieszkañców so³ectwa.

4. Wniosek o odwo³anie musi zwieraæ uzasadnienie.

5. Zebranie w sprawie odwo³ania, w przypadkach okre-
�lonych w ust. 1 i 2 ze stanowiska:

1) so³tysa - zwo³uje wójt;

2) cz³onka rady so³eckiej - zwo³uje so³tys.

6. Zwo³anie zebrania w sprawie odwo³ania nastêpuje
w ci¹gu 30 dni od dnia zaistnienia przyczyn, o których mowa
w ust. 1 lub od dnia z³o¿enia wniosku.

7. Odwo³anie z zajmowanej funkcji odbywa siê w tym
samym trybie co wybór.

8. W przypadku, o którym mowa w ust. 3. odwo³anie
nastêpuje po wys³uchaniu zainteresowanego.

9. Kolejny wniosek o odwo³anie so³tysa mo¿na z³o¿yæ nie
wcze�niej ni¿ po up³ywie sze�ciu miesiêcy od poprzedniego
g³osowania w sprawie odwo³ania.

§29. 1. W celu przeprowadzenia wyborów uzupe³niaj¹-
cych, w przypadku zwolnienia w trakcie kadencji stanowisk:

1) so³tysa - zebranie, nie pó�niej ni¿ w terminie dwóch
miesiêcy po zaprzestaniu pe³nienia funkcji przez dotych-
czasowego so³tysa, zwo³uje wójt;

2) cz³onka rady so³eckiej - zebranie, nie pó�niej ni¿ w terminie
miesi¹ca po zaprzestaniu pe³nienia funkcji przez dotych-
czasowego cz³onka rady so³eckiej, zwo³uje so³tys.

ROZDZIA£ V

Gospodarka finansowa

§30. �rodki finansowe so³ectwa stanowi¹:

1) dochody pochodz¹ce z zarz¹dzania wydzielonym mieniem
komunalnym:

2) �rodki pochodz¹ce z darowizn oraz innych �wiadczeñ na
rzecz so³ectwa:

3) inne dochody przewidziane przepisami prawa.

§31. 1. So³ectwo prowadzi gospodarkê finansow¹ w ra-
mach bud¿etu gminy.

2. �rodki finansowe so³ectwa mog¹ byæ przeznaczone na
realizacjê zadañ o charakterze u¿yteczno�ci publicznej.

3. Wydatki nie mog¹ przekroczyæ kwot limitów okre�lo-
nych w bud¿ecie i powinny byæ realizowane w sposób celowy
i oszczêdny.

4. �rodki bud¿etowe so³ectwa, okre�lone w §30 pkt 2 i 3,
mog¹ byæ gromadzone na rachunku bankowym so³ectwa
i przeznaczane na cele okre�lone przez zebranie wiejskie.

5. Do dysponowania �rodkami finansowymi zgromadzo-
nymi na rachunku bankowym so³ectwa upowa¿niony jest
so³tys i wskazany przez zebranie wiejskie cz³onek rady so³ec-
kiej.

§32. 1. Gospodarkê finansow¹ so³ectwa prowadzi so³tys,
zgodnie z uchwa³ami zebrania wiejskiego i po zasiêgniêciu
opinii rady so³eckiej.

2. So³tys raz w roku sk³ada sprawozdanie zebraniu wiej-
skiemu z wykonania wydatków finansowych.

3. W celu kontroli gospodarki finansowej so³ectwa zebra-
nie wiejskie mo¿e powo³aæ komisjê rewizyjn¹.

1) Wybór komisji rewizyjnej na now¹ kadencjê odbywa siê
na zebraniu wiejskim w (g³osowaniu jawnym),

2) komisja rewizyjna sk³ada siê z trzech osób,

3) Przewodnicz¹cego komisji rewizyjnej Komisja wybiera ze
swego grona,

4) Cz³onkowie komisji rewizyjnej nie mog¹ byæ jednocze�nie
cz³onkami rady so³eckiej.

4. Komisja, o której mowa w ust. 3. w ramach realizacji
swych zadañ jest upowa¿niona do:

1) ¿¹dania wyja�nieñ;

2) przegl¹dania dokumentów;

3) przeprowadzania oglêdzin.

ROZDZIA£ VI

Zakres zadañ przekazywanych
przez gminê oraz sposób ich realizacji

§33. So³ectwo korzysta z przekazanego mienia komunal-
nego oraz rozporz¹dza dochodami z tego tytu³u.

§34. Przekazanie mienia so³ectwu nastêpuje na zasadach
okre�lonych w drodze odrêbnej uchwa³y rady.

§35. 1. Zakres korzystania z mienia obejmuje korzystanie
z niego w ramach zwyk³ego zarz¹du.

2. Przez zakres zwyk³ego zarz¹du rozumie siê:

1) utrzymywanie przekazanego mienia w stanie nie pogor-
szonym poprzez dokonywanie niezbêdnych napraw, kon-
serwacji i remontów;

Poz. 2033



� 9720 �
Dziennik Urzêdowy
Województwa Wielkopolskiego Nr 101

2) za³atwianie bie¿¹cych spraw zwi¹zanych z eksploatacj¹
mienia;

3) prowadzenie dzia³alno�ci z wykorzystaniem mienia
w zakresie nie wykraczaj¹cym poza zadania o charakterze
u¿yteczno�ci publicznej;

4) wynajmowanie przekazanego mienia na potrzeby imprez
okoliczno�ciowych, sportowych, festynów, konkursów itp.

§36. Zmiana sposobu korzystania z mienia wymaga zgo-
dy rady.

ROZDZIA£ VII

Nadzór nad dzia³alno�ci¹

§37. Nadzór nad dzia³alno�ci¹ so³ectwa sprawowany jest
na podstawie kryterium zgodno�ci z prawem, celowo�ci,
rzetelno�ci i gospodarno�ci.

§38. Nadzór sprawuj¹: rada - za po�rednictwem swych
komisji, szczególnie Komisji Rewizyjnej oraz wójt.

§39. 1. Organy nadzoru maj¹ prawo ¿¹dania niezbêd-
nych informacji, sprawozdañ, danych i wyja�nieñ dotycz¹-
cych dzia³alno�ci finansowej i statutowej so³ectwa, przepro-
wadzania kontroli oraz uczestnictwa w posiedzeniach jego
organów.

2. So³ectwo podlega kontroli Komisji Rewizyjnej co naj-
mniej jeden raz w ci¹gu kadencji rady.

3. Podczas kontroli obecny jest so³tys. Mog¹ w niej tak¿e
uczestniczyæ cz³onkowie rady so³eckiej.

§40. 1. Wójt mo¿e zawiesiæ w czynno�ciach so³tysa do
czasu rozpatrzenia sprawy przez zebranie, je¿eli narusza prze-
pisy prawa, nie wywi¹zuje siê ze swoich obowi¹zków.

2. W przypadku zawieszenia w czynno�ciach so³tysa,
zebranie zwo³uje wójt.

§41. 1. So³tys zobowi¹zany jest do przed³o¿enia wójtowi
uchwal zebrania w ci¹gu 7 dni od daty ich podjêcia.

2. Uchwa³y zebrania sprzeczne z prawem s¹ niewa¿ne.

3. O niewa¿no�ci uchwal orzeka wójt i zawiadamia o tym
radê.

§42. 1. Uchwa³a zebrania nie odpowiadaj¹ca wymogom
celowo�ci, gospodarno�ci, rzetelno�ci mo¿e byæ uchylona
przez wójta.

2. W przypadkach, okre�lonych w ust. 1, wójt mo¿e
wstrzymaæ wykonanie uchwa³y zebrania i za¿¹daæ ponowne-
go rozpatrzenia sprawy stanowi¹cej przedmiot jej regulacji,
wskazuj¹c zaistnia³e uchybienia oraz termin za³atwienia spra-
wy.

ROZDZIA£ VIII

Postanowienia koñcowe

§43. 1. Zmiana statutu nastêpuje w trybie jego uchwale-
nia.

2. Sprawy sporne na tle interpretacji statutu rozstrzyga
wójt.

3. W sprawach nie uregulowanych w statucie maj¹ zasto-
sowanie przepisy statutu gminy i obowi¹zuj¹cych ustaw.

Poz. 2033

ROZDZIA£ I

Postanowienia ogólne

§1. So³ectwo Krzewina stanowi jednostkê pomocnicz¹
Gminy Kaczory.

§2. Terenem dzia³ania so³ectwa jest wie� Krzewina.

§3. Siedzib¹ organów so³ectwa jest wie� Krzewina.

§4. Organy so³ectwa dzia³aj¹ zgodnie z przepisami prawa,
a w szczególno�ci:

1) ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorz¹dzie gminnym,

2) statutu Gminy Kaczory,

Za³¹cznik Nr 6
do Uchwa³y Nr XIV/79/2004

Rady Gminy Kaczory
z dnia 13 maja 2004 r.

STATUT SO£ECTWA KRZEWINA

3) przepisami niniejszego statutu.

§5. Przez u¿yte w statucie pojêcia nale¿y rozumieæ:

1) gmina - Gminê Kaczory,

2) so³ectwo - jednostkê pomocnicz¹ okre�lon¹ w §1 statutu,

3) zebranie wiejskie - organ uchwa³odawczy so³ectwa,

4) so³tys - organ wykonawczy so³ectwa,

5) statut - statut so³ectwa,

6) rada - Radê Gminy Kaczory,

7) wójt - Wójta Gminy Kaczory.

8) urz¹d - Urz¹d Gminy Kaczory.
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ROZDZIA£ II

Zakres dzia³ania

§6. Do zakresu dzia³ania so³ectwa nale¿¹ wszystkie spra-
wy publiczne o znaczeniu lokalnym, nie zastrze¿one ustawami
oraz statutem gminy na rzecz innych podmiotów, a w szcze-
gólno�ci:

1) konsultowanie, na wniosek organów gminy, spraw pod-
legaj¹cych regulacji w drodze aktów prawa miejscowego;

2) opiniowanie projektów uchwa³ rady w sprawach o podsta-
wowym znaczeniu dla mieszkañców so³ectwa, jak równie¿
w innych sprawach, w jakich o opiniê wyst¹pi³a rada;

3) wystêpowanie do rady o rozpatrzenie spraw publicznych
so³ectwa lub jego czê�ci, których za³atwienie wykracza
poza mo¿liwo�ci so³ectwa;

4) wspó³dzia³anie z w³a�ciwymi organami w zakresie pomo-
cy spo³ecznej, o�wiaty, kultury, kultury fizycznej, porz¹dku
publicznego i ochrony przeciwpo¿arowej;

5) zarz¹dzanie wydzielonym mieniem komunalnym w celu
jego w³a�ciwego wykorzystania i dysponowanie dochoda-
mi z tego tytu³u;

6) organizowanie prac spo³ecznie u¿ytecznych;

7) dbanie o stan �rodowiska naturalnego, przeprowadzanie
akcji i konkursów maj¹cych na celu poprawê stanu sani-
tarnego, porz¹dku i estetyki wsi;

8) kszta³towanie zasad wspó³¿ycia spo³ecznego;

9) organizowanie pomocy s¹siedzkiej;

10) wspó³dzia³anie z s¹siednimi so³ectwami.

ROZDZIA£ III

Organy

§7. 1. Organami so³ectwa s¹:

1) zebranie wiejskie, zwane dalej �zebraniem�;

2) so³tys.

§8. 1. Zebranie podejmuje rozstrzygniêcia w formie
uchwa³, w drodze g³osowania.

2. Podjêcie uchwa³y zebrania odnotowuje siê w protoko-
le z zebrania.

§9. 1. Prawo do udzia³u w zebraniu maj¹ mieszkañcy
so³ectwa stale zamieszkuj¹cy na jego terenie i posiadaj¹cy
czynne prawo wyborcze, zwani dalej �uprawnionymi�.

2. W przypadku, gdy przewodnicz¹cy zebrania powe�mie
w¹tpliwo�æ - czy dana osoba przyby³a na zebranie - jest
uprawniona do brania w nim udzia³u, mo¿e za¿¹daæ okazania
dokumentu stwierdzaj¹cego to¿samo�æ lub udzielenia ust-
nych wyja�nieñ.

3. Uprawnionym do udzia³u w zebraniu przys³uguj¹ na-
stêpuj¹ce prawa:

1) inicjatywy uchwa³odawczej;

2) udzia³u w dyskusji w sprawach objêtych porz¹dkiem ob-
rad;

3) udzia³u w g³osowaniach;

4) zg³aszania kandydatów i kandydowania na stanowiska
w wybieralnych organach so³ectwa.

§10. Do zadañ zebrania nale¿y w szczególno�ci:

1) wybór i odwo³anie so³tysa i rady so³eckiej lub poszczegól-
nych jej cz³onków;

2) inicjowanie wspólnych przedsiêwziêæ na rzecz spo³eczno-
�ci wiejskiej;

3) decydowanie o sposobie korzystania z mienia gminnego
bêd¹cego w u¿ytkowaniu so³ectwa;

4) podejmowanie wspólnych przedsiêwziêæ z innymi so³ec-
twami;

5) wspó³dzia³anie z organizacjami samorz¹dowymi, stowa-
rzyszeniami bran¿owymi rolników oraz innymi organiza-
cjami i instytucjami prowadz¹cymi dzia³alno�æ na wsi;

6) wystêpowanie z inicjatyw¹ uchwa³odawcz¹ do rady we
wszystkich sprawach dotycz¹cych spo³eczno�ci lokalnej;

7) wyra¿anie opinii w sprawach dotycz¹cych so³ectwa podej-
mowanych przez radê i wójta, a w szczególno�ci w zakre-
sie:

a) zmiany granic i zniesienia so³ectwa,

b) planu przestrzennego zagospodarowania,

c) przepisów prawa miejscowego dotycz¹cych so³ectwa,

d) czê�ci bud¿etu dotycz¹cej so³ectwa;

8) przyjmowanie rocznych sprawozdañ z dzia³alno�ci mery-
torycznej i finansowej prowadzonej przez so³tysa;

9) uchwalanie so³eckich programów dzia³ania.

§11. 1. Zebranie zwo³uje so³tys z w³asnej inicjatywy, na
wniosek co najmniej 1/5 uprawnionych lub wójta.

2. Zebranie zwo³uje wójt w przypadku, gdy so³tys
w terminie 7 dni nie zwo³a zebrania na wniosek uprawnionych
mieszkañców.

3. Zawiadomienie o zwo³aniu zebrania powinno zawieraæ
w szczególno�ci:

1) informacjê na czyj wniosek zebranie jest organizowane;

2) okre�lenie daty, godziny i miejsca zebrania;

3) podanie proponowanego porz¹dku obrad;

4) przedmiot proponowanych do podjêcia uchwa³.

4. Zebranie odbywa siê w miarê potrzeb, jednak co
najmniej raz w roku.

§12. 1. Zebranie otwiera so³tys.

2. Obradom zebrania przewodniczy osoba wybrana przez
zebranie.
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3. Porz¹dek obrad ustala zebranie na podstawie projektu
przed³o¿onego przez so³tysa lub wójta.

4. W celu udzielenia so³tysowi sta³ej pomocy w przygo-
towywaniu materia³ów i organizacji zebrañ oraz protoko³owa-
nia zebrañ, wójt wyznacza pracownika urzêdu do kontaktów
z so³ectwem.

5. So³tys ka¿dorazowo obowi¹zany jest powiadomiæ wójta
o planowanym terminie zebrania co najmniej na 7 dni przed
terminem jego zwo³ania.

§13. 1. Zebranie jest wa¿ne, gdy mieszkañcy zawiado-
mieni zostali w sposób zwyczajowo przyjêty w so³ectwie, co
najmniej 7 dni przed wyznaczonym terminem (chyba, ¿e cel
zwo³ania zebrania uzasadnia przyjêcie krótszego terminu
i bierze w nim udzia³ co najmniej 5% uprawnionych).

§14. 1. Uchwa³y zebrania zapadaj¹ zwyk³¹ wiêkszo�ci¹
g³osów w g³osowaniu jawnym.

2. W przypadku równej liczby g³osów rozstrzyga glos
przewodnicz¹cego zebrania.

3. Zebranie mo¿e postanowiæ o tajno�ci g³osowania.

4. G³osowanie tajne przeprowadza komisja skrutacyjna,
o której mowa w §24 ust. 1.

5. Z przeprowadzonego g³osowania tajnego komisja skru-
tacyjna sporz¹dza protokó³ zawieraj¹cy wyniki g³osowania.

6. Tre�æ protoko³u podaje siê do wiadomo�ci uczestni-
ków zebrania bezpo�rednio po jego sporz¹dzeniu.

7. So³tys og³asza uchwa³y przez rozplakatowanie na tabli-
cach og³oszeñ lub w miejscach zwyczajowo przyjêtych
w so³ectwie.

§15. 1. Z ka¿dego zebrania sporz¹dza siê protokó³, który
powinien zawieraæ:

1) datê, miejsce, godzinê zebrania,

2) liczbê mieszkañców bior¹cych udzia³ w zebraniu,

3) nazwiska osób zaproszonych na zebranie ze wskazaniem
ich stanowisk,

4) zatwierdzony porz¹dek obrad,

5) przebieg obrad, a w szczególno�ci: streszczenie przemó-
wieñ i dyskusji, tre�æ zg³oszonych wniosków, wyniki g³o-
sowañ,

6) podpis przewodnicz¹cego zebrania i protokolanta.

2. Do protoko³u za³¹cza siê:

1) listê osób obecnych na zebraniu;

2) inne wskazane w protokole za³¹czniki.

3. W sprawach poddawanych pod g³osowanie w proto-
kole powinien byæ ujêty zapis, jak¹ ilo�æ g³osów oddano �za�
i �przeciw� oraz �wstrzymuj¹cych siê�.

4. Protoko³y numeruje siê cyframi rzymskimi, a uchwa³y
arabskimi. Now¹ numeracjê zaczyna siê z pocz¹tkiem ka¿de-
go roku kalendarzowego.

5. Ka¿dy mieszkaniec so³ectwa ma prawo wgl¹du do
protoko³u, robienia z niego notatek lub wyci¹gów.

§16. 1. W czasie niemo¿no�ci pe³nienia urzêdu przez
so³tysa, spowodowanej chorob¹, d³u¿szym wyjazdem lub
innymi przemijaj¹cymi okoliczno�ciami, w okresie nie prze-
kraczaj¹cym 3 miesiêcy, obowi¹zki so³tysa wykonuje wyzna-
czony przez niego cz³onek rady so³eckiej.

2. Do zadañ so³tysa nale¿y w szczególno�ci:

1) przygotowywanie i zwo³ywanie zebrañ;

2) zwo³ywanie i przygotowywanie posiedzeñ rady so³eckiej
oraz kierowanie jej prac¹;

3) przygotowywanie na zebrania projektów rozstrzygniêæ
i opinii w sprawach nale¿¹cych do kompetencji so³ectwa;

4) wykonywanie uchwa³ zebrania;

5) gospodarowanie maj¹tkiem so³ectwa;

6) organizowanie spotkañ z radnymi i komisjami rady;

7) reprezentowanie so³ectwa na zewn¹trz;

8) wystêpowanie z wnioskami dotycz¹cymi potrzeb so³ectwa
i jego mieszkañców oraz prowadzenie dzia³alno�ci inter-
wencyjnej w tym zakresie z upowa¿nienia zebrania;

9) wykonywanie powierzonych mu przepisami prawa zadañ
z zakresu administracji publicznej;

10) organizowanie i koordynowanie przedsiêwziêæ i inicjatyw
spo³ecznych maj¹cych na celu poprawê warunków ¿ycia
spo³eczno�ci so³eckiej;

11) informowanie mieszkañców so³ectwa, w sposób zwycza-
jowo przyjêty, o wszystkich sprawach istotnych dla gminy
i so³ectwa;

12) uczestniczenie w naradach i spotkaniach so³tysów organi-
zowanych przez wójta;

13) wykonywanie innych zadañ z mocy ogólnie obowi¹zuj¹-
cych przepisów;

14) wspó³praca z organami gminy;

15) sporz¹dzanie informacji i sprawozdañ z dzia³alno�ci so³ec-
twa;

16) przedk³adanie zebraniu sprawozdania ze swej dzia³alno�ci;

17) prowadzenie dokumentacji so³ectwa obejmuj¹cej statut,
protokó³, i uchwa³y zebrañ oraz korespondencjê.

3. W przypadku, gdy przedmiot obrad zebrania dotyczy
bezpo�rednio so³tysa, obradami kieruje wójt lub osoba wy-
znaczona przez wójta.

§17. 1. Przewodniczenie obradom zebrania uprawnia do
decydowania o:

1) kolejno�ci zabierania g³osu przez poszczególnych mów-
ców;

2) udzielaniu g³osu poza kolejno�ci¹;

3) okre�laniu ilo�ci czasu przeznaczonego dla ka¿dego
z mówców;
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4) odebraniu g³osu;

5) zamkniêciu dyskusji nad poszczególnymi punktami po-
rz¹dku obrad;

6) ¿¹daniu okre�lonego zachowania od uczestników zebra-
nia.

2. Przewodnicz¹cy zebrania nie mo¿e odmówiæ poddania
pod g³osowanie wniosku, je�li jego przedmiot odpowiada
przyjêtemu porz¹dkowi obrad.

§18. So³tysowi przys³uguje dieta oraz zwrot kosztów pod-
ró¿y s³u¿bowej na zasadach okre�lonych odrêbn¹ uchwal¹
rady.

§19. 1. Rada so³ecka sk³ada siê z 4 cz³onków i jest
organem wspomagaj¹cym so³tysa w zakresie wykonywania
jego funkcji.

2. Funkcji so³tysa nie ³¹czy siê z cz³onkostwem w radzie
so³eckiej.

3. Zebranie mo¿e powo³ywaæ komisje, okre�laj¹c zakres
ich dzia³ania.

§20. 1. So³tys zwo³uje posiedzenia rady so³eckiej i prze-
wodniczy jej obradom.

2. Posiedzenia rady so³eckiej zwo³ywane s¹ przez so³tysa
z w³asnej inicjatywy lub na wniosek co najmniej polowy
sk³adu rady so³eckiej.

3. Rada so³ecka jako organ opiniodawczo - doradczy
so³tysa wyra¿a swoje stanowisko w formie uchwa³, podejmo-
wanych zwyk³¹ wiêkszo�ci¹ g³osów przy obecno�ci co naj-
mniej po³owy sk³adu. W przypadku równej liczby g³osów
g³osowanie powtarza siê.

4. Do kompetencji rady so³eckiej nale¿y w szczególno�ci:

1) wspó³dzia³anie z so³tysem w zakresie opracowywania
projektów programów so³ectwa, planów dzia³añ, projek-
tów uchwa³ w sprawach bêd¹cych przedmiotem rozpatry-
wania przez zebranie;

2) organizowanie ró¿nych form pomocy s¹siedzkiej dla miesz-
kañców niepe³nosprawnych, dotkniêtych klêskami ¿ywio-
³owymi lub znajduj¹cych siê w trudnej sytuacji ¿yciowej;

3) inicjowanie dzia³añ spo³ecznie u¿ytecznych dla so³ectwa
i jego mieszkañców;

4) wspó³dzia³anie z organizacjami spo³ecznymi w celu wspól-
nej realizacji zadañ.

5. Na zebraniach so³tys sk³ada informacjê o dzia³alno�ci
rady so³eckiej.

6. Rada so³ecka pe³ni swoje funkcje nieodp³atnie.

ROZDZIA£ IV

Zasady, tryb wyboru i odwo³ania so³tysa i rady so³eckiej

§21. 1. Kadencja organów so³ectwa trwa 4 lata i odpo-
wiada kadencji rady gminy, przy czym so³tys i rada so³ecka
wykonuj¹ swoje obowi¹zki do dnia wyboru nowego so³tysa
i rady so³eckiej.

2. Wybory so³tysa i rady so³eckiej na kolejn¹ kadencjê
zarz¹dza wójt w terminie miesi¹ca od rozpoczêcia kadencji.

3. Wybory so³tysa i rady so³eckiej odbywaj¹ siê w termi-
nie do trzech miesiêcy od rozpoczêcia kadencji wójta.

§22. 1. Zebranie, na którym ma byæ dokonany wybór
so³tysa i rady so³eckiej, zwo³uje okre�laj¹c miejsce, dzieñ
i godzinê oraz prowadzi do czasu wyboru przewodnicz¹cego,
so³tys poprzedniej kadencji.

2. W przypadku nie zwo³ania zebrania w trybie okre�lo-
nym w ust. 1 zebranie zwo³uje wójt.

§23. 1. Do dokonania wyboru so³tysa i rady so³eckiej
niezbêdny jest udzia³ w zebraniu co najmniej 1/5 uprawnio-
nych.

2. W przypadku braku quorum, o którym mowa w ust. 1
w pierwszym terminie, organ uprawniony do zwo³ania zebra-
nia wyznacza zebranie w drugim terminie, którego rozstrzy-
gniêcia s¹ wi¹¿¹ce bez wzglêdu na liczbê uprawnionych
bior¹cych w nim udzia³.

3. Zebranie w drugim terminie mo¿e siê odbyæ nie wcze-
�niej ni¿ po up³ywie 30 minut od terminu zwo³ania pierwszego
zebrania.

4. Liczbê uprawnionych, okre�la wójt na podstawie doku-
mentacji ewidencji ludno�ci.

5. Uprawnieni uczestnicy zebrania s¹ zobowi¹zani do
podpisania listy obecno�ci. Osoba, która odmówi podpisania
listy obecno�ci traci prawo do uczestniczenia w zebraniu.

§24. 1. So³tys oraz cz³onkowie rady so³eckiej wybierani
s¹ w g³osowaniu tajnym, bezpo�rednim, spo�ród nieograni-
czonej liczby kandydatów, przez sta³ych mieszkañców so³ec-
twa uprawnionych do g³osowania.

2. Wybory przeprowadza komisja skrutacyjna, wy³oniona
spo�ród uprawnionych uczestników zebrania, w liczbie co
najmniej trzech osób.

3. Cz³onkiem komisji skrutacyjnej nie mo¿e byæ osoba
kandyduj¹ca do organów so³ectwa.

4. Do zadañ komisji skrutacyjnej nale¿y:

1) przyjêcie zg³oszeñ kandydatów;

2) przygotowanie kart do g³osowania;

3) przeprowadzenie wyborów;

4) obliczenie g³osów;

5) sporz¹dzenie protoko³u z przebiegu wyborów oraz wyni-
ków g³osowania, który podpisuj¹ cz³onkowie komisji;

6) og³oszenie wyników wyborów.

5. Wybory przeprowadza siê na kartach do g³osowania
opatrzonych pieczêci¹ urzêdu gminy.

6. Na kartach do g³osowania nazwiska kandydatów
umieszcza siê w kolejno�ci alfabetycznej.

7. Na karcie do g³osowania uprawniony uczestnik g³oso-
wania wskazuje wybranego przez siebie kandydata przez
postawienie znaku �x� przy jego nazwisku z lewej strony.
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8. W przypadku zg³oszenia jednego kandydata na so³ty-
sa, uprawniony uczestnik g³osowania wypowiada siê w spra-
wie wyboru, zakre�laj¹c obwódk¹ na karcie do g³osowania
odpowiednio wariant �tak� lub �nie�.

9. Protokó³ komisji skrutacyjnej powinien zawieraæ:

1) sk³ad komisji skrutacyjnej;

2) ilo�æ uprawnionych do g³osowania;

3) ilo�æ wyborców, którym wydano karty do g³osowania;

4) ilo�æ oddanych g³osów wa¿nych i niewa¿nych - z poda-
niem przyczyn;

5) ilo�æ g³osów wa¿nie oddanych na poszczególnych kandy-
datów;

6) stwierdzenie dokonanego lub niedokonanego wyboru.

10. Protokó³ wraz z kartami do g³osowania niezw³ocznie
przekazuje siê wójtowi.

§25. W pierwszej kolejno�ci nale¿y przeprowadziæ zg³o-
szenie kandydatów i g³osowanie dla dokonania wyboru so³-
tysa, w drugiej kolejno�ci - dla dokonania wyboru cz³onków
rady so³eckiej.

§26. 1. Czynne i bierne prawo wyborcze przys³uguje
ka¿demu mieszkañcowi so³ectwa stale zamieszkuj¹cemu na
jego terenie, który ukoñczy³ 18 lat najpó�niej w dniu wyborów.

2. Kandydaci musz¹ wyraziæ zgodê na kandydowanie,
ustnie do protoko³u lub pisemnie w razie swojej nieobecno-
�ci.

§27. 1. So³tysem zostaje ten kandydat, który w g³osowa-
niu otrzyma³ wiêcej ni¿ po³owê wa¿nie oddanych g³osów,
z zastrze¿eniem ust. 8.

2. Je¿eli ¿aden z kandydatów nie otrzyma³ wiêcej ni¿
po³owê wa¿nie oddanych g³osów - przeprowadza siê ponow-
ne g³osowanie. W ponownym g³osowaniu wyboru dokonuje
siê spo�ród dwóch kandydatów, którzy w pierwszym g³oso-
waniu otrzymali najwiêksz¹ liczbê wa¿nie oddanych g³osów.

3. Za wybranego w ponownym g³osowaniu uwa¿a siê
tego kandydata, który otrzyma³ wiêksz¹ liczbê wa¿nie odda-
nych g³osów.

4. W przypadku, gdy w ponownym g³osowaniu kandyda-
ci otrzymaj¹ równ¹ liczbê g³osów - o wyborze rozstrzyga
komisja skrutacyjna przeprowadzaj¹c losowanie w obecno�ci
uczestników zebrania.

5. Cz³onkami rady so³eckiej zostaj¹ wybrani kandydaci,
którzy otrzymali najwiêksz¹ liczbê wa¿nie oddanych g³osów
za wyborem.

6. W przypadku równej liczby g³osów przeprowadza siê
ponowne g³osowanie pomiêdzy kandydatami, którzy otrzy-
mali tê sam¹ liczbê g³osów. Ponownego g³osowania nie
przeprowadza siê, je¿eli ilo�æ kandydatów z najwiêksz¹ równ¹
liczb¹ g³osów nie jest wiêksza ni¿ liczba wybieranych cz³on-
ków rady so³eckiej.

7. W przypadku zg³oszenia jednego kandydata na so³tysa
lub liczby kandydatów na cz³onków rady so³eckiej równej

liczbie ustalonego sk³adu rady so³eckiej, wybór jest skuteczny
przy uzyskaniu zwyk³ej wiêkszo�ci wa¿nie oddanych g³osów
za wyborem. W przeciwnym razie nale¿y dokonaæ zg³oszenia
nowych kandydatów i wybory powtórzyæ.

8. Protesty wyborcze przeciwko wa¿no�ci wyborów, z³o-
¿one na pi�mie w ci¹gu 14 dni od dnia wyborów rozpatruje
i rozstrzyga wójt.

9. W razie stwierdzenia ra¿¹cych uchybieñ, które mog³y
mieæ wp³yw na wyniki wyborów, wójt wybory uniewa¿nia
i zarz¹dza ponowne w ci¹gu 14 dni od daty uniewa¿nienia.

§28. 1. Odwo³anie ze stanowiska so³tysa lub cz³onka
rady so³eckiej nastêpuje wskutek:

1) pisemnego zrzeczenia siê funkcji;

2) utraty prawa wybieralno�ci lub braku tego prawa w dniu
wyborów;

3) prawomocnego skazuj¹cego wyroku s¹du. orzeczonego
za przestêpstwo umy�lne;

4) �mierci.

2. Odwo³anie ze stanowiska so³tysa lub cz³onka rady
so³eckiej mo¿e nast¹piæ z powodu:

1) nie wykonywania swoich obowi¹zków;

2) naruszania postanowieñ statutu i uchwal zebrania;

3) dopuszczenia siê czynu dyskwalifikuj¹cego w opinii �rodo-
wiska;

4) utraty w inny sposób zaufania mieszkañców so³ectwa.

3. Wniosek o zwo³anie zebrania, na którym ma byæ
rozpatrywane odwo³anie so³tysa lub cz³onka rady so³eckiej,
w przypadku o którym mowa w ust. 2. musi byæ podpisany
przez 20% uprawnionych mieszkañców so³ectwa.

4. Wniosek o odwo³anie musi zwieraæ uzasadnienie.

5. Zebranie w sprawie odwo³ania, w przypadkach okre-
�lonych w ust. 1 i 2 ze stanowiska:

1) so³tysa - zwo³uje wójt;

2) cz³onka rady so³eckiej - zwo³uje so³tys.

6. Zwo³anie zebrania w sprawie odwo³ania nastêpuje
w ci¹gu 30 dni od dnia zaistnienia przyczyn, o których mowa
w ust. 1 lub od dnia z³o¿enia wniosku.

7. Odwo³anie z zajmowanej funkcji odbywa siê w tym
samym trybie co wybór.

8. W przypadku, o którym mowa w ust. 3. odwo³anie
nastêpuje po wys³uchaniu zainteresowanego.

9. Kolejny wniosek o odwo³anie so³tysa mo¿na z³o¿yæ nie
wcze�niej ni¿ po up³ywie sze�ciu miesiêcy od poprzedniego
g³osowania w sprawie odwo³ania.

§29. 1. W celu przeprowadzenia wyborów uzupe³niaj¹-
cych, w przypadku zwolnienia w trakcie kadencji stanowisk:

1) so³tysa - zebranie, nie pó�niej ni¿ w terminie dwóch
miesiêcy po zaprzestaniu pe³nienia funkcji przez dotych-
czasowego so³tysa, zwo³uje wójt;
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2) cz³onka rady so³eckiej - zebranie, nie pó�niej ni¿ w terminie
miesi¹ca po zaprzestaniu pe³nienia funkcji przez dotych-
czasowego cz³onka rady so³eckiej, zwo³uje so³tys.

ROZDZIA£ V

Gospodarka finansowa

§30. �rodki finansowe so³ectwa stanowi¹:

1) dochody pochodz¹ce z zarz¹dzania wydzielonym mieniem
komunalnym:

2) �rodki pochodz¹ce z darowizn oraz innych �wiadczeñ na
rzecz so³ectwa:

3) inne dochody przewidziane przepisami prawa.

§31. 1. So³ectwo prowadzi gospodarkê finansow¹ w ra-
mach bud¿etu gminy.

2. �rodki finansowe so³ectwa mog¹ byæ przeznaczone na
realizacjê zadañ o charakterze u¿yteczno�ci publicznej.

3. Wydatki nie mog¹ przekroczyæ kwot limitów okre�lo-
nych w bud¿ecie i powinny byæ realizowane w sposób celowy
i oszczêdny.

4. �rodki bud¿etowe so³ectwa, okre�lone w §30 pkt 2 i 3,
mog¹ byæ gromadzone na rachunku bankowym so³ectwa
i przeznaczane na cele okre�lone przez zebranie wiejskie.

5. Do dysponowania �rodkami finansowymi zgromadzo-
nymi na rachunku bankowym so³ectwa upowa¿niony jest
so³tys i wskazany przez zebranie wiejskie cz³onek rady so³ec-
kiej.

§32. 1. Gospodarkê finansow¹ so³ectwa prowadzi so³tys,
zgodnie z uchwa³ami zebrania wiejskiego i po zasiêgniêciu
opinii rady so³eckiej.

2. So³tys raz w roku sk³ada sprawozdanie zebraniu wiej-
skiemu z wykonania wydatków finansowych.

3. W celu kontroli gospodarki finansowej so³ectwa zebra-
nie wiejskie mo¿e powo³aæ komisjê rewizyjn¹.

1) Wybór komisji rewizyjnej na now¹ kadencjê odbywa siê
na zebraniu wiejskim w (g³osowaniu jawnym),

2) komisja rewizyjna sk³ada siê z trzech osób,

3) Przewodnicz¹cego komisji rewizyjnej Komisja wybiera ze
swego grona,

4) Cz³onkowie komisji rewizyjnej nie mog¹ byæ jednocze�nie
cz³onkami rady so³eckiej.

4. Komisja, o której mowa w ust. 3. w ramach realizacji
swych zadañ jest upowa¿niona do:

1) ¿¹dania wyja�nieñ;

2) przegl¹dania dokumentów;

3) przeprowadzania oglêdzin.

ROZDZIA£ VI

Zakres zadañ przekazywanych
przez gminê oraz sposób ich realizacji

§33. So³ectwo korzysta z przekazanego mienia komunal-
nego oraz rozporz¹dza dochodami z tego tytu³u.

§34. Przekazanie mienia so³ectwu nastêpuje na zasadach
okre�lonych w drodze odrêbnej uchwa³y rady.

§35. 1. Zakres korzystania z mienia obejmuje korzystanie
z niego w ramach zwyk³ego zarz¹du.

2. Przez zakres zwyk³ego zarz¹du rozumie siê:

1) utrzymywanie przekazanego mienia w stanie nie pogor-
szonym poprzez dokonywanie niezbêdnych napraw, kon-
serwacji i remontów;

2) za³atwianie bie¿¹cych spraw zwi¹zanych z eksploatacj¹
mienia;

3) prowadzenie dzia³alno�ci z wykorzystaniem mienia
w zakresie nie wykraczaj¹cym poza zadania o charakterze
u¿yteczno�ci publicznej;

4) wynajmowanie przekazanego mienia na potrzeby imprez
okoliczno�ciowych, sportowych, festynów, konkursów itp.

§36. Zmiana sposobu korzystania z mienia wymaga zgo-
dy rady.

ROZDZIA£ VII

Nadzór nad dzia³alno�ci¹

§37. Nadzór nad dzia³alno�ci¹ so³ectwa sprawowany jest
na podstawie kryterium zgodno�ci z prawem, celowo�ci,
rzetelno�ci i gospodarno�ci.

§38. Nadzór sprawuj¹: rada - za po�rednictwem swych
komisji, szczególnie Komisji Rewizyjnej oraz wójt.

§39. 1. Organy nadzoru maj¹ prawo ¿¹dania niezbêd-
nych informacji, sprawozdañ, danych i wyja�nieñ dotycz¹-
cych dzia³alno�ci finansowej i statutowej so³ectwa, przepro-
wadzania kontroli oraz uczestnictwa w posiedzeniach jego
organów.

2. So³ectwo podlega kontroli Komisji Rewizyjnej co naj-
mniej jeden raz w ci¹gu kadencji rady.

3. Podczas kontroli obecny jest so³tys. Mog¹ w niej tak¿e
uczestniczyæ cz³onkowie rady so³eckiej.

§40. 1. Wójt mo¿e zawiesiæ w czynno�ciach so³tysa do
czasu rozpatrzenia sprawy przez zebranie, je¿eli narusza prze-
pisy prawa, nie wywi¹zuje siê ze swoich obowi¹zków.

2. W przypadku zawieszenia w czynno�ciach so³tysa,
zebranie zwo³uje wójt.

§41. 1. So³tys zobowi¹zany jest do przed³o¿enia wójtowi
uchwal zebrania w ci¹gu 7 dni od daty ich podjêcia.
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2. Uchwa³y zebrania sprzeczne z prawem s¹ niewa¿ne.

3. O niewa¿no�ci uchwal orzeka wójt i zawiadamia o tym
radê.

§42. 1. Uchwa³a zebrania nie odpowiadaj¹ca wymogom
celowo�ci, gospodarno�ci, rzetelno�ci mo¿e byæ uchylona
przez wójta.

2. W przypadkach, okre�lonych w ust. 1, wójt mo¿e
wstrzymaæ wykonanie uchwa³y zebrania i za¿¹daæ ponowne-
go rozpatrzenia sprawy stanowi¹cej przedmiot jej regulacji,
wskazuj¹c zaistnia³e uchybienia oraz termin za³atwienia spra-
wy.

ROZDZIA£ VIII

Postanowienia koñcowe

§43. 1. Zmiana statutu nastêpuje w trybie jego uchwale-
nia.

2. Sprawy sporne na tle interpretacji statutu rozstrzyga
wójt.

3. W sprawach nie uregulowanych w statucie maj¹ zasto-
sowanie przepisy statutu gminy i obowi¹zuj¹cych ustaw.

ROZDZIA£ I

Postanowienia ogólne

§1. So³ectwo Morzewo stanowi jednostkê pomocnicz¹
Gminy Kaczory.

§2. Terenem dzia³ania so³ectwa jest wie� Morzewo.

§3. Siedzib¹ organów so³ectwa jest wie� Morzewo.

§4. Organy so³ectwa dzia³aj¹ zgodnie z przepisami prawa,
a w szczególno�ci:

1) ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorz¹dzie gminnym,

2) statutu Gminy Kaczory,

3) przepisami niniejszego statutu.

§5. Przez u¿yte w statucie pojêcia nale¿y rozumieæ:

1) gmina - Gminê Kaczory,

2) so³ectwo - jednostkê pomocnicz¹ okre�lon¹ w §1 statutu,

3) zebranie wiejskie - organ uchwa³odawczy so³ectwa,

4) so³tys - organ wykonawczy so³ectwa,

5) statut - statut so³ectwa,

6) rada - Radê Gminy Kaczory,

7) wójt - Wójta Gminy Kaczory.

8) urz¹d - Urz¹d Gminy Kaczory.

ROZDZIA£ II

Zakres dzia³ania

§6. Do zakresu dzia³ania so³ectwa nale¿¹ wszystkie spra-
wy publiczne o znaczeniu lokalnym, nie zastrze¿one ustawami

Za³¹cznik Nr 7
do Uchwa³y Nr XIV/79/2004

Rady Gminy Kaczory
z dnia 13 maja 2004 r.

STATUT SO£ECTWA MORZEWO

oraz statutem gminy na rzecz innych podmiotów, a w szcze-
gólno�ci:

1) konsultowanie, na wniosek organów gminy, spraw pod-
legaj¹cych regulacji w drodze aktów prawa miejscowego;

2) opiniowanie projektów uchwa³ rady w sprawach o podsta-
wowym znaczeniu dla mieszkañców so³ectwa, jak równie¿
w innych sprawach, w jakich o opiniê wyst¹pi³a rada;

3) wystêpowanie do rady o rozpatrzenie spraw publicznych
so³ectwa lub jego czê�ci, których za³atwienie wykracza
poza mo¿liwo�ci so³ectwa;

4) wspó³dzia³anie z w³a�ciwymi organami w zakresie pomo-
cy spo³ecznej, o�wiaty, kultury, kultury fizycznej, porz¹dku
publicznego i ochrony przeciwpo¿arowej;

5) zarz¹dzanie wydzielonym mieniem komunalnym w celu
jego w³a�ciwego wykorzystania i dysponowanie dochoda-
mi z tego tytu³u;

6) organizowanie prac spo³ecznie u¿ytecznych;

7) dbanie o stan �rodowiska naturalnego, przeprowadzanie
akcji i konkursów maj¹cych na celu poprawê stanu sani-
tarnego, porz¹dku i estetyki wsi;

8) kszta³towanie zasad wspó³¿ycia spo³ecznego;

9) organizowanie pomocy s¹siedzkiej;

10) wspó³dzia³anie z s¹siednimi so³ectwami.

ROZDZIA£ III

Organy

§7. 1. Organami so³ectwa s¹:

1) zebranie wiejskie, zwane dalej �zebraniem�;

2) so³tys.
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§8. 1. Zebranie podejmuje rozstrzygniêcia w formie
uchwa³, w drodze g³osowania.

2. Podjêcie uchwa³y zebrania odnotowuje siê w protoko-
le z zebrania.

§9. 1. Prawo do udzia³u w zebraniu maj¹ mieszkañcy
so³ectwa stale zamieszkuj¹cy na jego terenie i posiadaj¹cy
czynne prawo wyborcze, zwani dalej �uprawnionymi�.

2. W przypadku, gdy przewodnicz¹cy zebrania powe�mie
w¹tpliwo�æ - czy dana osoba przyby³a na zebranie - jest
uprawniona do brania w nim udzia³u, mo¿e za¿¹daæ okazania
dokumentu stwierdzaj¹cego to¿samo�æ lub udzielenia ust-
nych wyja�nieñ.

3. Uprawnionym do udzia³u w zebraniu przys³uguj¹ na-
stêpuj¹ce prawa:

1) inicjatywy uchwa³odawczej;

2) udzia³u w dyskusji w sprawach objêtych porz¹dkiem ob-
rad;

3) udzia³u w g³osowaniach;

4) zg³aszania kandydatów i kandydowania na stanowiska
w wybieralnych organach so³ectwa.

§10. Do zadañ zebrania nale¿y w szczególno�ci:

1) wybór i odwo³anie so³tysa i rady so³eckiej lub poszczegól-
nych jej cz³onków;

2) inicjowanie wspólnych przedsiêwziêæ na rzecz spo³eczno-
�ci wiejskiej;

3) decydowanie o sposobie korzystania z mienia gminnego
bêd¹cego w u¿ytkowaniu so³ectwa;

4) podejmowanie wspólnych przedsiêwziêæ z innymi so³ec-
twami;

5) wspó³dzia³anie z organizacjami samorz¹dowymi, stowa-
rzyszeniami bran¿owymi rolników oraz innymi organiza-
cjami i instytucjami prowadz¹cymi dzia³alno�æ na wsi;

6) wystêpowanie z inicjatyw¹ uchwa³odawcz¹ do rady we
wszystkich sprawach dotycz¹cych spo³eczno�ci lokalnej;

7) wyra¿anie opinii w sprawach dotycz¹cych so³ectwa podej-
mowanych przez radê i wójta, a w szczególno�ci w zakre-
sie:

a) zmiany granic i zniesienia so³ectwa,

b) planu przestrzennego zagospodarowania,

c) przepisów prawa miejscowego dotycz¹cych so³ectwa,

d) czê�ci bud¿etu dotycz¹cej so³ectwa;

8) przyjmowanie rocznych sprawozdañ z dzia³alno�ci mery-
torycznej i finansowej prowadzonej przez so³tysa;

9) uchwalanie so³eckich programów dzia³ania.

§11. 1. Zebranie zwo³uje so³tys z w³asnej inicjatywy, na
wniosek co najmniej 1/5 uprawnionych lub wójta.

2. Zebranie zwo³uje wójt w przypadku, gdy so³tys
w terminie 7 dni nie zwo³a zebrania na wniosek uprawnionych
mieszkañców.

3. Zawiadomienie o zwo³aniu zebrania powinno zawieraæ
w szczególno�ci:

1) informacjê na czyj wniosek zebranie jest organizowane;

2) okre�lenie daty, godziny i miejsca zebrania;

3) podanie proponowanego porz¹dku obrad;

4) przedmiot proponowanych do podjêcia uchwa³.

4. Zebranie odbywa siê w miarê potrzeb, jednak co
najmniej raz w roku.

§12. 1. Zebranie otwiera so³tys.

2. Obradom zebrania przewodniczy osoba wybrana przez
zebranie.

3. Porz¹dek obrad ustala zebranie na podstawie projektu
przed³o¿onego przez so³tysa lub wójta.

4. W celu udzielenia so³tysowi sta³ej pomocy w przygo-
towywaniu materia³ów i organizacji zebrañ oraz protoko³owa-
nia zebrañ, wójt wyznacza pracownika urzêdu do kontaktów
z so³ectwem.

5. So³tys ka¿dorazowo obowi¹zany jest powiadomiæ wójta
o planowanym terminie zebrania co najmniej na 7 dni przed
terminem jego zwo³ania.

§13. 1. Zebranie jest wa¿ne, gdy mieszkañcy zawiado-
mieni zostali w sposób zwyczajowo przyjêty w so³ectwie, co
najmniej 7 dni przed wyznaczonym terminem (chyba, ¿e cel
zwo³ania zebrania uzasadnia przyjêcie krótszego terminu
i bierze w nim udzia³ co najmniej 5% uprawnionych).

§14. 1. Uchwa³y zebrania zapadaj¹ zwyk³¹ wiêkszo�ci¹
g³osów w g³osowaniu jawnym.

2. W przypadku równej liczby g³osów rozstrzyga glos
przewodnicz¹cego zebrania.

3. Zebranie mo¿e postanowiæ o tajno�ci g³osowania.

4. G³osowanie tajne przeprowadza komisja skrutacyjna,
o której mowa w §24 ust. 1.

5. Z przeprowadzonego g³osowania tajnego komisja skru-
tacyjna sporz¹dza protokó³ zawieraj¹cy wyniki g³osowania.

6. Tre�æ protoko³u podaje siê do wiadomo�ci uczestni-
ków zebrania bezpo�rednio po jego sporz¹dzeniu.

7. So³tys og³asza uchwa³y przez rozplakatowanie na tabli-
cach og³oszeñ lub w miejscach zwyczajowo przyjêtych
w so³ectwie.

§15. 1. Z ka¿dego zebrania sporz¹dza siê protokó³, który
powinien zawieraæ:

1) datê, miejsce, godzinê zebrania,

2) liczbê mieszkañców bior¹cych udzia³ w zebraniu,

3) nazwiska osób zaproszonych na zebranie ze wskazaniem
ich stanowisk,

4) zatwierdzony porz¹dek obrad,

5) przebieg obrad, a w szczególno�ci: streszczenie przemó-
wieñ i dyskusji, tre�æ zg³oszonych wniosków, wyniki g³o-
sowañ,

Poz. 2033



� 9728 �
Dziennik Urzêdowy
Województwa Wielkopolskiego Nr 101

6) podpis przewodnicz¹cego zebrania i protokolanta.

2. Do protoko³u za³¹cza siê:

1) listê osób obecnych na zebraniu;

2) inne wskazane w protokole za³¹czniki.

3. W sprawach poddawanych pod g³osowanie w proto-
kole powinien byæ ujêty zapis, jak¹ ilo�æ g³osów oddano �za�
i �przeciw� oraz �wstrzymuj¹cych siê�.

4. Protoko³y numeruje siê cyframi rzymskimi, a uchwa³y
arabskimi. Now¹ numeracjê zaczyna siê z pocz¹tkiem ka¿de-
go roku kalendarzowego.

5. Ka¿dy mieszkaniec so³ectwa ma prawo wgl¹du do
protoko³u, robienia z niego notatek lub wyci¹gów.

§16. 1. W czasie niemo¿no�ci pe³nienia urzêdu przez
so³tysa, spowodowanej chorob¹, d³u¿szym wyjazdem lub
innymi przemijaj¹cymi okoliczno�ciami, w okresie nie prze-
kraczaj¹cym 3 miesiêcy, obowi¹zki so³tysa wykonuje wyzna-
czony przez niego cz³onek rady so³eckiej.

2. Do zadañ so³tysa nale¿y w szczególno�ci:

1) przygotowywanie i zwo³ywanie zebrañ;

2) zwo³ywanie i przygotowywanie posiedzeñ rady so³eckiej
oraz kierowanie jej prac¹;

3) przygotowywanie na zebrania projektów rozstrzygniêæ
i opinii w sprawach nale¿¹cych do kompetencji so³ectwa;

4) wykonywanie uchwa³ zebrania;

5) gospodarowanie maj¹tkiem so³ectwa;

6) organizowanie spotkañ z radnymi i komisjami rady;

7) reprezentowanie so³ectwa na zewn¹trz;

8) wystêpowanie z wnioskami dotycz¹cymi potrzeb so³ectwa
i jego mieszkañców oraz prowadzenie dzia³alno�ci inter-
wencyjnej w tym zakresie z upowa¿nienia zebrania;

9) wykonywanie powierzonych mu przepisami prawa zadañ
z zakresu administracji publicznej;

10) organizowanie i koordynowanie przedsiêwziêæ i inicjatyw
spo³ecznych maj¹cych na celu poprawê warunków ¿ycia
spo³eczno�ci so³eckiej;

11) informowanie mieszkañców so³ectwa, w sposób zwycza-
jowo przyjêty, o wszystkich sprawach istotnych dla gminy
i so³ectwa;

12) uczestniczenie w naradach i spotkaniach so³tysów organi-
zowanych przez wójta;

13) wykonywanie innych zadañ z mocy ogólnie obowi¹zuj¹-
cych przepisów;

14) wspó³praca z organami gminy;

15) sporz¹dzanie informacji i sprawozdañ z dzia³alno�ci so³ec-
twa;

16) przedk³adanie zebraniu sprawozdania ze swej dzia³alno�ci;

17) prowadzenie dokumentacji so³ectwa obejmuj¹cej statut,
protokó³, i uchwa³y zebrañ oraz korespondencjê.

3. W przypadku, gdy przedmiot obrad zebrania dotyczy
bezpo�rednio so³tysa, obradami kieruje wójt lub osoba wy-
znaczona przez wójta.

§17. 1. Przewodniczenie obradom zebrania uprawnia do
decydowania o:

1) kolejno�ci zabierania g³osu przez poszczególnych mów-
ców;

2) udzielaniu g³osu poza kolejno�ci¹;

3) okre�laniu ilo�ci czasu przeznaczonego dla ka¿dego
z mówców;

4) odebraniu g³osu;

5) zamkniêciu dyskusji nad poszczególnymi punktami po-
rz¹dku obrad;

6) ¿¹daniu okre�lonego zachowania od uczestników zebra-
nia.

2. Przewodnicz¹cy zebrania nie mo¿e odmówiæ poddania
pod g³osowanie wniosku, je�li jego przedmiot odpowiada
przyjêtemu porz¹dkowi obrad.

§18. So³tysowi przys³uguje dieta oraz zwrot kosztów pod-
ró¿y s³u¿bowej na zasadach okre�lonych odrêbn¹ uchwal¹
rady.

§19. 1. Rada so³ecka sk³ada siê z 6 cz³onków i jest
organem wspomagaj¹cym so³tysa w zakresie wykonywania
jego funkcji.

2. Funkcji so³tysa nie ³¹czy siê z cz³onkostwem w radzie
so³eckiej.

3. Zebranie mo¿e powo³ywaæ komisje, okre�laj¹c zakres
ich dzia³ania.

§20. 1. So³tys zwo³uje posiedzenia rady so³eckiej i prze-
wodniczy jej obradom.

2. Posiedzenia rady so³eckiej zwo³ywane s¹ przez so³tysa
z w³asnej inicjatywy lub na wniosek co najmniej polowy
sk³adu rady so³eckiej.

3. Rada so³ecka jako organ opiniodawczo - doradczy
so³tysa wyra¿a swoje stanowisko w formie uchwa³, podejmo-
wanych zwyk³¹ wiêkszo�ci¹ g³osów przy obecno�ci co naj-
mniej po³owy sk³adu. W przypadku równej liczby g³osów
g³osowanie powtarza siê.

4. Do kompetencji rady so³eckiej nale¿y w szczególno�ci:

1) wspó³dzia³anie z so³tysem w zakresie opracowywania
projektów programów so³ectwa, planów dzia³añ, projek-
tów uchwa³ w sprawach bêd¹cych przedmiotem rozpatry-
wania przez zebranie;

2) organizowanie ró¿nych form pomocy s¹siedzkiej dla miesz-
kañców niepe³nosprawnych, dotkniêtych klêskami ¿ywio-
³owymi lub znajduj¹cych siê w trudnej sytuacji ¿yciowej;

3) inicjowanie dzia³añ spo³ecznie u¿ytecznych dla so³ectwa
i jego mieszkañców;

4) wspó³dzia³anie z organizacjami spo³ecznymi w celu wspól-
nej realizacji zadañ.
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5. Na zebraniach so³tys sk³ada informacjê o dzia³alno�ci
rady so³eckiej.

6. Rada so³ecka pe³ni swoje funkcje nieodp³atnie.

ROZDZIA£ IV

Zasady, tryb wyboru i odwo³ania so³tysa i rady so³eckiej

§21. 1. Kadencja organów so³ectwa trwa 4 lata i odpo-
wiada kadencji rady gminy, przy czym so³tys i rada so³ecka
wykonuj¹ swoje obowi¹zki do dnia wyboru nowego so³tysa
i rady so³eckiej.

2. Wybory so³tysa i rady so³eckiej na kolejn¹ kadencjê
zarz¹dza wójt w terminie miesi¹ca od rozpoczêcia kadencji.

3. Wybory so³tysa i rady so³eckiej odbywaj¹ siê w termi-
nie do trzech miesiêcy od rozpoczêcia kadencji wójta.

§22. 1. Zebranie, na którym ma byæ dokonany wybór
so³tysa i rady so³eckiej, zwo³uje okre�laj¹c miejsce, dzieñ
i godzinê oraz prowadzi do czasu wyboru przewodnicz¹cego,
so³tys poprzedniej kadencji.

2. W przypadku nie zwo³ania zebrania w trybie okre�lo-
nym w ust. 1 zebranie zwo³uje wójt.

§23. 1. Do dokonania wyboru so³tysa i rady so³eckiej
niezbêdny jest udzia³ w zebraniu co najmniej 1/5 uprawnio-
nych.

2. W przypadku braku quorum, o którym mowa w ust. 1
w pierwszym terminie, organ uprawniony do zwo³ania zebra-
nia wyznacza zebranie w drugim terminie, którego rozstrzy-
gniêcia s¹ wi¹¿¹ce bez wzglêdu na liczbê uprawnionych
bior¹cych w nim udzia³.

3. Zebranie w drugim terminie mo¿e siê odbyæ nie wcze-
�niej ni¿ po up³ywie 30 minut od terminu zwo³ania pierwszego
zebrania.

4. Liczbê uprawnionych, okre�la wójt na podstawie doku-
mentacji ewidencji ludno�ci.

5. Uprawnieni uczestnicy zebrania s¹ zobowi¹zani do
podpisania listy obecno�ci. Osoba, która odmówi podpisania
listy obecno�ci traci prawo do uczestniczenia w zebraniu.

§24. 1. So³tys oraz cz³onkowie rady so³eckiej wybierani
s¹ w g³osowaniu tajnym, bezpo�rednim, spo�ród nieograni-
czonej liczby kandydatów, przez sta³ych mieszkañców so³ec-
twa uprawnionych do g³osowania.

2. Wybory przeprowadza komisja skrutacyjna, wy³oniona
spo�ród uprawnionych uczestników zebrania, w liczbie co
najmniej trzech osób.

3. Cz³onkiem komisji skrutacyjnej nie mo¿e byæ osoba
kandyduj¹ca do organów so³ectwa.

4. Do zadañ komisji skrutacyjnej nale¿y:

1) przyjêcie zg³oszeñ kandydatów;

2) przygotowanie kart do g³osowania;

3) przeprowadzenie wyborów;

4) obliczenie g³osów;

5) sporz¹dzenie protoko³u z przebiegu wyborów oraz wyni-
ków g³osowania, który podpisuj¹ cz³onkowie komisji;

6) og³oszenie wyników wyborów.

5. Wybory przeprowadza siê na kartach do g³osowania
opatrzonych pieczêci¹ urzêdu gminy.

6. Na kartach do g³osowania nazwiska kandydatów
umieszcza siê w kolejno�ci alfabetycznej.

7. Na karcie do g³osowania uprawniony uczestnik g³oso-
wania wskazuje wybranego przez siebie kandydata przez
postawienie znaku �x� przy jego nazwisku z lewej strony.

8. W przypadku zg³oszenia jednego kandydata na so³ty-
sa, uprawniony uczestnik g³osowania wypowiada siê w spra-
wie wyboru, zakre�laj¹c obwódk¹ na karcie do g³osowania
odpowiednio wariant �tak� lub �nie�.

9. Protokó³ komisji skrutacyjnej powinien zawieraæ:

1) sk³ad komisji skrutacyjnej;

2) ilo�æ uprawnionych do g³osowania;

3) ilo�æ wyborców, którym wydano karty do g³osowania;

4) ilo�æ oddanych g³osów wa¿nych i niewa¿nych - z poda-
niem przyczyn;

5) ilo�æ g³osów wa¿nie oddanych na poszczególnych kandy-
datów;

6) stwierdzenie dokonanego lub niedokonanego wyboru.

10. Protokó³ wraz z kartami do g³osowania niezw³ocznie
przekazuje siê wójtowi.

§25. W pierwszej kolejno�ci nale¿y przeprowadziæ zg³o-
szenie kandydatów i g³osowanie dla dokonania wyboru so³-
tysa, w drugiej kolejno�ci - dla dokonania wyboru cz³onków
rady so³eckiej.

§26. 1. Czynne i bierne prawo wyborcze przys³uguje
ka¿demu mieszkañcowi so³ectwa stale zamieszkuj¹cemu na
jego terenie, który ukoñczy³ 18 lat najpó�niej w dniu wyborów.

2. Kandydaci musz¹ wyraziæ zgodê na kandydowanie,
ustnie do protoko³u lub pisemnie w razie swojej nieobecno-
�ci.

§27. 1. So³tysem zostaje ten kandydat, który w g³osowa-
niu otrzyma³ wiêcej ni¿ po³owê wa¿nie oddanych g³osów,
z zastrze¿eniem ust. 8.

2. Je¿eli ¿aden z kandydatów nie otrzyma³ wiêcej ni¿
po³owê wa¿nie oddanych g³osów - przeprowadza siê ponow-
ne g³osowanie. W ponownym g³osowaniu wyboru dokonuje
siê spo�ród dwóch kandydatów, którzy w pierwszym g³oso-
waniu otrzymali najwiêksz¹ liczbê wa¿nie oddanych g³osów.

3. Za wybranego w ponownym g³osowaniu uwa¿a siê
tego kandydata, który otrzyma³ wiêksz¹ liczbê wa¿nie odda-
nych g³osów.

4. W przypadku, gdy w ponownym g³osowaniu kandyda-
ci otrzymaj¹ równ¹ liczbê g³osów - o wyborze rozstrzyga
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komisja skrutacyjna przeprowadzaj¹c losowanie w obecno�ci
uczestników zebrania.

5. Cz³onkami rady so³eckiej zostaj¹ wybrani kandydaci,
którzy otrzymali najwiêksz¹ liczbê wa¿nie oddanych g³osów
za wyborem.

6. W przypadku równej liczby g³osów przeprowadza siê
ponowne g³osowanie pomiêdzy kandydatami, którzy otrzy-
mali tê sam¹ liczbê g³osów. Ponownego g³osowania nie
przeprowadza siê, je¿eli ilo�æ kandydatów z najwiêksz¹ równ¹
liczb¹ g³osów nie jest wiêksza ni¿ liczba wybieranych cz³on-
ków rady so³eckiej.

7. W przypadku zg³oszenia jednego kandydata na so³tysa
lub liczby kandydatów na cz³onków rady so³eckiej równej
liczbie ustalonego sk³adu rady so³eckiej, wybór jest skuteczny
przy uzyskaniu zwyk³ej wiêkszo�ci wa¿nie oddanych g³osów
za wyborem. W przeciwnym razie nale¿y dokonaæ zg³oszenia
nowych kandydatów i wybory powtórzyæ.

8. Protesty wyborcze przeciwko wa¿no�ci wyborów, z³o-
¿one na pi�mie w ci¹gu 14 dni od dnia wyborów rozpatruje
i rozstrzyga wójt.

9. W razie stwierdzenia ra¿¹cych uchybieñ, które mog³y
mieæ wp³yw na wyniki wyborów, wójt wybory uniewa¿nia
i zarz¹dza ponowne w ci¹gu 14 dni od daty uniewa¿nienia.

§28. 1. Odwo³anie ze stanowiska so³tysa lub cz³onka
rady so³eckiej nastêpuje wskutek:

1) pisemnego zrzeczenia siê funkcji;

2) utraty prawa wybieralno�ci lub braku tego prawa w dniu
wyborów;

3) prawomocnego skazuj¹cego wyroku s¹du. orzeczonego
za przestêpstwo umy�lne;

4) �mierci.

2. Odwo³anie ze stanowiska so³tysa lub cz³onka rady
so³eckiej mo¿e nast¹piæ z powodu:

1) nie wykonywania swoich obowi¹zków;

2) naruszania postanowieñ statutu i uchwal zebrania;

3) dopuszczenia siê czynu dyskwalifikuj¹cego w opinii �rodo-
wiska;

4) utraty w inny sposób zaufania mieszkañców so³ectwa.

3. Wniosek o zwo³anie zebrania, na którym ma byæ
rozpatrywane odwo³anie so³tysa lub cz³onka rady so³eckiej,
w przypadku o którym mowa w ust. 2. musi byæ podpisany
przez 20% uprawnionych mieszkañców so³ectwa.

4. Wniosek o odwo³anie musi zwieraæ uzasadnienie.

5. Zebranie w sprawie odwo³ania, w przypadkach okre-
�lonych w ust. 1 i 2 ze stanowiska:

1) so³tysa - zwo³uje wójt;

2) cz³onka rady so³eckiej - zwo³uje so³tys.

6. Zwo³anie zebrania w sprawie odwo³ania nastêpuje
w ci¹gu 30 dni od dnia zaistnienia przyczyn, o których mowa
w ust. 1 lub od dnia z³o¿enia wniosku.

7. Odwo³anie z zajmowanej funkcji odbywa siê w tym
samym trybie co wybór.

8. W przypadku, o którym mowa w ust. 3. odwo³anie
nastêpuje po wys³uchaniu zainteresowanego.

9. Kolejny wniosek o odwo³anie so³tysa mo¿na z³o¿yæ nie
wcze�niej ni¿ po up³ywie sze�ciu miesiêcy od poprzedniego
g³osowania w sprawie odwo³ania.

§29. 1. W celu przeprowadzenia wyborów uzupe³niaj¹-
cych, w przypadku zwolnienia w trakcie kadencji stanowisk:

1) so³tysa - zebranie, nie pó�niej ni¿ w terminie dwóch
miesiêcy po zaprzestaniu pe³nienia funkcji przez dotych-
czasowego so³tysa, zwo³uje wójt;

2) cz³onka rady so³eckiej - zebranie, nie pó�niej ni¿ w terminie
miesi¹ca po zaprzestaniu pe³nienia funkcji przez dotych-
czasowego cz³onka rady so³eckiej, zwo³uje so³tys.

ROZDZIA£ V

Gospodarka finansowa

§30. �rodki finansowe so³ectwa stanowi¹:

1) dochody pochodz¹ce z zarz¹dzania wydzielonym mieniem
komunalnym:

2) �rodki pochodz¹ce z darowizn oraz innych �wiadczeñ na
rzecz so³ectwa:

3) inne dochody przewidziane przepisami prawa.

§31. 1. So³ectwo prowadzi gospodarkê finansow¹ w ra-
mach bud¿etu gminy.

2. �rodki finansowe so³ectwa mog¹ byæ przeznaczone na
realizacjê zadañ o charakterze u¿yteczno�ci publicznej.

3. Wydatki nie mog¹ przekroczyæ kwot limitów okre�lo-
nych w bud¿ecie i powinny byæ realizowane w sposób celowy
i oszczêdny.

4. �rodki bud¿etowe so³ectwa, okre�lone w §30 pkt 2 i 3,
mog¹ byæ gromadzone na rachunku bankowym so³ectwa
i przeznaczane na cele okre�lone przez zebranie wiejskie.

5. Do dysponowania �rodkami finansowymi zgromadzo-
nymi na rachunku bankowym so³ectwa upowa¿niony jest
so³tys i wskazany przez zebranie wiejskie cz³onek rady so³ec-
kiej.

§32. 1. Gospodarkê finansow¹ so³ectwa prowadzi so³tys,
zgodnie z uchwa³ami zebrania wiejskiego i po zasiêgniêciu
opinii rady so³eckiej.

2. So³tys raz w roku sk³ada sprawozdanie zebraniu wiej-
skiemu z wykonania wydatków finansowych.

3. W celu kontroli gospodarki finansowej so³ectwa zebra-
nie wiejskie mo¿e powo³aæ komisjê rewizyjn¹.

1) Wybór komisji rewizyjnej na now¹ kadencjê odbywa siê
na zebraniu wiejskim w (g³osowaniu jawnym),

2) komisja rewizyjna sk³ada siê z trzech osób,
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3) Przewodnicz¹cego komisji rewizyjnej Komisja wybiera ze
swego grona,

4) Cz³onkowie komisji rewizyjnej nie mog¹ byæ jednocze�nie
cz³onkami rady so³eckiej.

4. Komisja, o której mowa w ust. 3. w ramach realizacji
swych zadañ jest upowa¿niona do:

1) ¿¹dania wyja�nieñ;

2) przegl¹dania dokumentów;

3) przeprowadzania oglêdzin.

ROZDZIA£ VI

Zakres zadañ przekazywanych
przez gminê oraz sposób ich realizacji

§33. So³ectwo korzysta z przekazanego mienia komunal-
nego oraz rozporz¹dza dochodami z tego tytu³u.

§34. Przekazanie mienia so³ectwu nastêpuje na zasadach
okre�lonych w drodze odrêbnej uchwa³y rady.

§35. 1. Zakres korzystania z mienia obejmuje korzystanie
z niego w ramach zwyk³ego zarz¹du.

2. Przez zakres zwyk³ego zarz¹du rozumie siê:

1) utrzymywanie przekazanego mienia w stanie nie pogor-
szonym poprzez dokonywanie niezbêdnych napraw, kon-
serwacji i remontów;

2) za³atwianie bie¿¹cych spraw zwi¹zanych z eksploatacj¹
mienia;

3) prowadzenie dzia³alno�ci z wykorzystaniem mienia
w zakresie nie wykraczaj¹cym poza zadania o charakterze
u¿yteczno�ci publicznej;

4) wynajmowanie przekazanego mienia na potrzeby imprez
okoliczno�ciowych, sportowych, festynów, konkursów itp.

§36. Zmiana sposobu korzystania z mienia wymaga zgo-
dy rady.

ROZDZIA£ VII

Nadzór nad dzia³alno�ci¹

§37. Nadzór nad dzia³alno�ci¹ so³ectwa sprawowany jest
na podstawie kryterium zgodno�ci z prawem, celowo�ci,
rzetelno�ci i gospodarno�ci.

§38. Nadzór sprawuj¹: rada - za po�rednictwem swych
komisji, szczególnie Komisji Rewizyjnej oraz wójt.

§39. 1. Organy nadzoru maj¹ prawo ¿¹dania niezbêd-
nych informacji, sprawozdañ, danych i wyja�nieñ dotycz¹-
cych dzia³alno�ci finansowej i statutowej so³ectwa, przepro-
wadzania kontroli oraz uczestnictwa w posiedzeniach jego
organów.

2. So³ectwo podlega kontroli Komisji Rewizyjnej co naj-
mniej jeden raz w ci¹gu kadencji rady.

3. Podczas kontroli obecny jest so³tys. Mog¹ w niej tak¿e
uczestniczyæ cz³onkowie rady so³eckiej.

§40. 1. Wójt mo¿e zawiesiæ w czynno�ciach so³tysa do
czasu rozpatrzenia sprawy przez zebranie, je¿eli narusza prze-
pisy prawa, nie wywi¹zuje siê ze swoich obowi¹zków.

2. W przypadku zawieszenia w czynno�ciach so³tysa,
zebranie zwo³uje wójt.

§41. 1. So³tys zobowi¹zany jest do przed³o¿enia wójtowi
uchwal zebrania w ci¹gu 7 dni od daty ich podjêcia.

2. Uchwa³y zebrania sprzeczne z prawem s¹ niewa¿ne.

3. O niewa¿no�ci uchwal orzeka wójt i zawiadamia o tym
radê.

§42. 1. Uchwa³a zebrania nie odpowiadaj¹ca wymogom
celowo�ci, gospodarno�ci, rzetelno�ci mo¿e byæ uchylona
przez wójta.

2. W przypadkach, okre�lonych w ust. 1, wójt mo¿e
wstrzymaæ wykonanie uchwa³y zebrania i za¿¹daæ ponowne-
go rozpatrzenia sprawy stanowi¹cej przedmiot jej regulacji,
wskazuj¹c zaistnia³e uchybienia oraz termin za³atwienia spra-
wy.

ROZDZIA£ VIII

Postanowienia koñcowe

§43. 1. Zmiana statutu nastêpuje w trybie jego uchwale-
nia.

2. Sprawy sporne na tle interpretacji statutu rozstrzyga
wójt.

3. W sprawach nie uregulowanych w statucie maj¹ zasto-
sowanie przepisy statutu gminy i obowi¹zuj¹cych ustaw.
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ROZDZIA£ I

Postanowienia ogólne

§1. So³ectwo Prawomy�l stanowi jednostkê pomocnicz¹
Gminy Kaczory.

§2. Terenem dzia³ania so³ectwa s¹ wsie Prawomy�l
i Byszewice.

§3. Siedzib¹ organów so³ectwa jest wie� Prawomy�l.

§4. Organy so³ectwa dzia³aj¹ zgodnie z przepisami prawa,
a w szczególno�ci:

1) ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorz¹dzie gminnym,

2) statutu Gminy Kaczory,

3) przepisami niniejszego statutu.

§5. Przez u¿yte w statucie pojêcia nale¿y rozumieæ:

1) gmina - Gminê Kaczory,

2) so³ectwo - jednostkê pomocnicz¹ okre�lon¹ w §1 statutu,

3) zebranie wiejskie - organ uchwa³odawczy so³ectwa,

4) so³tys - organ wykonawczy so³ectwa,

5) statut - statut so³ectwa,

6) rada - Radê Gminy Kaczory,

7) wójt - Wójta Gminy Kaczory.

8) urz¹d - Urz¹d Gminy Kaczory.

ROZDZIA£ II

Zakres dzia³ania

§6. Do zakresu dzia³ania so³ectwa nale¿¹ wszystkie spra-
wy publiczne o znaczeniu lokalnym, nie zastrze¿one ustawami
oraz statutem gminy na rzecz innych podmiotów, a w szcze-
gólno�ci:

1) konsultowanie, na wniosek organów gminy, spraw pod-
legaj¹cych regulacji w drodze aktów prawa miejscowego;

2) opiniowanie projektów uchwa³ rady w sprawach o podsta-
wowym znaczeniu dla mieszkañców so³ectwa, jak równie¿
w innych sprawach, w jakich o opiniê wyst¹pi³a rada;

3) wystêpowanie do rady o rozpatrzenie spraw publicznych
so³ectwa lub jego czê�ci, których za³atwienie wykracza
poza mo¿liwo�ci so³ectwa;

4) wspó³dzia³anie z w³a�ciwymi organami w zakresie pomo-
cy spo³ecznej, o�wiaty, kultury, kultury fizycznej, porz¹dku
publicznego i ochrony przeciwpo¿arowej;

Za³¹cznik Nr 8
do Uchwa³y Nr XIV/79/2004

Rady Gminy Kaczory
z dnia 13 maja 2004 r.

STATUT SO£ECTWA PRAWOMY�L

5) zarz¹dzanie wydzielonym mieniem komunalnym w celu
jego w³a�ciwego wykorzystania i dysponowanie dochoda-
mi z tego tytu³u;

6) organizowanie prac spo³ecznie u¿ytecznych;

7) dbanie o stan �rodowiska naturalnego, przeprowadzanie
akcji i konkursów maj¹cych na celu poprawê stanu sani-
tarnego, porz¹dku i estetyki wsi;

8) kszta³towanie zasad wspó³¿ycia spo³ecznego;

9) organizowanie pomocy s¹siedzkiej;

10) wspó³dzia³anie z s¹siednimi so³ectwami.

ROZDZIA£ III

Organy

§7. 1. Organami so³ectwa s¹:

1) zebranie wiejskie, zwane dalej �zebraniem�;

2) so³tys.

§8. 1. Zebranie podejmuje rozstrzygniêcia w formie
uchwa³, w drodze g³osowania.

2. Podjêcie uchwa³y zebrania odnotowuje siê w protoko-
le z zebrania.

§9. 1. Prawo do udzia³u w zebraniu maj¹ mieszkañcy
so³ectwa stale zamieszkuj¹cy na jego terenie i posiadaj¹cy
czynne prawo wyborcze, zwani dalej �uprawnionymi�.

2. W przypadku, gdy przewodnicz¹cy zebrania powe�mie
w¹tpliwo�æ - czy dana osoba przyby³a na zebranie - jest
uprawniona do brania w nim udzia³u, mo¿e za¿¹daæ okazania
dokumentu stwierdzaj¹cego to¿samo�æ lub udzielenia ust-
nych wyja�nieñ.

3. Uprawnionym do udzia³u w zebraniu przys³uguj¹ na-
stêpuj¹ce prawa:

1) inicjatywy uchwa³odawczej;

2) udzia³u w dyskusji w sprawach objêtych porz¹dkiem ob-
rad;

3) udzia³u w g³osowaniach;

4) zg³aszania kandydatów i kandydowania na stanowiska
w wybieralnych organach so³ectwa.

§10. Do zadañ zebrania nale¿y w szczególno�ci:

1) wybór i odwo³anie so³tysa i rady so³eckiej lub poszczegól-
nych jej cz³onków;

2) inicjowanie wspólnych przedsiêwziêæ na rzecz spo³eczno-
�ci wiejskiej;
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3) decydowanie o sposobie korzystania z mienia gminnego
bêd¹cego w u¿ytkowaniu so³ectwa;

4) podejmowanie wspólnych przedsiêwziêæ z innymi so³ec-
twami;

5) wspó³dzia³anie z organizacjami samorz¹dowymi, stowa-
rzyszeniami bran¿owymi rolników oraz innymi organiza-
cjami i instytucjami prowadz¹cymi dzia³alno�æ na wsi;

6) wystêpowanie z inicjatyw¹ uchwa³odawcz¹ do rady we
wszystkich sprawach dotycz¹cych spo³eczno�ci lokalnej;

7) wyra¿anie opinii w sprawach dotycz¹cych so³ectwa podej-
mowanych przez radê i wójta, a w szczególno�ci w zakre-
sie:

a) zmiany granic i zniesienia so³ectwa,

b) planu przestrzennego zagospodarowania,

c) przepisów prawa miejscowego dotycz¹cych so³ectwa,

d) czê�ci bud¿etu dotycz¹cej so³ectwa;

8) przyjmowanie rocznych sprawozdañ z dzia³alno�ci mery-
torycznej i finansowej prowadzonej przez so³tysa;

9) uchwalanie so³eckich programów dzia³ania.

§11. 1. Zebranie zwo³uje so³tys z w³asnej inicjatywy, na
wniosek co najmniej 1/5 uprawnionych lub wójta.

2. Zebranie zwo³uje wójt w przypadku, gdy so³tys
w terminie 7 dni nie zwo³a zebrania na wniosek uprawnionych
mieszkañców.

3. Zawiadomienie o zwo³aniu zebrania powinno zawieraæ
w szczególno�ci:

1) informacjê na czyj wniosek zebranie jest organizowane;

2) okre�lenie daty, godziny i miejsca zebrania;

3) podanie proponowanego porz¹dku obrad;

4) przedmiot proponowanych do podjêcia uchwa³.

4. Zebranie odbywa siê w miarê potrzeb, jednak co
najmniej raz w roku.

§12. 1. Zebranie otwiera so³tys.

2. Obradom zebrania przewodniczy osoba wybrana przez
zebranie.

3. Porz¹dek obrad ustala zebranie na podstawie projektu
przed³o¿onego przez so³tysa lub wójta.

4. W celu udzielenia so³tysowi sta³ej pomocy w przygo-
towywaniu materia³ów i organizacji zebrañ oraz protoko³owa-
nia zebrañ, wójt wyznacza pracownika urzêdu do kontaktów
z so³ectwem.

5. So³tys ka¿dorazowo obowi¹zany jest powiadomiæ wójta
o planowanym terminie zebrania co najmniej na 7 dni przed
terminem jego zwo³ania.

§13. 1. Zebranie jest wa¿ne, gdy mieszkañcy zawiado-
mieni zostali w sposób zwyczajowo przyjêty w so³ectwie, co
najmniej 7 dni przed wyznaczonym terminem (chyba, ¿e cel
zwo³ania zebrania uzasadnia przyjêcie krótszego terminu
i bierze w nim udzia³ co najmniej 5% uprawnionych).

§14. 1. Uchwa³y zebrania zapadaj¹ zwyk³¹ wiêkszo�ci¹
g³osów w g³osowaniu jawnym.

2. W przypadku równej liczby g³osów rozstrzyga glos
przewodnicz¹cego zebrania.

3. Zebranie mo¿e postanowiæ o tajno�ci g³osowania.

4. G³osowanie tajne przeprowadza komisja skrutacyjna,
o której mowa w §24 ust. 1.

5. Z przeprowadzonego g³osowania tajnego komisja skru-
tacyjna sporz¹dza protokó³ zawieraj¹cy wyniki g³osowania.

6. Tre�æ protoko³u podaje siê do wiadomo�ci uczestni-
ków zebrania bezpo�rednio po jego sporz¹dzeniu.

7. So³tys og³asza uchwa³y przez rozplakatowanie na tabli-
cach og³oszeñ lub w miejscach zwyczajowo przyjêtych
w so³ectwie.

§15. 1. Z ka¿dego zebrania sporz¹dza siê protokó³, który
powinien zawieraæ:

1) datê, miejsce, godzinê zebrania,

2) liczbê mieszkañców bior¹cych udzia³ w zebraniu,

3) nazwiska osób zaproszonych na zebranie ze wskazaniem
ich stanowisk,

4) zatwierdzony porz¹dek obrad,

5) przebieg obrad, a w szczególno�ci: streszczenie przemó-
wieñ i dyskusji, tre�æ zg³oszonych wniosków, wyniki g³o-
sowañ,

6) podpis przewodnicz¹cego zebrania i protokolanta.

2. Do protoko³u za³¹cza siê:

1) listê osób obecnych na zebraniu;

2) inne wskazane w protokole za³¹czniki.

3. W sprawach poddawanych pod g³osowanie w proto-
kole powinien byæ ujêty zapis, jak¹ ilo�æ g³osów oddano �za�
i �przeciw� oraz �wstrzymuj¹cych siê�.

4. Protoko³y numeruje siê cyframi rzymskimi, a uchwa³y
arabskimi. Now¹ numeracjê zaczyna siê z pocz¹tkiem ka¿de-
go roku kalendarzowego.

5. Ka¿dy mieszkaniec so³ectwa ma prawo wgl¹du do
protoko³u, robienia z niego notatek lub wyci¹gów.

§16. 1. W czasie niemo¿no�ci pe³nienia urzêdu przez
so³tysa, spowodowanej chorob¹, d³u¿szym wyjazdem lub
innymi przemijaj¹cymi okoliczno�ciami, w okresie nie prze-
kraczaj¹cym 3 miesiêcy, obowi¹zki so³tysa wykonuje wyzna-
czony przez niego cz³onek rady so³eckiej.

2. Do zadañ so³tysa nale¿y w szczególno�ci:

1) przygotowywanie i zwo³ywanie zebrañ;

2) zwo³ywanie i przygotowywanie posiedzeñ rady so³eckiej
oraz kierowanie jej prac¹;

3) przygotowywanie na zebrania projektów rozstrzygniêæ
i opinii w sprawach nale¿¹cych do kompetencji so³ectwa;

4) wykonywanie uchwa³ zebrania;
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5) gospodarowanie maj¹tkiem so³ectwa;

6) organizowanie spotkañ z radnymi i komisjami rady;

7) reprezentowanie so³ectwa na zewn¹trz;

8) wystêpowanie z wnioskami dotycz¹cymi potrzeb so³ectwa
i jego mieszkañców oraz prowadzenie dzia³alno�ci inter-
wencyjnej w tym zakresie z upowa¿nienia zebrania;

9) wykonywanie powierzonych mu przepisami prawa zadañ
z zakresu administracji publicznej;

10) organizowanie i koordynowanie przedsiêwziêæ i inicjatyw
spo³ecznych maj¹cych na celu poprawê warunków ¿ycia
spo³eczno�ci so³eckiej;

11) informowanie mieszkañców so³ectwa, w sposób zwycza-
jowo przyjêty, o wszystkich sprawach istotnych dla gminy
i so³ectwa;

12) uczestniczenie w naradach i spotkaniach so³tysów organi-
zowanych przez wójta;

13) wykonywanie innych zadañ z mocy ogólnie obowi¹zuj¹-
cych przepisów;

14) wspó³praca z organami gminy;

15) sporz¹dzanie informacji i sprawozdañ z dzia³alno�ci so³ec-
twa;

16) przedk³adanie zebraniu sprawozdania ze swej dzia³alno�ci;

17) prowadzenie dokumentacji so³ectwa obejmuj¹cej statut,
protokó³, i uchwa³y zebrañ oraz korespondencjê.

3. W przypadku, gdy przedmiot obrad zebrania dotyczy
bezpo�rednio so³tysa, obradami kieruje wójt lub osoba wy-
znaczona przez wójta.

§17. 1. Przewodniczenie obradom zebrania uprawnia do
decydowania o:

1) kolejno�ci zabierania g³osu przez poszczególnych mów-
ców;

2) udzielaniu g³osu poza kolejno�ci¹;

3) okre�laniu ilo�ci czasu przeznaczonego dla ka¿dego
z mówców;

4) odebraniu g³osu;

5) zamkniêciu dyskusji nad poszczególnymi punktami po-
rz¹dku obrad;

6) ¿¹daniu okre�lonego zachowania od uczestników zebra-
nia.

2. Przewodnicz¹cy zebrania nie mo¿e odmówiæ poddania
pod g³osowanie wniosku, je�li jego przedmiot odpowiada
przyjêtemu porz¹dkowi obrad.

§18. So³tysowi przys³uguje dieta oraz zwrot kosztów pod-
ró¿y s³u¿bowej na zasadach okre�lonych odrêbn¹ uchwal¹
rady.

§19. 1. Rada so³ecka sk³ada siê z 4 cz³onków i jest
organem wspomagaj¹cym so³tysa w zakresie wykonywania
jego funkcji.

2. Funkcji so³tysa nie ³¹czy siê z cz³onkostwem w radzie
so³eckiej.

3. Zebranie mo¿e powo³ywaæ komisje, okre�laj¹c zakres
ich dzia³ania.

§20. 1. So³tys zwo³uje posiedzenia rady so³eckiej i prze-
wodniczy jej obradom.

2. Posiedzenia rady so³eckiej zwo³ywane s¹ przez so³tysa
z w³asnej inicjatywy lub na wniosek co najmniej polowy
sk³adu rady so³eckiej.

3. Rada so³ecka jako organ opiniodawczo - doradczy
so³tysa wyra¿a swoje stanowisko w formie uchwa³, podejmo-
wanych zwyk³¹ wiêkszo�ci¹ g³osów przy obecno�ci co naj-
mniej po³owy sk³adu. W przypadku równej liczby g³osów
g³osowanie powtarza siê.

4. Do kompetencji rady so³eckiej nale¿y w szczególno�ci:

1) wspó³dzia³anie z so³tysem w zakresie opracowywania
projektów programów so³ectwa, planów dzia³añ, projek-
tów uchwa³ w sprawach bêd¹cych przedmiotem rozpatry-
wania przez zebranie;

2) organizowanie ró¿nych form pomocy s¹siedzkiej dla miesz-
kañców niepe³nosprawnych, dotkniêtych klêskami ¿ywio-
³owymi lub znajduj¹cych siê w trudnej sytuacji ¿yciowej;

3) inicjowanie dzia³añ spo³ecznie u¿ytecznych dla so³ectwa
i jego mieszkañców;

4) wspó³dzia³anie z organizacjami spo³ecznymi w celu wspól-
nej realizacji zadañ.

5. Na zebraniach so³tys sk³ada informacjê o dzia³alno�ci
rady so³eckiej.

6. Rada so³ecka pe³ni swoje funkcje nieodp³atnie.

ROZDZIA£ IV

Zasady, tryb wyboru i odwo³ania so³tysa i rady so³eckiej

§21. 1. Kadencja organów so³ectwa trwa 4 lata i odpo-
wiada kadencji rady gminy, przy czym so³tys i rada so³ecka
wykonuj¹ swoje obowi¹zki do dnia wyboru nowego so³tysa
i rady so³eckiej.

2. Wybory so³tysa i rady so³eckiej na kolejn¹ kadencjê
zarz¹dza wójt w terminie miesi¹ca od rozpoczêcia kadencji.

3. Wybory so³tysa i rady so³eckiej odbywaj¹ siê w termi-
nie do trzech miesiêcy od rozpoczêcia kadencji wójta.

§22. 1. Zebranie, na którym ma byæ dokonany wybór
so³tysa i rady so³eckiej, zwo³uje okre�laj¹c miejsce, dzieñ
i godzinê oraz prowadzi do czasu wyboru przewodnicz¹cego,
so³tys poprzedniej kadencji.

2. W przypadku nie zwo³ania zebrania w trybie okre�lo-
nym w ust. 1 zebranie zwo³uje wójt.

§23. 1. Do dokonania wyboru so³tysa i rady so³eckiej
niezbêdny jest udzia³ w zebraniu co najmniej 1/5 uprawnio-
nych.
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2. W przypadku braku quorum, o którym mowa w ust. 1
w pierwszym terminie, organ uprawniony do zwo³ania zebra-
nia wyznacza zebranie w drugim terminie, którego rozstrzy-
gniêcia s¹ wi¹¿¹ce bez wzglêdu na liczbê uprawnionych
bior¹cych w nim udzia³.

3. Zebranie w drugim terminie mo¿e siê odbyæ nie wcze-
�niej ni¿ po up³ywie 30 minut od terminu zwo³ania pierwszego
zebrania.

4. Liczbê uprawnionych, okre�la wójt na podstawie doku-
mentacji ewidencji ludno�ci.

5. Uprawnieni uczestnicy zebrania s¹ zobowi¹zani do
podpisania listy obecno�ci. Osoba, która odmówi podpisania
listy obecno�ci traci prawo do uczestniczenia w zebraniu.

§24. 1. So³tys oraz cz³onkowie rady so³eckiej wybierani
s¹ w g³osowaniu tajnym, bezpo�rednim, spo�ród nieograni-
czonej liczby kandydatów, przez sta³ych mieszkañców so³ec-
twa uprawnionych do g³osowania.

2. Wybory przeprowadza komisja skrutacyjna, wy³oniona
spo�ród uprawnionych uczestników zebrania, w liczbie co
najmniej trzech osób.

3. Cz³onkiem komisji skrutacyjnej nie mo¿e byæ osoba
kandyduj¹ca do organów so³ectwa.

4. Do zadañ komisji skrutacyjnej nale¿y:

1) przyjêcie zg³oszeñ kandydatów;

2) przygotowanie kart do g³osowania;

3) przeprowadzenie wyborów;

4) obliczenie g³osów;

5) sporz¹dzenie protoko³u z przebiegu wyborów oraz wyni-
ków g³osowania, który podpisuj¹ cz³onkowie komisji;

6) og³oszenie wyników wyborów.

5. Wybory przeprowadza siê na kartach do g³osowania
opatrzonych pieczêci¹ urzêdu gminy.

6. Na kartach do g³osowania nazwiska kandydatów
umieszcza siê w kolejno�ci alfabetycznej.

7. Na karcie do g³osowania uprawniony uczestnik g³oso-
wania wskazuje wybranego przez siebie kandydata przez
postawienie znaku �x� przy jego nazwisku z lewej strony.

8. W przypadku zg³oszenia jednego kandydata na so³ty-
sa, uprawniony uczestnik g³osowania wypowiada siê w spra-
wie wyboru, zakre�laj¹c obwódk¹ na karcie do g³osowania
odpowiednio wariant �tak� lub �nie�.

9. Protokó³ komisji skrutacyjnej powinien zawieraæ:

1) sk³ad komisji skrutacyjnej;

2) ilo�æ uprawnionych do g³osowania;

3) ilo�æ wyborców, którym wydano karty do g³osowania;

4) ilo�æ oddanych g³osów wa¿nych i niewa¿nych - z poda-
niem przyczyn;

5) ilo�æ g³osów wa¿nie oddanych na poszczególnych kandy-
datów;

6) stwierdzenie dokonanego lub niedokonanego wyboru.

10. Protokó³ wraz z kartami do g³osowania niezw³ocznie
przekazuje siê wójtowi.

§25. W pierwszej kolejno�ci nale¿y przeprowadziæ zg³o-
szenie kandydatów i g³osowanie dla dokonania wyboru so³-
tysa, w drugiej kolejno�ci - dla dokonania wyboru cz³onków
rady so³eckiej.

§26. 1. Czynne i bierne prawo wyborcze przys³uguje
ka¿demu mieszkañcowi so³ectwa stale zamieszkuj¹cemu na
jego terenie, który ukoñczy³ 18 lat najpó�niej w dniu wyborów.

2. Kandydaci musz¹ wyraziæ zgodê na kandydowanie,
ustnie do protoko³u lub pisemnie w razie swojej nieobecno-
�ci.

§27. 1. So³tysem zostaje ten kandydat, który w g³osowa-
niu otrzyma³ wiêcej ni¿ po³owê wa¿nie oddanych g³osów,
z zastrze¿eniem ust. 8.

2. Je¿eli ¿aden z kandydatów nie otrzyma³ wiêcej ni¿
po³owê wa¿nie oddanych g³osów - przeprowadza siê ponow-
ne g³osowanie. W ponownym g³osowaniu wyboru dokonuje
siê spo�ród dwóch kandydatów, którzy w pierwszym g³oso-
waniu otrzymali najwiêksz¹ liczbê wa¿nie oddanych g³osów.

3. Za wybranego w ponownym g³osowaniu uwa¿a siê
tego kandydata, który otrzyma³ wiêksz¹ liczbê wa¿nie odda-
nych g³osów.

4. W przypadku, gdy w ponownym g³osowaniu kandyda-
ci otrzymaj¹ równ¹ liczbê g³osów - o wyborze rozstrzyga
komisja skrutacyjna przeprowadzaj¹c losowanie w obecno�ci
uczestników zebrania.

5. Cz³onkami rady so³eckiej zostaj¹ wybrani kandydaci,
którzy otrzymali najwiêksz¹ liczbê wa¿nie oddanych g³osów
za wyborem.

6. W przypadku równej liczby g³osów przeprowadza siê
ponowne g³osowanie pomiêdzy kandydatami, którzy otrzy-
mali tê sam¹ liczbê g³osów. Ponownego g³osowania nie
przeprowadza siê, je¿eli ilo�æ kandydatów z najwiêksz¹ równ¹
liczb¹ g³osów nie jest wiêksza ni¿ liczba wybieranych cz³on-
ków rady so³eckiej.

7. W przypadku zg³oszenia jednego kandydata na so³tysa
lub liczby kandydatów na cz³onków rady so³eckiej równej
liczbie ustalonego sk³adu rady so³eckiej, wybór jest skuteczny
przy uzyskaniu zwyk³ej wiêkszo�ci wa¿nie oddanych g³osów
za wyborem. W przeciwnym razie nale¿y dokonaæ zg³oszenia
nowych kandydatów i wybory powtórzyæ.

8. Protesty wyborcze przeciwko wa¿no�ci wyborów, z³o-
¿one na pi�mie w ci¹gu 14 dni od dnia wyborów rozpatruje
i rozstrzyga wójt.

9. W razie stwierdzenia ra¿¹cych uchybieñ, które mog³y
mieæ wp³yw na wyniki wyborów, wójt wybory uniewa¿nia
i zarz¹dza ponowne w ci¹gu 14 dni od daty uniewa¿nienia.

§28. 1. Odwo³anie ze stanowiska so³tysa lub cz³onka
rady so³eckiej nastêpuje wskutek:

1) pisemnego zrzeczenia siê funkcji;
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2) utraty prawa wybieralno�ci lub braku tego prawa w dniu
wyborów;

3) prawomocnego skazuj¹cego wyroku s¹du. orzeczonego
za przestêpstwo umy�lne;

4) �mierci.

2. Odwo³anie ze stanowiska so³tysa lub cz³onka rady
so³eckiej mo¿e nast¹piæ z powodu:

1) nie wykonywania swoich obowi¹zków;

2) naruszania postanowieñ statutu i uchwal zebrania;

3) dopuszczenia siê czynu dyskwalifikuj¹cego w opinii �rodo-
wiska;

4) utraty w inny sposób zaufania mieszkañców so³ectwa.

3. Wniosek o zwo³anie zebrania, na którym ma byæ
rozpatrywane odwo³anie so³tysa lub cz³onka rady so³eckiej,
w przypadku o którym mowa w ust. 2. musi byæ podpisany
przez 20% uprawnionych mieszkañców so³ectwa.

4. Wniosek o odwo³anie musi zwieraæ uzasadnienie.

5. Zebranie w sprawie odwo³ania, w przypadkach okre-
�lonych w ust. 1 i 2 ze stanowiska:

1) so³tysa - zwo³uje wójt;

2) cz³onka rady so³eckiej - zwo³uje so³tys.

6. Zwo³anie zebrania w sprawie odwo³ania nastêpuje
w ci¹gu 30 dni od dnia zaistnienia przyczyn, o których mowa
w ust. 1 lub od dnia z³o¿enia wniosku.

7. Odwo³anie z zajmowanej funkcji odbywa siê w tym
samym trybie co wybór.

8. W przypadku, o którym mowa w ust. 3. odwo³anie
nastêpuje po wys³uchaniu zainteresowanego.

9. Kolejny wniosek o odwo³anie so³tysa mo¿na z³o¿yæ nie
wcze�niej ni¿ po up³ywie sze�ciu miesiêcy od poprzedniego
g³osowania w sprawie odwo³ania.

§29. 1. W celu przeprowadzenia wyborów uzupe³niaj¹-
cych, w przypadku zwolnienia w trakcie kadencji stanowisk:

1) so³tysa - zebranie, nie pó�niej ni¿ w terminie dwóch
miesiêcy po zaprzestaniu pe³nienia funkcji przez dotych-
czasowego so³tysa, zwo³uje wójt;

2) cz³onka rady so³eckiej - zebranie, nie pó�niej ni¿ w terminie
miesi¹ca po zaprzestaniu pe³nienia funkcji przez dotych-
czasowego cz³onka rady so³eckiej, zwo³uje so³tys.

ROZDZIA£ V

Gospodarka finansowa

§30. �rodki finansowe so³ectwa stanowi¹:

1) dochody pochodz¹ce z zarz¹dzania wydzielonym mieniem
komunalnym:

2) �rodki pochodz¹ce z darowizn oraz innych �wiadczeñ na
rzecz so³ectwa:

3) inne dochody przewidziane przepisami prawa.

§31. 1. So³ectwo prowadzi gospodarkê finansow¹ w ra-
mach bud¿etu gminy.

2. �rodki finansowe so³ectwa mog¹ byæ przeznaczone na
realizacjê zadañ o charakterze u¿yteczno�ci publicznej.

3. Wydatki nie mog¹ przekroczyæ kwot limitów okre�lo-
nych w bud¿ecie i powinny byæ realizowane w sposób celowy
i oszczêdny.

4. �rodki bud¿etowe so³ectwa, okre�lone w §30 pkt 2 i 3,
mog¹ byæ gromadzone na rachunku bankowym so³ectwa
i przeznaczane na cele okre�lone przez zebranie wiejskie.

5. Do dysponowania �rodkami finansowymi zgromadzo-
nymi na rachunku bankowym so³ectwa upowa¿niony jest
so³tys i wskazany przez zebranie wiejskie cz³onek rady so³ec-
kiej.

§32. 1. Gospodarkê finansow¹ so³ectwa prowadzi so³tys,
zgodnie z uchwa³ami zebrania wiejskiego i po zasiêgniêciu
opinii rady so³eckiej.

2. So³tys raz w roku sk³ada sprawozdanie zebraniu wiej-
skiemu z wykonania wydatków finansowych.

3. W celu kontroli gospodarki finansowej so³ectwa zebra-
nie wiejskie mo¿e powo³aæ komisjê rewizyjn¹.

1) Wybór komisji rewizyjnej na now¹ kadencjê odbywa siê
na zebraniu wiejskim w (g³osowaniu jawnym),

2) komisja rewizyjna sk³ada siê z trzech osób,

3) Przewodnicz¹cego komisji rewizyjnej Komisja wybiera ze
swego grona,

4) Cz³onkowie komisji rewizyjnej nie mog¹ byæ jednocze�nie
cz³onkami rady so³eckiej.

4. Komisja, o której mowa w ust. 3. w ramach realizacji
swych zadañ jest upowa¿niona do:

1) ¿¹dania wyja�nieñ;

2) przegl¹dania dokumentów;

3) przeprowadzania oglêdzin.

ROZDZIA£ VI

Zakres zadañ przekazywanych
przez gminê oraz sposób ich realizacji

§33. So³ectwo korzysta z przekazanego mienia komunal-
nego oraz rozporz¹dza dochodami z tego tytu³u.

§34. Przekazanie mienia so³ectwu nastêpuje na zasadach
okre�lonych w drodze odrêbnej uchwa³y rady.

§35. 1. Zakres korzystania z mienia obejmuje korzystanie
z niego w ramach zwyk³ego zarz¹du.

2. Przez zakres zwyk³ego zarz¹du rozumie siê:

1) utrzymywanie przekazanego mienia w stanie nie pogor-
szonym poprzez dokonywanie niezbêdnych napraw, kon-
serwacji i remontów;
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2) za³atwianie bie¿¹cych spraw zwi¹zanych z eksploatacj¹
mienia;

3) prowadzenie dzia³alno�ci z wykorzystaniem mienia
w zakresie nie wykraczaj¹cym poza zadania o charakterze
u¿yteczno�ci publicznej;

4) wynajmowanie przekazanego mienia na potrzeby imprez
okoliczno�ciowych, sportowych, festynów, konkursów itp.

§36. Zmiana sposobu korzystania z mienia wymaga zgo-
dy rady.

ROZDZIA£ VII

Nadzór nad dzia³alno�ci¹

§37. Nadzór nad dzia³alno�ci¹ so³ectwa sprawowany jest
na podstawie kryterium zgodno�ci z prawem, celowo�ci,
rzetelno�ci i gospodarno�ci.

§38. Nadzór sprawuj¹: rada - za po�rednictwem swych
komisji, szczególnie Komisji Rewizyjnej oraz wójt.

§39. 1. Organy nadzoru maj¹ prawo ¿¹dania niezbêd-
nych informacji, sprawozdañ, danych i wyja�nieñ dotycz¹-
cych dzia³alno�ci finansowej i statutowej so³ectwa, przepro-
wadzania kontroli oraz uczestnictwa w posiedzeniach jego
organów.

2. So³ectwo podlega kontroli Komisji Rewizyjnej co naj-
mniej jeden raz w ci¹gu kadencji rady.

3. Podczas kontroli obecny jest so³tys. Mog¹ w niej tak¿e
uczestniczyæ cz³onkowie rady so³eckiej.

§40. 1. Wójt mo¿e zawiesiæ w czynno�ciach so³tysa do
czasu rozpatrzenia sprawy przez zebranie, je¿eli narusza prze-
pisy prawa, nie wywi¹zuje siê ze swoich obowi¹zków.

2. W przypadku zawieszenia w czynno�ciach so³tysa,
zebranie zwo³uje wójt.

§41. 1. So³tys zobowi¹zany jest do przed³o¿enia wójtowi
uchwal zebrania w ci¹gu 7 dni od daty ich podjêcia.

2. Uchwa³y zebrania sprzeczne z prawem s¹ niewa¿ne.

3. O niewa¿no�ci uchwal orzeka wójt i zawiadamia o tym
radê.

§42. 1. Uchwa³a zebrania nie odpowiadaj¹ca wymogom
celowo�ci, gospodarno�ci, rzetelno�ci mo¿e byæ uchylona
przez wójta.

2. W przypadkach, okre�lonych w ust. 1, wójt mo¿e
wstrzymaæ wykonanie uchwa³y zebrania i za¿¹daæ ponowne-
go rozpatrzenia sprawy stanowi¹cej przedmiot jej regulacji,
wskazuj¹c zaistnia³e uchybienia oraz termin za³atwienia spra-
wy.

ROZDZIA£ VIII

Postanowienia koñcowe

§43. 1. Zmiana statutu nastêpuje w trybie jego uchwale-
nia.

2. Sprawy sporne na tle interpretacji statutu rozstrzyga
wójt.

3. W sprawach nie uregulowanych w statucie maj¹ zasto-
sowanie przepisy statutu gminy i obowi¹zuj¹cych ustaw.

Poz. 2033

ROZDZIA£ I

Postanowienia ogólne

§1. So³ectwo Równopole stanowi jednostkê pomocnicz¹
Gminy Kaczory.

§2. Terenem dzia³ania so³ectwa jest wie� Równopole.

§3. Siedzib¹ organów so³ectwa jest wie� Równopole.

§4. Organy so³ectwa dzia³aj¹ zgodnie z przepisami prawa,
a w szczególno�ci:

1) ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorz¹dzie gminnym,

2) statutu Gminy Kaczory,

Za³¹cznik Nr 9
do Uchwa³y Nr XIV/79/2004

Rady Gminy Kaczory
z dnia 13 maja 2004 r.

STATUT SO£ECTWA RÓWNOPOLE

3) przepisami niniejszego statutu.

§5. Przez u¿yte w statucie pojêcia nale¿y rozumieæ:

1) gmina - Gminê Kaczory,

2) so³ectwo - jednostkê pomocnicz¹ okre�lon¹ w §1 statutu,

3) zebranie wiejskie - organ uchwa³odawczy so³ectwa,

4) so³tys - organ wykonawczy so³ectwa,

5) statut - statut so³ectwa,

6) rada - Radê Gminy Kaczory,

7) wójt - Wójta Gminy Kaczory.

8) urz¹d - Urz¹d Gminy Kaczory.
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ROZDZIA£ II

Zakres dzia³ania

§6. Do zakresu dzia³ania so³ectwa nale¿¹ wszystkie spra-
wy publiczne o znaczeniu lokalnym, nie zastrze¿one ustawami
oraz statutem gminy na rzecz innych podmiotów, a w szcze-
gólno�ci:

1) konsultowanie, na wniosek organów gminy, spraw pod-
legaj¹cych regulacji w drodze aktów prawa miejscowego;

2) opiniowanie projektów uchwa³ rady w sprawach o podsta-
wowym znaczeniu dla mieszkañców so³ectwa, jak równie¿
w innych sprawach, w jakich o opiniê wyst¹pi³a rada;

3) wystêpowanie do rady o rozpatrzenie spraw publicznych
so³ectwa lub jego czê�ci, których za³atwienie wykracza
poza mo¿liwo�ci so³ectwa;

4) wspó³dzia³anie z w³a�ciwymi organami w zakresie pomo-
cy spo³ecznej, o�wiaty, kultury, kultury fizycznej, porz¹dku
publicznego i ochrony przeciwpo¿arowej;

5) zarz¹dzanie wydzielonym mieniem komunalnym w celu
jego w³a�ciwego wykorzystania i dysponowanie dochoda-
mi z tego tytu³u;

6) organizowanie prac spo³ecznie u¿ytecznych;

7) dbanie o stan �rodowiska naturalnego, przeprowadzanie
akcji i konkursów maj¹cych na celu poprawê stanu sani-
tarnego, porz¹dku i estetyki wsi;

8) kszta³towanie zasad wspó³¿ycia spo³ecznego;

9) organizowanie pomocy s¹siedzkiej;

10) wspó³dzia³anie z s¹siednimi so³ectwami.

ROZDZIA£ III

Organy

§7. 1. Organami so³ectwa s¹:

1) zebranie wiejskie, zwane dalej �zebraniem�;

2) so³tys.

§8. 1. Zebranie podejmuje rozstrzygniêcia w formie
uchwa³, w drodze g³osowania.

2. Podjêcie uchwa³y zebrania odnotowuje siê w protoko-
le z zebrania.

§9. 1. Prawo do udzia³u w zebraniu maj¹ mieszkañcy
so³ectwa stale zamieszkuj¹cy na jego terenie i posiadaj¹cy
czynne prawo wyborcze, zwani dalej �uprawnionymi�.

2. W przypadku, gdy przewodnicz¹cy zebrania powe�mie
w¹tpliwo�æ - czy dana osoba przyby³a na zebranie - jest
uprawniona do brania w nim udzia³u, mo¿e za¿¹daæ okazania
dokumentu stwierdzaj¹cego to¿samo�æ lub udzielenia ust-
nych wyja�nieñ.

3. Uprawnionym do udzia³u w zebraniu przys³uguj¹ na-
stêpuj¹ce prawa:

1) inicjatywy uchwa³odawczej;

2) udzia³u w dyskusji w sprawach objêtych porz¹dkiem ob-
rad;

3) udzia³u w g³osowaniach;

4) zg³aszania kandydatów i kandydowania na stanowiska
w wybieralnych organach so³ectwa.

§10. Do zadañ zebrania nale¿y w szczególno�ci:

1) wybór i odwo³anie so³tysa i rady so³eckiej lub poszczegól-
nych jej cz³onków;

2) inicjowanie wspólnych przedsiêwziêæ na rzecz spo³eczno-
�ci wiejskiej;

3) decydowanie o sposobie korzystania z mienia gminnego
bêd¹cego w u¿ytkowaniu so³ectwa;

4) podejmowanie wspólnych przedsiêwziêæ z innymi so³ec-
twami;

5) wspó³dzia³anie z organizacjami samorz¹dowymi, stowa-
rzyszeniami bran¿owymi rolników oraz innymi organiza-
cjami i instytucjami prowadz¹cymi dzia³alno�æ na wsi;

6) wystêpowanie z inicjatyw¹ uchwa³odawcz¹ do rady we
wszystkich sprawach dotycz¹cych spo³eczno�ci lokalnej;

7) wyra¿anie opinii w sprawach dotycz¹cych so³ectwa podej-
mowanych przez radê i wójta, a w szczególno�ci w zakre-
sie:

a) zmiany granic i zniesienia so³ectwa,

b) planu przestrzennego zagospodarowania,

c) przepisów prawa miejscowego dotycz¹cych so³ectwa,

d) czê�ci bud¿etu dotycz¹cej so³ectwa;

8) przyjmowanie rocznych sprawozdañ z dzia³alno�ci mery-
torycznej i finansowej prowadzonej przez so³tysa;

9) uchwalanie so³eckich programów dzia³ania.

§11. 1. Zebranie zwo³uje so³tys z w³asnej inicjatywy, na
wniosek co najmniej 1/5 uprawnionych lub wójta.

2. Zebranie zwo³uje wójt w przypadku, gdy so³tys
w terminie 7 dni nie zwo³a zebrania na wniosek uprawnionych
mieszkañców.

3. Zawiadomienie o zwo³aniu zebrania powinno zawieraæ
w szczególno�ci:

1) informacjê na czyj wniosek zebranie jest organizowane;

2) okre�lenie daty, godziny i miejsca zebrania;

3) podanie proponowanego porz¹dku obrad;

4) przedmiot proponowanych do podjêcia uchwa³.

4. Zebranie odbywa siê w miarê potrzeb, jednak co
najmniej raz w roku.

§12. 1. Zebranie otwiera so³tys.

2. Obradom zebrania przewodniczy osoba wybrana przez
zebranie.
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3. Porz¹dek obrad ustala zebranie na podstawie projektu
przed³o¿onego przez so³tysa lub wójta.

4. W celu udzielenia so³tysowi sta³ej pomocy w przygo-
towywaniu materia³ów i organizacji zebrañ oraz protoko³owa-
nia zebrañ, wójt wyznacza pracownika urzêdu do kontaktów
z so³ectwem.

5. So³tys ka¿dorazowo obowi¹zany jest powiadomiæ wójta
o planowanym terminie zebrania co najmniej na 7 dni przed
terminem jego zwo³ania.

§13. 1. Zebranie jest wa¿ne, gdy mieszkañcy zawiado-
mieni zostali w sposób zwyczajowo przyjêty w so³ectwie, co
najmniej 7 dni przed wyznaczonym terminem (chyba, ¿e cel
zwo³ania zebrania uzasadnia przyjêcie krótszego terminu
i bierze w nim udzia³ co najmniej 5% uprawnionych).

§14. 1. Uchwa³y zebrania zapadaj¹ zwyk³¹ wiêkszo�ci¹
g³osów w g³osowaniu jawnym.

2. W przypadku równej liczby g³osów rozstrzyga glos
przewodnicz¹cego zebrania.

3. Zebranie mo¿e postanowiæ o tajno�ci g³osowania.

4. G³osowanie tajne przeprowadza komisja skrutacyjna,
o której mowa w §24 ust. 1.

5. Z przeprowadzonego g³osowania tajnego komisja skru-
tacyjna sporz¹dza protokó³ zawieraj¹cy wyniki g³osowania.

6. Tre�æ protoko³u podaje siê do wiadomo�ci uczestni-
ków zebrania bezpo�rednio po jego sporz¹dzeniu.

7. So³tys og³asza uchwa³y przez rozplakatowanie na tabli-
cach og³oszeñ lub w miejscach zwyczajowo przyjêtych
w so³ectwie.

§15. 1. Z ka¿dego zebrania sporz¹dza siê protokó³, który
powinien zawieraæ:

1) datê, miejsce, godzinê zebrania,

2) liczbê mieszkañców bior¹cych udzia³ w zebraniu,

3) nazwiska osób zaproszonych na zebranie ze wskazaniem
ich stanowisk,

4) zatwierdzony porz¹dek obrad,

5) przebieg obrad, a w szczególno�ci: streszczenie przemó-
wieñ i dyskusji, tre�æ zg³oszonych wniosków, wyniki g³o-
sowañ,

6) podpis przewodnicz¹cego zebrania i protokolanta.

2. Do protoko³u za³¹cza siê:

1) listê osób obecnych na zebraniu;

2) inne wskazane w protokole za³¹czniki.

3. W sprawach poddawanych pod g³osowanie w proto-
kole powinien byæ ujêty zapis, jak¹ ilo�æ g³osów oddano �za�
i �przeciw� oraz �wstrzymuj¹cych siê�.

4. Protoko³y numeruje siê cyframi rzymskimi, a uchwa³y
arabskimi. Now¹ numeracjê zaczyna siê z pocz¹tkiem ka¿de-
go roku kalendarzowego.

5. Ka¿dy mieszkaniec so³ectwa ma prawo wgl¹du do
protoko³u, robienia z niego notatek lub wyci¹gów.

§16. 1. W czasie niemo¿no�ci pe³nienia urzêdu przez
so³tysa, spowodowanej chorob¹, d³u¿szym wyjazdem lub
innymi przemijaj¹cymi okoliczno�ciami, w okresie nie prze-
kraczaj¹cym 3 miesiêcy, obowi¹zki so³tysa wykonuje wyzna-
czony przez niego cz³onek rady so³eckiej.

2. Do zadañ so³tysa nale¿y w szczególno�ci:

1) przygotowywanie i zwo³ywanie zebrañ;

2) zwo³ywanie i przygotowywanie posiedzeñ rady so³eckiej
oraz kierowanie jej prac¹;

3) przygotowywanie na zebrania projektów rozstrzygniêæ
i opinii w sprawach nale¿¹cych do kompetencji so³ectwa;

4) wykonywanie uchwa³ zebrania;

5) gospodarowanie maj¹tkiem so³ectwa;

6) organizowanie spotkañ z radnymi i komisjami rady;

7) reprezentowanie so³ectwa na zewn¹trz;

8) wystêpowanie z wnioskami dotycz¹cymi potrzeb so³ectwa
i jego mieszkañców oraz prowadzenie dzia³alno�ci inter-
wencyjnej w tym zakresie z upowa¿nienia zebrania;

9) wykonywanie powierzonych mu przepisami prawa zadañ
z zakresu administracji publicznej;

10) organizowanie i koordynowanie przedsiêwziêæ i inicjatyw
spo³ecznych maj¹cych na celu poprawê warunków ¿ycia
spo³eczno�ci so³eckiej;

11) informowanie mieszkañców so³ectwa, w sposób zwycza-
jowo przyjêty, o wszystkich sprawach istotnych dla gminy
i so³ectwa;

12) uczestniczenie w naradach i spotkaniach so³tysów organi-
zowanych przez wójta;

13) wykonywanie innych zadañ z mocy ogólnie obowi¹zuj¹-
cych przepisów;

14) wspó³praca z organami gminy;

15) sporz¹dzanie informacji i sprawozdañ z dzia³alno�ci so³ec-
twa;

16) przedk³adanie zebraniu sprawozdania ze swej dzia³alno�ci;

17) prowadzenie dokumentacji so³ectwa obejmuj¹cej statut,
protokó³, i uchwa³y zebrañ oraz korespondencjê.

3. W przypadku, gdy przedmiot obrad zebrania dotyczy
bezpo�rednio so³tysa, obradami kieruje wójt lub osoba wy-
znaczona przez wójta.

§17. 1. Przewodniczenie obradom zebrania uprawnia do
decydowania o:

1) kolejno�ci zabierania g³osu przez poszczególnych mów-
ców;

2) udzielaniu g³osu poza kolejno�ci¹;

3) okre�laniu ilo�ci czasu przeznaczonego dla ka¿dego
z mówców;

Poz. 2033



� 9740 �
Dziennik Urzêdowy
Województwa Wielkopolskiego Nr 101

4) odebraniu g³osu;

5) zamkniêciu dyskusji nad poszczególnymi punktami po-
rz¹dku obrad;

6) ¿¹daniu okre�lonego zachowania od uczestników zebra-
nia.

2. Przewodnicz¹cy zebrania nie mo¿e odmówiæ poddania
pod g³osowanie wniosku, je�li jego przedmiot odpowiada
przyjêtemu porz¹dkowi obrad.

§18. So³tysowi przys³uguje dieta oraz zwrot kosztów pod-
ró¿y s³u¿bowej na zasadach okre�lonych odrêbn¹ uchwal¹
rady.

§19. 1. Rada so³ecka sk³ada siê z 4 cz³onków i jest
organem wspomagaj¹cym so³tysa w zakresie wykonywania
jego funkcji.

2. Funkcji so³tysa nie ³¹czy siê z cz³onkostwem w radzie
so³eckiej.

3. Zebranie mo¿e powo³ywaæ komisje, okre�laj¹c zakres
ich dzia³ania.

§20. 1. So³tys zwo³uje posiedzenia rady so³eckiej i prze-
wodniczy jej obradom.

2. Posiedzenia rady so³eckiej zwo³ywane s¹ przez so³tysa
z w³asnej inicjatywy lub na wniosek co najmniej polowy
sk³adu rady so³eckiej.

3. Rada so³ecka jako organ opiniodawczo - doradczy
so³tysa wyra¿a swoje stanowisko w formie uchwa³, podejmo-
wanych zwyk³¹ wiêkszo�ci¹ g³osów przy obecno�ci co naj-
mniej po³owy sk³adu. W przypadku równej liczby g³osów
g³osowanie powtarza siê.

4. Do kompetencji rady so³eckiej nale¿y w szczególno�ci:

1) wspó³dzia³anie z so³tysem w zakresie opracowywania
projektów programów so³ectwa, planów dzia³añ, projek-
tów uchwa³ w sprawach bêd¹cych przedmiotem rozpatry-
wania przez zebranie;

2) organizowanie ró¿nych form pomocy s¹siedzkiej dla miesz-
kañców niepe³nosprawnych, dotkniêtych klêskami ¿ywio-
³owymi lub znajduj¹cych siê w trudnej sytuacji ¿yciowej;

3) inicjowanie dzia³añ spo³ecznie u¿ytecznych dla so³ectwa
i jego mieszkañców;

4) wspó³dzia³anie z organizacjami spo³ecznymi w celu wspól-
nej realizacji zadañ.

5. Na zebraniach so³tys sk³ada informacjê o dzia³alno�ci
rady so³eckiej.

6. Rada so³ecka pe³ni swoje funkcje nieodp³atnie.

ROZDZIA£ IV

Zasady, tryb wyboru i odwo³ania so³tysa i rady so³eckiej

§21. 1. Kadencja organów so³ectwa trwa 4 lata i odpo-
wiada kadencji rady gminy, przy czym so³tys i rada so³ecka
wykonuj¹ swoje obowi¹zki do dnia wyboru nowego so³tysa
i rady so³eckiej.

2. Wybory so³tysa i rady so³eckiej na kolejn¹ kadencjê
zarz¹dza wójt w terminie miesi¹ca od rozpoczêcia kadencji.

3. Wybory so³tysa i rady so³eckiej odbywaj¹ siê w termi-
nie do trzech miesiêcy od rozpoczêcia kadencji wójta.

§22. 1. Zebranie, na którym ma byæ dokonany wybór
so³tysa i rady so³eckiej, zwo³uje okre�laj¹c miejsce, dzieñ
i godzinê oraz prowadzi do czasu wyboru przewodnicz¹cego,
so³tys poprzedniej kadencji.

2. W przypadku nie zwo³ania zebrania w trybie okre�lo-
nym w ust. 1 zebranie zwo³uje wójt.

§23. 1. Do dokonania wyboru so³tysa i rady so³eckiej
niezbêdny jest udzia³ w zebraniu co najmniej 1/5 uprawnio-
nych.

2. W przypadku braku quorum, o którym mowa w ust. 1
w pierwszym terminie, organ uprawniony do zwo³ania zebra-
nia wyznacza zebranie w drugim terminie, którego rozstrzy-
gniêcia s¹ wi¹¿¹ce bez wzglêdu na liczbê uprawnionych
bior¹cych w nim udzia³.

3. Zebranie w drugim terminie mo¿e siê odbyæ nie wcze-
�niej ni¿ po up³ywie 30 minut od terminu zwo³ania pierwszego
zebrania.

4. Liczbê uprawnionych, okre�la wójt na podstawie doku-
mentacji ewidencji ludno�ci.

5. Uprawnieni uczestnicy zebrania s¹ zobowi¹zani do
podpisania listy obecno�ci. Osoba, która odmówi podpisania
listy obecno�ci traci prawo do uczestniczenia w zebraniu.

§24. 1. So³tys oraz cz³onkowie rady so³eckiej wybierani
s¹ w g³osowaniu tajnym, bezpo�rednim, spo�ród nieograni-
czonej liczby kandydatów, przez sta³ych mieszkañców so³ec-
twa uprawnionych do g³osowania.

2. Wybory przeprowadza komisja skrutacyjna, wy³oniona
spo�ród uprawnionych uczestników zebrania, w liczbie co
najmniej trzech osób.

3. Cz³onkiem komisji skrutacyjnej nie mo¿e byæ osoba
kandyduj¹ca do organów so³ectwa.

4. Do zadañ komisji skrutacyjnej nale¿y:

1) przyjêcie zg³oszeñ kandydatów;

2) przygotowanie kart do g³osowania;

3) przeprowadzenie wyborów;

4) obliczenie g³osów;

5) sporz¹dzenie protoko³u z przebiegu wyborów oraz wyni-
ków g³osowania, który podpisuj¹ cz³onkowie komisji;

6) og³oszenie wyników wyborów.

5. Wybory przeprowadza siê na kartach do g³osowania
opatrzonych pieczêci¹ urzêdu gminy.

6. Na kartach do g³osowania nazwiska kandydatów
umieszcza siê w kolejno�ci alfabetycznej.

7. Na karcie do g³osowania uprawniony uczestnik g³oso-
wania wskazuje wybranego przez siebie kandydata przez
postawienie znaku �x� przy jego nazwisku z lewej strony.
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8. W przypadku zg³oszenia jednego kandydata na so³ty-
sa, uprawniony uczestnik g³osowania wypowiada siê w spra-
wie wyboru, zakre�laj¹c obwódk¹ na karcie do g³osowania
odpowiednio wariant �tak� lub �nie�.

9. Protokó³ komisji skrutacyjnej powinien zawieraæ:

1) sk³ad komisji skrutacyjnej;

2) ilo�æ uprawnionych do g³osowania;

3) ilo�æ wyborców, którym wydano karty do g³osowania;

4) ilo�æ oddanych g³osów wa¿nych i niewa¿nych - z poda-
niem przyczyn;

5) ilo�æ g³osów wa¿nie oddanych na poszczególnych kandy-
datów;

6) stwierdzenie dokonanego lub niedokonanego wyboru.

10. Protokó³ wraz z kartami do g³osowania niezw³ocznie
przekazuje siê wójtowi.

§25. W pierwszej kolejno�ci nale¿y przeprowadziæ zg³o-
szenie kandydatów i g³osowanie dla dokonania wyboru so³-
tysa, w drugiej kolejno�ci - dla dokonania wyboru cz³onków
rady so³eckiej.

§26. 1. Czynne i bierne prawo wyborcze przys³uguje
ka¿demu mieszkañcowi so³ectwa stale zamieszkuj¹cemu na
jego terenie, który ukoñczy³ 18 lat najpó�niej w dniu wyborów.

2. Kandydaci musz¹ wyraziæ zgodê na kandydowanie,
ustnie do protoko³u lub pisemnie w razie swojej nieobecno-
�ci.

§27. 1. So³tysem zostaje ten kandydat, który w g³osowa-
niu otrzyma³ wiêcej ni¿ po³owê wa¿nie oddanych g³osów,
z zastrze¿eniem ust. 8.

2. Je¿eli ¿aden z kandydatów nie otrzyma³ wiêcej ni¿
po³owê wa¿nie oddanych g³osów - przeprowadza siê ponow-
ne g³osowanie. W ponownym g³osowaniu wyboru dokonuje
siê spo�ród dwóch kandydatów, którzy w pierwszym g³oso-
waniu otrzymali najwiêksz¹ liczbê wa¿nie oddanych g³osów.

3. Za wybranego w ponownym g³osowaniu uwa¿a siê
tego kandydata, który otrzyma³ wiêksz¹ liczbê wa¿nie odda-
nych g³osów.

4. W przypadku, gdy w ponownym g³osowaniu kandyda-
ci otrzymaj¹ równ¹ liczbê g³osów - o wyborze rozstrzyga
komisja skrutacyjna przeprowadzaj¹c losowanie w obecno�ci
uczestników zebrania.

5. Cz³onkami rady so³eckiej zostaj¹ wybrani kandydaci,
którzy otrzymali najwiêksz¹ liczbê wa¿nie oddanych g³osów
za wyborem.

6. W przypadku równej liczby g³osów przeprowadza siê
ponowne g³osowanie pomiêdzy kandydatami, którzy otrzy-
mali tê sam¹ liczbê g³osów. Ponownego g³osowania nie
przeprowadza siê, je¿eli ilo�æ kandydatów z najwiêksz¹ równ¹
liczb¹ g³osów nie jest wiêksza ni¿ liczba wybieranych cz³on-
ków rady so³eckiej.

7. W przypadku zg³oszenia jednego kandydata na so³tysa
lub liczby kandydatów na cz³onków rady so³eckiej równej

liczbie ustalonego sk³adu rady so³eckiej, wybór jest skuteczny
przy uzyskaniu zwyk³ej wiêkszo�ci wa¿nie oddanych g³osów
za wyborem. W przeciwnym razie nale¿y dokonaæ zg³oszenia
nowych kandydatów i wybory powtórzyæ.

8. Protesty wyborcze przeciwko wa¿no�ci wyborów, z³o-
¿one na pi�mie w ci¹gu 14 dni od dnia wyborów rozpatruje
i rozstrzyga wójt.

9. W razie stwierdzenia ra¿¹cych uchybieñ, które mog³y
mieæ wp³yw na wyniki wyborów, wójt wybory uniewa¿nia
i zarz¹dza ponowne w ci¹gu 14 dni od daty uniewa¿nienia.

§28. 1. Odwo³anie ze stanowiska so³tysa lub cz³onka
rady so³eckiej nastêpuje wskutek:

1) pisemnego zrzeczenia siê funkcji;

2) utraty prawa wybieralno�ci lub braku tego prawa w dniu
wyborów;

3) prawomocnego skazuj¹cego wyroku s¹du. orzeczonego
za przestêpstwo umy�lne;

4) �mierci.

2. Odwo³anie ze stanowiska so³tysa lub cz³onka rady
so³eckiej mo¿e nast¹piæ z powodu:

1) nie wykonywania swoich obowi¹zków;

2) naruszania postanowieñ statutu i uchwal zebrania;

3) dopuszczenia siê czynu dyskwalifikuj¹cego w opinii �rodo-
wiska;

4) utraty w inny sposób zaufania mieszkañców so³ectwa.

3. Wniosek o zwo³anie zebrania, na którym ma byæ
rozpatrywane odwo³anie so³tysa lub cz³onka rady so³eckiej,
w przypadku o którym mowa w ust. 2. musi byæ podpisany
przez 20% uprawnionych mieszkañców so³ectwa.

4. Wniosek o odwo³anie musi zwieraæ uzasadnienie.

5. Zebranie w sprawie odwo³ania, w przypadkach okre-
�lonych w ust. 1 i 2 ze stanowiska:

1) so³tysa - zwo³uje wójt;

2) cz³onka rady so³eckiej - zwo³uje so³tys.

6. Zwo³anie zebrania w sprawie odwo³ania nastêpuje
w ci¹gu 30 dni od dnia zaistnienia przyczyn, o których mowa
w ust. 1 lub od dnia z³o¿enia wniosku.

7. Odwo³anie z zajmowanej funkcji odbywa siê w tym
samym trybie co wybór.

8. W przypadku, o którym mowa w ust. 3. odwo³anie
nastêpuje po wys³uchaniu zainteresowanego.

9. Kolejny wniosek o odwo³anie so³tysa mo¿na z³o¿yæ nie
wcze�niej ni¿ po up³ywie sze�ciu miesiêcy od poprzedniego
g³osowania w sprawie odwo³ania.

§29. 1. W celu przeprowadzenia wyborów uzupe³niaj¹-
cych, w przypadku zwolnienia w trakcie kadencji stanowisk:

1) so³tysa - zebranie, nie pó�niej ni¿ w terminie dwóch
miesiêcy po zaprzestaniu pe³nienia funkcji przez dotych-
czasowego so³tysa, zwo³uje wójt;
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2) cz³onka rady so³eckiej - zebranie, nie pó�niej ni¿ w terminie
miesi¹ca po zaprzestaniu pe³nienia funkcji przez dotych-
czasowego cz³onka rady so³eckiej, zwo³uje so³tys.

ROZDZIA£ V

Gospodarka finansowa

§30. �rodki finansowe so³ectwa stanowi¹:

1) dochody pochodz¹ce z zarz¹dzania wydzielonym mieniem
komunalnym:

2) �rodki pochodz¹ce z darowizn oraz innych �wiadczeñ na
rzecz so³ectwa:

3) inne dochody przewidziane przepisami prawa.

§31. 1. So³ectwo prowadzi gospodarkê finansow¹ w ra-
mach bud¿etu gminy.

2. �rodki finansowe so³ectwa mog¹ byæ przeznaczone na
realizacjê zadañ o charakterze u¿yteczno�ci publicznej.

3. Wydatki nie mog¹ przekroczyæ kwot limitów okre�lo-
nych w bud¿ecie i powinny byæ realizowane w sposób celowy
i oszczêdny.

4. �rodki bud¿etowe so³ectwa, okre�lone w §30 pkt 2 i 3,
mog¹ byæ gromadzone na rachunku bankowym so³ectwa
i przeznaczane na cele okre�lone przez zebranie wiejskie.

5. Do dysponowania �rodkami finansowymi zgromadzo-
nymi na rachunku bankowym so³ectwa upowa¿niony jest
so³tys i wskazany przez zebranie wiejskie cz³onek rady so³ec-
kiej.

§32. 1. Gospodarkê finansow¹ so³ectwa prowadzi so³tys,
zgodnie z uchwa³ami zebrania wiejskiego i po zasiêgniêciu
opinii rady so³eckiej.

2. So³tys raz w roku sk³ada sprawozdanie zebraniu wiej-
skiemu z wykonania wydatków finansowych.

3. W celu kontroli gospodarki finansowej so³ectwa zebra-
nie wiejskie mo¿e powo³aæ komisjê rewizyjn¹.

1) Wybór komisji rewizyjnej na now¹ kadencjê odbywa siê
na zebraniu wiejskim w (g³osowaniu jawnym),

2) komisja rewizyjna sk³ada siê z trzech osób,

3) Przewodnicz¹cego komisji rewizyjnej Komisja wybiera ze
swego grona,

4) Cz³onkowie komisji rewizyjnej nie mog¹ byæ jednocze�nie
cz³onkami rady so³eckiej.

4. Komisja, o której mowa w ust. 3. w ramach realizacji
swych zadañ jest upowa¿niona do:

1) ¿¹dania wyja�nieñ;

2) przegl¹dania dokumentów;

3) przeprowadzania oglêdzin.

ROZDZIA£ VI

Zakres zadañ przekazywanych
przez gminê oraz sposób ich realizacji

§33. So³ectwo korzysta z przekazanego mienia komunal-
nego oraz rozporz¹dza dochodami z tego tytu³u.

§34. Przekazanie mienia so³ectwu nastêpuje na zasadach
okre�lonych w drodze odrêbnej uchwa³y rady.

§35. 1. Zakres korzystania z mienia obejmuje korzystanie
z niego w ramach zwyk³ego zarz¹du.

2. Przez zakres zwyk³ego zarz¹du rozumie siê:

1) utrzymywanie przekazanego mienia w stanie nie pogor-
szonym poprzez dokonywanie niezbêdnych napraw, kon-
serwacji i remontów;

2) za³atwianie bie¿¹cych spraw zwi¹zanych z eksploatacj¹
mienia;

3) prowadzenie dzia³alno�ci z wykorzystaniem mienia
w zakresie nie wykraczaj¹cym poza zadania o charakterze
u¿yteczno�ci publicznej;

4) wynajmowanie przekazanego mienia na potrzeby imprez
okoliczno�ciowych, sportowych, festynów, konkursów itp.

§36. Zmiana sposobu korzystania z mienia wymaga zgo-
dy rady.

ROZDZIA£ VII

Nadzór nad dzia³alno�ci¹

§37. Nadzór nad dzia³alno�ci¹ so³ectwa sprawowany jest
na podstawie kryterium zgodno�ci z prawem, celowo�ci,
rzetelno�ci i gospodarno�ci.

§38. Nadzór sprawuj¹: rada - za po�rednictwem swych
komisji, szczególnie Komisji Rewizyjnej oraz wójt.

§39. 1. Organy nadzoru maj¹ prawo ¿¹dania niezbêd-
nych informacji, sprawozdañ, danych i wyja�nieñ dotycz¹-
cych dzia³alno�ci finansowej i statutowej so³ectwa, przepro-
wadzania kontroli oraz uczestnictwa w posiedzeniach jego
organów.

2. So³ectwo podlega kontroli Komisji Rewizyjnej co naj-
mniej jeden raz w ci¹gu kadencji rady.

3. Podczas kontroli obecny jest so³tys. Mog¹ w niej tak¿e
uczestniczyæ cz³onkowie rady so³eckiej.

§40. 1. Wójt mo¿e zawiesiæ w czynno�ciach so³tysa do
czasu rozpatrzenia sprawy przez zebranie, je¿eli narusza prze-
pisy prawa, nie wywi¹zuje siê ze swoich obowi¹zków.

2. W przypadku zawieszenia w czynno�ciach so³tysa,
zebranie zwo³uje wójt.

§41. 1. So³tys zobowi¹zany jest do przed³o¿enia wójtowi
uchwal zebrania w ci¹gu 7 dni od daty ich podjêcia.
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2. Uchwa³y zebrania sprzeczne z prawem s¹ niewa¿ne.

3. O niewa¿no�ci uchwal orzeka wójt i zawiadamia o tym
radê.

§42. 1. Uchwa³a zebrania nie odpowiadaj¹ca wymogom
celowo�ci, gospodarno�ci, rzetelno�ci mo¿e byæ uchylona
przez wójta.

2. W przypadkach, okre�lonych w ust. 1, wójt mo¿e
wstrzymaæ wykonanie uchwa³y zebrania i za¿¹daæ ponowne-
go rozpatrzenia sprawy stanowi¹cej przedmiot jej regulacji,
wskazuj¹c zaistnia³e uchybienia oraz termin za³atwienia spra-
wy.

ROZDZIA£ VIII

Postanowienia koñcowe

§43. 1. Zmiana statutu nastêpuje w trybie jego uchwale-
nia.

2. Sprawy sporne na tle interpretacji statutu rozstrzyga
wójt.

3. W sprawach nie uregulowanych w statucie maj¹ zasto-
sowanie przepisy statutu gminy i obowi¹zuj¹cych ustaw.

ROZDZIA£ I

Postanowienia ogólne

§1. So³ectwo Rzadkowo stanowi jednostkê pomocnicz¹
Gminy Kaczory.

§2. Terenem dzia³ania so³ectwa jest wie� Rzadkowo.

§3. Siedzib¹ organów so³ectwa jest wie� Rzadkowo.

§4. Organy so³ectwa dzia³aj¹ zgodnie z przepisami prawa,
a w szczególno�ci:

1) ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorz¹dzie gminnym,

2) statutu Gminy Kaczory,

3) przepisami niniejszego statutu.

§5. Przez u¿yte w statucie pojêcia nale¿y rozumieæ:

1) gmina - Gminê Kaczory,

2) so³ectwo - jednostkê pomocnicz¹ okre�lon¹ w §1 statutu,

3) zebranie wiejskie - organ uchwa³odawczy so³ectwa,

4) so³tys - organ wykonawczy so³ectwa,

5) statut - statut so³ectwa,

6) rada - Radê Gminy Kaczory,

7) wójt - Wójta Gminy Kaczory.

8) urz¹d - Urz¹d Gminy Kaczory.

ROZDZIA£ II

Zakres dzia³ania

§6. Do zakresu dzia³ania so³ectwa nale¿¹ wszystkie spra-
wy publiczne o znaczeniu lokalnym, nie zastrze¿one ustawami
oraz statutem gminy na rzecz innych podmiotów, a w szcze-
gólno�ci:

Za³¹cznik Nr 10
do Uchwa³y Nr XIV/79/2004

Rady Gminy Kaczory
z dnia 13 maja 2004 r.

STATUT SO£ECTWA RZADKOWO

1) konsultowanie, na wniosek organów gminy, spraw pod-
legaj¹cych regulacji w drodze aktów prawa miejscowego;

2) opiniowanie projektów uchwa³ rady w sprawach o podsta-
wowym znaczeniu dla mieszkañców so³ectwa, jak równie¿
w innych sprawach, w jakich o opiniê wyst¹pi³a rada;

3) wystêpowanie do rady o rozpatrzenie spraw publicznych
so³ectwa lub jego czê�ci, których za³atwienie wykracza
poza mo¿liwo�ci so³ectwa;

4) wspó³dzia³anie z w³a�ciwymi organami w zakresie pomo-
cy spo³ecznej, o�wiaty, kultury, kultury fizycznej, porz¹dku
publicznego i ochrony przeciwpo¿arowej;

5) zarz¹dzanie wydzielonym mieniem komunalnym w celu
jego w³a�ciwego wykorzystania i dysponowanie dochoda-
mi z tego tytu³u;

6) organizowanie prac spo³ecznie u¿ytecznych;

7) dbanie o stan �rodowiska naturalnego, przeprowadzanie
akcji i konkursów maj¹cych na celu poprawê stanu sani-
tarnego, porz¹dku i estetyki wsi;

8) kszta³towanie zasad wspó³¿ycia spo³ecznego;

9) organizowanie pomocy s¹siedzkiej;

10) wspó³dzia³anie z s¹siednimi so³ectwami.

ROZDZIA£ III

Organy

§7. 1. Organami so³ectwa s¹:

1) zebranie wiejskie, zwane dalej �zebraniem�;

2) so³tys.

§8. 1. Zebranie podejmuje rozstrzygniêcia w formie
uchwa³, w drodze g³osowania.
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2. Podjêcie uchwa³y zebrania odnotowuje siê w protoko-
le z zebrania.

§9. 1. Prawo do udzia³u w zebraniu maj¹ mieszkañcy
so³ectwa stale zamieszkuj¹cy na jego terenie i posiadaj¹cy
czynne prawo wyborcze, zwani dalej �uprawnionymi�.

2. W przypadku, gdy przewodnicz¹cy zebrania powe�mie
w¹tpliwo�æ - czy dana osoba przyby³a na zebranie - jest
uprawniona do brania w nim udzia³u, mo¿e za¿¹daæ okazania
dokumentu stwierdzaj¹cego to¿samo�æ lub udzielenia ust-
nych wyja�nieñ.

3. Uprawnionym do udzia³u w zebraniu przys³uguj¹ na-
stêpuj¹ce prawa:

1) inicjatywy uchwa³odawczej;

2) udzia³u w dyskusji w sprawach objêtych porz¹dkiem ob-
rad;

3) udzia³u w g³osowaniach;

4) zg³aszania kandydatów i kandydowania na stanowiska
w wybieralnych organach so³ectwa.

§10. Do zadañ zebrania nale¿y w szczególno�ci:

1) wybór i odwo³anie so³tysa i rady so³eckiej lub poszczegól-
nych jej cz³onków;

2) inicjowanie wspólnych przedsiêwziêæ na rzecz spo³eczno-
�ci wiejskiej;

3) decydowanie o sposobie korzystania z mienia gminnego
bêd¹cego w u¿ytkowaniu so³ectwa;

4) podejmowanie wspólnych przedsiêwziêæ z innymi so³ec-
twami;

5) wspó³dzia³anie z organizacjami samorz¹dowymi, stowa-
rzyszeniami bran¿owymi rolników oraz innymi organiza-
cjami i instytucjami prowadz¹cymi dzia³alno�æ na wsi;

6) wystêpowanie z inicjatyw¹ uchwa³odawcz¹ do rady we
wszystkich sprawach dotycz¹cych spo³eczno�ci lokalnej;

7) wyra¿anie opinii w sprawach dotycz¹cych so³ectwa podej-
mowanych przez radê i wójta, a w szczególno�ci w zakre-
sie:

a) zmiany granic i zniesienia so³ectwa,

b) planu przestrzennego zagospodarowania,

c) przepisów prawa miejscowego dotycz¹cych so³ectwa,

d) czê�ci bud¿etu dotycz¹cej so³ectwa;

8) przyjmowanie rocznych sprawozdañ z dzia³alno�ci mery-
torycznej i finansowej prowadzonej przez so³tysa;

9) uchwalanie so³eckich programów dzia³ania.

§11. 1. Zebranie zwo³uje so³tys z w³asnej inicjatywy, na
wniosek co najmniej 1/5 uprawnionych lub wójta.

2. Zebranie zwo³uje wójt w przypadku, gdy so³tys
w terminie 7 dni nie zwo³a zebrania na wniosek uprawnionych
mieszkañców.

3. Zawiadomienie o zwo³aniu zebrania powinno zawieraæ
w szczególno�ci:

1) informacjê na czyj wniosek zebranie jest organizowane;

2) okre�lenie daty, godziny i miejsca zebrania;

3) podanie proponowanego porz¹dku obrad;

4) przedmiot proponowanych do podjêcia uchwa³.

4. Zebranie odbywa siê w miarê potrzeb, jednak co
najmniej raz w roku.

§12. 1. Zebranie otwiera so³tys.

2. Obradom zebrania przewodniczy osoba wybrana przez
zebranie.

3. Porz¹dek obrad ustala zebranie na podstawie projektu
przed³o¿onego przez so³tysa lub wójta.

4. W celu udzielenia so³tysowi sta³ej pomocy w przygo-
towywaniu materia³ów i organizacji zebrañ oraz protoko³owa-
nia zebrañ, wójt wyznacza pracownika urzêdu do kontaktów
z so³ectwem.

5. So³tys ka¿dorazowo obowi¹zany jest powiadomiæ wójta
o planowanym terminie zebrania co najmniej na 7 dni przed
terminem jego zwo³ania.

§13. 1. Zebranie jest wa¿ne, gdy mieszkañcy zawiado-
mieni zostali w sposób zwyczajowo przyjêty w so³ectwie, co
najmniej 7 dni przed wyznaczonym terminem (chyba, ¿e cel
zwo³ania zebrania uzasadnia przyjêcie krótszego terminu
i bierze w nim udzia³ co najmniej 5% uprawnionych).

§14. 1. Uchwa³y zebrania zapadaj¹ zwyk³¹ wiêkszo�ci¹
g³osów w g³osowaniu jawnym.

2. W przypadku równej liczby g³osów rozstrzyga glos
przewodnicz¹cego zebrania.

3. Zebranie mo¿e postanowiæ o tajno�ci g³osowania.

4. G³osowanie tajne przeprowadza komisja skrutacyjna,
o której mowa w §24 ust. 1.

5. Z przeprowadzonego g³osowania tajnego komisja skru-
tacyjna sporz¹dza protokó³ zawieraj¹cy wyniki g³osowania.

6. Tre�æ protoko³u podaje siê do wiadomo�ci uczestni-
ków zebrania bezpo�rednio po jego sporz¹dzeniu.

7. So³tys og³asza uchwa³y przez rozplakatowanie na tabli-
cach og³oszeñ lub w miejscach zwyczajowo przyjêtych
w so³ectwie.

§15. 1. Z ka¿dego zebrania sporz¹dza siê protokó³, który
powinien zawieraæ:

1) datê, miejsce, godzinê zebrania,

2) liczbê mieszkañców bior¹cych udzia³ w zebraniu,

3) nazwiska osób zaproszonych na zebranie ze wskazaniem
ich stanowisk,

4) zatwierdzony porz¹dek obrad,

5) przebieg obrad, a w szczególno�ci: streszczenie przemó-
wieñ i dyskusji, tre�æ zg³oszonych wniosków, wyniki g³o-
sowañ,

6) podpis przewodnicz¹cego zebrania i protokolanta.
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2. Do protoko³u za³¹cza siê:

1) listê osób obecnych na zebraniu;

2) inne wskazane w protokole za³¹czniki.

3. W sprawach poddawanych pod g³osowanie w proto-
kole powinien byæ ujêty zapis, jak¹ ilo�æ g³osów oddano �za�
i �przeciw� oraz �wstrzymuj¹cych siê�.

4. Protoko³y numeruje siê cyframi rzymskimi, a uchwa³y
arabskimi. Now¹ numeracjê zaczyna siê z pocz¹tkiem ka¿de-
go roku kalendarzowego.

5. Ka¿dy mieszkaniec so³ectwa ma prawo wgl¹du do
protoko³u, robienia z niego notatek lub wyci¹gów.

§16. 1. W czasie niemo¿no�ci pe³nienia urzêdu przez
so³tysa, spowodowanej chorob¹, d³u¿szym wyjazdem lub
innymi przemijaj¹cymi okoliczno�ciami, w okresie nie prze-
kraczaj¹cym 3 miesiêcy, obowi¹zki so³tysa wykonuje wyzna-
czony przez niego cz³onek rady so³eckiej.

2. Do zadañ so³tysa nale¿y w szczególno�ci:

1) przygotowywanie i zwo³ywanie zebrañ;

2) zwo³ywanie i przygotowywanie posiedzeñ rady so³eckiej
oraz kierowanie jej prac¹;

3) przygotowywanie na zebrania projektów rozstrzygniêæ
i opinii w sprawach nale¿¹cych do kompetencji so³ectwa;

4) wykonywanie uchwa³ zebrania;

5) gospodarowanie maj¹tkiem so³ectwa;

6) organizowanie spotkañ z radnymi i komisjami rady;

7) reprezentowanie so³ectwa na zewn¹trz;

8) wystêpowanie z wnioskami dotycz¹cymi potrzeb so³ectwa
i jego mieszkañców oraz prowadzenie dzia³alno�ci inter-
wencyjnej w tym zakresie z upowa¿nienia zebrania;

9) wykonywanie powierzonych mu przepisami prawa zadañ
z zakresu administracji publicznej;

10) organizowanie i koordynowanie przedsiêwziêæ i inicjatyw
spo³ecznych maj¹cych na celu poprawê warunków ¿ycia
spo³eczno�ci so³eckiej;

11) informowanie mieszkañców so³ectwa, w sposób zwycza-
jowo przyjêty, o wszystkich sprawach istotnych dla gminy
i so³ectwa;

12) uczestniczenie w naradach i spotkaniach so³tysów organi-
zowanych przez wójta;

13) wykonywanie innych zadañ z mocy ogólnie obowi¹zuj¹-
cych przepisów;

14) wspó³praca z organami gminy;

15) sporz¹dzanie informacji i sprawozdañ z dzia³alno�ci so³ec-
twa;

16) przedk³adanie zebraniu sprawozdania ze swej dzia³alno�ci;

17) prowadzenie dokumentacji so³ectwa obejmuj¹cej statut,
protokó³, i uchwa³y zebrañ oraz korespondencjê.

3. W przypadku, gdy przedmiot obrad zebrania dotyczy
bezpo�rednio so³tysa, obradami kieruje wójt lub osoba wy-
znaczona przez wójta.

§17. 1. Przewodniczenie obradom zebrania uprawnia do
decydowania o:

1) kolejno�ci zabierania g³osu przez poszczególnych mów-
ców;

2) udzielaniu g³osu poza kolejno�ci¹;

3) okre�laniu ilo�ci czasu przeznaczonego dla ka¿dego
z mówców;

4) odebraniu g³osu;

5) zamkniêciu dyskusji nad poszczególnymi punktami po-
rz¹dku obrad;

6) ¿¹daniu okre�lonego zachowania od uczestników zebra-
nia.

2. Przewodnicz¹cy zebrania nie mo¿e odmówiæ poddania
pod g³osowanie wniosku, je�li jego przedmiot odpowiada
przyjêtemu porz¹dkowi obrad.

§18. So³tysowi przys³uguje dieta oraz zwrot kosztów pod-
ró¿y s³u¿bowej na zasadach okre�lonych odrêbn¹ uchwal¹
rady.

§19. 1. Rada so³ecka sk³ada siê z 4 cz³onków i jest
organem wspomagaj¹cym so³tysa w zakresie wykonywania
jego funkcji.

2. Funkcji so³tysa nie ³¹czy siê z cz³onkostwem w radzie
so³eckiej.

3. Zebranie mo¿e powo³ywaæ komisje, okre�laj¹c zakres
ich dzia³ania.

§20. 1. So³tys zwo³uje posiedzenia rady so³eckiej i prze-
wodniczy jej obradom.

2. Posiedzenia rady so³eckiej zwo³ywane s¹ przez so³tysa
z w³asnej inicjatywy lub na wniosek co najmniej polowy
sk³adu rady so³eckiej.

3. Rada so³ecka jako organ opiniodawczo - doradczy
so³tysa wyra¿a swoje stanowisko w formie uchwa³, podejmo-
wanych zwyk³¹ wiêkszo�ci¹ g³osów przy obecno�ci co naj-
mniej po³owy sk³adu. W przypadku równej liczby g³osów
g³osowanie powtarza siê.

4. Do kompetencji rady so³eckiej nale¿y w szczególno�ci:

1) wspó³dzia³anie z so³tysem w zakresie opracowywania
projektów programów so³ectwa, planów dzia³añ, projek-
tów uchwa³ w sprawach bêd¹cych przedmiotem rozpatry-
wania przez zebranie;

2) organizowanie ró¿nych form pomocy s¹siedzkiej dla miesz-
kañców niepe³nosprawnych, dotkniêtych klêskami ¿ywio-
³owymi lub znajduj¹cych siê w trudnej sytuacji ¿yciowej;

3) inicjowanie dzia³añ spo³ecznie u¿ytecznych dla so³ectwa
i jego mieszkañców;

4) wspó³dzia³anie z organizacjami spo³ecznymi w celu wspól-
nej realizacji zadañ.
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5. Na zebraniach so³tys sk³ada informacjê o dzia³alno�ci
rady so³eckiej.

6. Rada so³ecka pe³ni swoje funkcje nieodp³atnie.

ROZDZIA£ IV

Zasady, tryb wyboru i odwo³ania so³tysa i rady so³eckiej

§21. 1. Kadencja organów so³ectwa trwa 4 lata i odpo-
wiada kadencji rady gminy, przy czym so³tys i rada so³ecka
wykonuj¹ swoje obowi¹zki do dnia wyboru nowego so³tysa
i rady so³eckiej.

2. Wybory so³tysa i rady so³eckiej na kolejn¹ kadencjê
zarz¹dza wójt w terminie miesi¹ca od rozpoczêcia kadencji.

3. Wybory so³tysa i rady so³eckiej odbywaj¹ siê w termi-
nie do trzech miesiêcy od rozpoczêcia kadencji wójta.

§22. 1. Zebranie, na którym ma byæ dokonany wybór
so³tysa i rady so³eckiej, zwo³uje okre�laj¹c miejsce, dzieñ
i godzinê oraz prowadzi do czasu wyboru przewodnicz¹cego,
so³tys poprzedniej kadencji.

2. W przypadku nie zwo³ania zebrania w trybie okre�lo-
nym w ust. 1 zebranie zwo³uje wójt.

§23. 1. Do dokonania wyboru so³tysa i rady so³eckiej
niezbêdny jest udzia³ w zebraniu co najmniej 1/5 uprawnio-
nych.

2. W przypadku braku quorum, o którym mowa w ust. 1
w pierwszym terminie, organ uprawniony do zwo³ania zebra-
nia wyznacza zebranie w drugim terminie, którego rozstrzy-
gniêcia s¹ wi¹¿¹ce bez wzglêdu na liczbê uprawnionych
bior¹cych w nim udzia³.

3. Zebranie w drugim terminie mo¿e siê odbyæ nie wcze-
�niej ni¿ po up³ywie 30 minut od terminu zwo³ania pierwszego
zebrania.

4. Liczbê uprawnionych, okre�la wójt na podstawie doku-
mentacji ewidencji ludno�ci.

5. Uprawnieni uczestnicy zebrania s¹ zobowi¹zani do
podpisania listy obecno�ci. Osoba, która odmówi podpisania
listy obecno�ci traci prawo do uczestniczenia w zebraniu.

§24. 1. So³tys oraz cz³onkowie rady so³eckiej wybierani
s¹ w g³osowaniu tajnym, bezpo�rednim, spo�ród nieograni-
czonej liczby kandydatów, przez sta³ych mieszkañców so³ec-
twa uprawnionych do g³osowania.

2. Wybory przeprowadza komisja skrutacyjna, wy³oniona
spo�ród uprawnionych uczestników zebrania, w liczbie co
najmniej trzech osób.

3. Cz³onkiem komisji skrutacyjnej nie mo¿e byæ osoba
kandyduj¹ca do organów so³ectwa.

4. Do zadañ komisji skrutacyjnej nale¿y:

1) przyjêcie zg³oszeñ kandydatów;

2) przygotowanie kart do g³osowania;

3) przeprowadzenie wyborów;

4) obliczenie g³osów;

5) sporz¹dzenie protoko³u z przebiegu wyborów oraz wyni-
ków g³osowania, który podpisuj¹ cz³onkowie komisji;

6) og³oszenie wyników wyborów.

5. Wybory przeprowadza siê na kartach do g³osowania
opatrzonych pieczêci¹ urzêdu gminy.

6. Na kartach do g³osowania nazwiska kandydatów
umieszcza siê w kolejno�ci alfabetycznej.

7. Na karcie do g³osowania uprawniony uczestnik g³oso-
wania wskazuje wybranego przez siebie kandydata przez
postawienie znaku �x� przy jego nazwisku z lewej strony.

8. W przypadku zg³oszenia jednego kandydata na so³ty-
sa, uprawniony uczestnik g³osowania wypowiada siê w spra-
wie wyboru, zakre�laj¹c obwódk¹ na karcie do g³osowania
odpowiednio wariant �tak� lub �nie�.

9. Protokó³ komisji skrutacyjnej powinien zawieraæ:

1) sk³ad komisji skrutacyjnej;

2) ilo�æ uprawnionych do g³osowania;

3) ilo�æ wyborców, którym wydano karty do g³osowania;

4) ilo�æ oddanych g³osów wa¿nych i niewa¿nych - z poda-
niem przyczyn;

5) ilo�æ g³osów wa¿nie oddanych na poszczególnych kandy-
datów;

6) stwierdzenie dokonanego lub niedokonanego wyboru.

10. Protokó³ wraz z kartami do g³osowania niezw³ocznie
przekazuje siê wójtowi.

§25. W pierwszej kolejno�ci nale¿y przeprowadziæ zg³o-
szenie kandydatów i g³osowanie dla dokonania wyboru so³-
tysa, w drugiej kolejno�ci - dla dokonania wyboru cz³onków
rady so³eckiej.

§26. 1. Czynne i bierne prawo wyborcze przys³uguje
ka¿demu mieszkañcowi so³ectwa stale zamieszkuj¹cemu na
jego terenie, który ukoñczy³ 18 lat najpó�niej w dniu wyborów.

2. Kandydaci musz¹ wyraziæ zgodê na kandydowanie,
ustnie do protoko³u lub pisemnie w razie swojej nieobecno-
�ci.

§27. 1. So³tysem zostaje ten kandydat, który w g³osowa-
niu otrzyma³ wiêcej ni¿ po³owê wa¿nie oddanych g³osów,
z zastrze¿eniem ust. 8.

2. Je¿eli ¿aden z kandydatów nie otrzyma³ wiêcej ni¿
po³owê wa¿nie oddanych g³osów - przeprowadza siê ponow-
ne g³osowanie. W ponownym g³osowaniu wyboru dokonuje
siê spo�ród dwóch kandydatów, którzy w pierwszym g³oso-
waniu otrzymali najwiêksz¹ liczbê wa¿nie oddanych g³osów.

3. Za wybranego w ponownym g³osowaniu uwa¿a siê
tego kandydata, który otrzyma³ wiêksz¹ liczbê wa¿nie odda-
nych g³osów.

4. W przypadku, gdy w ponownym g³osowaniu kandyda-
ci otrzymaj¹ równ¹ liczbê g³osów - o wyborze rozstrzyga
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komisja skrutacyjna przeprowadzaj¹c losowanie w obecno�ci
uczestników zebrania.

5. Cz³onkami rady so³eckiej zostaj¹ wybrani kandydaci,
którzy otrzymali najwiêksz¹ liczbê wa¿nie oddanych g³osów
za wyborem.

6. W przypadku równej liczby g³osów przeprowadza siê
ponowne g³osowanie pomiêdzy kandydatami, którzy otrzy-
mali tê sam¹ liczbê g³osów. Ponownego g³osowania nie
przeprowadza siê, je¿eli ilo�æ kandydatów z najwiêksz¹ równ¹
liczb¹ g³osów nie jest wiêksza ni¿ liczba wybieranych cz³on-
ków rady so³eckiej.

7. W przypadku zg³oszenia jednego kandydata na so³tysa
lub liczby kandydatów na cz³onków rady so³eckiej równej
liczbie ustalonego sk³adu rady so³eckiej, wybór jest skuteczny
przy uzyskaniu zwyk³ej wiêkszo�ci wa¿nie oddanych g³osów
za wyborem. W przeciwnym razie nale¿y dokonaæ zg³oszenia
nowych kandydatów i wybory powtórzyæ.

8. Protesty wyborcze przeciwko wa¿no�ci wyborów, z³o-
¿one na pi�mie w ci¹gu 14 dni od dnia wyborów rozpatruje
i rozstrzyga wójt.

9. W razie stwierdzenia ra¿¹cych uchybieñ, które mog³y
mieæ wp³yw na wyniki wyborów, wójt wybory uniewa¿nia
i zarz¹dza ponowne w ci¹gu 14 dni od daty uniewa¿nienia.

§28. 1. Odwo³anie ze stanowiska so³tysa lub cz³onka
rady so³eckiej nastêpuje wskutek:

1) pisemnego zrzeczenia siê funkcji;

2) utraty prawa wybieralno�ci lub braku tego prawa w dniu
wyborów;

3) prawomocnego skazuj¹cego wyroku s¹du. orzeczonego
za przestêpstwo umy�lne;

4) �mierci.

2. Odwo³anie ze stanowiska so³tysa lub cz³onka rady
so³eckiej mo¿e nast¹piæ z powodu:

1) nie wykonywania swoich obowi¹zków;

2) naruszania postanowieñ statutu i uchwal zebrania;

3) dopuszczenia siê czynu dyskwalifikuj¹cego w opinii �rodo-
wiska;

4) utraty w inny sposób zaufania mieszkañców so³ectwa.

3. Wniosek o zwo³anie zebrania, na którym ma byæ
rozpatrywane odwo³anie so³tysa lub cz³onka rady so³eckiej,
w przypadku o którym mowa w ust. 2. musi byæ podpisany
przez 20% uprawnionych mieszkañców so³ectwa.

4. Wniosek o odwo³anie musi zwieraæ uzasadnienie.

5. Zebranie w sprawie odwo³ania, w przypadkach okre-
�lonych w ust. 1 i 2 ze stanowiska:

1) so³tysa - zwo³uje wójt;

2) cz³onka rady so³eckiej - zwo³uje so³tys.

6. Zwo³anie zebrania w sprawie odwo³ania nastêpuje
w ci¹gu 30 dni od dnia zaistnienia przyczyn, o których mowa
w ust. 1 lub od dnia z³o¿enia wniosku.

7. Odwo³anie z zajmowanej funkcji odbywa siê w tym
samym trybie co wybór.

8. W przypadku, o którym mowa w ust. 3. odwo³anie
nastêpuje po wys³uchaniu zainteresowanego.

9. Kolejny wniosek o odwo³anie so³tysa mo¿na z³o¿yæ nie
wcze�niej ni¿ po up³ywie sze�ciu miesiêcy od poprzedniego
g³osowania w sprawie odwo³ania.

§29. 1. W celu przeprowadzenia wyborów uzupe³niaj¹-
cych, w przypadku zwolnienia w trakcie kadencji stanowisk:

1) so³tysa - zebranie, nie pó�niej ni¿ w terminie dwóch
miesiêcy po zaprzestaniu pe³nienia funkcji przez dotych-
czasowego so³tysa, zwo³uje wójt;

2) cz³onka rady so³eckiej - zebranie, nie pó�niej ni¿ w terminie
miesi¹ca po zaprzestaniu pe³nienia funkcji przez dotych-
czasowego cz³onka rady so³eckiej, zwo³uje so³tys.

ROZDZIA£ V

Gospodarka finansowa

§30. �rodki finansowe so³ectwa stanowi¹:

1) dochody pochodz¹ce z zarz¹dzania wydzielonym mieniem
komunalnym:

2) �rodki pochodz¹ce z darowizn oraz innych �wiadczeñ na
rzecz so³ectwa:

3) inne dochody przewidziane przepisami prawa.

§31. 1. So³ectwo prowadzi gospodarkê finansow¹ w ra-
mach bud¿etu gminy.

2. �rodki finansowe so³ectwa mog¹ byæ przeznaczone na
realizacjê zadañ o charakterze u¿yteczno�ci publicznej.

3. Wydatki nie mog¹ przekroczyæ kwot limitów okre�lo-
nych w bud¿ecie i powinny byæ realizowane w sposób celowy
i oszczêdny.

4. �rodki bud¿etowe so³ectwa, okre�lone w §30 pkt 2 i 3,
mog¹ byæ gromadzone na rachunku bankowym so³ectwa
i przeznaczane na cele okre�lone przez zebranie wiejskie.

5. Do dysponowania �rodkami finansowymi zgromadzo-
nymi na rachunku bankowym so³ectwa upowa¿niony jest
so³tys i wskazany przez zebranie wiejskie cz³onek rady so³ec-
kiej.

§32. 1. Gospodarkê finansow¹ so³ectwa prowadzi so³tys,
zgodnie z uchwa³ami zebrania wiejskiego i po zasiêgniêciu
opinii rady so³eckiej.

2. So³tys raz w roku sk³ada sprawozdanie zebraniu wiej-
skiemu z wykonania wydatków finansowych.

3. W celu kontroli gospodarki finansowej so³ectwa zebra-
nie wiejskie mo¿e powo³aæ komisjê rewizyjn¹.

1) Wybór komisji rewizyjnej na now¹ kadencjê odbywa siê
na zebraniu wiejskim w (g³osowaniu jawnym),

2) komisja rewizyjna sk³ada siê z trzech osób,

Poz. 2033



� 9748 �
Dziennik Urzêdowy
Województwa Wielkopolskiego Nr 101

3) Przewodnicz¹cego komisji rewizyjnej Komisja wybiera ze
swego grona,

4) Cz³onkowie komisji rewizyjnej nie mog¹ byæ jednocze�nie
cz³onkami rady so³eckiej.

4. Komisja, o której mowa w ust. 3. w ramach realizacji
swych zadañ jest upowa¿niona do:

1) ¿¹dania wyja�nieñ;

2) przegl¹dania dokumentów;

3) przeprowadzania oglêdzin.

ROZDZIA£ VI

Zakres zadañ przekazywanych
przez gminê oraz sposób ich realizacji

§33. So³ectwo korzysta z przekazanego mienia komunal-
nego oraz rozporz¹dza dochodami z tego tytu³u.

§34. Przekazanie mienia so³ectwu nastêpuje na zasadach
okre�lonych w drodze odrêbnej uchwa³y rady.

§35. 1. Zakres korzystania z mienia obejmuje korzystanie
z niego w ramach zwyk³ego zarz¹du.

2. Przez zakres zwyk³ego zarz¹du rozumie siê:

1) utrzymywanie przekazanego mienia w stanie nie pogor-
szonym poprzez dokonywanie niezbêdnych napraw, kon-
serwacji i remontów;

2) za³atwianie bie¿¹cych spraw zwi¹zanych z eksploatacj¹
mienia;

3) prowadzenie dzia³alno�ci z wykorzystaniem mienia
w zakresie nie wykraczaj¹cym poza zadania o charakterze
u¿yteczno�ci publicznej;

4) wynajmowanie przekazanego mienia na potrzeby imprez
okoliczno�ciowych, sportowych, festynów, konkursów itp.

§36. Zmiana sposobu korzystania z mienia wymaga zgo-
dy rady.

ROZDZIA£ VII

Nadzór nad dzia³alno�ci¹

§37. Nadzór nad dzia³alno�ci¹ so³ectwa sprawowany jest
na podstawie kryterium zgodno�ci z prawem, celowo�ci,
rzetelno�ci i gospodarno�ci.

§38. Nadzór sprawuj¹: rada - za po�rednictwem swych
komisji, szczególnie Komisji Rewizyjnej oraz wójt.

§39. 1. Organy nadzoru maj¹ prawo ¿¹dania niezbêd-
nych informacji, sprawozdañ, danych i wyja�nieñ dotycz¹-
cych dzia³alno�ci finansowej i statutowej so³ectwa, przepro-
wadzania kontroli oraz uczestnictwa w posiedzeniach jego
organów.

2. So³ectwo podlega kontroli Komisji Rewizyjnej co naj-
mniej jeden raz w ci¹gu kadencji rady.

3. Podczas kontroli obecny jest so³tys. Mog¹ w niej tak¿e
uczestniczyæ cz³onkowie rady so³eckiej.

§40. 1. Wójt mo¿e zawiesiæ w czynno�ciach so³tysa do
czasu rozpatrzenia sprawy przez zebranie, je¿eli narusza prze-
pisy prawa, nie wywi¹zuje siê ze swoich obowi¹zków.

2. W przypadku zawieszenia w czynno�ciach so³tysa,
zebranie zwo³uje wójt.

§41. 1. So³tys zobowi¹zany jest do przed³o¿enia wójtowi
uchwal zebrania w ci¹gu 7 dni od daty ich podjêcia.

2. Uchwa³y zebrania sprzeczne z prawem s¹ niewa¿ne.

3. O niewa¿no�ci uchwal orzeka wójt i zawiadamia o tym
radê.

§42. 1. Uchwa³a zebrania nie odpowiadaj¹ca wymogom
celowo�ci, gospodarno�ci, rzetelno�ci mo¿e byæ uchylona
przez wójta.

2. W przypadkach, okre�lonych w ust. 1, wójt mo¿e
wstrzymaæ wykonanie uchwa³y zebrania i za¿¹daæ ponowne-
go rozpatrzenia sprawy stanowi¹cej przedmiot jej regulacji,
wskazuj¹c zaistnia³e uchybienia oraz termin za³atwienia spra-
wy.

ROZDZIA£ VIII

Postanowienia koñcowe

§43. 1. Zmiana statutu nastêpuje w trybie jego uchwale-
nia.

2. Sprawy sporne na tle interpretacji statutu rozstrzyga
wójt.

3. W sprawach nie uregulowanych w statucie maj¹ zasto-
sowanie przepisy statutu gminy i obowi¹zuj¹cych ustaw.
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ROZDZIA£ I

Postanowienia ogólne

§1. So³ectwo �mi³owo stanowi jednostkê pomocnicz¹
Gminy Kaczory.

§2. Terenem dzia³ania so³ectwa jest wie� �mi³owo.

§3. Siedzib¹ organów so³ectwa jest wie� �mi³owo.

§4. Organy so³ectwa dzia³aj¹ zgodnie z przepisami prawa,
a w szczególno�ci:

1) ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorz¹dzie gminnym,

2) statutu Gminy Kaczory,

3) przepisami niniejszego statutu.

§5. Przez u¿yte w statucie pojêcia nale¿y rozumieæ:

1) gmina - Gminê Kaczory,

2) so³ectwo - jednostkê pomocnicz¹ okre�lon¹ w §1 statutu,

3) zebranie wiejskie - organ uchwa³odawczy so³ectwa,

4) so³tys - organ wykonawczy so³ectwa,

5) statut - statut so³ectwa,

6) rada - Radê Gminy Kaczory,

7) wójt - Wójta Gminy Kaczory.

8) urz¹d - Urz¹d Gminy Kaczory.

ROZDZIA£ II

Zakres dzia³ania

§6. Do zakresu dzia³ania so³ectwa nale¿¹ wszystkie spra-
wy publiczne o znaczeniu lokalnym, nie zastrze¿one ustawami
oraz statutem gminy na rzecz innych podmiotów, a w szcze-
gólno�ci:

1) konsultowanie, na wniosek organów gminy, spraw pod-
legaj¹cych regulacji w drodze aktów prawa miejscowego;

2) opiniowanie projektów uchwa³ rady w sprawach o podsta-
wowym znaczeniu dla mieszkañców so³ectwa, jak równie¿
w innych sprawach, w jakich o opiniê wyst¹pi³a rada;

3) wystêpowanie do rady o rozpatrzenie spraw publicznych
so³ectwa lub jego czê�ci, których za³atwienie wykracza
poza mo¿liwo�ci so³ectwa;

4) wspó³dzia³anie z w³a�ciwymi organami w zakresie pomo-
cy spo³ecznej, o�wiaty, kultury, kultury fizycznej, porz¹dku
publicznego i ochrony przeciwpo¿arowej;

Za³¹cznik Nr 11
do Uchwa³y Nr XIV/79/2004

Rady Gminy Kaczory
z dnia 13 maja 2004 r.

STATUT SO£ECTWA �MI£OWO

5) zarz¹dzanie wydzielonym mieniem komunalnym w celu
jego w³a�ciwego wykorzystania i dysponowanie dochoda-
mi z tego tytu³u;

6) organizowanie prac spo³ecznie u¿ytecznych;

7) dbanie o stan �rodowiska naturalnego, przeprowadzanie
akcji i konkursów maj¹cych na celu poprawê stanu sani-
tarnego, porz¹dku i estetyki wsi;

8) kszta³towanie zasad wspó³¿ycia spo³ecznego;

9) organizowanie pomocy s¹siedzkiej;

10) wspó³dzia³anie z s¹siednimi so³ectwami.

ROZDZIA£ III

Organy

§7. 1. Organami so³ectwa s¹:

1) zebranie wiejskie, zwane dalej �zebraniem�;

2) so³tys.

§8. 1. Zebranie podejmuje rozstrzygniêcia w formie
uchwa³, w drodze g³osowania.

2. Podjêcie uchwa³y zebrania odnotowuje siê w protoko-
le z zebrania.

§9. 1. Prawo do udzia³u w zebraniu maj¹ mieszkañcy
so³ectwa stale zamieszkuj¹cy na jego terenie i posiadaj¹cy
czynne prawo wyborcze, zwani dalej �uprawnionymi�.

2. W przypadku, gdy przewodnicz¹cy zebrania powe�mie
w¹tpliwo�æ - czy dana osoba przyby³a na zebranie - jest
uprawniona do brania w nim udzia³u, mo¿e za¿¹daæ okazania
dokumentu stwierdzaj¹cego to¿samo�æ lub udzielenia ust-
nych wyja�nieñ.

3. Uprawnionym do udzia³u w zebraniu przys³uguj¹ na-
stêpuj¹ce prawa:

1) inicjatywy uchwa³odawczej;

2) udzia³u w dyskusji w sprawach objêtych porz¹dkiem ob-
rad;

3) udzia³u w g³osowaniach;

4) zg³aszania kandydatów i kandydowania na stanowiska
w wybieralnych organach so³ectwa.

§10. Do zadañ zebrania nale¿y w szczególno�ci:

1) wybór i odwo³anie so³tysa i rady so³eckiej lub poszczegól-
nych jej cz³onków;

2) inicjowanie wspólnych przedsiêwziêæ na rzecz spo³eczno-
�ci wiejskiej;
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3) decydowanie o sposobie korzystania z mienia gminnego
bêd¹cego w u¿ytkowaniu so³ectwa;

4) podejmowanie wspólnych przedsiêwziêæ z innymi so³ec-
twami;

5) wspó³dzia³anie z organizacjami samorz¹dowymi, stowa-
rzyszeniami bran¿owymi rolników oraz innymi organiza-
cjami i instytucjami prowadz¹cymi dzia³alno�æ na wsi;

6) wystêpowanie z inicjatyw¹ uchwa³odawcz¹ do rady we
wszystkich sprawach dotycz¹cych spo³eczno�ci lokalnej;

7) wyra¿anie opinii w sprawach dotycz¹cych so³ectwa podej-
mowanych przez radê i wójta, a w szczególno�ci w zakre-
sie:

a) zmiany granic i zniesienia so³ectwa,

b) planu przestrzennego zagospodarowania,

c) przepisów prawa miejscowego dotycz¹cych so³ectwa,

d) czê�ci bud¿etu dotycz¹cej so³ectwa;

8) przyjmowanie rocznych sprawozdañ z dzia³alno�ci mery-
torycznej i finansowej prowadzonej przez so³tysa;

9) uchwalanie so³eckich programów dzia³ania.

§11. 1. Zebranie zwo³uje so³tys z w³asnej inicjatywy, na
wniosek co najmniej 1/5 uprawnionych lub wójta.

2. Zebranie zwo³uje wójt w przypadku, gdy so³tys
w terminie 7 dni nie zwo³a zebrania na wniosek uprawnionych
mieszkañców.

3. Zawiadomienie o zwo³aniu zebrania powinno zawieraæ
w szczególno�ci:

1) informacjê na czyj wniosek zebranie jest organizowane;

2) okre�lenie daty, godziny i miejsca zebrania;

3) podanie proponowanego porz¹dku obrad;

4) przedmiot proponowanych do podjêcia uchwa³.

4. Zebranie odbywa siê w miarê potrzeb, jednak co
najmniej raz w roku.

§12. 1. Zebranie otwiera so³tys.

2. Obradom zebrania przewodniczy osoba wybrana przez
zebranie.

3. Porz¹dek obrad ustala zebranie na podstawie projektu
przed³o¿onego przez so³tysa lub wójta.

4. W celu udzielenia so³tysowi sta³ej pomocy w przygo-
towywaniu materia³ów i organizacji zebrañ oraz protoko³owa-
nia zebrañ, wójt wyznacza pracownika urzêdu do kontaktów
z so³ectwem.

5. So³tys ka¿dorazowo obowi¹zany jest powiadomiæ wójta
o planowanym terminie zebrania co najmniej na 7 dni przed
terminem jego zwo³ania.

§13. 1. Zebranie jest wa¿ne, gdy mieszkañcy zawiado-
mieni zostali w sposób zwyczajowo przyjêty w so³ectwie, co
najmniej 7 dni przed wyznaczonym terminem (chyba, ¿e cel
zwo³ania zebrania uzasadnia przyjêcie krótszego terminu
i bierze w nim udzia³ co najmniej 5% uprawnionych).

§14. 1. Uchwa³y zebrania zapadaj¹ zwyk³¹ wiêkszo�ci¹
g³osów w g³osowaniu jawnym.

2. W przypadku równej liczby g³osów rozstrzyga glos
przewodnicz¹cego zebrania.

3. Zebranie mo¿e postanowiæ o tajno�ci g³osowania.

4. G³osowanie tajne przeprowadza komisja skrutacyjna,
o której mowa w §24 ust. 1.

5. Z przeprowadzonego g³osowania tajnego komisja skru-
tacyjna sporz¹dza protokó³ zawieraj¹cy wyniki g³osowania.

6. Tre�æ protoko³u podaje siê do wiadomo�ci uczestni-
ków zebrania bezpo�rednio po jego sporz¹dzeniu.

7. So³tys og³asza uchwa³y przez rozplakatowanie na tabli-
cach og³oszeñ lub w miejscach zwyczajowo przyjêtych
w so³ectwie.

§15. 1. Z ka¿dego zebrania sporz¹dza siê protokó³, który
powinien zawieraæ:

1) datê, miejsce, godzinê zebrania,

2) liczbê mieszkañców bior¹cych udzia³ w zebraniu,

3) nazwiska osób zaproszonych na zebranie ze wskazaniem
ich stanowisk,

4) zatwierdzony porz¹dek obrad,

5) przebieg obrad, a w szczególno�ci: streszczenie przemó-
wieñ i dyskusji, tre�æ zg³oszonych wniosków, wyniki g³o-
sowañ,

6) podpis przewodnicz¹cego zebrania i protokolanta.

2. Do protoko³u za³¹cza siê:

1) listê osób obecnych na zebraniu;

2) inne wskazane w protokole za³¹czniki.

3. W sprawach poddawanych pod g³osowanie w proto-
kole powinien byæ ujêty zapis, jak¹ ilo�æ g³osów oddano �za�
i �przeciw� oraz �wstrzymuj¹cych siê�.

4. Protoko³y numeruje siê cyframi rzymskimi, a uchwa³y
arabskimi. Now¹ numeracjê zaczyna siê z pocz¹tkiem ka¿de-
go roku kalendarzowego.

5. Ka¿dy mieszkaniec so³ectwa ma prawo wgl¹du do
protoko³u, robienia z niego notatek lub wyci¹gów.

§16. 1. W czasie niemo¿no�ci pe³nienia urzêdu przez
so³tysa, spowodowanej chorob¹, d³u¿szym wyjazdem lub
innymi przemijaj¹cymi okoliczno�ciami, w okresie nie prze-
kraczaj¹cym 3 miesiêcy, obowi¹zki so³tysa wykonuje wyzna-
czony przez niego cz³onek rady so³eckiej.

2. Do zadañ so³tysa nale¿y w szczególno�ci:

1) przygotowywanie i zwo³ywanie zebrañ;

2) zwo³ywanie i przygotowywanie posiedzeñ rady so³eckiej
oraz kierowanie jej prac¹;

3) przygotowywanie na zebrania projektów rozstrzygniêæ
i opinii w sprawach nale¿¹cych do kompetencji so³ectwa;

4) wykonywanie uchwa³ zebrania;
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5) gospodarowanie maj¹tkiem so³ectwa;

6) organizowanie spotkañ z radnymi i komisjami rady;

7) reprezentowanie so³ectwa na zewn¹trz;

8) wystêpowanie z wnioskami dotycz¹cymi potrzeb so³ectwa
i jego mieszkañców oraz prowadzenie dzia³alno�ci inter-
wencyjnej w tym zakresie z upowa¿nienia zebrania;

9) wykonywanie powierzonych mu przepisami prawa zadañ
z zakresu administracji publicznej;

10) organizowanie i koordynowanie przedsiêwziêæ i inicjatyw
spo³ecznych maj¹cych na celu poprawê warunków ¿ycia
spo³eczno�ci so³eckiej;

11) informowanie mieszkañców so³ectwa, w sposób zwycza-
jowo przyjêty, o wszystkich sprawach istotnych dla gminy
i so³ectwa;

12) uczestniczenie w naradach i spotkaniach so³tysów organi-
zowanych przez wójta;

13) wykonywanie innych zadañ z mocy ogólnie obowi¹zuj¹-
cych przepisów;

14) wspó³praca z organami gminy;

15) sporz¹dzanie informacji i sprawozdañ z dzia³alno�ci so³ec-
twa;

16) przedk³adanie zebraniu sprawozdania ze swej dzia³alno�ci;

17) prowadzenie dokumentacji so³ectwa obejmuj¹cej statut,
protokó³, i uchwa³y zebrañ oraz korespondencjê.

3. W przypadku, gdy przedmiot obrad zebrania dotyczy
bezpo�rednio so³tysa, obradami kieruje wójt lub osoba wy-
znaczona przez wójta.

§17. 1. Przewodniczenie obradom zebrania uprawnia do
decydowania o:

1) kolejno�ci zabierania g³osu przez poszczególnych mów-
ców;

2) udzielaniu g³osu poza kolejno�ci¹;

3) okre�laniu ilo�ci czasu przeznaczonego dla ka¿dego
z mówców;

4) odebraniu g³osu;

5) zamkniêciu dyskusji nad poszczególnymi punktami po-
rz¹dku obrad;

6) ¿¹daniu okre�lonego zachowania od uczestników zebra-
nia.

2. Przewodnicz¹cy zebrania nie mo¿e odmówiæ poddania
pod g³osowanie wniosku, je�li jego przedmiot odpowiada
przyjêtemu porz¹dkowi obrad.

§18. So³tysowi przys³uguje dieta oraz zwrot kosztów pod-
ró¿y s³u¿bowej na zasadach okre�lonych odrêbn¹ uchwal¹
rady.

§19. 1. Rada so³ecka sk³ada siê z 10 cz³onków i jest
organem wspomagaj¹cym so³tysa w zakresie wykonywania
jego funkcji.

2. Funkcji so³tysa nie ³¹czy siê z cz³onkostwem w radzie
so³eckiej.

3. Zebranie mo¿e powo³ywaæ komisje, okre�laj¹c zakres
ich dzia³ania.

§20. 1. So³tys zwo³uje posiedzenia rady so³eckiej i prze-
wodniczy jej obradom.

2. Posiedzenia rady so³eckiej zwo³ywane s¹ przez so³tysa
z w³asnej inicjatywy lub na wniosek co najmniej polowy
sk³adu rady so³eckiej.

3. Rada so³ecka jako organ opiniodawczo - doradczy
so³tysa wyra¿a swoje stanowisko w formie uchwa³, podejmo-
wanych zwyk³¹ wiêkszo�ci¹ g³osów przy obecno�ci co naj-
mniej po³owy sk³adu. W przypadku równej liczby g³osów
g³osowanie powtarza siê.

4. Do kompetencji rady so³eckiej nale¿y w szczególno�ci:

1) wspó³dzia³anie z so³tysem w zakresie opracowywania
projektów programów so³ectwa, planów dzia³añ, projek-
tów uchwa³ w sprawach bêd¹cych przedmiotem rozpatry-
wania przez zebranie;

2) organizowanie ró¿nych form pomocy s¹siedzkiej dla miesz-
kañców niepe³nosprawnych, dotkniêtych klêskami ¿ywio-
³owymi lub znajduj¹cych siê w trudnej sytuacji ¿yciowej;

3) inicjowanie dzia³añ spo³ecznie u¿ytecznych dla so³ectwa
i jego mieszkañców;

4) wspó³dzia³anie z organizacjami spo³ecznymi w celu wspól-
nej realizacji zadañ.

5. Na zebraniach so³tys sk³ada informacjê o dzia³alno�ci
rady so³eckiej.

6. Rada so³ecka pe³ni swoje funkcje nieodp³atnie.

ROZDZIA£ IV

Zasady, tryb wyboru i odwo³ania so³tysa i rady so³eckiej

§21. 1. Kadencja organów so³ectwa trwa 4 lata i odpo-
wiada kadencji rady gminy, przy czym so³tys i rada so³ecka
wykonuj¹ swoje obowi¹zki do dnia wyboru nowego so³tysa
i rady so³eckiej.

2. Wybory so³tysa i rady so³eckiej na kolejn¹ kadencjê
zarz¹dza wójt w terminie miesi¹ca od rozpoczêcia kadencji.

3. Wybory so³tysa i rady so³eckiej odbywaj¹ siê w termi-
nie do trzech miesiêcy od rozpoczêcia kadencji wójta.

§22. 1. Zebranie, na którym ma byæ dokonany wybór
so³tysa i rady so³eckiej, zwo³uje okre�laj¹c miejsce, dzieñ
i godzinê oraz prowadzi do czasu wyboru przewodnicz¹cego,
so³tys poprzedniej kadencji.

2. W przypadku nie zwo³ania zebrania w trybie okre�lo-
nym w ust. 1 zebranie zwo³uje wójt.

§23. 1. Do dokonania wyboru so³tysa i rady so³eckiej
niezbêdny jest udzia³ w zebraniu co najmniej 1/5 uprawnio-
nych.
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2. W przypadku braku quorum, o którym mowa w ust. 1
w pierwszym terminie, organ uprawniony do zwo³ania zebra-
nia wyznacza zebranie w drugim terminie, którego rozstrzy-
gniêcia s¹ wi¹¿¹ce bez wzglêdu na liczbê uprawnionych
bior¹cych w nim udzia³.

3. Zebranie w drugim terminie mo¿e siê odbyæ nie wcze-
�niej ni¿ po up³ywie 30 minut od terminu zwo³ania pierwszego
zebrania.

4. Liczbê uprawnionych, okre�la wójt na podstawie doku-
mentacji ewidencji ludno�ci.

5. Uprawnieni uczestnicy zebrania s¹ zobowi¹zani do
podpisania listy obecno�ci. Osoba, która odmówi podpisania
listy obecno�ci traci prawo do uczestniczenia w zebraniu.

§24. 1. So³tys oraz cz³onkowie rady so³eckiej wybierani
s¹ w g³osowaniu tajnym, bezpo�rednim, spo�ród nieograni-
czonej liczby kandydatów, przez sta³ych mieszkañców so³ec-
twa uprawnionych do g³osowania.

2. Wybory przeprowadza komisja skrutacyjna, wy³oniona
spo�ród uprawnionych uczestników zebrania, w liczbie co
najmniej trzech osób.

3. Cz³onkiem komisji skrutacyjnej nie mo¿e byæ osoba
kandyduj¹ca do organów so³ectwa.

4. Do zadañ komisji skrutacyjnej nale¿y:

1) przyjêcie zg³oszeñ kandydatów;

2) przygotowanie kart do g³osowania;

3) przeprowadzenie wyborów;

4) obliczenie g³osów;

5) sporz¹dzenie protoko³u z przebiegu wyborów oraz wyni-
ków g³osowania, który podpisuj¹ cz³onkowie komisji;

6) og³oszenie wyników wyborów.

5. Wybory przeprowadza siê na kartach do g³osowania
opatrzonych pieczêci¹ urzêdu gminy.

6. Na kartach do g³osowania nazwiska kandydatów
umieszcza siê w kolejno�ci alfabetycznej.

7. Na karcie do g³osowania uprawniony uczestnik g³oso-
wania wskazuje wybranego przez siebie kandydata przez
postawienie znaku �x� przy jego nazwisku z lewej strony.

8. W przypadku zg³oszenia jednego kandydata na so³ty-
sa, uprawniony uczestnik g³osowania wypowiada siê w spra-
wie wyboru, zakre�laj¹c obwódk¹ na karcie do g³osowania
odpowiednio wariant �tak� lub �nie�.

9. Protokó³ komisji skrutacyjnej powinien zawieraæ:

1) sk³ad komisji skrutacyjnej;

2) ilo�æ uprawnionych do g³osowania;

3) ilo�æ wyborców, którym wydano karty do g³osowania;

4) ilo�æ oddanych g³osów wa¿nych i niewa¿nych - z poda-
niem przyczyn;

5) ilo�æ g³osów wa¿nie oddanych na poszczególnych kandy-
datów;

6) stwierdzenie dokonanego lub niedokonanego wyboru.

10. Protokó³ wraz z kartami do g³osowania niezw³ocznie
przekazuje siê wójtowi.

§25. W pierwszej kolejno�ci nale¿y przeprowadziæ zg³o-
szenie kandydatów i g³osowanie dla dokonania wyboru so³-
tysa, w drugiej kolejno�ci - dla dokonania wyboru cz³onków
rady so³eckiej.

§26. 1. Czynne i bierne prawo wyborcze przys³uguje
ka¿demu mieszkañcowi so³ectwa stale zamieszkuj¹cemu na
jego terenie, który ukoñczy³ 18 lat najpó�niej w dniu wyborów.

2. Kandydaci musz¹ wyraziæ zgodê na kandydowanie,
ustnie do protoko³u lub pisemnie w razie swojej nieobecno-
�ci.

§27. 1. So³tysem zostaje ten kandydat, który w g³osowa-
niu otrzyma³ wiêcej ni¿ po³owê wa¿nie oddanych g³osów,
z zastrze¿eniem ust. 8.

2. Je¿eli ¿aden z kandydatów nie otrzyma³ wiêcej ni¿
po³owê wa¿nie oddanych g³osów - przeprowadza siê ponow-
ne g³osowanie. W ponownym g³osowaniu wyboru dokonuje
siê spo�ród dwóch kandydatów, którzy w pierwszym g³oso-
waniu otrzymali najwiêksz¹ liczbê wa¿nie oddanych g³osów.

3. Za wybranego w ponownym g³osowaniu uwa¿a siê
tego kandydata, który otrzyma³ wiêksz¹ liczbê wa¿nie odda-
nych g³osów.

4. W przypadku, gdy w ponownym g³osowaniu kandyda-
ci otrzymaj¹ równ¹ liczbê g³osów - o wyborze rozstrzyga
komisja skrutacyjna przeprowadzaj¹c losowanie w obecno�ci
uczestników zebrania.

5. Cz³onkami rady so³eckiej zostaj¹ wybrani kandydaci,
którzy otrzymali najwiêksz¹ liczbê wa¿nie oddanych g³osów
za wyborem.

6. W przypadku równej liczby g³osów przeprowadza siê
ponowne g³osowanie pomiêdzy kandydatami, którzy otrzy-
mali tê sam¹ liczbê g³osów. Ponownego g³osowania nie
przeprowadza siê, je¿eli ilo�æ kandydatów z najwiêksz¹ równ¹
liczb¹ g³osów nie jest wiêksza ni¿ liczba wybieranych cz³on-
ków rady so³eckiej.

7. W przypadku zg³oszenia jednego kandydata na so³tysa
lub liczby kandydatów na cz³onków rady so³eckiej równej
liczbie ustalonego sk³adu rady so³eckiej, wybór jest skuteczny
przy uzyskaniu zwyk³ej wiêkszo�ci wa¿nie oddanych g³osów
za wyborem. W przeciwnym razie nale¿y dokonaæ zg³oszenia
nowych kandydatów i wybory powtórzyæ.

8. Protesty wyborcze przeciwko wa¿no�ci wyborów, z³o-
¿one na pi�mie w ci¹gu 14 dni od dnia wyborów rozpatruje
i rozstrzyga wójt.

9. W razie stwierdzenia ra¿¹cych uchybieñ, które mog³y
mieæ wp³yw na wyniki wyborów, wójt wybory uniewa¿nia
i zarz¹dza ponowne w ci¹gu 14 dni od daty uniewa¿nienia.

§28. 1. Odwo³anie ze stanowiska so³tysa lub cz³onka
rady so³eckiej nastêpuje wskutek:

1) pisemnego zrzeczenia siê funkcji;
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2) utraty prawa wybieralno�ci lub braku tego prawa w dniu
wyborów;

3) prawomocnego skazuj¹cego wyroku s¹du. orzeczonego
za przestêpstwo umy�lne;

4) �mierci.

2. Odwo³anie ze stanowiska so³tysa lub cz³onka rady
so³eckiej mo¿e nast¹piæ z powodu:

1) nie wykonywania swoich obowi¹zków;

2) naruszania postanowieñ statutu i uchwal zebrania;

3) dopuszczenia siê czynu dyskwalifikuj¹cego w opinii �rodo-
wiska;

4) utraty w inny sposób zaufania mieszkañców so³ectwa.

3. Wniosek o zwo³anie zebrania, na którym ma byæ
rozpatrywane odwo³anie so³tysa lub cz³onka rady so³eckiej,
w przypadku o którym mowa w ust. 2. musi byæ podpisany
przez 20% uprawnionych mieszkañców so³ectwa.

4. Wniosek o odwo³anie musi zwieraæ uzasadnienie.

5. Zebranie w sprawie odwo³ania, w przypadkach okre-
�lonych w ust. 1 i 2 ze stanowiska:

1) so³tysa - zwo³uje wójt;

2) cz³onka rady so³eckiej - zwo³uje so³tys.

6. Zwo³anie zebrania w sprawie odwo³ania nastêpuje
w ci¹gu 30 dni od dnia zaistnienia przyczyn, o których mowa
w ust. 1 lub od dnia z³o¿enia wniosku.

7. Odwo³anie z zajmowanej funkcji odbywa siê w tym
samym trybie co wybór.

8. W przypadku, o którym mowa w ust. 3. odwo³anie
nastêpuje po wys³uchaniu zainteresowanego.

9. Kolejny wniosek o odwo³anie so³tysa mo¿na z³o¿yæ nie
wcze�niej ni¿ po up³ywie sze�ciu miesiêcy od poprzedniego
g³osowania w sprawie odwo³ania.

§29. 1. W celu przeprowadzenia wyborów uzupe³niaj¹-
cych, w przypadku zwolnienia w trakcie kadencji stanowisk:

1) so³tysa - zebranie, nie pó�niej ni¿ w terminie dwóch
miesiêcy po zaprzestaniu pe³nienia funkcji przez dotych-
czasowego so³tysa, zwo³uje wójt;

2) cz³onka rady so³eckiej - zebranie, nie pó�niej ni¿ w terminie
miesi¹ca po zaprzestaniu pe³nienia funkcji przez dotych-
czasowego cz³onka rady so³eckiej, zwo³uje so³tys.

ROZDZIA£ V

Gospodarka finansowa

§30. �rodki finansowe so³ectwa stanowi¹:

1) dochody pochodz¹ce z zarz¹dzania wydzielonym mieniem
komunalnym:

2) �rodki pochodz¹ce z darowizn oraz innych �wiadczeñ na
rzecz so³ectwa:

3) inne dochody przewidziane przepisami prawa.

§31. 1. So³ectwo prowadzi gospodarkê finansow¹ w ra-
mach bud¿etu gminy.

2. �rodki finansowe so³ectwa mog¹ byæ przeznaczone na
realizacjê zadañ o charakterze u¿yteczno�ci publicznej.

3. Wydatki nie mog¹ przekroczyæ kwot limitów okre�lo-
nych w bud¿ecie i powinny byæ realizowane w sposób celowy
i oszczêdny.

4. �rodki bud¿etowe so³ectwa, okre�lone w §30 pkt 2 i 3,
mog¹ byæ gromadzone na rachunku bankowym so³ectwa
i przeznaczane na cele okre�lone przez zebranie wiejskie.

5. Do dysponowania �rodkami finansowymi zgromadzo-
nymi na rachunku bankowym so³ectwa upowa¿niony jest
so³tys i wskazany przez zebranie wiejskie cz³onek rady so³ec-
kiej.

§32. 1. Gospodarkê finansow¹ so³ectwa prowadzi so³tys,
zgodnie z uchwa³ami zebrania wiejskiego i po zasiêgniêciu
opinii rady so³eckiej.

2. So³tys raz w roku sk³ada sprawozdanie zebraniu wiej-
skiemu z wykonania wydatków finansowych.

3. W celu kontroli gospodarki finansowej so³ectwa zebra-
nie wiejskie mo¿e powo³aæ komisjê rewizyjn¹.

1) Wybór komisji rewizyjnej na now¹ kadencjê odbywa siê
na zebraniu wiejskim w (g³osowaniu jawnym),

2) komisja rewizyjna sk³ada siê z trzech osób,

3) Przewodnicz¹cego komisji rewizyjnej Komisja wybiera ze
swego grona,

4) Cz³onkowie komisji rewizyjnej nie mog¹ byæ jednocze�nie
cz³onkami rady so³eckiej.

4. Komisja, o której mowa w ust. 3. w ramach realizacji
swych zadañ jest upowa¿niona do:

1) ¿¹dania wyja�nieñ;

2) przegl¹dania dokumentów;

3) przeprowadzania oglêdzin.

ROZDZIA£ VI

Zakres zadañ przekazywanych
przez gminê oraz sposób ich realizacji

§33. So³ectwo korzysta z przekazanego mienia komunal-
nego oraz rozporz¹dza dochodami z tego tytu³u.

§34. Przekazanie mienia so³ectwu nastêpuje na zasadach
okre�lonych w drodze odrêbnej uchwa³y rady.

§35. 1. Zakres korzystania z mienia obejmuje korzystanie
z niego w ramach zwyk³ego zarz¹du.

2. Przez zakres zwyk³ego zarz¹du rozumie siê:

1) utrzymywanie przekazanego mienia w stanie nie pogor-
szonym poprzez dokonywanie niezbêdnych napraw, kon-
serwacji i remontów;
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2) za³atwianie bie¿¹cych spraw zwi¹zanych z eksploatacj¹
mienia;

3) prowadzenie dzia³alno�ci z wykorzystaniem mienia
w zakresie nie wykraczaj¹cym poza zadania o charakterze
u¿yteczno�ci publicznej;

4) wynajmowanie przekazanego mienia na potrzeby imprez
okoliczno�ciowych, sportowych, festynów, konkursów itp.

§36. Zmiana sposobu korzystania z mienia wymaga zgo-
dy rady.

ROZDZIA£ VII

Nadzór nad dzia³alno�ci¹

§37. Nadzór nad dzia³alno�ci¹ so³ectwa sprawowany jest
na podstawie kryterium zgodno�ci z prawem, celowo�ci,
rzetelno�ci i gospodarno�ci.

§38. Nadzór sprawuj¹: rada - za po�rednictwem swych
komisji, szczególnie Komisji Rewizyjnej oraz wójt.

§39. 1. Organy nadzoru maj¹ prawo ¿¹dania niezbêd-
nych informacji, sprawozdañ, danych i wyja�nieñ dotycz¹-
cych dzia³alno�ci finansowej i statutowej so³ectwa, przepro-
wadzania kontroli oraz uczestnictwa w posiedzeniach jego
organów.

2. So³ectwo podlega kontroli Komisji Rewizyjnej co naj-
mniej jeden raz w ci¹gu kadencji rady.

3. Podczas kontroli obecny jest so³tys. Mog¹ w niej tak¿e
uczestniczyæ cz³onkowie rady so³eckiej.

§40. 1. Wójt mo¿e zawiesiæ w czynno�ciach so³tysa do
czasu rozpatrzenia sprawy przez zebranie, je¿eli narusza prze-
pisy prawa, nie wywi¹zuje siê ze swoich obowi¹zków.

2. W przypadku zawieszenia w czynno�ciach so³tysa,
zebranie zwo³uje wójt.

§41. 1. So³tys zobowi¹zany jest do przed³o¿enia wójtowi
uchwal zebrania w ci¹gu 7 dni od daty ich podjêcia.

2. Uchwa³y zebrania sprzeczne z prawem s¹ niewa¿ne.

3. O niewa¿no�ci uchwal orzeka wójt i zawiadamia o tym
radê.

§42. 1. Uchwa³a zebrania nie odpowiadaj¹ca wymogom
celowo�ci, gospodarno�ci, rzetelno�ci mo¿e byæ uchylona
przez wójta.

2. W przypadkach, okre�lonych w ust. 1, wójt mo¿e
wstrzymaæ wykonanie uchwa³y zebrania i za¿¹daæ ponowne-
go rozpatrzenia sprawy stanowi¹cej przedmiot jej regulacji,
wskazuj¹c zaistnia³e uchybienia oraz termin za³atwienia spra-
wy.

ROZDZIA£ VIII

Postanowienia koñcowe

§43. 1. Zmiana statutu nastêpuje w trybie jego uchwale-
nia.

2. Sprawy sporne na tle interpretacji statutu rozstrzyga
wójt.

3. W sprawach nie uregulowanych w statucie maj¹ zasto-
sowanie przepisy statutu gminy i obowi¹zuj¹cych ustaw.

ROZDZIA£ I

Postanowienia ogólne

§1. So³ectwo Zelgniewo stanowi jednostkê pomocnicz¹
Gminy Kaczory.

§2. Terenem dzia³ania so³ectwa jest wie� Zelgniewo.

§3. Siedzib¹ organów so³ectwa jest wie� Zelgniewo.

§4. Organy so³ectwa dzia³aj¹ zgodnie z przepisami prawa,
a w szczególno�ci:

1) ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorz¹dzie gminnym,

2) statutu Gminy Kaczory,

Za³¹cznik Nr 12
do Uchwa³y Nr XIV/79/2004

Rady Gminy Kaczory
z dnia 13 maja 2004 r.

STATUT SO£ECTWA ZELGNIEWO

3) przepisami niniejszego statutu.

§5. Przez u¿yte w statucie pojêcia nale¿y rozumieæ:

1) gmina - Gminê Kaczory,

2) so³ectwo - jednostkê pomocnicz¹ okre�lon¹ w §1 statutu,

3) zebranie wiejskie - organ uchwa³odawczy so³ectwa,

4) so³tys - organ wykonawczy so³ectwa,

5) statut - statut so³ectwa,

6) rada - Radê Gminy Kaczory,

7) wójt - Wójta Gminy Kaczory.

8) urz¹d - Urz¹d Gminy Kaczory.
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ROZDZIA£ II

Zakres dzia³ania

§6. Do zakresu dzia³ania so³ectwa nale¿¹ wszystkie spra-
wy publiczne o znaczeniu lokalnym, nie zastrze¿one ustawami
oraz statutem gminy na rzecz innych podmiotów, a w szcze-
gólno�ci:

1) konsultowanie, na wniosek organów gminy, spraw pod-
legaj¹cych regulacji w drodze aktów prawa miejscowego;

2) opiniowanie projektów uchwa³ rady w sprawach o podsta-
wowym znaczeniu dla mieszkañców so³ectwa, jak równie¿
w innych sprawach, w jakich o opiniê wyst¹pi³a rada;

3) wystêpowanie do rady o rozpatrzenie spraw publicznych
so³ectwa lub jego czê�ci, których za³atwienie wykracza
poza mo¿liwo�ci so³ectwa;

4) wspó³dzia³anie z w³a�ciwymi organami w zakresie pomo-
cy spo³ecznej, o�wiaty, kultury, kultury fizycznej, porz¹dku
publicznego i ochrony przeciwpo¿arowej;

5) zarz¹dzanie wydzielonym mieniem komunalnym w celu
jego w³a�ciwego wykorzystania i dysponowanie dochoda-
mi z tego tytu³u;

6) organizowanie prac spo³ecznie u¿ytecznych;

7) dbanie o stan �rodowiska naturalnego, przeprowadzanie
akcji i konkursów maj¹cych na celu poprawê stanu sani-
tarnego, porz¹dku i estetyki wsi;

8) kszta³towanie zasad wspó³¿ycia spo³ecznego;

9) organizowanie pomocy s¹siedzkiej;

10) wspó³dzia³anie z s¹siednimi so³ectwami.

ROZDZIA£ III

Organy

§7. 1. Organami so³ectwa s¹:

1) zebranie wiejskie, zwane dalej �zebraniem�;

2) so³tys.

§8. 1. Zebranie podejmuje rozstrzygniêcia w formie
uchwa³, w drodze g³osowania.

2. Podjêcie uchwa³y zebrania odnotowuje siê w protoko-
le z zebrania.

§9. 1. Prawo do udzia³u w zebraniu maj¹ mieszkañcy
so³ectwa stale zamieszkuj¹cy na jego terenie i posiadaj¹cy
czynne prawo wyborcze, zwani dalej �uprawnionymi�.

2. W przypadku, gdy przewodnicz¹cy zebrania powe�mie
w¹tpliwo�æ - czy dana osoba przyby³a na zebranie - jest
uprawniona do brania w nim udzia³u, mo¿e za¿¹daæ okazania
dokumentu stwierdzaj¹cego to¿samo�æ lub udzielenia ust-
nych wyja�nieñ.

3. Uprawnionym do udzia³u w zebraniu przys³uguj¹ na-
stêpuj¹ce prawa:

1) inicjatywy uchwa³odawczej;

2) udzia³u w dyskusji w sprawach objêtych porz¹dkiem ob-
rad;

3) udzia³u w g³osowaniach;

4) zg³aszania kandydatów i kandydowania na stanowiska
w wybieralnych organach so³ectwa.

§10. Do zadañ zebrania nale¿y w szczególno�ci:

1) wybór i odwo³anie so³tysa i rady so³eckiej lub poszczegól-
nych jej cz³onków;

2) inicjowanie wspólnych przedsiêwziêæ na rzecz spo³eczno-
�ci wiejskiej;

3) decydowanie o sposobie korzystania z mienia gminnego
bêd¹cego w u¿ytkowaniu so³ectwa;

4) podejmowanie wspólnych przedsiêwziêæ z innymi so³ec-
twami;

5) wspó³dzia³anie z organizacjami samorz¹dowymi, stowa-
rzyszeniami bran¿owymi rolników oraz innymi organiza-
cjami i instytucjami prowadz¹cymi dzia³alno�æ na wsi;

6) wystêpowanie z inicjatyw¹ uchwa³odawcz¹ do rady we
wszystkich sprawach dotycz¹cych spo³eczno�ci lokalnej;

7) wyra¿anie opinii w sprawach dotycz¹cych so³ectwa podej-
mowanych przez radê i wójta, a w szczególno�ci w zakre-
sie:

a) zmiany granic i zniesienia so³ectwa,

b) planu przestrzennego zagospodarowania,

c) przepisów prawa miejscowego dotycz¹cych so³ectwa,

d) czê�ci bud¿etu dotycz¹cej so³ectwa;

8) przyjmowanie rocznych sprawozdañ z dzia³alno�ci mery-
torycznej i finansowej prowadzonej przez so³tysa;

9) uchwalanie so³eckich programów dzia³ania.

§11. 1. Zebranie zwo³uje so³tys z w³asnej inicjatywy, na
wniosek co najmniej 1/5 uprawnionych lub wójta.

2. Zebranie zwo³uje wójt w przypadku, gdy so³tys
w terminie 7 dni nie zwo³a zebrania na wniosek uprawnionych
mieszkañców.

3. Zawiadomienie o zwo³aniu zebrania powinno zawieraæ
w szczególno�ci:

1) informacjê na czyj wniosek zebranie jest organizowane;

2) okre�lenie daty, godziny i miejsca zebrania;

3) podanie proponowanego porz¹dku obrad;

4) przedmiot proponowanych do podjêcia uchwa³.

4. Zebranie odbywa siê w miarê potrzeb, jednak co
najmniej raz w roku.

§12. 1. Zebranie otwiera so³tys.

2. Obradom zebrania przewodniczy osoba wybrana przez
zebranie.
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3. Porz¹dek obrad ustala zebranie na podstawie projektu
przed³o¿onego przez so³tysa lub wójta.

4. W celu udzielenia so³tysowi sta³ej pomocy w przygo-
towywaniu materia³ów i organizacji zebrañ oraz protoko³owa-
nia zebrañ, wójt wyznacza pracownika urzêdu do kontaktów
z so³ectwem.

5. So³tys ka¿dorazowo obowi¹zany jest powiadomiæ wójta
o planowanym terminie zebrania co najmniej na 7 dni przed
terminem jego zwo³ania.

§13. 1. Zebranie jest wa¿ne, gdy mieszkañcy zawiado-
mieni zostali w sposób zwyczajowo przyjêty w so³ectwie, co
najmniej 7 dni przed wyznaczonym terminem (chyba, ¿e cel
zwo³ania zebrania uzasadnia przyjêcie krótszego terminu
i bierze w nim udzia³ co najmniej 5% uprawnionych).

§14. 1. Uchwa³y zebrania zapadaj¹ zwyk³¹ wiêkszo�ci¹
g³osów w g³osowaniu jawnym.

2. W przypadku równej liczby g³osów rozstrzyga glos
przewodnicz¹cego zebrania.

3. Zebranie mo¿e postanowiæ o tajno�ci g³osowania.

4. G³osowanie tajne przeprowadza komisja skrutacyjna,
o której mowa w §24 ust. 1.

5. Z przeprowadzonego g³osowania tajnego komisja skru-
tacyjna sporz¹dza protokó³ zawieraj¹cy wyniki g³osowania.

6. Tre�æ protoko³u podaje siê do wiadomo�ci uczestni-
ków zebrania bezpo�rednio po jego sporz¹dzeniu.

7. So³tys og³asza uchwa³y przez rozplakatowanie na tabli-
cach og³oszeñ lub w miejscach zwyczajowo przyjêtych
w so³ectwie.

§15. 1. Z ka¿dego zebrania sporz¹dza siê protokó³, który
powinien zawieraæ:

1) datê, miejsce, godzinê zebrania,

2) liczbê mieszkañców bior¹cych udzia³ w zebraniu,

3) nazwiska osób zaproszonych na zebranie ze wskazaniem
ich stanowisk,

4) zatwierdzony porz¹dek obrad,

5) przebieg obrad, a w szczególno�ci: streszczenie przemó-
wieñ i dyskusji, tre�æ zg³oszonych wniosków, wyniki g³o-
sowañ,

6) podpis przewodnicz¹cego zebrania i protokolanta.

2. Do protoko³u za³¹cza siê:

1) listê osób obecnych na zebraniu;

2) inne wskazane w protokole za³¹czniki.

3. W sprawach poddawanych pod g³osowanie w proto-
kole powinien byæ ujêty zapis, jak¹ ilo�æ g³osów oddano �za�
i �przeciw� oraz �wstrzymuj¹cych siê�.

4. Protoko³y numeruje siê cyframi rzymskimi, a uchwa³y
arabskimi. Now¹ numeracjê zaczyna siê z pocz¹tkiem ka¿de-
go roku kalendarzowego.

5. Ka¿dy mieszkaniec so³ectwa ma prawo wgl¹du do
protoko³u, robienia z niego notatek lub wyci¹gów.

§16. 1. W czasie niemo¿no�ci pe³nienia urzêdu przez
so³tysa, spowodowanej chorob¹, d³u¿szym wyjazdem lub
innymi przemijaj¹cymi okoliczno�ciami, w okresie nie prze-
kraczaj¹cym 3 miesiêcy, obowi¹zki so³tysa wykonuje wyzna-
czony przez niego cz³onek rady so³eckiej.

2. Do zadañ so³tysa nale¿y w szczególno�ci:

1) przygotowywanie i zwo³ywanie zebrañ;

2) zwo³ywanie i przygotowywanie posiedzeñ rady so³eckiej
oraz kierowanie jej prac¹;

3) przygotowywanie na zebrania projektów rozstrzygniêæ
i opinii w sprawach nale¿¹cych do kompetencji so³ectwa;

4) wykonywanie uchwal zebrania;

5) gospodarowanie maj¹tkiem so³ectwa;

6) organizowanie spotkañ z radnymi i komisjami rady;

7) reprezentowanie so³ectwa na zewn¹trz;

8) wystêpowanie z wnioskami dotycz¹cymi potrzeb so³ectwa
i jego mieszkañców oraz prowadzenie dzia³alno�ci inter-
wencyjnej w tym zakresie z upowa¿nienia zebrania;

9) wykonywanie powierzonych mu przepisami prawa zadañ
z zakresu administracji publicznej;

10) organizowanie i koordynowanie przedsiêwziêæ i inicjatyw
spo³ecznych maj¹cych na celu poprawê warunków ¿ycia
spo³eczno�ci so³eckiej;

11) informowanie mieszkañców so³ectwa, w sposób zwycza-
jowo przyjêty, o wszystkich sprawach istotnych dla gminy
i so³ectwa;

12) uczestniczenie w naradach i spotkaniach so³tysów organi-
zowanych przez wójta;

13) wykonywanie innych zadañ z mocy ogólnie obowi¹zuj¹-
cych przepisów;

14) wspó³praca z organami gminy;

15) sporz¹dzanie informacji i sprawozdañ z dzia³alno�ci so³ec-
twa;

16) przedk³adanie zebraniu sprawozdania ze swej dzia³alno�ci;

17) prowadzenie dokumentacji so³ectwa obejmuj¹cej statut,
protokó³, i uchwa³y zebrañ oraz korespondencjê.

3. W przypadku, gdy przedmiot obrad zebrania dotyczy
bezpo�rednio so³tysa, obradami kieruje wójt lub osoba wy-
znaczona przez wójta.

§17. 1. Przewodniczenie obradom zebrania uprawnia do
decydowania o:

1) kolejno�ci zabierania g³osu przez poszczególnych mów-
ców;

2) udzielaniu g³osu poza kolejno�ci¹;

3) okre�laniu ilo�ci czasu przeznaczonego dla ka¿dego
z mówców;
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4) odebraniu g³osu;

5) zamkniêciu dyskusji nad poszczególnymi punktami po-
rz¹dku obrad;

6) ¿¹daniu okre�lonego zachowania od uczestników zebra-
nia.

2. Przewodnicz¹cy zebrania nie mo¿e odmówiæ poddania
pod g³osowanie wniosku, je�li jego przedmiot odpowiada
przyjêtemu porz¹dkowi obrad.

§18. So³tysowi przys³uguje dieta oraz zwrot kosztów pod-
ró¿y s³u¿bowej na zasadach okre�lonych odrêbn¹ uchwal¹
rady.

§19. 1. Rada so³ecka sk³ada siê z 4 cz³onków i jest
organem wspomagaj¹cym so³tysa w zakresie wykonywania
jego funkcji.

2. Funkcji so³tysa nie ³¹czy siê z cz³onkostwem w radzie
so³eckiej.

3. Zebranie mo¿e powo³ywaæ komisje, okre�laj¹c zakres
ich dzia³ania.

§20. 1. So³tys zwo³uje posiedzenia rady so³eckiej i prze-
wodniczy jej obradom.

2. Posiedzenia rady so³eckiej zwo³ywane s¹ przez so³tysa
z w³asnej inicjatywy lub na wniosek co najmniej polowy
sk³adu rady so³eckiej.

3. Rada so³ecka jako organ opiniodawczo - doradczy
so³tysa wyra¿a swoje stanowisko w formie uchwa³, podejmo-
wanych zwyk³¹ wiêkszo�ci¹ g³osów przy obecno�ci co naj-
mniej po³owy sk³adu. W przypadku równej liczby g³osów
g³osowanie powtarza siê.

4. Do kompetencji rady so³eckiej nale¿y w szczególno�ci:

1) wspó³dzia³anie z so³tysem w zakresie opracowywania
projektów programów so³ectwa, planów dzia³añ, projek-
tów uchwa³ w sprawach bêd¹cych przedmiotem rozpatry-
wania przez zebranie;

2) organizowanie ró¿nych form pomocy s¹siedzkiej dla miesz-
kañców niepe³nosprawnych, dotkniêtych klêskami ¿ywio-
³owymi lub znajduj¹cych siê w trudnej sytuacji ¿yciowej;

3) inicjowanie dzia³añ spo³ecznie u¿ytecznych dla so³ectwa
i jego mieszkañców;

4) wspó³dzia³anie z organizacjami spo³ecznymi w celu wspól-
nej realizacji zadañ.

5. Na zebraniach so³tys sk³ada informacjê o dzia³alno�ci
rady so³eckiej.

6. Rada so³ecka pe³ni swoje funkcje nieodp³atnie.

ROZDZIA£ IV

Zasady, tryb wyboru i odwo³ania so³tysa i rady so³eckiej

§21. 1. Kadencja organów so³ectwa trwa 4 lata i odpo-
wiada kadencji rady gminy, przy czym so³tys i rada so³ecka
wykonuj¹ swoje obowi¹zki do dnia wyboru nowego so³tysa
i rady so³eckiej.

2. Wybory so³tysa i rady so³eckiej na kolejn¹ kadencjê
zarz¹dza wójt w terminie miesi¹ca od rozpoczêcia kadencji.

3. Wybory so³tysa i rady so³eckiej odbywaj¹ siê w termi-
nie do trzech miesiêcy od rozpoczêcia kadencji wójta.

§22. 1. Zebranie, na którym ma byæ dokonany wybór
so³tysa i rady so³eckiej, zwo³uje okre�laj¹c miejsce, dzieñ
i godzinê oraz prowadzi do czasu wyboru przewodnicz¹cego,
so³tys poprzedniej kadencji.

2. W przypadku nie zwo³ania zebrania w trybie okre�lo-
nym w ust. 1 zebranie zwo³uje wójt.

§23. 1. Do dokonania wyboru so³tysa i rady so³eckiej
niezbêdny jest udzia³ w zebraniu co najmniej 1/5 uprawnio-
nych.

2. W przypadku braku quorum, o którym mowa w ust. 1
w pierwszym terminie, organ uprawniony do zwo³ania zebra-
nia wyznacza zebranie w drugim terminie, którego rozstrzy-
gniêcia s¹ wi¹¿¹ce bez wzglêdu na liczbê uprawnionych
bior¹cych w nim udzia³.

3. Zebranie w drugim terminie mo¿e siê odbyæ nie wcze-
�niej ni¿ po up³ywie 30 minut od terminu zwo³ania pierwszego
zebrania.

4. Liczbê uprawnionych, okre�la wójt na podstawie doku-
mentacji ewidencji ludno�ci.

5. Uprawnieni uczestnicy zebrania s¹ zobowi¹zani do
podpisania listy obecno�ci. Osoba, która odmówi podpisania
listy obecno�ci traci prawo do uczestniczenia w zebraniu.

§24. 1. So³tys oraz cz³onkowie rady so³eckiej wybierani
s¹ w g³osowaniu tajnym, bezpo�rednim, spo�ród nieograni-
czonej liczby kandydatów, przez sta³ych mieszkañców so³ec-
twa uprawnionych do g³osowania.

2. Wybory przeprowadza komisja skrutacyjna, wy³oniona
spo�ród uprawnionych uczestników zebrania, w liczbie co
najmniej trzech osób.

3. Cz³onkiem komisji skrutacyjnej nie mo¿e byæ osoba
kandyduj¹ca do organów so³ectwa.

4. Do zadañ komisji skrutacyjnej nale¿y:

1) przyjêcie zg³oszeñ kandydatów;

2) przygotowanie kart do g³osowania;

3) przeprowadzenie wyborów;

4) obliczenie g³osów;

5) sporz¹dzenie protoko³u z przebiegu wyborów oraz wyni-
ków g³osowania, który podpisuj¹ cz³onkowie komisji;

6) og³oszenie wyników wyborów.

5. Wybory przeprowadza siê na kartach do g³osowania
opatrzonych pieczêci¹ urzêdu gminy.

6. Na kartach do g³osowania nazwiska kandydatów
umieszcza siê w kolejno�ci alfabetycznej.

7. Na karcie do g³osowania uprawniony uczestnik g³oso-
wania wskazuje wybranego przez siebie kandydata przez
postawienie znaku �x� przy jego nazwisku z lewej strony.
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8. W przypadku zg³oszenia jednego kandydata na so³ty-
sa, uprawniony uczestnik g³osowania wypowiada siê w spra-
wie wyboru, zakre�laj¹c obwódk¹ na karcie do g³osowania
odpowiednio wariant �tak� lub �nie�.

9. Protokó³ komisji skrutacyjnej powinien zawieraæ:

1) sk³ad komisji skrutacyjnej;

2) ilo�æ uprawnionych do g³osowania;

3) ilo�æ wyborców, którym wydano karty do g³osowania;

4) ilo�æ oddanych g³osów wa¿nych i niewa¿nych - z poda-
niem przyczyn;

5) ilo�æ g³osów wa¿nie oddanych na poszczególnych kandy-
datów;

6) stwierdzenie dokonanego lub niedokonanego wyboru.

10. Protokó³ wraz z kartami do g³osowania niezw³ocznie
przekazuje siê wójtowi.

§25. W pierwszej kolejno�ci nale¿y przeprowadziæ zg³o-
szenie kandydatów i g³osowanie dla dokonania wyboru so³-
tysa, w drugiej kolejno�ci - dla dokonania wyboru cz³onków
rady so³eckiej.

§26. 1. Czynne i bierne prawo wyborcze przys³uguje
ka¿demu mieszkañcowi so³ectwa stale zamieszkuj¹cemu na
jego terenie, który ukoñczy³ 18 lat najpó�niej w dniu wyborów.

2. Kandydaci musz¹ wyraziæ zgodê na kandydowanie,
ustnie do protoko³u lub pisemnie w razie swojej nieobecno-
�ci.

§27. 1. So³tysem zostaje ten kandydat, który w g³osowa-
niu otrzyma³ wiêcej ni¿ po³owê wa¿nie oddanych g³osów,
z zastrze¿eniem ust. 8.

2. Je¿eli ¿aden z kandydatów nie otrzyma³ wiêcej ni¿
po³owê wa¿nie oddanych g³osów - przeprowadza siê ponow-
ne g³osowanie. W ponownym g³osowaniu wyboru dokonuje
siê spo�ród dwóch kandydatów, którzy w pierwszym g³oso-
waniu otrzymali najwiêksz¹ liczbê wa¿nie oddanych g³osów.

3. Za wybranego w ponownym g³osowaniu uwa¿a siê
tego kandydata, który otrzyma³ wiêksz¹ liczbê wa¿nie odda-
nych g³osów.

4. W przypadku, gdy w ponownym g³osowaniu kandyda-
ci otrzymaj¹ równ¹ liczbê g³osów - o wyborze rozstrzyga
komisja skrutacyjna przeprowadzaj¹c losowanie w obecno�ci
uczestników zebrania.

5. Cz³onkami rady so³eckiej zostaj¹ wybrani kandydaci,
którzy otrzymali najwiêksz¹ liczbê wa¿nie oddanych g³osów
za wyborem.

6. W przypadku równej liczby g³osów przeprowadza siê
ponowne g³osowanie pomiêdzy kandydatami, którzy otrzy-
mali tê sam¹ liczbê g³osów. Ponownego g³osowania nie
przeprowadza siê, je¿eli ilo�æ kandydatów z najwiêksz¹ równ¹
liczb¹ g³osów nie jest wiêksza ni¿ liczba wybieranych cz³on-
ków rady so³eckiej.

7. W przypadku zg³oszenia jednego kandydata na so³tysa
lub liczby kandydatów na cz³onków rady so³eckiej równej

liczbie ustalonego sk³adu rady so³eckiej, wybór jest skuteczny
przy uzyskaniu zwyk³ej wiêkszo�ci wa¿nie oddanych g³osów
za wyborem. W przeciwnym razie nale¿y dokonaæ zg³oszenia
nowych kandydatów i wybory powtórzyæ.

8. Protesty wyborcze przeciwko wa¿no�ci wyborów, z³o-
¿one na pi�mie w ci¹gu 14 dni od dnia wyborów rozpatruje
i rozstrzyga wójt.

9. W razie stwierdzenia ra¿¹cych uchybieñ, które mog³y
mieæ wp³yw na wyniki wyborów, wójt wybory uniewa¿nia
i zarz¹dza ponowne w ci¹gu 14 dni od daty uniewa¿nienia.

§28. 1. Odwo³anie ze stanowiska so³tysa lub cz³onka
rady so³eckiej nastêpuje wskutek:

1) pisemnego zrzeczenia siê funkcji;

2) utraty prawa wybieralno�ci lub braku tego prawa w dniu
wyborów;

3) prawomocnego skazuj¹cego wyroku s¹du. orzeczonego
za przestêpstwo umy�lne;

4) �mierci.

2. Odwo³anie ze stanowiska so³tysa lub cz³onka rady
so³eckiej mo¿e nast¹piæ z powodu:

1) nie wykonywania swoich obowi¹zków;

2) naruszania postanowieñ statutu i uchwal zebrania;

3) dopuszczenia siê czynu dyskwalifikuj¹cego w opinii �rodo-
wiska;

4) utraty w inny sposób zaufania mieszkañców so³ectwa.

3. Wniosek o zwo³anie zebrania, na którym ma byæ
rozpatrywane odwo³anie so³tysa lub cz³onka rady so³eckiej,
w przypadku o którym mowa w ust. 2. musi byæ podpisany
przez 20% uprawnionych mieszkañców so³ectwa.

4. Wniosek o odwo³anie musi zwieraæ uzasadnienie.

5. Zebranie w sprawie odwo³ania, w przypadkach okre-
�lonych w ust. 1 i 2 ze stanowiska:

1) so³tysa - zwo³uje wójt;

2) cz³onka rady so³eckiej - zwo³uje so³tys.

6. Zwo³anie zebrania w sprawie odwo³ania nastêpuje
w ci¹gu 30 dni od dnia zaistnienia przyczyn, o których mowa
w ust. 1 lub od dnia z³o¿enia wniosku.

7. Odwo³anie z zajmowanej funkcji odbywa siê w tym
samym trybie co wybór.

8. W przypadku, o którym mowa w ust. 3. odwo³anie
nastêpuje po wys³uchaniu zainteresowanego.

9. Kolejny wniosek o odwo³anie so³tysa mo¿na z³o¿yæ nie
wcze�niej ni¿ po up³ywie sze�ciu miesiêcy od poprzedniego
g³osowania w sprawie odwo³ania.

§29. 1. W celu przeprowadzenia wyborów uzupe³niaj¹-
cych, w przypadku zwolnienia w trakcie kadencji stanowisk:

1) so³tysa - zebranie, nie pó�niej ni¿ w terminie dwóch
miesiêcy po zaprzestaniu pe³nienia funkcji przez dotych-
czasowego so³tysa, zwo³uje wójt;
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2) cz³onka rady so³eckiej - zebranie, nie pó�niej ni¿ w terminie
miesi¹ca po zaprzestaniu pe³nienia funkcji przez dotych-
czasowego cz³onka rady so³eckiej, zwo³uje so³tys.

ROZDZIA£ V

Gospodarka finansowa

§30. �rodki finansowe so³ectwa stanowi¹:

1) dochody pochodz¹ce z zarz¹dzania wydzielonym mieniem
komunalnym:

2) �rodki pochodz¹ce z darowizn oraz innych �wiadczeñ na
rzecz so³ectwa:

3) inne dochody przewidziane przepisami prawa.

§31. 1. So³ectwo prowadzi gospodarkê finansow¹ w ra-
mach bud¿etu gminy.

2. �rodki finansowe so³ectwa mog¹ byæ przeznaczone na
realizacjê zadañ o charakterze u¿yteczno�ci publicznej.

3. Wydatki nie mog¹ przekroczyæ kwot limitów okre�lo-
nych w bud¿ecie i powinny byæ realizowane w sposób celowy
i oszczêdny.

4. �rodki bud¿etowe so³ectwa, okre�lone w §30 pkt 2 i 3,
mog¹ byæ gromadzone na rachunku bankowym so³ectwa
i przeznaczane na cele okre�lone przez zebranie wiejskie.

5. Do dysponowania �rodkami finansowymi zgromadzo-
nymi na rachunku bankowym so³ectwa upowa¿niony jest
so³tys i wskazany przez zebranie wiejskie cz³onek rady so³ec-
kiej.

§32. 1. Gospodarkê finansow¹ so³ectwa prowadzi so³tys,
zgodnie z uchwa³ami zebrania wiejskiego i po zasiêgniêciu
opinii rady so³eckiej.

2. So³tys raz w roku sk³ada sprawozdanie zebraniu wiej-
skiemu z wykonania wydatków finansowych.

3. W celu kontroli gospodarki finansowej so³ectwa zebra-
nie wiejskie mo¿e powo³aæ komisjê rewizyjn¹.

1) Wybór komisji rewizyjnej na now¹ kadencjê odbywa siê
na zebraniu wiejskim w (g³osowaniu jawnym),

2) komisja rewizyjna sk³ada siê z trzech osób,

3) Przewodnicz¹cego komisji rewizyjnej Komisja wybiera ze
swego grona,

4) Cz³onkowie komisji rewizyjnej nie mog¹ byæ jednocze�nie
cz³onkami rady so³eckiej.

4. Komisja, o której mowa w ust. 3. w ramach realizacji
swych zadañ jest upowa¿niona do:

1) ¿¹dania wyja�nieñ;

2) przegl¹dania dokumentów;

3) przeprowadzania oglêdzin.

ROZDZIA£ VI

Zakres zadañ przekazywanych
przez gminê oraz sposób ich realizacji

§33. So³ectwo korzysta z przekazanego mienia komunal-
nego oraz rozporz¹dza dochodami z tego tytu³u.

§34. Przekazanie mienia so³ectwu nastêpuje na zasadach
okre�lonych w drodze odrêbnej uchwa³y rady.

§35. 1. Zakres korzystania z mienia obejmuje korzystanie
z niego w ramach zwyk³ego zarz¹du.

2. Przez zakres zwyk³ego zarz¹du rozumie siê:

1) utrzymywanie przekazanego mienia w stanie nie pogor-
szonym poprzez dokonywanie niezbêdnych napraw, kon-
serwacji i remontów;

2) za³atwianie bie¿¹cych spraw zwi¹zanych z eksploatacj¹
mienia;

3) prowadzenie dzia³alno�ci z wykorzystaniem mienia
w zakresie nie wykraczaj¹cym poza zadania o charakterze
u¿yteczno�ci publicznej;

4) wynajmowanie przekazanego mienia na potrzeby imprez
okoliczno�ciowych, sportowych, festynów, konkursów itp.

§36. Zmiana sposobu korzystania z mienia wymaga zgo-
dy rady.

ROZDZIA£ VII

Nadzór nad dzia³alno�ci¹

§37. Nadzór nad dzia³alno�ci¹ so³ectwa sprawowany jest
na podstawie kryterium zgodno�ci z prawem, celowo�ci,
rzetelno�ci i gospodarno�ci.

§38. Nadzór sprawuj¹: rada - za po�rednictwem swych
komisji, szczególnie Komisji Rewizyjnej oraz wójt.

§39. 1. Organy nadzoru maj¹ prawo ¿¹dania niezbêd-
nych informacji, sprawozdañ, danych i wyja�nieñ dotycz¹-
cych dzia³alno�ci finansowej i statutowej so³ectwa, przepro-
wadzania kontroli oraz uczestnictwa w posiedzeniach jego
organów.

2. So³ectwo podlega kontroli Komisji Rewizyjnej co naj-
mniej jeden raz w ci¹gu kadencji rady.

3. Podczas kontroli obecny jest so³tys. Mog¹ w niej tak¿e
uczestniczyæ cz³onkowie rady so³eckiej.

§40. 1. Wójt mo¿e zawiesiæ w czynno�ciach so³tysa do
czasu rozpatrzenia sprawy przez zebranie, je¿eli narusza prze-
pisy prawa, nie wywi¹zuje siê ze swoich obowi¹zków.

2. W przypadku zawieszenia w czynno�ciach so³tysa,
zebranie zwo³uje wójt.

§41. 1. So³tys zobowi¹zany jest do przed³o¿enia wójtowi
uchwal zebrania w ci¹gu 7 dni od daty ich podjêcia.
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2. Uchwa³y zebrania sprzeczne z prawem s¹ niewa¿ne.

3. O niewa¿no�ci uchwal orzeka wójt i zawiadamia o tym
radê.

§42. 1. Uchwa³a zebrania nie odpowiadaj¹ca wymogom
celowo�ci, gospodarno�ci, rzetelno�ci mo¿e byæ uchylona
przez wójta.

2. W przypadkach, okre�lonych w ust. 1, wójt mo¿e
wstrzymaæ wykonanie uchwa³y zebrania i za¿¹daæ ponowne-
go rozpatrzenia sprawy stanowi¹cej przedmiot jej regulacji,
wskazuj¹c zaistnia³e uchybienia oraz termin za³atwienia spra-
wy.

ROZDZIA£ VIII

Postanowienia koñcowe

§43. 1. Zmiana statutu nastêpuje w trybie jego uchwale-
nia.

2. Sprawy sporne na tle interpretacji statutu rozstrzyga
wójt.

3. W sprawach nie uregulowanych w statucie maj¹ zasto-
sowanie przepisy statutu gminy i obowi¹zuj¹cych ustaw.

Na podstawie art. 40 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 8 marca
1990 r. o samorz¹dzie gminnym (j.t. Dz.U. z 2001 r. Nr 142,
poz. 1591 z pó�n. zm.), Rada Miasta Luboñ uchwala, co
nastêpuje:

§1. Przyjmuje siê Statut Miejskiego O�rodka Pomocy Spo-
³ecznej w Luboniu, który stanowi za³¹cznik do niniejszej
uchwa³y.

§2. Wykonanie uchwa³y powierza siê Burmistrzowi
i Kierownikowi Miejskiego O�rodka Pomocy Spo³ecznej
w Luboniu.

2034

UCHWA£A Nr XXIII/112/2004 RADY MIASTA LUBOÑ

z dnia 17 maja 2004 r.

w sprawie Statutu Miejskiego O�rodka Pomocy Spo³ecznej w Luboniu

§3. Uchwa³a wchodzi w ¿ycie po 14 dniach od dnia jej
og³oszenia w Dzienniku Urzêdowym Województwa Wielko-
polskiego.

§4. Z dniem wej�cia w ¿ycie niniejszej uchwa³y traci moc
uchwa³a Nr V/34/98 Rady Miejskiej Lubonia z dnia 22 grudnia
1998 r. w sprawie Statutu Miejskiego O�rodka Pomocy Spo-
³ecznej w Luboniu.

Przewodnicz¹cy Rady
(�) dr Zdzis³aw Szafrañski

Za³¹cznik
do uchwa³y Nr XXIII/112/2004 Rady Miasta Luboñ

z dnia 17 maja 2004 r. w sprawie Statutu Miejskiego
O�rodka Pomocy Spo³ecznej w Luboniu

STATUT MIEJSKIEGO O�RODKA POMOCY SPO£ECZNEJ W LUBONIU

ROZDZIA£ I

Postanowienia ogólne

§1. Miejski O�rodek Pomocy Spo³ecznej - zwany dalej
�O�rodkiem� - jest gminn¹ placówk¹ pomocy spo³ecznej,
stanowi¹c¹ jednostkê bud¿etow¹ dzia³aj¹c¹ na podstawie
ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy spo³ecznej (Dz.U.
Nr 64, poz. 593), niniejszego Statutu oraz innych przepisów
szczególnych dotycz¹cych dzia³alno�ci placówek pomocy
spo³ecznej i samorz¹dowych jednostek bud¿etowych.

§2. Siedziba O�rodka znajduje siê w Luboniu przy
ul. �ródlanej 1, a obszarem dzia³ania O�rodka jest Miasto
Luboñ.

§3. O�rodek wykonuje zadania w zakresie pomocy spo-
³ecznej, a w szczególno�ci:

1) tworzy warunki organizacyjne funkcjonowania pomocy
spo³ecznej,

2) analizuje i ocenia zjawiska rodz¹ce zapotrzebowanie na
�wiadczenia pomocy spo³ecznej,
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3) przyznaje i wyp³aca �wiadczenia,

4) pobudza spo³eczn¹ aktywno�æ w zaspakajaniu niezbêd-
nych potrzeb ¿yciowych osób i rodzin,

5) pomaga osobom i rodzinom we wzmocnieniu lub odzy-
skaniu zdolno�ci do funkcjonowania w spo³eczeñstwie
oraz w tworzeniu warunków sprzyjaj¹cych temu celowi.

§4. 1. Szczegó³owy zakres okre�lonych w §3 zadañ,
z podzia³em na zadania w³asne i zlecone, okre�laj¹ odpowied-
nie przepisy ustawy o pomocy spo³ecznej.

2. Merytoryczny nadzór nad realizacj¹ zadañ zleconych
sprawuje w imieniu Wojewody w³a�ciwy wydzia³ Wielkopol-
skiego Urzêdu Wojewódzkiego.

§5. Rodzaje, formy i rozmiar �wiadczeñ przyznawanych
przez O�rodek okre�laj¹ przepisy ustawy o pomocy spo³ecz-
nej oraz innych aktów prawnych.

§6. 1. Kierownik, w indywidualnych sprawach z zakresu
pomocy spo³ecznej nale¿¹cych do w³a�ciwo�ci gminy, wyda-
je decyzje administracyjne - na podstawie udzielonego przez
Burmistrza upowa¿nienia.

2. Burmistrz, na wniosek Kierownika, mo¿e udzieliæ upo-
wa¿nienia, o którym mowa w ust. 1, tak¿e innej osobie.

§7. O�rodek organizuje i realizuje pomoc spo³eczn¹ wspó³-
dzia³aj¹c z istniej¹cymi na jego terenie instytucjami, organi-
zacjami spo³ecznymi, stowarzyszeniami charytatywnymi oraz
ko�cio³ami i innymi zwi¹zkami wyznaniowymi.

ROZDZIA£ II

Struktura organizacyjna

§8. 1. W O�rodku dzia³aj¹ nastêpuj¹ce sekcje:

1) metodyczna,

2) ekonomiczno-administracyjna,

3) opiekuñcza,

4) �wiadczeñ rodzinnych,

5) dodatków mieszkaniowych,

6) noclegownia, której siedziba mie�ci siê w budynku przy ul.
�ródlanej 1 w Luboniu.

2. Na czele sekcji stoj¹ kierownicy.

§9. Zadania i organizacjê sekcji O�rodka, wymienionych
w §8, okre�la regulamin nadawany przez Kierownika O�rodka
po zasiêgniêciu opinii Burmistrza.

§10. 1. O�rodkiem kieruje Kierownik.

2. Stosunek pracy z Kierownikiem nawi¹zuje i rozwi¹zuje
Burmistrz.

3. Uprawnienia zwierzchnika s³u¿bowego w stosunku do
Kierownika O�rodka wykonuje Burmistrz.

§11. Kierownik O�rodka zarz¹dza powierzonym maj¹t-
kiem oraz reprezentuje O�rodek na zewn¹trz.

§12. Kierownik O�rodka wykonuje wobec pracowników
czynno�ci z zakresu prawa pracy.

§13. 1. Pracownicy O�rodka s¹ pracownikami samorz¹-
dowymi.

2. Prawa i obowi¹zki pracowników okre�la ustawa
o pracownikach samorz¹dowych oraz ustawa o pomocy
spo³ecznej.

§14. Kierownik O�rodka sk³ada Radzie Miasta coroczne
sprawozdanie z dzia³alno�ci i sposobu wykorzystania przyzna-
nych dotacji bud¿etowych.

ROZDZIA£ III

Postanowienia koñcowe

§15. O�rodek u¿ywa pieczêci pod³u¿nej oraz okr¹g³ej
z pe³nym brzmieniem nazwy i adresem siedziby.

§16. Zmiany w Statucie O�rodka s¹ dokonywane przez
Radê Miasta w drodze uchwa³y.
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2035

UCHWA£A Nr XLV/469/IV/2004 RADY MIASTA POZNANIA

z dnia 25 maja 2004 r.

w sprawie wysoko�ci stawek op³at za zajêcie pasa drogowego dróg publicznych
w granicach administracyjnych miasta Poznania

Na podstawie art. 40 ust. 8 ustawy z dnia 21 marca
1985 r. o drogach publicznych (Dz.U. z 2000 r. Nr 71, poz. 838
i Nr 86, poz. 958, z 2001 r. Nr 125, poz. 1371, z 2002 r. Nr 25,
poz. 253, Nr 41, poz. 365, Nr 62, poz. 554, Nr 74, poz. 676, Nr
89, poz. 804, Nr 113, poz. 984 i Nr 216, poz. 1826 oraz
z 2003 r. Nr 80, poz. 717 i 721 i Nr 200, poz. 1953) oraz art.
18 ust. 2 pkt 8 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorz¹dzie
gminnym (t.j. Dz.U. z 2001 r. Nr 142 poz. 1591, z 2002 r. Nr
23 poz. 220, Nr 62 poz. 558, Nr 113 poz. 984, Nr 153 poz. 1271,
Nr 214 poz. 1806, z 2003 r. Nr 80 poz. 717, Nr 162 poz. 1568),
uchwala siê, co nastêpuje:

§1. Ustala siê stawki op³at za zajêcie pasa drogowego
wszystkich dróg publicznych w granicach administracyjnych
miasta Poznania, z wyj¹tkiem autostrad i dróg ekspresowych,
na cele nie zwi¹zane z budow¹, przebudow¹, remontem,
utrzymaniem i ochron¹ dróg, dotycz¹ce:

1) prowadzenia robót w pasie drogowym,

2) umieszczenia w pasie drogowym urz¹dzeñ infrastruktury
technicznej nie zwi¹zanych z potrzebami zarz¹dzania dro-
gami lub potrzebami ruchu drogowego,

3) umieszczania w pasie drogowym obiektów budowlanych
nie zwi¹zanych z potrzebami zarz¹dzania drogami lub
potrzebami ruchu drogowego oraz reklam,

4) zajêcia pasa drogowego na prawach wy³¹czno�ci w celach
innych ni¿ wymienione w pkt 1 - 3, w szczególno�ci pod
punkty handlowe nie bêd¹ce obiektami budowlanymi oraz
dla celów parkingowych lub gara¿owych.

§2. Za zajêcie 1 m2 powierzchni pasa drogowego dróg
publicznych, o którym mowa w §1 pkt 1, 3 i 4, z wy³¹czeniem
reklam i obiektów us³ugowych i handlowych, ustala siê
nastêpuj¹ce stawki op³at za ka¿dy dzieñ zajêcia:

Stawka op³aty wg zajmowanego elementu pasa drogowego 
Jezdnia 

Lp. Kategoria drogi Z utrzymaniem 
ruchu o strukturze 

sprzed zajêcia 

Z ograniczeniem 
kierunków ruchu 

Ca³kowite 
zamkniêcie 

ruchu 

Chodnik Pozosta³e 

1. Krajowa, wojewódzka 4 z³ 6 z³ 10 z³ 4 z³ 2 z³ 
2. Powiatowa, gminna 2 z³ 3 z³ 5 z³ 1 z³ 0,50 z³ 

§3. 1. Za zajêcie pasa drogowego drogi publicznej,
o którym mowa w §1 pkt 2 ustala siê roczn¹ stawkê op³aty
za 1 m2 powierzchni pasa drogowego zajêtego przez rzut
poziomy umieszczanego urz¹dzenia - w wysoko�ci 10 z³.

2. Za umieszczenie urz¹dzenia na drogowym obiekcie
in¿ynierskim ustala siê roczn¹ stawkê op³aty za 1 m2 po-
wierzchni pasa drogowego drogi publicznej zajêtego przez
rzut poziomy umieszczanego urz¹dzenia - w wysoko�ci 100 z³.

3. Roczne stawki op³at w wysoko�ci okre�lonej w ust. 1
i 2 obejmuj¹ pe³ny rok kalendarzowy umieszczenia urz¹dzenia
w pasie drogowym i naliczane s¹ ka¿dorazowo z pocz¹tkiem
roku.

4. Za niepe³ny rok kalendarzowy wysoko�æ rocznej stawki
op³at obliczana jest proporcjonalnie do liczby miesiêcy umiesz-
czenia urz¹dzenia w pasie drogowym w przypadku gdy wnio-
skodawca wystêpuje w trakcie roku kalendarzowego.

5. Zajêcie pasa drogowego przez krótszy okres ni¿
1 miesi¹c traktowane jest jak zajêcie pasa drogowego przez
1 miesi¹c.

§4. 1. Za umieszczenie w pasie drogowym drogi publicz-
nej reklam, o których mowa w §1 pkt 3 ustala siê nastêpuj¹ce
stawki op³at za 1 m2 powierzchni za 1 dzieñ:

Lp. Kategoria drogi Stawka op³aty 
1 Krajowa 2,50 z³ 
2 Wojewódzka 1,80 z³ 
3 Powiatowa 1,00 z³ 
4 Gminna 0,90 z³ 

*2. Ustala siê zerow¹ stawkê op³aty, o której mowa w ust.
1 dla podmiotów realizuj¹cych System Informacji Miejskiej
w zakresie realizacji projektu.

*3. Dla podmiotów ponosz¹cych w ca³o�ci koszty budo-
wy i eksploatacji wiat przystankowych na przystankach komu-
nikacji zbiorowej, za umieszczenie reklamy na tych obiektach
ustala siê zerow¹ stawkê op³aty.

*4. Ustala siê zerow¹ stawkê za umieszczanie przy dro-
gach o ruchu lokalnym osiedlowych tablic informacyjnych,
og³oszeniowych, o wymiarach do 2 m2, zawieraj¹cych do 20%
powierzchni reklamowej. Jedna tablica przys³uguje na ka¿de
rozpoczête 1.000 mieszkañców osiedla.

Poz. 2035
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§5. 1. Za zajêcie pasa drogowego, o którym mowa w §1
pkt 3 w celu umieszczenia w pasie drogowym drogi publicznej
obiektu us³ugowego lub handlowego ustala siê nastêpuj¹ce
stawki op³at za zajêcie 1 m2 pasa drogowego za 1 dzieñ,
zró¿nicowane wg stref:

Lp. Strefa Stawka op³aty 
1 Podstawowa 1,50 z³ 
2 Pierwsza 1,00 z³ 
3 Druga 0,75 z³ 

2. Okre�lenie stref dla potrzeb ustalenia stawek op³at za
zajêcie pasa drogowego o którym mowa w ust. 1:

1) strefa podstawowa - obejmuje centrum miasta, obszar
ograniczony ulicami: Solna, Wolnica, Ma³e Garbary, Est-
kowskiego, Prymasa Stefana Wyszyñskiego, Jan Paw³a II,
Krzywoustego, Królowej Jadwigi, Towarowa, Roosevelta,
Nowowiejskiego z tymi ulicami,

2) strefa pierwsza - obejmuje obszar przylegaj¹cy do cen-
trum miasta, ograniczony ulicami: Hetmañska, ¯egrze,
Chartowo, Majakowskiego, Browarna, �wiêtope³ka Ba³-
tycka, Lechicka, Witosa, Niestachowska, ¯eromskiego,
Przybyszewskiego, Reymonta z tymi ulicami,

3) strefa druga - obejmuje obszar miasta poza stref¹ podsta-
wow¹ i pierwsz¹, ulice nie nale¿¹ce do tych stref.

§6. Zajêcie pasa drogowego, o którym mowa w §2, §4
oraz w §5, przez krótszy czas ni¿ 24 godziny jest traktowane
jak zajêcie pasa drogowego przez 1 dzieñ.

§7. Wykonanie uchwa³y powierza siê Prezydentowi Mia-
sta Poznania.

§8. Uchwa³a wchodzi w ¿ycie po up³ywie 14 dni od dnia
jej og³oszenia w Dzienniku Urzêdowym Województwa Wiel-
kopolskiego.

Przewodnicz¹cy
Rady Miasta Poznania

(�) Przemys³aw Alexandrowicz

* Rozstrzygniêcie nadzorcze Wojewody Wielkopolskie-
goNr PN.2-II-0911-174/2004 z dnia 9 czerwca 2004 r. orzeka-
j¹ce niewa¿no�æ uchwa³y w czê�ci dotycz¹cej §4 ust. 2, ust.
3 i ust. 4 � ze wzglêdu na istotne naruszenie prawa

Na podstawie art. 12 pkt 11 ustawy z dnia 5 czerwca
1998 r. o samorz¹dzie powiatowym (Dz.U. z 2001 r., Nr 142
poz. 1592 z pó�niejszymi zmianami) oraz art. 40 ust. 8 ustawy
z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz.U.
z 2000 r. Nr 71 poz. 838 z pó�niejszymi zmianami), Rada
Powiatu uchwala co nastêpuje:

§1. 1. Ustala siê stawki op³at za zajêcie pasa drogowego
na drogach powiatowych w powiecie kolskim na cele niezwi¹-
zane z budow¹, przebudow¹, remontem i ochron¹ tych dróg
w nastêpuj¹cej wysoko�ci:

1) w celu prowadzenia robót w pasie drogowym:

- za 1 m2 chodnika, �cie¿ek rowerowych, placów, pasów
dziel¹cych i poboczy - 3,00 z³ za dobê,

- za 1 m2 jezdni do 20% jej szeroko�ci - 3,00 z³ za dobê,

- za 1 m2 jezdni powy¿ej 20% do 50% jej szeroko�ci - 5,00
z³ za dobê,

- za 1 m2 jezdni powy¿ej 50% jej szeroko�ci a¿ do
ca³kowitego zajêcia - 8,00 z³ za dobê,

2036

UCHWA£A Nr XX/89/2004 RADY POWIATU KOLSKIEGO

z dnia 26 kwietnia 2004 r.

w sprawie op³at za zajêcie pasa drogowego na drogach powiatowych w powiecie kolskim

2) w celu umieszczenia w pasie drogowym urz¹dzeñ infra-
struktury technicznej niezwi¹zanych z potrzebami zarz¹-
dzania drogami lub potrzebami ruchu drogowego w staw-
ce rocznej za 1 m2 rzutu poziomego urz¹dzenia:

- na obszarze niezabudowanym - 15,00 z³,

- na obszarze zabudowanym - 40,00 z³,

- na obiekcie mostowym - 200,00 z³;

3) w celu umieszczenia reklamy � 2,00 z³ za 1 m2 powierzchni
jednostronnej reklamy za dobê;

4) w celu umieszczenia tymczasowego stoiska handlowego
0,50 z³ za 1 m2 powierzchni stoiska za dobê;

2. Stawki roczne okre�lone w ust. 1 pkt 2 obni¿a siê o 50%
dla urz¹dzeñ wodoci¹gowych i kanalizacyjnych.

§2. Stawki op³at ustalone w §1 stosuje siê z uwzglêdnie-
niem nastêpuj¹cych zasad:

1) w przypadku zajêcie pasa drogowego przez niepe³ny rok
� stawki okre�lone w §1 ust. 1 pkt 2 przyjmuje siê

Poz. 2035, 2036
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w wysoko�ci proporcjonalnej do liczby miesiêcy umiesz-
czenia urz¹dzenia w pasie drogowym, przy czym rozpo-
czêty miesi¹c nale¿y traktowaæ jako pe³ny,

2) zajêcie pasa drogowego przez czas krótszy ni¿ 24 godziny
nale¿y traktowaæ jako zajêcie tego pasa przez jedn¹ dobê,

3) je¿eli zajêta powierzchnia pasa drogowego jest mniejsza
ni¿ jeden metr kwadratowy, to stosuje siê w³a�ciw¹ staw-
kê za zajêcie 1 m2 pasa drogowego.

§3. Wykonanie uchwa³y powierza siê Zarz¹dowi Powiatu.

§4. Uchwa³a wchodzi w ¿ycie po up³ywie 14 dni od daty
og³oszenia w Dzienniku Urzêdowym Województwa Wielko-
polskiego.

Przewodnicz¹cy Rady
(�) Marek Tomicki

Na podstawie art. 10 ust. 1 i 3 ustawy z dnia 21 marca
1985 r. o drogach publicznych (Dz.U. z 2000 r. Nr 71 poz. 838
ze zmianami: Dz.U. z 2000 Nr 86 poz. 958, Dz.U. z 2000 Nr 12
poz. 136, Dz.U. z 2001 Nr 125 poz. 1371, Dz.U. z 2002 Nr 25
poz. 253, Dz.U. z 2002 Nr 41 poz. 365, Dz.U. z 2002 Nr 62 poz.
554, Dz.U. z 2002 Nr 74 poz. 676, Dz.U. z 2002 Nr 89 poz. 804,
Dz.U. z 2002 Nr 113 poz. 984, Dz.U. z 2002 Nr 216 poz. 1826,
Dz.U. z 2003 Nr 80 poz. 721, Dz.U. z 2003 Nr 80 poz. 717, Dz.U.
z 2003 Nr 200 poz. 1953, Dz.U. z 2003 Nr 200 poz. 1953),
w zwi¹zku z art. 12 pkt 11 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r.
o samorz¹dzie powiatowym (Dz.U. z 2001 r. Nr 142 poz. 1592
ze zmianami: Dz.U. z 2002 Nr 23 poz. 220, Dz.U. z 2002 Nr 62
poz. 558, Dz.U. z 2002 Nr 113 poz. 984, Dz.U. z 2002 Nr 200
poz. 1688, Dz.U. z 2002 Nr 200 poz. 1688, Dz.U. z 2002 Nr 214
poz. 1806, Dz.U. z 2003 Nr 162 poz. 1568, Dz.U. z 2002 Nr 153
poz. 1271), Rada Powiatu Poznañskiego uchwala co nastêpuje:

2037

UCHWA£A Nr XVIII/138/II/2004 RADY POWIATU POZNAÑSKIEGO

z dnia 25 maja 2004 r.

w sprawie pozbawienia kategorii drogi powiatowej - ulicy Dobie¿yñskiej w m. Buk

§1. Pozbawia siê kategorii drogi powiatowej ulicê Dobie-
¿yñsk¹ na odcinku od skrzy¿owania z Obwodnic¹ do skrzy¿o-
wania z ulic¹ Kolejow¹ w m. Buk o d³ugo�ci 538 m, zgodnie
z za³¹cznikiem do niniejszej uchwa³y.

§2. Wykonanie uchwa³y powierza siê Zarz¹dowi Powiatu
Poznañskiego.

§3. Uchwa³a wchodzi w ¿ycie z dniem 1 stycznia 2005 r.
i podlega og³oszeniu w Dzienniku Urzêdowym Województwa
Wielkopolskiego.

Przewodnicz¹cy
Rady Powiatu Poznañskiego

(�) Grzegorz Wasielewski

Poz. 2036, 2037
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Na podstawie art. 183 w zwi¹zku z art. 193 ust. 1 ustawy
z dnia 16 lipca 1998 r. - Ordynacja wyborcza do rad gmin, rad
powiatów i sejmików województw (t.j. Dz.U. z 2003 r. Nr 159,
poz. 1547) podaje siê do publicznej wiadomo�ci, co nastêpuje:

I. 1. W dniu 30 maja 2004 r. odby³y siê wybory uzupe³nia-
j¹ce zarz¹dzone przez Wojewodê Wielkopolskiego:

- do Rady Miasta i Gminy Szamocin w jednomandato-
wym okrêgu wyborczym Nr 12, w zwi¹zku z wyga�niê-
ciem mandatu Pana Bernarda Wojciecha Bugaja, co
stwierdzone zosta³o uchwa³¹ Rady Miasta i Gminy
Szamocin Nr XIII/83/04 z dnia 5 marca 2004 r.

II. Wybory do Rady Miasta i Gminy Szamocin:

1. W okrêgu wyborczym Nr 12 obejmuj¹cym 1 mandat
wybierano 1 radnego. Liczba osób uprawnionych do
g³osowania wynosi³a 464. W g³osowaniu udzia³ wziê³o
132 wyborców, którym wydano karty do g³osowania,
co stanowi 28,45% uprawnionych do g³osowania

- g³osów wa¿nych oddano 132

2038

OBWIESZCZENIE KOMISARZA WYBORCZEGO W PILE

z dnia 31 maja 2004 r.

o wynikach g³osowania i wynikach wyborów uzupe³niaj¹cych do Rady Miasta i Gminy Szamocin

- na poszczególne listy kandydatów i kandydatów
z tych list oddano nastêpuj¹c¹ liczbê g³osów wa¿-
nych:

Lista Nr 1 Komitet Wyborczy Wyborców Józefa Wal-
czaka � 33

1) Walczak Józef � 33

Lista Nr 2 Komitet Wyborczy Wyborców Julii Pilarz �
94

1) Pilarz Julia - 94

2. Najwiêcej wa¿nie oddanych g³osów otrzyma³a i zosta³a
wybrana radn¹ Pani Pilarz Julia z listy Nr 2 Komitet
Wyborczy Wyborców Julii Pilarz.

III.  1. Obwieszczenie podaje siê do publicznej wiadomo�ci
w sposób zwyczajowo przyjêty na obszarze Gminy Szamo-
cin oraz publikuje w Dzienniku Urzêdowym Województwa
Wielkopolskiego.

Komisarz Wyborczy
w Pile

(�) Maria Trzebna

Na podstawie art. 182 i 183 w zwi¹zku z art. 194 ust. 1
ustawy z dnia 16 lipca 1998 r. - Ordynacja wyborcza do rad
gmin, rad powiatów i sejmików województw (Dz.U. z 2004 r.
Nr 159, poz. 1547 z pó�n. zm.) oraz §5 uchwa³y Pañstwowej
Komisji Wyborczej z dnia 25 marca 2002 r. w sprawie okre-
�lenia w³a�ciwo�ci terytorialnej komisarzy wyborczych, w³a-
�ciwo�ci rzeczowej w zakresie wykonywania czynno�ci
o charakterze ogólnowojewódzkim oraz trybu pracy komisa-
rzy wyborczych (M.P. z 2002 r. Nr 13, poz. 225 z pó�n. zm.),
podaje siê do publicznej wiadomo�ci co nastêpuje:

1. W okrêgu Nr 3 w Koninie stwierdzono wyga�niêcie man-
datu radnego Tadeusza Tylaka z listy Nr 3 - Koalicyjny
Komitet Wyborczy SLD - UP (Uchwa³a Nr 272 Rady Miasta
Konina z dnia 31 marca 2004 r.).

2039

OBWIESZCZENIE KOMISARZA WYBORCZEGO W KONINIE

z dnia 6 maja 2004 r.

w sprawie zmiany w sk³adzie Rady Miasta Konina

2. Na miejsce powy¿szego radnego wstêpuje Fórmanek
Ryszard Pawe³ z listy Nr 3 - Koalicyjny Komitet Wyborczy
SLD � UP, kandydat, który uzyska³ kolejno najwiêksz¹
liczbê g³osów i nie utraci³ prawa wybieralno�ci (Uchwa³a
Nr 273 Rady Miasta Konina z dnia 28 kwietnia 2004 r.).

Obwieszczenie podaje siê do publicznej wiadomo�ci
w sposób zwyczajowo przyjêty na obszarze Miasta Konina
na terenie okrêgu Nr 3 oraz publikuje w Dzienniku Urzê-
dowym Województwa Wielkopolskiego.

Komisarz Wyborczy
w Koninie

(�) Pawe³ Sypniewski
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2040

INFORMACJA Z WYKONANIA BUD¯ETU GMINY CHODÓW ZA 2003 ROK

WYKONANIE BUD¯ETU GMINY CHODÓW ZA 2003 R.
DOCHODY

Dzia³ Rozdzia³ § Tre�æ Plan Wykonanie 
% 

wykonania 
010   Rolnictwo i ³owiectwo 3.870,00 4.965,35 128,30 

 01095  Pozosta³a dzia³alno�æ 3.870,00 4.965,35 128,30 
  069 Wp³ywy z ró¿nych op³at 3.500,00 3.912,00 111,77 

  075 

Dochody z najmu i dzier¿awy sk³adników 
maj¹tkowych Skarbu Pañstwa, jednostek 
samorz¹du terytorialnego lub innych 
jednostek zaliczanych do sektora finansów 
publicznych oraz innych umów o podobnym 
charakterze 

370,00 1.029,28 278,18 

  091 
Odsetki od nieterminowych wp³at z tytu³u 
podatków i op³at 

0,00 24,07 - 

020   Le�nictwo 390,00 727,17 186,45 
 02095  Pozosta³a dzia³alno�æ 390,00 727,17 186,45 

  075 

Dochody z najmu i dzier¿awy sk³adników 
maj¹tkowych Skarbu Pañstwa, jednostek 
samorz¹du terytorialnego lub innych 
jednostek zaliczanych do sektora finansów 
publicznych oraz innych umów o podobnym 
charakterze 

390,00 727,17 186,45 

600   Transport i ³¹czno�æ 87.913,00 87.913,00 100,00 
 60016  Drogi publiczne gminne 64.913,00 64.913,00 100,00 

  626 

Dotacje otrzymane z funduszy celowych na 
finansowanie kosztów realizacji inwestycji i 
zakupów inwestycyjnych jednostek sektora 
finansów publicznych 

64.913,00 64.913,00 100,00 

 60078  Usuwanie skutków klêsk ¿ywio³owych 23.000,00 23.000,00 100,00 

  203 
Dotacje celowe otrzymane z bud¿etu pañstwa 
na realizacjê w³asnych zadañ bie¿¹cych gmin 
(zwi¹zków gmin) 

23.000,00 23.000,00 100,00 

700   Gospodarka mieszkaniowa 9.330,00 12.537,95 134,38 
 70005  Gospodarka gruntami i nieruchomo�ciami 9.330,00 12.537,95 134,38 

  047 
Wp³ywy z op³at za zarz¹d, u¿ytkowanie i 
u¿ytkowanie wieczyste nieruchomo�ci 

90,00 87,70 97,44 

  075 

Dochody z najmu i dzier¿awy sk³adników 
maj¹tkowych Skarbu Pañstwa, jednostek 
samorz¹du terytorialnego lub innych 
jednostek zaliczanych do sektora finansów 
publicznych oraz innych umów o podobnym 
charakterze 

1.350,00 1.593,18 118,01 

  077 
Wp³aty z tytu³u odp³atnego nabycia prawa 
w³asno�ci nieruchomo�ci 

7.890,00 10.847,03 137,48 

  091 
Odsetki od nieterminowych wp³at z tytu³u 
podatków i op³at 

0,00 10,04 - 

750   Administracja publiczna 43.982,00 45.206,26 102,78 
 75011  Urzêdy wojewódzkie 40.200,00 40.200,00 100,00 

  201 

Dotacje celowe otrzymane z bud¿etu pañstwa 
na realizacjê zadañ bie¿¹cych z zakresu 
administracji rz¹dowej oraz innych zadañ 
zleconych gminie (zwi¹zkom gmin) ustawami 

40.200,00 40.200,00 100,00 

 75023  
Urzêdy gmin (miast i miast na prawach 
powiatu) 

3.782,00 5.006,26 132,37 

  069 Wp³ywy z ró¿nych op³at 600,00 1.824,26 304,04 
  097 Wp³ywy z ró¿nych dochodów 3.182,00 3.182,00 100,00 

751   
Urzêdy naczelnych organów w³adzy 
pañstwowej, kontroli i ochrony prawa oraz 
s¹downictwa 

12.888,00 12.888,00 100,00 
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 75101  
Urzêdy naczelnych organów w³adzy 
pañstwowej, kontroli i ochrony prawa 

560,00 560,00 100,00 

  201 

Dotacje celowe otrzymane z bud¿etu pañstwa 
na realizacjê zadañ bie¿¹cych z zakresu 
administracji rz¹dowej oraz innych zadañ 
zleconych gminie (zwi¹zkom gmin) ustawami 

560,00 560,00 100,00 

 75110  Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne 12.328,00 12.328,00 100,00 

  201 

Dotacje celowe otrzymane z bud¿etu pañstwa 
na realizacjê zadañ bie¿¹cych z zakresu 
administracji rz¹dowej oraz innych zadañ 
zleconych gminie (zwi¹zkom gmin) ustawami 

12.328,00 12.328,00 100,00 

754   
Bezpieczeñstwo publiczne i ochrona 
przeciwpo¿arowa 

2.500,00 2.500,00 100,00 

 75414  Obrona cywilna 2.500,00 2.500,00 100,00 

  201 

Dotacje celowe otrzymane z bud¿etu pañstwa 
na realizacjê zadañ bie¿¹cych z zakresu 
administracji rz¹dowej oraz innych zadañ 
zleconych gminie (zwi¹zkom gmin) ustawami 

2.500,00 2.500,00 100,00 

756   
Dochody od osób prawnych, od osób 
fizycznych i od innych jednostek nie 
posiadaj¹cych osobowo�ci prawnej 

1.299.832,00 1.230.779,13 94,69 

 75601  
Wp³ywy z podatku dochodowego od osób 
fizycznych 

0,00 3.674,40 - 

  035 
Podatek od dzia³alno�ci gospodarczej osób 
fizycznych, op³acany w formie karty 
podatkowej 

0,00 3.439,15 - 

  091 
Odsetki od nieterminowych wp³at z tytu³u 
podatków i op³at 

0,00 235,25 - 

 75615  

Wp³ywy z podatku rolnego, podatku le�nego, 
podatku od czynno�ci cywilnoprawnych oraz 
podatków i op³at lokalnych od osób 
prawnych i innych jednostek organizacyjnych 

465.800,00 445.454,87 95,63 

  031 Podatek od nieruchomo�ci 204.300,00 199.917,22 97,85 
  032 Podatek rolny 254.600,00 227.116,10 89,21 
  033 Podatek le�ny 4.900,00 4.824,40 98,46 
  050 Podatek od czynno�ci cywilnoprawnych 0,00 5.160,00 - 

  091 
Odsetki od nieterminowych wp³ata z tytu³u 
podatków i op³at 

2.000,00 8.437,15 421,86 

 75616  

Wp³ywy z podatku rolnego, podatku le�nego, 
podatku od spadków i darowizn, podatku od 
czynno�ci cywilnoprawnych oraz podatków i 
op³at lokalnych od osób fizycznych 

503.900,00 461.902,16 91,67 

  031 Podatek od nieruchomo�ci 66.000,00 55.537,60 84,15 
  032 Podatek rolny 406.400,00 366.545,10 90,19 
  034 Podatek od �rodków transportowych 12.500,00 12.802,20 102,42 
  036 Podatek od spadków i darowizn 0,00 873,60 - 
  050 Podatek od czynno�ci cywilnoprawnych 18.000,00 17.648,11 98,05 

  091 
Odsetki od nieterminowych wp³at z tytu³u 
podatków i op³at 

1.000,00 8.495,55 849,56 

 75618  
Wp³ywy z innych op³at stanowi¹cych 
dochody jednostek samorz¹du terytorialnego 
na podstawie ustaw 

40.000,00 50.090,70 125,23 

  041 Wp³ywy z op³aty skarbowej 9.500,00 20.692,30 217,81 

  048 
Wp³ywy z op³at za zezwolenia na sprzeda¿ 
alkoholu 

30.000,00 29.398,40 97,99 

  049 
Wp³ywy z innych lokalnych op³at pobieranych 
przez jednostki samorz¹du terytorialnego na 
podstawie odrêbnych ustaw 

500,00 0,00 0,00 

 75621  
Udzia³y gmin w podatkach stanowi¹cych 
dochód bud¿etu pañstwa 

290.132,00 269.657,00 92,94 

  001 Podatek dochodowy od osób fizycznych 290.132,00 269.506,00 92,89 
  002 Podatek dochodowy od osób prawnych 0,00 151,00 - 

758   Ró¿ne rozliczenia 2.931.279,00 2.928.448,83 99,90 

 75801  
Czê�æ o�wiatowa subwencji ogólnej dla 
jednostek samorz¹du terytorialnego 

2.218.815,00 2.218.815,00 100,00 

  292 Subwencje ogólne z bud¿etu pañstwa 2.218.815,00 2.218.815,00 100,00 

 75802  
Czê�æ podstawowa subwencji ogólnej dla 
gmin 

504.476,00 504.476,00 100,00 

Poz. 2040
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  292 Subwencje ogólne z bud¿etu pañstwa 504.476,00 504.476,00 100,00 

 75805  
Czê�æ rekompensuj¹ca subwencji ogólnej dla 
gmin 

203.988,00 203.988,00 100,00 

  292 Subwencje ogólne z bud¿etu pañstwa 203.988,00 203.988,00 100,00 
 75814  Ró¿ne rozliczenia finansowe 4.000,00 1.169,83 29,25 

  035 
Podatek od dzia³alno�ci gospodarczej osób 
fizycznych, op³acany w formie karty 
podatkowej 

0,00 -117,24 - 

  036 Podatek od spadków i darowizn 0,00 -140,00 - 

  091 
Odsetki od nieterminowych wp³at z tytu³u 
podatków i op³at 

0,00 -83,93 - 

  092 Pozosta³e odsetki 4.000,00 1.511,00 37,78 
801   O�wiata i wychowanie 22.478,00 22.542,38 100,29 

 80101  Szko³y podstawowe 2.801,00 2.800,50 99,98 

  201 

Dotacje celowe otrzymane z bud¿etu pañstwa 
na realizacjê zadañ bie¿¹cych z zakresu 
administracji rz¹dowej oraz innych zadañ 
zleconych gminie (zwi¹zkom gmin) ustawami 

2.801,00 2.800,50 99,98 

 80195  Pozosta³a dzia³alno�æ 19.677,00 19.741,88 100,33 

  075 

Dochody z najmu i dzier¿awy sk³adników 
maj¹tkowych Skarbu Pañstwa, jednostek 
samorz¹du terytorialnego lub innych 
jednostek zaliczanych do sektora finansów 
publicznych oraz innych umów o podobnym 
charakterze 

11.239,00 10.935,42 97,30 

  091 
Odsetki od nieterminowych wp³at z tytu³u 
podatków i op³at 

0,00 368,46 - 

  203 
Dotacje celowe otrzymane z bud¿etu pañstwa 
na realizacjê w³asnych zadañ bie¿¹cych gmin 
(zwi¹zków gmin) 

8.438,00 8.438,00 100,00 

853   Opieka spo³eczna 371.121,00 368.622,78 99,33 

 85313  
Sk³adki na ubezpieczenie zdrowotne op³acane 
za osoby pobieraj¹ce niektóre �wiadczenia z 
pomocy spo³ecznej 

11.650,00 9.072,92 77,88 

  201 

Dotacje celowe otrzymane z bud¿etu pañstwa 
na realizacjê zadañ bie¿¹cych z zakresu 
administracji rz¹dowej oraz innych zadañ 
zleconych gminie (zwi¹zkom gmin) ustawami 

11.650,00 9.072,92 77,88 

 85314  
Zasi³ki i pomoc w naturze oraz sk³adki na 
ubezpieczenia spo³eczne 

147.230,00 147.230,00 100,00 

  201 

Dotacje celowe otrzymane z bud¿etu pañstwa 
na realizacjê zadañ bie¿¹cych z zakresu 
administracji rz¹dowej oraz innych zadañ 
zleconych gminie (zwi¹zkom gmin) ustawami 

147.230,00 147.230,00 100,00 

 85315  Dodatki mieszkaniowe 100.020,00 100.020,00 100,00 

  203 
Dotacje celowe otrzymane z bud¿etu pañstwa 
na realizacjê w³asnych zadañ bie¿¹cych gmin 
(zwi¹zków gmin) 

100.020,00 100.020,00 100,00 

 85316  
Zasi³ki rodzinne, pielêgnacyjne i 
wychowawcze 

22.624,00 22.623,18 100,00 

  201 

Dotacje celowe otrzymane z bud¿etu pañstwa 
na realizacjê zadañ bie¿¹cych z zakresu 
administracji rz¹dowej oraz innych zadañ 
zleconych gminie (zwi¹zkom gmin) ustawami 

22.624,00 22.623,18 100,00 

 85319  O�rodki pomocy spo³ecznej 43.300,00 43.300,00 100,00 

  201 

Dotacje celowe otrzymane z bud¿etu pañstwa 
na realizacjê zadañ bie¿¹cych z zakresu 
administracji rz¹dowej oraz innych zadañ 
zleconych gminie (zwi¹zkom gmin) ustawami 

43.300,00 43.300,00 100,00 

 85378  Usuwanie skutków klêsk ¿ywio³owych 11.069,00 11.069,00 100,00 

  201 

Dotacje celowe otrzymane z bud¿etu pañstwa 
na realizacjê zadañ bie¿¹cych z zakresu 
administracji rz¹dowej oraz innych zadañ 
zleconych gminie (zwi¹zkom gmin) ustawami 

11.069,00 11.069,00 100,00 

 85395  Pozosta³a dzia³alno�æ 35.228,00 35.307,68 100,23 
  092 Pozosta³e odsetki 0,00 79,68 - 

Poz. 2040
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  201 

Dotacje celowe otrzymane z bud¿etu pañstwa 
na realizacjê zadañ bie¿¹cych z zakresu 
administracji rz¹dowej oraz innych zadañ 
zleconych gminie (zwi¹zkom gmin) ustawami 

1.620,00 1.620,00 100,00 

  203 
Dotacje celowe otrzymane z bud¿etu pañstwa 
na realizacjê w³asnych zadañ bie¿¹cych gmin 
(zwi¹zków gmin) 

33.608,00 33.608,00 100,00 

900   
Gospodarka komunalna i ochrona 
�rodowiska 

16.896,00 16.896,00 100,00 

 90015  O�wietlenie ulic, placów i dróg 16.896,00 16.896,00 100,00 

  201 

Dotacje celowe otrzymane z bud¿etu pañstwa 
na realizacjê zadañ bie¿¹cych z zakresu 
administracji rz¹dowej oraz innych zadañ 
zleconych gminie (zwi¹zkom gmin) ustawami 

16.896,00 16.896,00 100,00 

921   Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 0,00 7,25 - 
 92116  Biblioteki 0,00 7,25 - 

  091 
Odsetki od nieterminowych wp³at z tytu³u 
podatków i op³at 

0,00 7,25 - 

   Razem 4.802.479,00 4.734.034,10 98,57 

WYKONANIE BUD¯ETU GMINY CHODÓW ZA 2003 ROK
WYDATKI

Dzia³ Rozdzia³ § Tre�æ Plan Wykonanie 
% 

wykonania 
010   Rolnictwo i ³owiectwo 84.000,00 52.735,74 62,78 

 01005  
Prace geodezyjno � urz¹dzeniowe na 
potrzeby rolnictwa 

3.000,00 0,00 0,00 

  4300 Zakup us³ug pozosta³ych 3.000,00 0,00 0,00 
 01010  Infrastruktura wodoci¹gowa i sanitacyjna wsi 60.000,00 35.260,00 58,77 

  6050 
Wydatki inwestycyjne jednostek 
bud¿etowych 

60.000,00 35.260,00 58,77 

 01030  Izby rolnicze 14.000,00 12.413,24 88,67 

  2850 
Wp³aty gmin na rzecz izb rolniczych w 
wysoko�ci 2% uzyskanych wp³ywów z 
podatku rolniczego 

14.000,00 12.413,24 88,67 

 01095  Pozosta³a dzia³alno�æ 7.000,00 5.062,50 72,32 
  4210 Zakup materia³ów i wyposa¿enia 910,00 0,00 0,00 
  4260 Zakup energii 4.000,00 3.021,00 75,53 
  4300 Zakup us³ug pozosta³ych 800,00 761,10 95,14 
  4430 Ró¿ne op³aty i sk³adki 1.290,00 1.280,40 99,26 

600   Transport i ³¹czno�æ 239.113,00 228.531,53 95,57 
 60016  Drogi publiczne gminne 216.113,00 205.531,53 95,10 
  4210 Zakup materia³ów i wyposa¿enia 700,00 636,74 90,96 
  4270 Zakup us³ug remontowych 197.413,00 191.987,41 97,25 
  4300 Zakup us³ug pozosta³ych 8.000,00 4.811,78 60,15 

  6050 
Wydatki inwestycyjne jednostek 
bud¿etowych 

10.000,00 8.095,60 80,96 

 60078  Usuwanie skutków klêsk ¿ywio³owych 23.000,00 23.000,00 100,00 
  4300 Zakup us³ug pozosta³ych 23.000,00 23.000,00 100,00 

700   Gospodarka mieszkaniowa 37.000,00 30.682,07 82,92 
 70005  Gospodarka gruntami i nieruchomo�ciami 37.000,00 30.682,07 82,92 
  4210 Zakup materia³ów i wyposa¿enia 5.000,00 211,27 4,23 
  4260 Zakup energii 2.000,00 992,10 49,61 
  4300 Zakup us³ug pozosta³ych 5.000,00 4.478,70 89,57 

  6050 
Wydatki inwestycyjne jednostek 
bud¿etowych 

25.000,00 25.000,00 100,00 

710   Dzia³alno�æ us³ugowa 67.700,00 25.978,32 38,37 
 71004  Plany zagospodarowania przestrzennego 66.700,00 25.203,04 37,79 
  4300 Zakup us³ug pozosta³ych 66.700,00 25.203,04 37,79 
 71014  Opracowania geodezyjne i kartograficzne 1.000,00 775,28 77,53 
  4300 Zakup us³ug pozosta³ych 1.000,00 775,28 77,53 

750   Administracja publiczna 851.210,00 801.386,89 94,15 
 75011  Urzêdy wojewódzkie 40.200,00 40.200,00 100,00 
  4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 29.400,00 29.400,00 100,00 
  4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 4.126,70 4.126,70 100,00 
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  4110 Sk³adki na ubezpieczenia spo³eczne 5.873,30 5.873,30 100,00 
  4120 Sk³adki na Fundusz Pracy 800,00 800,00 100,00 

 75022  
Rady gmin (miast i miast na prawach 
powiatu) 

53.591,00 50.836,04 94,86 

  3030 Ró¿ne wydatki na rzecz osób fizycznych 50.810,00 49.067,50 96,57 
  4210 Zakup materia³ów i wyposa¿enia 2.381,00 1.455,44 61,13 
  4410 Podró¿e s³u¿bowe krajowe 400,00 313,10 78,28 

 75023  
Urzêdy gmin (miast i miast na prawach 
powiatu) 

697.218,00 662.974,09 95,09 

  3020 
Nagrody i wydatki osobowe niezaliczone do 
wynagrodzeñ 

2.000,00 540,00 27,00 

  4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 425.991,00 405.013,20 95,08 
  4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 28.100,00 28.008,20 99,67 
  4110 Sk³adki na ubezpieczenia spo³eczne 69.000,00 64.981,13 94,18 
  4120 Sk³adki na Fundusz Pracy 10.900,00 9.557,33 87,68 
  4210 Zakup materia³ów i wyposa¿enia 50.647,00 59.903,61 98,53 
  4260 Zakup energii 10.000,00 5.491,85 54,92 
  4300 Zakup us³ug pozosta³ych 47.785,76 47.706,68 99,83 
  4410 Podró¿e s³u¿bowe krajowe 20.000,00 19.507,27 97,54 
  4430 Ró¿ne op³aty i sk³adki 22.000,00 22.000,58 100,00 

  4440 
Odpisy na Zak³adowy Fundusz �wiadczeñ 
Socjalnych 

8.794,24 8.794,24 100,00 

  6050 
Wydatki inwestycyjne jednostek 
bud¿etowych 

2.000,00 1.470,00 73,50 

 75047  
Pobór podatków, op³at i niepodatkowych 
nale¿no�ci bud¿etowych 

38.601,00 26.780,26 69,38 

  4100 Wynagrodzenia agencyjno - prowizyjne 35.101,00 23.483,36 66,90 
  4210 Zakup materia³ów i wyposa¿enia 3.000,00 2.796,90 93,23 
  4300 Zakup us³ug pozosta³ych 500,00 500,00 100,00 
 75095  Pozosta³a dzia³alno�æ 21.600,00 20.596,50 95,35 
  3030 Ró¿ne wydatki na rzecz osób fizycznych 14.000,00 13.750,00 98,21 
  4210 Zakup materia³ów i wyposa¿enia 2.600,00 2.563,86 98,61 
  4300 Zakup us³ug pozosta³ych 4.200,00 3.752,05 89,33 
  4410 Podró¿e s³u¿bowe krajowe 800,00 530,59 66,32 

751   
Urzêdy naczelnych organów w³adzy 
pañstwowej, kontroli i ochrony prawa oraz 
s¹downictwa 

12.888,00 12.888,00 100,00 

 75101  
Urzêdy naczelny organów w³adzy 
pañstwowej, kontroli i ochrony prawa 

560,00 560,00 100,00 

  4110 Sk³adki na ubezpieczenia spo³eczne 41,16 41,16 100,00 
  4210 Zakup materia³ów i wyposa¿enia 280,00 280,00 100,00 
  4300 Zakup us³ug pozosta³ych 238,84 238,84 100,00 
 75110  Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne 12.328,00 12.328,00 100,00 
  3030 Ró¿ne wydatki na rzecz osób fizycznych 8.960,60 8.960,60 100,00 
  4110 Sk³adki na ubezpieczenia spo³eczne 68,50 68,50 100,00 
  4210 Zakup materia³ów i wyposa¿enia 2.254,07 2.254,07 100,00 
  4300 Zakup us³ug pozosta³ych 866,67 866,67 100,00 
  4410 Podró¿e s³u¿bowe krajowe 178,16 178,16 100,00 

754   
Bezpieczeñstwo publiczne i ochrona 
przeciwpo¿arowa 

28.800,00 26.323,91 91,40 

 75412  Ochotnicze stra¿e po¿arne 23.800,00 22.283,98 93,63 
  4210 Zakup materia³ów i wyposa¿enia 12.750,00 11.653,46 91,40 
  4260 Zakup energii 1.250,00 887,62 71,01 
  4300 Zakup us³ug pozosta³ych 4.750,00 4.726,91 99,51 
  4430 Ró¿ne op³aty i sk³adki 5.050,00 5.015,99 99,33 
 75414  Obrona cywilna 5.000,00 4.039,93 80,80 
  4210 Zakup materia³ów i wyposa¿enia 5.000,00 4.039,93 80,80 

757   Obs³ug d³ugu publicznego 2.000,00 1.546,44 77.32 

 75702  
Obs³uga papierów warto�ciowych, kredytów i 
po¿yczek jednostek samorz¹du terytorialnego 

2.000,00 1.546,44 77,32 

  8070 
Odsetki i dyskonto od krajowych skarbowych 
papierów warto�ciowych oraz od krajowych 
po¿yczek i kredytów 

2.000,00 1.546,44 77,32 

758   Ró¿ne rozliczenia 0,00 0,00 - 
 75818  Rezerwy ogólne i celowe 0,00 0,00 - 

801   O�wiata i wychowanie 2.937.191,00 2.934.532,01 99,91 
 80101  Szko³y podstawowe 1.986.083,00 1.985.054,34 99,95 
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  2540 
Dotacja podmiotowa z bud¿etu dla 
niepublicznej jednostki systemu o�wiaty 

52.981,00 52.981,00 100,00 

  3020 
Nagrody i wydatki osobowe niezaliczone do 
wynagrodzeñ 

107.700,00 107.293,60 99,62 

  3240 
Stypendia oraz inne formy pomocy dla 
uczniów 

2.801,00 2.800,50 99,98 

  4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 1.166.650,00 1.166.555,70 99,99 
  4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 87.740,00 87.736,55 100,00 
  4110 Sk³adki na ubezpieczenia spo³eczne 226.042,00 226.040,26 100,00 
  4120 Sk³adki na Fundusz Pracy 31.150,00 31.145,87 99,99 
  4210 Zakup materia³ów i wyposa¿enia 124.799,00 124.792,47 99,99 
  4260 Zakup energii 27.110,00 27.088,91 99,92 
  4300 Zakup us³ug pozosta³ych 80.050,00 79.715,93 99,58 
  4410 Podró¿e s³u¿bowe krajowe 4.240,00 4.083,55 96,31 

  4440 
Odpisy na Zak³adowy Fundusz �wiadczeñ 
Socjalnych 

71.730,00 71.730,00 100,00 

  4580 Pozosta³e odsetki 3.090,00 3.090,00 100,00 
 80104  Przedszkola 116.180,00 115.122,64 99,09 

  3020 
Nagrody i wydatki osobowe niezaliczone do 
wynagrodzeñ 

8.960,00 8.958,20 99,98 

  4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 70.180,00 70.173,51 99,99 
  4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 4.350,00 4.343,79 99,86 
  4110 Sk³adki na ubezpieczenia spo³eczne 14.170,00 14.163,62 99,95 
  4120 Sk³adki na Fundusz Pracy 3.170,00 3.164,10 99,81 
  4210 Zakup materia³ów i wyposa¿enia 2.300,00 1.927,47 83,80 
  4260 Zakup energii 2.000,00 1.608,58 80,43 
  4300 Zakup us³ug pozosta³ych 6.580,00 6.404,97 97,34 
  4410 Podró¿e s³u¿bowe krajowe 500,00 408,40 81,68 

  4440 
Odpisy na Zak³adowy Fundusz �wiadczeñ 
Socjalnych 

3.970,00 3.970,00 100,00 

 80110  Gimnazja 586.140,00 586.059,61 99,99 

  3020 
Nagrody i wydatki osobowe niezaliczone do 
wynagrodzeñ 

25.440,00 25.430,30 99,96 

  4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 228.650,00 338.646,33 100,00 
  4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 25.670,00 25.666,95 99,99 
  4110 Sk³adki na ubezpieczenia spo³eczne 66.530,00 66.523,43 99,99 
  4120 Sk³adki na Fundusz Pracy 9.400,00 9.398,21 99,98 
  4210 Zakup materia³ów i wyposa¿enia 75.950,00 75.931,79 99,98 
  4260 Zakup energii 14.000,00 13.980,30 99,86 
  4300 Zakup us³ug pozosta³ych 8.200,00 8.200,00 100,00 
  4410 Podró¿e s³u¿bowe krajowe 1.400,00 1.395,20 99,66 
  4430 Ró¿ne op³aty i sk³adki 400,00 387,10 96,78 

  4440 
Odpisy na Zak³adowy Fundusz �wiadczeñ 
Socjalnych 

20.500,00 20.500,00 100,00 

 80113  Dowo¿enie uczniów do szkó³ 130.000,00 129.965,28 99,97 
  4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 9.250,00 9.229,31 99,78 
  4110 Sk³adki na ubezpieczenia spo³eczne 1.500,00 1.500,00 100,00 
  4120 Sk³adki na Fundusz Pracy 400,00 390,07 97,52 
  4210 Zakup materia³ów i wyposa¿enia 370,00 365,90 98,89 
  4300 Zakup us³ug pozosta³ych 118.480,00 118.480,00 100,00 

 80114  
Zespo³y obs³ugi ekonomiczno � 
administracyjnej szkó³ 

99.150,00 98.711,09 99,56 

  3020 
Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do 
wynagrodzeñ 

650,00 650,00 100,00 

  4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 65.310,00 65.308,11 100,00 
  4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 5.330,00 5.326,80 99,94 
  4110 Sk³adki na ubezpieczenia spo³eczne 13.180,00 13.170,34 99,93 
  4120 Sk³adki na Fundusz Pracy 2.030,000 2.017,35 99,38 
  4210 Zakup materia³ów i wyposa¿enia 4.470,56 4.068,67 91,01 
  4300 Zakup us³ug pozosta³ych 5.650,00 5.650,00 100,00 
  4410 Podró¿e s³u¿bowe krajowe 500,00 490,38 98,08 

  4440 
Odpisy na Zak³adowy Fundusz �wiadczeñ 
Socjalnych 

2.029,44 2.029,44 100,00 

 80146  
Dokszta³canie i doskonalenie zawodowe 
nauczycieli 

11.200,00 11.181,05 99,83 

  4300 Zakup us³ug pozosta³ych 11.200,00 11.181,05 99,83 
 80195  Pozosta³a dzia³alno�æ 8.438,00 8.438,00 100,00 

Poz. 2040



� 9774 �
Dziennik Urzêdowy
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  4300 Zakup us³ug pozosta³ych 780,00 780,00 100,00 

  4440 
Odpisy na Zak³adowy Fundusz �wiadczeñ 
Socjalnych 

7.658,00 7.658,00 100,00 

851   Ochrona zdrowia 30.000,00 27.785,11 92,62 
 85154  Przeciwdzia³anie alkoholizmowi 30.000,00 27.785,11 92,62 
  4210 Zakup materia³ów i wyposa¿enia 12.000,00 10.715,11 89,29 
  4300 Zakup us³ug pozosta³ych 14.000,00 13.660,00 97,57 
  4430 Ró¿ne op³aty i sk³adki 4.000,00 3.410,00 85,25 

853   Opieka spo³eczna 553.721,00 515.321,01 93,07 

 85313  
Sk³adki na ubezpieczenie zdrowotne op³acane 
za osoby pobieraj¹ce niektóre �wiadczenia z 
pomocy spo³ecznej 

11.650,00 9.072,92 77,88 

  4130 Sk³adki na ubezpieczenie zdrowotne 11.650,00 9.072,92 77,88 

 85314  
Zasi³ki i pomoc w naturze oraz sk³adki na 
ubezpieczenia spo³eczne 

165.830,00 165.830,00 100,00 

  3110 �wiadczenia spo³eczne 158.353,82 158.353,82 100,00 
  4110 Sk³adki na ubezpieczenia spo³eczne 7.476,18 7.476,18 100,00 
 85315  Dodatki mieszkaniowe 216.820,00 181.028,80 83,49 
  3110 �wiadczenia spo³eczne 216.820,00 181.028,80 83,49 

 85316  
Zasi³ki rodzinne, pielêgnacyjne i 
wychowawcze 

22.624,00 22.623,18 100,00 

  3110 �wiadczenia spo³eczne 22.624,00 22.623,18 100,00 
 85319  O�rodki pomocy spo³ecznej 89.350,00 89,319,11 99,97 

  3020 
Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do 
wynagrodzeñ 

235,00 252,26 99,71 

  4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 52.039,70 52.039,30 100,00 
  4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 3.849,80 3.840,00 99,75 
  4110 Sk³adki na ubezpieczenie spo³eczne 11.203,00 11.197,85 99,95 
  4120 Sk³adki na Fundusz Pracy 1.525,00 1.525,00 100,00 
  4210 Zakup materia³ów i wyposa¿enia 2.009,00 2.008,28 99,96 
  4300 Zakup us³ug pozosta³ych 14.689,24 14.679,29 99,93 
  4410 Podró¿e s³u¿bowe krajowe 2.210,30 2.206,17 99,81 
  4430 Ró¿ne op³aty i sk³adki 218,00 218,00 100,00 

  4440 
Odpisy na Zak³adowy Fundusz �wiadczeñ 
Socjalnych 1.352,96 1.359,96 100,00 

 85378  Usuwanie skutków klêsk ¿ywio³owych 11.069,00 11.069,00 100,00 
  3110 �wiadczenia spo³eczne 11.069,00 11.069,00 100,00 
 85395  Pozosta³a dzia³alno�æ 36.378,00 36.378,00 100,00 
  3110 �wiadczenia spo³eczne 36.378,00 36.378,00 100,00 

900   
Gospodarka komunalna i ochrona 
�rodowiska 

107.896,00 84.821,46 78,61 

 90001  Gospodarka �ciekowa i ochrona wód 0,00 0,00 - 
 90003  Oczyszczanie miast i wsi 5.000,00 1.727,59 34,55 
  4300 Zakup us³ug pozosta³ych 5.000,00 1.727,59 34,55 
 90015  O�wietlenie ulic, placów i dróg 102.896,00 83.093,87 80,76 
  4260 Zakup energii 65.512,00 57.669,83 88,03 
  4270 Zakup us³ug remontowych 37.384,00 25.424,04 68,01 

921   Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 44.000,00 41.269,78 93,79 
 92114  Pozosta³e instytucje kultury 13.000,00 10.603,50 81,57 
  4210 Zakup materia³ów i wyposa¿enia 4.500,00 4.124,15 91,65 
  4260 Zakup energii 1.000,00 369,35 36,94 
  4300 Zakup us³ug pozosta³ych 7.500,00 6.110,00 81,47 
 92116  Biblioteki 31.000,00 30.666,28 98,92 
  4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 20.590,00 20.599,95 100,05 
  4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 1.600,00 1.596,72 99,80 
  4110 Sk³adki na ubezpieczenie spo³eczne 4.280,00 4.061,80 94,90 
  4120 Sk³adki na Fundusz Pracy 550,00 543,63 98,84 
  4210 Zakup materia³ów i wyposa¿enia 870,00 808,27 92,90 

  4240 
Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i 
ksi¹¿ek 

1.050,00 1.048,93 99,90 

  4300 Zakup us³ug pozosta³ych 1.150,00 1.153,84 100,33 
  4410 Podró¿e s³u¿bowe krajowe 183,52 126,66 69,02 
  4430 Ró¿ne op³aty i sk³adki 50,00 50,00 100,00 

  4440 
Odpisy na Zak³adowy Fundusz �wiadczeñ 
Socjalnych 

676,48 676,48 100,00 

926   Kultura fizyczna i sport 6.000,00 5.600,04 93,33 

Poz. 2040
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92695 Pozosta³a dzia³alno�æ 6.000,00 5.600,04 93,33
4210 Zakup materia³ów i wyposa¿enia 3.750,00 3.479,12 92,78
4300 Zakup us³ug pozosta³ych 850,00 830,72 97,73
4410 Podró¿e s³u¿bowe krajowe 1.250,00 1.240,20 99,22
4430 Ró¿ne op³aty i sk³adki 150,00 50,00 33,33

Razem 5.001.519,00 4.789.402,31 95,76

2041

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUD¯ETU GMINY MIEDZICHOWO ZA 2003 ROK

ZBIORCZE WYKONANIE DOCHODÓW BUD¯ETOWYCH ZA 2003 R.

Dzia³ Nazwa 
Plan po zmianach 

2003rok 
Wykonanie za 2003

rok 
% 

010 Rolnictwo i ³owiectwo 712.563 715.742 100,45 
700 Gospodarka mieszkaniowa 213.558 217.810 101,99 
750 Administracja publiczna 115.500 92.088 79,73 

751 
Urzêdy naczelnych organów w³adzy pañstwowej kontroli 
ochrony prawa i s¹downictwa 

6.156 6.156 100,00 

754 Bezpieczeñstwo publiczne i ochrona przeciwpo¿arowa 200 200 100,00 

756 
Dochody od osób prawnych od osób fizycznych i innych 
jednostek nie posiadaj¹cych osobowo�ci prawnej 

2.091.200 2.121.273 101,44 

758 Ró¿ne rozliczenia 2.639.997 2.639.997 100,00 
801 O�wiata i wychowanie 113.236 112.580 99,42 
853 Opieka spo³eczna 546.635 538.235 98,46 
900 Gospodarka komunalna i ochrona �rodowiska 27.922 27.922 100,00 

 Ogó³em 6.466.967 6.472.003 100,08 

SZCZEGÓ£OWE WYKONANIE DOCHODÓW BUD¯ETOWYCH ZA 2003 R.

Dzia³ Rozdzia³ § Nazwa 
Plan po 

zmianach na 
2003 rok 

Wykonanie 
za 2003 rok 

% 

010   Rolnictwo i ³owiectwo 712.563 715.742 100,45 
 01010  Infrastruktura wodoci¹gowa i sanitacyjna wsi 704.897 704.727 99,97 
  083 Wp³ywy z us³ug 20.000 19.830 99,15 

  629 
�rodki na dofinansowanie w³asnych inwestycji gmin 
pozyskane z innych �róde³ 

684.897 684.897 100,00 

 01095  Pozosta³a dzia³alno�æ 7.666 11.015 143,69 
  069 Wp³ywy z ró¿nych op³at  7.666 11.015 143,69 

700   Gospodarka mieszkaniowa 213.558 217.810 101,99 
 70005  Gospodarka gruntami i nieruchomo�ciami. 119.858 115.192 96,11 

  047 
Wp³ywy z op³at za zarz¹d u¿ytkowanie i u¿ytkowanie 
wieczyste nieruchomo�ci  

4.563 4.584 100,46 

  075 

Dochody z najmu i dzier¿awy sk³adników Skarbu 
Pañstwa, jednostek samorz¹du terytorialnego lub 
innych jednostek zaliczanych do sektora finansów 
publicznych oraz innych umów o podobnym 
charakterze  

78.520 75.610 96,29 

Poz. 2040, 2041
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Dziennik Urzêdowy
Województwa Wielkopolskiego Nr 101

  077 
Wp³aty z odp³atnego nabycia prawa w³asno�ci 
nieruchomo�ci  

36.775 34.998 95,17 

 70095  Pozosta³a dzia³alno�æ 93.700 102.618 109,52 
  083 Wp³ywy z us³ug 92.800 101.508 109,38 
  091 Pozosta³e odsetki 900 1.110 123,33 

750   Administracja publiczna 115.500 92.088 79,73 
 75011  Urzêdy wojewódzkie 48.200 48.200 100,00 

  201 

Dotacje celowe otrzymane z bud¿etu pañstwa na 
realizacje zadañ bie¿¹cych z zakresu administracji 
rz¹dowej oraz innych zadañ zleconych gminom 
ustawami 

48.200 48.200 100,00 

 75023  Urzêdy gmin 24.000 26.120 108,83 
  069 Wp³ywy z ró¿nych op³at  24.000 26.120 108,83 
 75095  Pozosta³a dzia³alno�æ 43.300 17.768 41,03 
  092 Pozosta³e odsetki 1.500 1.468 97,87 

  096 
Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci 
pieniê¿nej 

41.800 16.300 38,99 

751   
Urzêdy naczelnych organów w³adzy pañstwowej, 
kontroli i ochrony prawa oraz s¹downictwa 

6.156 6.156 100,00 

 75101  
Urzêdy naczelnych organów w³adzy pañstwowej, 
kontroli i ochrony prawa 

552 552 100,00 

  201 

Dotacje celowe otrzymane z bud¿etu pañstwa na 
realizacjê zadañ bie¿¹cych z zakresu administracji 
rz¹dowej oraz innych zadañ zleconych gminom 
ustawami 

552 552 100,00 

 75110  Referenda ogólnokrajowe i kostny 5.604 5.604 100,00 

  201 

Dotacje celowe otrzymane z bud¿etu pañstwa na 
realizacje zadañ bie¿¹cych z zakresu administracji 
rz¹dowej oraz innych zadañ zleconych gminom 
ustawami 

5.604 5.604 100,00 

754   
Bezpieczeñstwo publiczne i ochrona 
przeciwpo¿arowa 

200 200 100,00 

 75414  Obrona cywilna 200 200 100,00 

  201 

Dotacje celowe otrzymane z bud¿etu pañstwa na 
realizacjê zadañ bie¿¹cych z zakresu administracji 
rz¹dowej oraz innych zadañ zleconych gminom 
ustawami 

200 200 100,00 

756   
Dochody od osób prawnych od osób fizycznych i od 
innych jedno-stek nie posiadaj¹cych osobowo�ci 
prawnej 

2.091.200 2.121.273 101,44 

 75601  Wp³ywy z podatku dochodowego od osób fizycznych 10.100 11.932 118,14 

  035 
Podatek od dzia³alno�ci gospodarczej osób 
fizycznych op³acany w formie karty podatkowej 

10.000 11.924 119,24 

  091 
Odsetki od nieterminowych wp³at z tytu³u podatków i 
op³at  

100 8 8,00 

 75615  

Wp³ywy z podatku rolnego, le�nego, podatku od 
czynno�ci cywilnoprawnych oraz podatków i op³at 
lokalnych od osób prawnych i innych jednostek 
organizacyjnych 

1.313.700 1.318.720 100,38 

  031 Podatek od nieruchomo�ci 1.070.000 1.074.952 100,46 
  032 Podatek rolny 3.400 3.487 102,56 
  033 Podatek le�ny 236.600 236.320 99,88 
  034 Podatek od �rodków transportowych 1.100 1.113 101,18 
  050 Podatek od czynno�ci cywilnoprawnych 100 30 30,00 

  091 
Odsetki od nieterminowych wp³at z tytu³u podatków i 
op³at 

2.500 2.818 112,72 

 75616  

Wp³ywy z podatku rolnego, podatku le�nego, 
podatku od spadków i darowizn, podatku od 
czynno�ci oraz podatków i op³at lokalnych od osób 
fizycznych 

353.300 378.417 107,11 

  031 Podatek od nieruchomo�ci 237.000 240.883 101,64 
  032 Podatek rolny 34.000 40.968 120,49 
  033 Podatek le�ny 7.300 8.037 110,09 
  034 Podatek od �rodków transportowych 44.000 45.604 103,65 
  036 Podatek od spadków i darowizn  2.000 3.679 183,95 
  037 Podatek od posiadania psów 500 490 98,00 
  043 Wp³ywy z op³aty targowej 1.000 1.111 111,10 
  044 Wp³ywy z op³aty miejscowej  500 890 178,00 

Poz. 2041
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  050 Podatek od czynno�ci cywilnoprawnych 18.000 26.757 148,65 

  091 
Odsetki od nieterminowych wp³at z tytu³u podatków i 
op³at 

9.000 9.998 111,09 

 75618  
Wp³ywy z innych op³at stanowi¹cych dochody 
jednostek samorz¹du terytorialnego na podstawie 
ustaw  

56.600 53.140 93,89 

  041 Wp³ywy z op³aty skarbowej 6.500 7.498 115,35 
  048 Wp³ywy z op³at za zezwolenia na sprzeda¿ alkoholi 50.000 45.642 91,28 

  091 
Odsetki od nieterminowych wp³at z tytu³u podatków i 
op³at 

100   

 75619  Wp³ywy z ró¿nych rozliczeñ 1.500 1.577 105,13 
  046 Wp³ywy z op³aty eksploatacyjnej 1.500 1577 105,13 

 75621  
Udzia³ gmin w podatkach stanowi¹cych dochód 
bud¿etu pañstwa 

356.000 357.487 100,42 

  001 Podatek dochodowy od osób fizycznych 350.000 352.369 100,68 
  002 Podatek dochodowy od osób prawnych 6.000 5.118 85,30 

758   Ró¿ne rozliczenia 2.639.997 2.639.997 100,00 

 75801  
Czê�æ o�wiatowa subwencji ogólnej dla jednostek 
samorz¹du terytorialnego 

2.351.211 2.351.211 100,00 

  292 Subwencje ogólne z bud¿etu pañstwa 2.351.211 2.351.211 100,00 
 75802  Czê�æ podstawowa subwencji ogólnej dla gmin 3.169 3.169 100,00 
  292 Subwencje ogólne z bud¿etu pañstwa 3.169 3.169 100,00 
 75805  Czê�æ rekompensuj¹ca subwencji ogólnej dla gmin  285.617 285.617 100,00 
  292 Subwencje ogólne z bud¿etu pañstwa 285.617 285.617 100,00 

801   O�wiata i wychowanie 113.236 112.580 99,42 
 80101  Szko³y podstawowe 3.415 3.415 100,00 

  201 
Dotacje celowe otrzymane z bud¿etu pañstwa na 
realizacje zadañ bie¿¹cych z zakresu administracji 
rz¹dowej oraz innych zadañ zleconych gminom 

3.415 3.415 100,00 

 80195  Pozosta³a dzia³alno�æ 109.821 109.165 99,40 
  083 Wp³ywy z us³ug 97.696 97.040 99,33 

  203 
Dotacje celowe otrzymane z bud¿etu pañstwa na 
realizacjê w³asnych zadañ bie¿¹cych gmin 

12.125 12.125 100,00 

853   Opieka spo³eczna 546.635 538.235 98,46 

 85313  
Sk³adki na ubezpieczenie zdrowotne op³acane za 
osoby pobieraj¹ce nie-które �wiadczenia z opieki 
spo³ecznej 

30.200 21.800 72,18 

  201 

Dotacje celowe otrzymane z bud¿etu pañstwa na 
realizacjê zadañ bie¿¹cych z zakresu administracji 
rz¹dowej oraz innych zadañ zleconych gminie 
ustawami 

30.200 21.800 72,18 

 85314  
Zasi³ki i pomoc w naturze oraz sk³adki na 
ubezpieczenie spo³eczne 

365.331 365.331 100,00 

  201 
Dotacje celowe otrzymane z bud¿etu na realizacjê 
zadañ bie¿¹cych z zakresu administracji rz¹dowej 
oraz innych zadañ zleconych gminie 

365.331 365.331 100,00 

 85315  Dodatki mieszkaniowe 11.490 11.490 100,00 

  203 
Dotacje celowe otrzymane z bud¿etu pañstwa na 
realizacjê w³asnych zadañ bie¿¹cych gmin  

11.490 11.490 100,00 

 85316  Zasi³ki rodzinne, pielêgnacyjne i wychowawcze 25.010 25.010 100,00 

  201 

Dotacje celowe otrzymane z bud¿etu pañstwa na 
realizacjê zadañ bie¿¹cych z zakresu administracji 
rz¹dowej oraz innych zadañ zleconych gminie 
ustawami 

25.010 25.010 100,00 

 85319  O�rodki pomocy spo³ecznej 80.200 80.200 100,00 

  201 

Dotacje celowe otrzymane z bud¿etu pañstwa na 
realizacjê zadañ bie¿¹cych z zakresu administracji 
rz¹dowej oraz innych zadañ zleconych gminie 
ustawami 

80.200 80.200 100,00 

 85378  Usuwanie skutków klêsk ¿ywio³owych 1.285 1.285 100,00 

  201 

Dotacje celowe otrzymane z bud¿etu pañstwa na 
realizacjê zadañ bie¿¹cych z zakresu administracji 
rz¹dowej oraz innych zadañ zleconych gminie 
ustawami 

1.285 1.285 100,00 

 85395  Pozosta³a dzia³alno�æ 33.119 33.119 100,00 

Poz. 2041
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  201 

Dotacje celowe otrzymane z bud¿etu pañstwa na 
realizacjê zadañ bie¿¹cych z zakresu administracji 
rz¹dowej oraz innych zadañ zleconych gminie 
ustawami 

2.070 2.070 100,00 

  203 
Dotacja otrzymane z bud¿etu pañstwa na realizacje 
w³asnych zadañ bie¿¹cych gmin 

31.049 31.049 100,00 

900   Gospodarka komunalna i ochrona �rodowiska 27.922 27.922 100,00 
 90015  O�wietlenie ulic, placów dróg  27.922 27.922 100,00 

  201 

Dotacje celowe otrzymane z bud¿etu pañstwa na 
realizacjê zadañ bie¿¹cych z zakresu administracji 
rz¹dowej oraz innych zadañ zleconych gminie 
ustawami 

27.922 27.922 100,00 

   Ogó³em 6.466.967 6.472.003 100,08 

Poz. 2041

ZBIORCZE WYKONANIE WYDATKÓW BUD¯ETOWYCH ZA 2003 ROK

Dzia³ Nazwa 
Plan po 

zmianach na 
2003 rok 

Wykonanie za 
2003 rok 

% 

010 Rolnictwo i ³owiectwo 1.448.310 1.447.318 99,93 
600 Transport i ³¹czno�æ 101.600 101.582 99,98 
700 Gospodarka mieszkaniowa  216.700 214.889 99,16 
750 Administracja publiczna 1.008.916 994.564 98,58 

751 
Urzêdy naczelnych organów w³adzy pañstwowej kontroli ochrony 
prawa i s¹downictwa  

6.156 6.156 100,00 

754 Bezpieczeñstwo publiczne i ochrona przeciwpo¿arowa 107.052 106.348 99,34 
757 Obs³uga d³ugu publicznego 37.500 37.468 99,91 
758 Ró¿ne rozliczenia 10.000   
801 O�wiata i wychowanie 3.093.400 3.090.743 99,91 
851 Ochrona zdrowia 50.000 44.741 89,48 
853 Opieka Spo³eczna 759.915 751.314 98,87 
900 Gospodarka komunalna i ochrona �rodowiska 272.922 238.261 87,30 
921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 105.600 104.338 98,80 
926 Kultura fizyczna i sport 22.000 20.984 95,38 

 Ogó³em 7.240.071 7.158.706 98,88 

SZCZEGÓ£OWE WYKONANIE WYDATKÓW BUD¯ETOWYCH ZA 2003 R.

Dzia³ Rozdzia³ § Nazwa 
Plan po 

zmianach na 
2003 rok 

Wykonanie za 
2003 rok 

% 

010   Rolnictwo i ³owiectwo 1.448.310 1.447.318 99,93 
 01008  Melioracje wodne 17.000 16.778 98,69 
  4300 Zakup us³ug pozosta³ych 17.000 16.778 98,69 
 01010  Infrastruktura wodoci¹gowa i sanitacyjna wsi 1.423.730 1.423.660 99,99 
  6050 Wydatki inwestycyjne jednostek bud¿etowych 1.423.730 1.423.660 99,99 
 01030  Izby rolnicze 1.200 1.000 83,33 

  2850 
Wp³aty gmin na rzecz izb rolniczych w wysoko�ci 
2% uzyskanych wp³ywów z podatku rolnego 

1.200 1.000 83,33 

 01095  Pozosta³a dzia³alno�æ 6.380 5.880 92,16 
  4300 Zakup us³ug pozosta³ych 6.380 5.880 92,16 

600   Transport i ³¹czno�æ 101.600 101.582 99,98 
 60016  Drogi publiczne gminne 101.600 101.582 99,98 
  4270 Zakup us³ug remontowych 101.600 101.582 99,98 

700   Gospodarka mieszkaniowa 216.700 214.889 99,16 
 70005  Gospodarka gruntami i nieruchomo�ciami  7.000 6.694 95,63 
  4300 Zakup us³ug pozosta³ych 7.000 6.694 95,63 
 70095  Pozosta³a dzia³alno�æ 209.700 208.195 99,28 

  3020 
Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do 
wynagrodzeñ 

600 568 94,67 

  4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 22.100 22.089 99,95 
  4040 Dodatkowe wynagrodzenia roczne 1.700 1.695 99,70 
  4110 Sk³adki na ubezpieczenie spo³eczne 4.900 4.854 99,06 
  4120 Sk³adki na fundusz pracy 650 608 93,54 
  4210 Zakup materia³ów i wyposa¿enia 38.000 37.819 99,52 
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  4260 Zakup energii 7.800 7.759 99,47 
  4300 Zakup us³ug pozosta³ych 132.550 131.403 99,13 

  4440 
Odpisy na zak³adowy fundusz �wiadczeñ 
socjalnych 

1.400 1.400 100,00 

750   Administracja publiczna 1.008.916 994.564 98,58 
 75011  Urzêdy wojewódzkie 48.200 48.200 100,00 
  4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 36.000 36.000 100,00 
  4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 3.000 3.000 100,00 
  4110 Sk³adki na ubezpieczenie spo³eczne 7.100 7.100 100,00 
  4120 Sk³adki na fundusz pracy 1.000 1.000 100,00 

  4440 
Odpisy na zak³adowy fundusz �wiadczeñ 
socjalnych 

1.100 1.100 100,00 

 75022  Rady gmin  74.700 70.781 94,75 
  3030 Ró¿ne wydatki na rzecz osób fizycznych 50.800 48.160 94,80 
  4210 Zakup materia³ów i wyposa¿enie 9.400 8.275 88,03 
  4300 Zakup us³ug pozosta³ych 14.500 14.346 98,94 
 75023  Urzêdy gmin  796.116 789.246 99,14 

  3020 Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do 
wynagrodzeñ 

3.000 2.018 67,27 

  4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 434.400 434.217 99,96 
  4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 31.700 31.689 99,96 
  4110 Sk³adki na ubezpieczenie spo³eczne 72.550 72.363 99,74 
  4120 Sk³adki na fundusz pracy 10.250 9.788 95,49 
  4210 Zakup materia³ów i wyposa¿enia 95.016 92.862 97,73 
  4260 Zakup energii 7.000 6.156 87,94 
  4300 Zakup us³ug pozosta³ych 108.800 107.859 99,13 
  4410 Podró¿e s³u¿bowe krajowe 22.000 20.894 94,97 

  4440 
Odpisy na zak³adowy fundusz �wiadczeñ 
socjalnych 

11.400 11.400 100,00 

 75047  
Pobór podatków, op³at i niepodatkowych 
nale¿no�ci bud¿etowych 

24.000 22.868 95,28 

  4100 Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne 9.000 8.848 98,31 
  4210 Zakup materia³ów i wyposa¿enia 1.000 423 42,30 
  4300 Zakup us³ug pozosta³ych 14.000 13.597 97,12 
 75095  Pozosta³a dzia³alno�æ 65.900 63.469 96,31 
  4010 Wynagrodzenie osobowe pracowników 18.800 18.738 99,67 
  4110 Sk³adka na ubezpieczenie spo³eczne 1.000 672 67,20 
  4210 Zakup materia³ów i wyposa¿enia 3.000 2.634 87,80 
  4300 Zakup us³ug pozosta³ych 33.100 31.990 96,65 
  4430 Ró¿ne op³aty i sk³adki 10.000 9.435 94,35 

751   
Urzêdy naczelnych organów w³adzy pañstwowej, 
kontroli i ochrony prawa oraz s¹downictwa 

6.156 6.156 100,00 

 75101  
Urzêdy naczelnych organów w³adzy pañstwowej, 
kontroli i ochrony prawa  

552 552 100,00 

  3030 Ró¿ne wydatki na rzecz osób fizycznych 360 360 100,00 
  4110 Sk³adki na ubezpieczenie spo³eczne 65 65 100,00 
  4120 Sk³adki na fundusz pracy 10 10 100,00 
  4210 Zakup materia³ów i wyposa¿enia 117 117 100,00 
 75110  Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne 5.604 5.604 100,00 
  3030 Ró¿ne wydatki na rzecz osób fizycznych 3.666 3.666 100,00 
  4210 Zakup materia³ów i wyposa¿enia 570 570 100,00 
  4300 Zakup us³ug pozosta³ych 783 783 100,00 
  4410 Podró¿e s³u¿bowe krajowe 585 585 100,00 

754   
Bezpieczeñstwo publiczne i ochrona 
przeciwpo¿arowa 

107.052 106.348 99,34 

 75412  Ochotnicze stra¿e po¿arne 88.552 88.359 99,78 
  3030 Ró¿ne wydatki na rzecz osób fizycznych 2.000 2.000 100,00 
  4110 Sk³adki na ubezpieczenie spo³eczne 500 460 92,00 
  4120 Sk³adki na fundusz pracy 100 72 72,00 
  4210 Zakup materia³ów i wyposa¿enia 28.607 28.538 99,76 
  4260 Zakup energii 3.350 3.335 99,55 
  4300 Zakup us³ug pozosta³ych 43.995 43.988 99,98 
  4430 Ró¿ne op³aty i sk³adki 10.000 9.966 99,66 
 75414  Obrona cywilna 200 200 100,00 
  4210 Zakup materia³ów i wyposa¿enia 200 200 100,00 
 75495  Pozosta³a dzia³alno�æ 18.300 17.789 97,21 
  4210 Zakup materia³ów i wyposa¿enia 18.300 17.789 97,21 

Poz. 2041
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757   Obs³uga d³ugu publicznego 37.500 37.468 99,91 

 75702  
Obs³uga papierów warto�ciowych, kredytów i 
po¿yczek jednostek samorz¹du terytorialnego 

37.500 37.468 99,91 

  8070 
Odsetki i dyskonto od krajowych skarbowych 
papierów warto�æ. Oraz po¿yczek i kredytów 

37.500 37.468 99,91 

758   Ró¿ne rozliczenia 10.000   
 75818  Rezerwy ogólne i celowe 10.000   
  4810 Rezerwy 10.000   

801   O�wiata i wychowanie 3.093.400 3.090.743 99,91 
 80101  Szko³y podstawowe 1.809.973 1.808.009 99,89 

  3020 
Nagrody i wydatki osobowe niezaliczone do 
wynagrodzeñ 

74.673 74.672 100,00 

  3240 Stypendia oraz inne formy pomocy dla uczniów 3.415 3.415 100,00 
  4010 Wynagrodzenie osobowe pracowników 946.272 946.271 100,00 
  4040 Dodatkowe wynagrodzenia roczne 69.621 69.619 99,99 
  4110 Sk³adki na ubezpieczenie spo³eczne 184.894 184.893 100,00 
  4120 Sk³adki na fundusz pracy 25.162 25.161 100,00 
  4210 Zakup materia³ów i wyposa¿enia 163.902 163.901 100,00 
  4240 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i ksi¹¿ek 5.922 5.921 100,00 
  4260 Zakup energii 19.856 19.855 100,00 
  4300 Zakup us³ug pozosta³ych  73.870 73.869 100,00 
  4410 Podró¿e s³u¿bowe krajowe 6.345 6.344 100,00 
  4430 Ró¿ne op³aty i sk³adki 2.760 2.756 99,85 

  4440 
Odpisy na zak³adowy fundusz �wiadczeñ 
socjalnych 

59.781 59.781 100,00 

  6050 Wydatki inwestycyjne jednostek bud¿etowych 173.500 171.551 98,88 
 80104  Przedszkola przy szko³ach 119.133 119.123 99,99 

  3020 
Nagrody i wydatki osobowe niezaliczone do 
wynagrodzeñ 

6.948 6.947 99,98 

  4010 Wynagrodzenie osobowe pracowników 71.762 71.761 100,00 
  4040 Dodatkowe wynagrodzenia roczne 4.638 4.636 99,96 
  4110 Sk³adki na ubezpieczenie spo³eczne 14.197 14.196 99,99 
  4120 Sk³adki na Fundusz Pracy 1.922 1.919 99,84 
  4210 Zakup materia³ów i wyposa¿enia 6.179 6.178 99,98 
  4260 Zakup energii 1.900 1.900 100,00 
  4300 Zakup us³ug pozosta³ych 5.862 5.861 99,98 
  4410 Podró¿e s³u¿bowe krajowe 589 589 100,00 

  4440 
Odpisy na zak³adowy fundusz �wiadczeñ 
socjalnych 

5.136 5.136 100,00 

 80110  Gimnazja 712.002 711.988 100,00 

  3020 
Nagrody i wydatki osobowe niezaliczone do 
wynagrodzeñ 

35.013 35.012 100,00 

  4010 Wynagrodzenie osobowe pracowników 440.376 440.375 100,00 
  4040 Dodatkowe wynagrodzenia roczne 30.943 30.943 100,00 
  4110 Sk³adki na ubezpieczenie spo³eczne 88.801 88.799 100,00 
  4120 Sk³adki na fundusz pracy 12.255 12.253 99,98 
  4210 Zakup materia³ów i wyposa¿enia 40.595 40.590 99,99 
  4240 Zakup pomocy naukowych dydaktycznych i ksi¹¿ek 1.628 1.628 100,00 
  4260 Zakup energii 8.937 8.937 100,00 
  4300 Zakup us³ug pozosta³ych  22.526 22.525 99,99 
  4410 Podró¿e s³u¿bowe krajowe 3.800 3.798 99,95 
  4430 Ró¿ne op³aty i sk³adki 557 557 100,00 

  4440 
Odpisy na zak³adowy fundusz �wiadczeñ 
socjalnych 

26.571 26.571 100,00 

 80113  Dowo¿enie uczniów do szkó³ 194.193 194.187 100,00 

  3020 
Nagrody i wydatki osobowe niezaliczone do 
wynagrodzeñ 

653 653 100,00 

  4010 Wynagrodzenie osobowe pracowników 53.017 53.016 100,00 
  4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 5.000 4.997 99,94 
  4110 Sk³adki na ubezpieczenie spo³eczne 10.722 10.722 100,00 
  4120 Sk³adki na fundusz pracy 1.762 1.762 100,00 
  4210 Zakup materia³ów i wyposa¿enia 43.564 43.563 100,00 
  4300 Zakup us³ug pozosta³ych  71.480 71.479 100,00 
  4410 Podró¿e s³u¿bowe krajowe 425 425 100,00 
  4430 Ró¿ne op³aty i sk³adki 5.470 5.470 100,00 

  4440 
Odpisy na zak³adowy fundusz �wiadczeñ 
socjalnych 

2.100 2.100 100,00 

Poz. 2041



� 9781 �
Dziennik Urzêdowy
Województwa Wielkopolskiego Nr 101

 80114  Zespo³y ekonomiczno-administracyjne szkó³ 136.073 136.066 99,99 

  3020 
Nagrody i wydatki osobowe niezaliczone do 
wynagrodzeñ 

178 177 99,43 

  4010 Wynagrodzenie osobowe pracowników 80.494 80.494 100,00 
  4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 6.556 6.556 100,00 
  4110 Sk³adki na ubezpieczenie spo³eczne 15.647 15.642 99,97 
  4120 Sk³adki na fundusz pracy 2.144 2.144 100,00 
  4210 Zakup materia³ów i wyposa¿enia 15.484 15.483 99,99 
  4300 Zakup us³ug pozosta³ych  11.404 11.404 100,00 
  4410 Podró¿e s³u¿bowe krajowe 1.907 1.907 100,00 
  4430 Ró¿ne op³aty i sk³adki 159 159 100,00 

  4440 
Odpisy na zak³adowy fundusz �wiadczeñ 
socjalnych 

2.100 2.100 100,00 

 80146  Dokszta³cania i doskonalenie nauczycieli 12.205 12.205 100,00 
  3250 Stypendia ró¿ne 12.205 12.205 100,00 
 80195  Pozosta³a dzia³alno�æ 109.821 109.165 99,40 

  3020 
Nagrody i wydatki osobowe niezaliczone do 
wynagrodzeñ 

480 381 79,37 

  4110 Sk³adki na ubezpieczenie spo³eczne 814 753 92,51 
  4120 Sk³adki na fundusz pracy 112 112 100,00 
  4210 Zakup materia³ów i wyposa¿enia 49.546 49.546 100,00 
  4260 Zakup energii 6.101 6.100 99,98 
  4300 Zakup us³ug pozosta³ych 39.939 39.938 100,00 
  4430 Ró¿ne op³aty i sk³adki 704 210 29,83 

  4440 
Odpisy na zak³adowy fundusz �wiadczeñ 
socjalnych 

12.125 12.125 100,00 

851   Ochrona zdrowia 50.000 44.741 89,48 
 85154  Przeciwdzia³anie alkoholizmowi 50.000 44.741 89,48 
  3030 Ró¿ne wydatki na rzecz osób fizycznych 4.000 3.206 80,15 
  4110 Sk³adki na ubezpieczenie spo³eczne 500 460 92,00 
  4120 Sk³adki na fundusz pracy 50 49 98,00 
  4210 Zakup materia³ów i wyposa¿enia 15.450 13.961 90,36 
  4300 Zakup us³ug pozosta³ych 30.000 27.065 90,21 

853   Opieka spo³eczna 759.915 751.314 98,87 

 85313  
Sk³adki na ubezpieczenie zdrowotne op³acane za 
osoby pobieraj¹ce niektóre �wiadczenia z pomocy 
spo³ecznej 

30.200 21.800 72,18 

  4130 Sk³adki na ubezpieczenie zdrowotne 30.200 21.800 72,18 

 85314  
Zasi³ki i pomoce w naturze oraz sk³adki na 
ubezpieczenia spo³eczne 

463.611 463.611 100,00 

  3110 �wiadczenia spo³eczne 440.635 440.635 100,00 
  4110 Sk³adki na ubezpieczenie spo³eczne 22.976 22.976 100,00 
 85315  Dodatki mieszkaniowe 34.650 34.642 99,98 
  3110 �wiadczenia spo³eczne 34.650 34.642 99,98 
 85316  Zasi³ki rodzinne, pielêgnacyjne i wychowawcze 25.010 25.010 100,00 
  3110 �wiadczenia spo³eczne 25.010 25.010 100,00 
 85319  O�rodki pomocy spo³ecznej 135.465 135.272 99,86 

  3020 
Nagrody i wydatki osobowe niezaliczone do 
wynagrodzeñ 

1.800 1.800 100,00 

  4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 85.760 85.759 100,00 
  4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 5.650 5.647 99,95 
  4110 Sk³adki na ubezpieczenie spo³eczne 16.000 15.915 99,47 
  4120 Sk³adki na fundusz pracy 2.240 2.199 98,17 
  4210 Zakup materia³ów i wyposa¿enia 6.400 6.352 99,25 
  4300 Zakup us³ug pozosta³ych 15.205 15.193 99,92 
  4410 Podró¿e s³u¿bowe krajowe 310 307 99,03 

  4440 
Odpisy na zak³adowy fundusz �wiadczeñ 
socjalnych 

2.100 2.100 100,00 

 85328  
Us³ugi opiekuñcze i specjalistyczne us³ugi 
opiekuñcze 

36.575 36.575 100,00 

  4300 Zakup us³ug pozosta³ych 36.575 36.575 100,00 
 85378  Usuwanie skutków Klêsk ¿ywio³owych 1.285 1.285 100,00 
  3110 �wiadczenia spo³eczne 1.285 1.285 100,00 
 85395  Pozosta³a dzia³alno�æ 33.119 33.119 100,00 
  3110 �wiadczenia spo³eczne 33.119 33.119 100,00 

900   Gospodarka komunalna i ochrona �rodowiska 272.922 238.261 87,30 
 90001  Gospodarka �ciekowa i ochrona wód 84.290 77.722 92,21 

Poz. 2041
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  2650 Dotacje przedmiotowe dla zak³adu bud¿etowego 77.290 71.000 91,86 
  4210 Zakup materia³ów i wyposa¿enia 300 219 73,00 
  4300 Zakup us³ug pozosta³ych 7.000 6.503 97,06 
 90002  Gospodarka odpadami 38.500 13.000 33,77 
  6050 Wydatki inwestycyjne jednostek bud¿etowych 38.500 13.000 33,77 
 90003  Oczyszczanie miast i wsi 33.210 31.151 93,80 
  4210 Zakup materia³ów i wyposa¿enia 5.500 5.006 91,02 
  4300 Zakup us³ug pozosta³ych 27.710 26.145 94,35 
 90004  Utrzymanie zieleni 1.000 995 99,50 
  4210 Zakup materia³ów i wyposa¿enia 1.000 995 99,50 
 90015  O�wietlenie ulic, placów i dróg 115.922 115.393 99,54 
  4260 Zakup energii 83.579 83.151 99,49 
  4300 Zakup us³ug pozosta³ych 32.343 32.242 99,69 

921   Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 105.600 104.338 98,80 
 92109  Domy i o�rodki kultury, �wietlice i kluby 49.350 48.989 99,27 
  4110 Sk³adki na ubezpieczenie spo³eczne 1.550 1.514 97,68 
  4120 Sk³adki na Fundusz Pracy 200 195 97,50 
  4210 Zakup materia³ów i wyposa¿enia 17.200 17.062 99,20 
  4260 Zakup energii 4.400 4.321 98,20 
  4300 Zakup us³ug pozosta³ych 26.000 25.897 99,60 
 92116  Biblioteki 56.250 55.349 98,40 
  4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 23.000 22.739 98,86 
  4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 1.900 1.783 93,84 
  4110 Sk³adki na ubezpieczenia spo³. 4.700 4.472 95,15 
  4120 Sk³adki na Fundusz Pracy 650 577 88,77 
  4210 Zakup materia³ów i wyposa¿enia 5.800 5.687 98,05 
  4240 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i ksi¹¿ek 7.200 7.163 99,49 
  4260 Zakup energii 1.200 1.180 98,33 
  4300 Zakup us³ug pozosta³ych 10.800 10.751 99,55 
  4410 Podró¿e s³u¿bowe krajowe 300 297 99,00 

  4440 
Odpisy na zak³adowy fundusz �wiadczeñ 
socjalnych  

700 700 100,00 

926   Kultura fizyczna i sport 22.000 20.984 95,38 
 92605  Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu 4.000 4.000 100,00 
  6050 Wydatki inwestycyjne jednostek bud¿etowych 4.000 4.000 100,00 
 92695  Pozosta³a dzia³alno�æ 18.000 16.984 94,35 
  4210 Zakup materia³ów i wyposa¿enia 7.000 6.704 95,77 
  4260 Zakup energii 520 519 99,81 
  4300 Zakup us³ug pozosta³ych 10.480 9.761 93,14 
   Ogó³em 7.240.071 7.158.706 98,88 

INFORMACJA O REALIZACJI ZADAÑ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI
RZ¥DOWEJ I INNYCH ZADAÑ ZLECONYCH USTAWAMI ZA 2003 R.

DOCHODY

Dzia³ Rozdzia³ § Nazwa 
Plan po 

zmianach na 
2003 rok 

Wykonanie za 
2003 rok 

% 

750   Administracja publiczna 48.200 48.200 100,00 
 75011  Urzêdy wojewódzkie 48.200 48.200 100,00 

  201 
Dotacje celowe otrzymane z bud¿etu pañstwa na 
realizacjê zadañ bie¿¹cych z zakresu administracji 
rz¹dowej oraz innych zadañ zleconych gminom 

48.200 48.200 100,00 

751   
Urzêdy naczelnych organów w³adzy pañstwowej, 
kontroli i ochrony prawa i s¹downictwa 

6.156 6.156 100,00 

 75101  
Urzêdy naczelnych organów w³adzy pañstwowej, 
kontroli i ochrony prawa 

552 552 100,00 

  201 
Dotacje celowe otrzymane z bud¿etu pañstwa na 
realizacjê zadañ bie¿¹cych z zakresu administracji 
rz¹dowej oraz innych zadañ zleconych gminom 

552 552 100,00 

 75110  Referenda konstytucyjne ogólnokrajowe  5.604 5.604 100,00 

  201 
Dotacje celowe otrzymane z bud¿etu pañstwa na 
realizacje zadañ bie¿¹cych z zakresu administracji 
rz¹dowej oraz innych zadañ zleconych gminom 

5.604 5.604 100,00 

Poz. 2041
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754   
Bezpieczeñstwo publiczne i ochrona 
przeciwpo¿arowa 

200 200 100,00 

 75414  Obrona cywilna 200 200 100,00 

  201 
Dotacje celowe otrzymane z bud¿etu pañstwa na 
realizacje zadañ bie¿¹cych z zakresu administracji 
rz¹dowej oraz innych zadañ zleconych gminom 

200 200 100,00 

801   O�wiata i wychowanie 3.415 3.415 100,00 
 80101  Szko³y podstawowe 3.415 3.415 100,00 

  201 
Dotacje celowe otrzymane z bud¿etu pañstwa na 
realizacje zadañ bie¿¹cych z zakresu administracji 
rz¹dowej oraz innych zadañ zleconych gminom 

3.415 3.415 100,00 

853   Opieka spo³eczna 504.096 495.696 98,33 

 85313  
Sk³adki na ubezpieczenie zdrowotne op³acane za 
osoby pobieraj¹ce niektóre �wiadczenia z pomocy 
spo³ecznej  

30.200 21.800 72,18 

  201 
Dotacje celowe otrzymane z bud¿etu pañstwa na 
realizacje zadañ bie¿¹cych z zakresu administracji 
rz¹dowej oraz innych zleconych gminom  

30.200 21.800 72,18 

 85314  Zasi³ki i pomoc w naturze 365.331 365.331 100,00 

  201 
Dotacje celowe otrzymane z bud¿etu pañstwa na 
realizacje zadañ bie¿¹cych z zakresu administracji 
rz¹dowej oraz innych zadañ zleconych gminom 

365.331 365.331 100,00 

 85316  Zasi³ki rodzinne, pielêgnacyjne i wychowawcze  25.010 25.010 100,00 

  201 
Dotacje celowe otrzymane z bud¿etu pañstwa na 
realizacjê zadañ bie¿¹cych z zakresu administracji 
rz¹dowej oraz innych zadañ zleconych gminom 

25.010 25.010 100,00 

 85319  O�rodki pomocy spo³ecznej 80.200 80.200 100,00 

  201 
Dotacje celowe otrzymane z bud¿etu pañstwa na 
realizacjê zadañ bie¿¹cych z zakresu administracji 
rz¹dowej oraz innych zadañ zleconych gminom 

80.200 80.200 100,00 

 85378  Usuwanie skutków klêsk ¿ywio³owych 1.285 1.285 100,00 

  201 
Dotacje celowe otrzymane z bud¿etu pañstwa na 
realizacjê zadañ bie¿¹cych z zakresu administracji 
rz¹dowej oraz innych zadañ zleconych gminom 

1.285 1.285 100,00 

 85395  Pozosta³a dzia³alno�æ 2.070 2.070 100,00 

  201 
Dotacje celowe otrzymane z bud¿etu pañstwa na 
realizacje zadañ bie¿¹cych z zakresu administracji 
rz¹dowej oraz innych zadañ zleconych gminom 

2.070 2.070 100,00 

900   Gospodarka komunalna i ochrona �rodowiska 27.922 27.922 100,00 
 90015  O�wietlenie ulic, placów i dróg  27.922 27.922 100,00 

  201 
Dotacje celowe otrzymane z bud¿etu pañstwa na 
realizacjê zadañ bie¿¹cych z zakresu administracji 
rz¹dowej oraz innych zadañ zleconych gminom 

27.922 27.922 100,00 

   Ogó³em 589.989 581.589 98,58 

 

S¹ to �rodki finansowe otrzymane na realizacje zadañ zleconych gminie na podstawie otrzymanych powiadomieñ przez:
Wielkopolski Urz¹d Wojewódzki w Poznaniu, Krajowe Biuro Wyborcze Delegatura Wojewódzka w Lesznie

WYDATKI

Dzia³ Rozdzia³ § Nazwa 
Plan po 

zmianach 
Wykonanie 

2002 
% 

750   Administracja publiczna 48.200 48.200 100,00 
 75011  Urzêdy wojewódzkie  48.200 48.200 100,00 
  4010 Wynagrodzenie osobowe 36.000 36.000 100,00 
  4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 3.000 3.000 100,00 
  4110 Sk³adki na ubezpieczenie spo³eczne  7.100 7.100 100,00 
  4120 Sk³adki na fundusz pracy  1.000 1.000 100,00 

  4440 
Odpisy na zak³adowy fundusz �wiadczeñ 
socjalnych 

1.100 1.100 100,00 

751   
Urzêdy naczelnych organów w³adzy pañstwowej, 
kontroli i ochrona prawa i s¹downictwa 

6.156 6.156 100,00 

 75101  
Urzêdy naczelnych organów w³adzy pañstwowej, 
kontroli i ochrony prawa 

552 552 100,00 

  3030 Ró¿ne wydatki na rzecz osób fizycznych 360 360 100,00 
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  4110 Sk³adki na ubezpieczenie spo³eczne 65 65 100,00 
  4120 Sk³adki na fundusz pracy 10 10 100,00 
  4210 Zakup materia³ów i wyposa¿enia 117 117 100,00 
 75110  Referenda konstytucyjne i ogólnokrajowe 5.604 5.604 100,00 
  3030 Ró¿ne wydatki na rzecz osób fizycznych 3.666 3.666 100,00 
  4210 Zakup materia³ów i wyposa¿enia 570 570 100,00 
  4300 Zakup pozosta³ych us³ug 483 483 100,00 
  4410 Podró¿e s³u¿bowe krajowe 585 585 100,00 

754   
Bezpieczeñstwo publiczne i ochrona 
przeciwpo¿arowa 

200 200 100,00 

 75414  Obrona cywilna 200 200 100,00 
  4210 Zakup materia³ów i wyposa¿enia 200 200 100,00 

801   O�wiata i wychowanie 3.415 3.415 100,00 
 80101  Szko³y podstawowe 3.415 3.415 100,00 
  3240 Stypendia oraz inne formy pomocy dla uczniów 3.415 3.415 100,00 

853   Opieka spo³eczna 504.096 495.696 98,33 

 85313  
Sk³adki na ubezpieczenie zdrowotne za osoby 
pobieraj¹ce niektóre �wiadczenia z pomocy 
spo³ecznej 

30.200 21.800 72,18 

  4130 Sk³adka na ubezpieczenie zdrowotne 30.200 21.800 72,18 
 85314  Zasi³ki i pomoc w naturze 365.331 365.331 100,00 
  3110 �wiadczenia spo³eczne 342.355 342.355 100,00 
  4110 Sk³adki na ubezpieczenie spo³eczne 22.976 22.976 100,00 
 85316  Zasi³ki rodzinne, pielêgnacyjne i wychowawcze 25.010 25.010 100,00 
  3110 �wiadczenia spo³eczne 25.010 25.010 100,00 
 85319  O�rodki pomocy spo³ecznej 80.200 80.200 100,00 
  4010 Wynagrodzenie osobowe pracownik. 55.000 55.000 100,00 
  4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 4.500 4.500 100,00 
  4110 Sk³adki na ubezpieczenie spo³eczne 10.640 10.640 100,00 
  4120 Sk³adki na fundusz pracy 1.460 1.460 100,00 
  4210 Zakup materia³ów i wyposa¿enia 2.090 2.090 100,00 
  4300 Zakup pozosta³ych us³ug 4.100 4.100 100,00 
  4410 Podró¿e s³u¿bowe krajowe 310 307 99,03 

  4440 
Odpisy na zak³adowy fundusz �wiadczeñ 
socjalnych  

2.100 2.100 100,00 

 85378  Usuwanie skutków klêsk ¿ywio³owych 1.285 1.285 100,00 
  3030 Ró¿ne wydatki na rzecz osób fizycznych 1.285 1.285 100,00 
 85395  Pozosta³a dzia³alno�æ 2.070 2.070 100,00 
  3110 �wiadczenia spo³eczne 2.070 2.070 100,00 

900   Gospodarka komunalna i ochrona �rodowiska  27.922 27.922 100,00 
 90015  O�wietlenie ulic, placów i dróg  43.269 43.269 100,00 
  4260 Zakup energii 29.187 29.187 100,00 
  4300 Zakup pozosta³ych us³ug 14.082 14.082 100,00 
   Ogó³em 589.989 581.589 98,58 

Wy¿ej wykazane wydatki z zakresu administracji rz¹dowej
i innych zadañ zleconych gminie przeznaczone zosta³y:

1. Dzia³ � 750 Administracja publiczna wydatkowano kwotê
48.200 z³ z przeznaczeniem na wynagrodzenia i pochodne
pracowników realizuj¹cych zadania zlecone (sprawy USC,
dowodów osobistych, meldunkowych oraz wojskowych).

2. Dzia³ � 751 Urzêdy naczelnych organów w³adzy pañstwo-
wej, kontroli i ochrony prawa. Wydatkowano kwotê 8.279
z³ na aktualizacjê i prowadzenie spisów wyborców 552 z³,
przeprowadzenie referendum ogólnokrajowego 5.604z³.

3. Dzia³ 754 Bezpieczeñstwo publiczne i ochrona przeciwpo-
¿arowa wydatkowano kwotê 200 z³ z przeznaczeniem
doposa¿enie magazynu OC.

4. Dzia³ 801 O�wiata i wychowanie wydatkowano kwotê
3.415 z³ na doposa¿enie uczniów klas pierwszych (wy-
prawka szkolna).

5. Dzia³ � 853 Opieka Spo³eczna wydatkowano kwotê 495.696
z³ z przeznaczeniem:

a) op³acenie sk³adki zdrowotnej za osoby pobieraj¹ce
�wiadczenia z opieki spo³ecznej 20.800 z³,

b) zasi³ki i pomoc w naturze � 365.331 z³ z tego:

- wyp³ata zasi³ków 342.355 z³,

- op³acenie sk³adki na ubezpieczenie spo³eczne
22.976 z³,

c) wydatki zwi¹zane z funkcjonowaniem Gminnego O�rod-
ka Pomocy Spo³ecznej wynosz¹ 80.200 z³,

d) zasi³ki rodzinne pielêgnacyjne i wychowawcze wydat-
kowano kwotê 21.050 z³,

e) wyp³ata zasi³ków dla rolników dotkniêtych susz¹
1.285 z³,
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f) wyp³ata wyprawek dla uczniów klas pierwszych
2.070 z³ (wyprawka szkolna)

6. Dzia³ - 900 Gospodarka komunalna i ochrona �rodowiska
wydatki wynosz¹ 27.922 z³ z przeznaczeniem na op³atê za
energiê oraz konserwacje punktów �wietlnych przy dro-
gach krajowych i wojewódzkich.

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA
BUD¯ETU GMINY ZA 2003 R.

Uchwalony przez Radê Gminy Uchwa³¹ Nr III/17/2002
z dnia 23 grudnia 2002 r. bud¿et na 2003 rok wynosi³ po
stronie dochodów kwotê 5.324.800 z³, a po stronie wydat-
ków kwotê 5.850.600 z³, w roku 2003 zmiany bud¿etu
dokonano na podstawie:

- Zarz¹dzenia Wójta Gminy Nr 11/2003 z dnia 31 marca
2003 r.,

- Uchwa³y Rady Gminy Nr V/29/2003 z dnia 30 kwietnia
2003 r.,

- Zarz¹dzenia Wójta Gminy Nr 32/2003 z dnia 25 czerwca
2003 r.,

- Uchwa³y Rady Gminy Nr VI/37/2003 z dnia 9 lipca 2003
r.,

- Uchwa³y Rady Gminy Nr VII/40/2003 z dnia 24 wrze�nia
2003 r.,

- Zarz¹dzenia Wójta Gminy Nr 43/2003 z dnia 30 wrze-
�nia 2003 r.,

- Uchwa³y Rady Gminy Nr IX/59/2003 z dnia 26 listopada
2003 r.,

- Zarz¹dzenia Wójta Gminy Nr 50/2003 z dnia 11 grudnia
2003 r.,

- Uchwa³y Rady Gminy Nr X/63/2003 z dnia 30 grudnia
2003 r.

Na koniec 2003 roku bud¿et gminy zamkn¹³ siê kwotami
po stronie planowanych dochodów kwot¹ 6.466.967 z³,
których wykonanie wynosi 6.472.003 z³ co stanowi 100,08%,
a po stronie planowanych wydatków kwot¹ 7.240.071 z³,
których wykonanie wynosi 7.158.706 z³ co stanowi 98,88%.
�ród³em pokrycia deficytu w kwocie 773.104 z³ jest:

- po¿yczka krajowa � 692.515 z³,

- nadwy¿ka wolnych �rodków pieniê¿nych wynikaj¹ca
z rozliczenia kredytów i po¿yczek z lat ubieg³ych �
80.589 z³,

Wykonanie dochodów bud¿etowych za 2003 rok przedsta-
wia siê nastêpuj¹co:

1. Dzia³ � 010 � Rolnictwo i £owiectwo wykonanie dochodów
wynosi 715.742 z³

z planu 712.563 z³:

a) wp³aty ludno�ci za pod³¹czenie do kanalizacji �
19.830 z³,

b) �rodki SAPARD za realizacjê IV etapu kanalizacji -
684.897 z³,

c) czynsz za dzier¿awione grunty przez ko³a £owieckie �
10.847 z³, za �wiadectwa miejsca pochodzenia zwierz¹t
� 168 z³.

2. Dzia³ � 700 - Gospodarka mieszkaniowa wykonanie docho-
dów wynosi 217.810 z³ z planu 213.558 z³:

a) wp³ywy za wieczyste u¿ytkowanie gruntów 4.584 z³
(indywidualne osoby 390 z³, Gminna Spó³dzielnia �Sa-
mopomoc Ch³opska� 1.208 z³, Alfred Z³otosz 979 z³,
Intertrans Logistic Serwice 2.007z³),

b) dochody z dzier¿awy mienia komunalnego wynosz¹
75.610 z³ (Bank Spó³dzielczy 3.039 z³ Przedsiêbiorstwo
Wielobran¿owe �Styl � 2000� 14.202 z³, poczta 11.701
z³, za dzier¿awê w o�rodkach zdrowia: policja 7.363 z³,
gabinet stomatologiczny 1.764 z³, gabinety lekarskie
18.142 z³, sklep 3.978 z³, bary 7.976z³, sale w szko³ach
1.628 z³, sto³ówka 4.050 z³, gruntów 1.767z³),

c) sprzeda¿ oraz sp³aty za zakupione mieszkania 34.998 z³,

d) wp³ywy za czynsze z mieszkañ komunalnych wynosz¹
101.508 z³,

e) odsetki od wp³at za czynsze 1.110 z³.

3. Dzia³ � 750 � Administracja publiczna wykonanie docho-
dów wynosi 92.088 z³ z planu rocznego 115.500 z³ z tego:

a) dotacja na realizacjê zadañ zleconych gminie �
48.200 z³,

b) dochody realizowane przez Urz¹d � 26.120 (za wpisy
dzia³alno�ci gospodarczej 3.200 z³, op³ata za pod³¹cze-
nie do wodoci¹gu 1.000 z³, op³ata za specyfikacji
istotnych warunków zamówienia w przetargu na budo-
wê IV etapu kanalizacji 852 z³, us³ugi ksero 43 z³ �rodki,
prowizja od sprzeda¿y nieruchomo�ci AWRSP 21.025
z³)

c) odsetki bankowe od �rodków finansowych na rachun-
ku � 1.468 z³,

d) otrzymane darowizny 16.300 z³ (darowizna dla policji
na zakup paliwa 3.000 z³ nagród na konkurs o bezpie-
czeñstwie 300 z³ od Stowarzyszenia �Miedzichowo �
Bezpieczna Gmina�. Darowizna Zak³adu Utylizacji
Odpadów CLEAN CITY na opracowanie dokumentacji
zamkniêcia i rekultywacji wysypiska �mieci 13.000 z³).

4. Dzia³ � 751 � Urzêdy naczelnych organów w³adzy pañ-
stwowej, kontroli i ochrony pañstwa oraz sadownictwa
otrzymano dotacjê w kwocie 6.156 z³:

a) na prowadzenie aktualizacji i rejestrów wyborców
552 z³,

b) na przeprowadzenie referendum ogólnokrajowego
5.604 z³.

5. Dzia³ � 756 - Dochody od osób prawnych od osób fizycz-
nych i od innych jednostek nie posiadaj¹cych osobowo�ci
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prawnej jest to jedno z najwiêkszych �róde³ dochodów
w³asnych gminy których wykonanie za 2003 rok wynosi
2.121.273 z³ z planu rocznego 2.091.200 z³, szczegó³owo
przedstawia siê:

a) Wp³ywy z podatku od dzia³alno�ci gospodarczej osób
fizycznych op³acany w formie karty podatkowej �
11.924 z³, odsetki 8 z³,

b) Wp³ywy z podatku rolnego, podatku le�nego, podatku
od czynno�ci cywilnoprawnych, oraz podatków i op³at
lokalnych od osób prawnych i innych jednostek orga-
nizacyjnych � 1.318.720 z³ z tego:

- podatek od nieruchomo�ci � 1.074.952 z³,

- podatek rolny � 3.487 z³,

- podatek le�ny � 236.320 z³,

- podatek od �rodków transportowych � 1.113 z³,

- podatek od czynno�ci cywilnoprawnych � 30 z³,

- odsetki od nieterminowych wp³at z tytu³u podat-
ków i op³at � 2.818 z³.

c) Wp³ywy z podatku rolnego, podatku le�nego, podatku
od spadków i darowizn, podatku od czynno�ci cywil-
noprawnych oraz podatków i op³at lokalnych od osób
fizycznych za 2003 rok wynosz¹ 378.417 z³

- podatek od nieruchomo�ci � 240.883 z³,

- podatek rolny � 40.968 z³,

- podatek le�ny � 8.037z³,

- podatek od �rodków transportowych � 45.604 z³,

- podatek od spadków i darowizn � 3.679 z³,

- podatek od posiadania psów � 490 z³,

- wp³ywy z op³aty targowej � 1.111 z³,

- wp³ywy z op³aty miejscowej � 890 z³,

- podatek od czynno�ci cywilnoprawnych � 26.757 z³,

- odsetki od nieterminowych wp³at z tytu³u podat-
ków i op³at � 9.998 z³,

d) Wp³ywy z innych op³at stanowi¹cych dochody jedno-
stek samorz¹du terytorialnego wynosz¹ � 53.140 z³
z tego:

- wp³ywy z op³aty skarbowej � 7.498 z³,

- wp³ywy z op³aty za zezwolenia na sprzeda¿ napoi
alkoholowych � 45.642 z³,

e) wp³ywy z op³aty eksploatacyjnej � 1.577 z³,

f) Udzia³ gmin w podatkach stanowi¹cych dochód bu-
d¿etu pañstwa � 357.487 z³

- podatek dochodowy od osób fizycznych �
352.369 z³,

- podatek dochodowy od osób prawnych � 5.118 z³.

6. Dzia³ � 758 Ró¿ne rozliczenia jest to dzia³ w którym
wykazane s¹ �rodki otrzymane z Ministerstwa Finansów

w formie subwencji wykonanie za 2003 rok wynosi
2.639.997 z³ 110% planu rocznego:

a) czê�æ o�wiatowa subwencji ogólnej � 2.351.211 z³,

b) cze�æ podstawowa subwencji ogólnej � 3.169 z³,

c) czê�æ rekompensuj¹ca subwencji ogólnej � 285.617 z³
(drogowa 178.370 z³, rekompensuj¹ca skutki w podat-
ku rolny i le�nym za II pó³rocze 2002 roku oraz
I pó³rocze 2003 roku 107.247 z³)

7. Dzia³ � 801 - O�wiata i wychowanie wykonanie dochodów
wynosi � 112.580 z³ z planu rocznego 113.236 z³ s¹ to:

a) dotacja na zakup podrêczników dla uczniów klas pierw-
szych � 3.415 z³,

b) dochody z wp³ywów za czynsze z mieszkañ bêd¹cych
w dyspozycji szkó³ � 97.040 z³,

c) dotacja na fundusz �wiadczeñ socjalnych emerytowa-
nych nauczycieli 12.125 z³

8. Dzia³ � 853 � Opieka Spo³eczna w dziale tym wykazana
zosta³a dotacja na realizacjê zadañ zleconych gminie wyko-
nanie za 2003 rok wynosi 538.235 z³ z planu 546.635 z³:

a) dotacja na op³acenie sk³adki zdrowotnej � 21.800 z³,

b) dotacja na zasi³ki i pomoc w naturze oraz sk³adki na
ubezpieczenie spo³eczne 365.331 z³,

c) dotacja na wyp³atê dodatków mieszkaniowych -
11.490 z³,

d) dotacja na zasi³ki rodzinne, pielêgnacyjne i wycho-
wawcze � 25.010 z³, dotacja na funkcjonowanie Gmin-
nego O�rodka Pomocy Spo³ecznej � 80.200 z³,

e) dotacja na wyp³atê zasi³ków dla rolników objêtych
susz¹ � 1.285 z³,

f) dotacja na wyprawkê dla uczniów klas pierwszych
dotacja � 2.070 z³ na do¿ywianie � 31.049 z³.

9. Dzia³ � 900 � Gospodarka komunalna i ochrona �rodowi-
ska wykonanie dochodów wynosi 27.922 z³ jest to dotacja
na op³atê za energiê oraz konserwacje punktów �wietl-
nych przy drogach krajowych i powiatowych.

Wydatki bud¿etowe

Wykonanie wydatków bud¿etowych za 2003 rok wynosi
7.158.706 z³ z planu rocznego 7.240.071 z³ co stanowi
98,88% i szczegó³owo przedstawia siê nastêpuj¹co:

1. Dzia³ � 010 - Rolnictwo i £owiectwo wydatkowano kwotê
1.447.318 z³ z planu rocznego 1.448.310 z³ z tego:

a) opracowanie dokumentacji na przeprowadzenie odno-
wienia rowów 3.996 z³, organizacja prac �szansa�
zakup narzêdzi wypo¿yczenie sprzêtu 4.282 z³, naprawa
przepustów 8.500 z³,

b) na realizacje inwestycji � Budowa kanalizacji sanitarnej
Bolewice etap IV - 1.411.826 z³, roboty elektryczne na
hydroforni w Miedzichowie � 4.270 z³, opracowanie
dokumentacji na modernizacjê hydroforni 7.564 z³,
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c) przekazano 2% uzyskanych wp³ywów z podatku rolne-
go oraz odsetek na rzecz Izb Rolniczych,

d) op³ata z za pobyt psów w schronisku 5.636 z³, za
wydane �wiadectwa miejsca pochodzenia zwierz¹t 44
z³, op³ata za wynajem sali do przeprowadzenia szkoleñ
dla rolników 200 z³.

2. Dzia³ � 600 � Transport i ³¹czno�æ wydatkowano kwotê
101.582 z³ z planu rocznego 101.600 z³ z przeznaczeniem:

- przystanek Miedzichowo kosz wywóz �mieci 276 z³,

- zimowe utrzymanie dróg 16.101 z³,

- wykonanie znaków drogowych 2.407 z³,

- równanie dróg gminnych � 29.142 z³,

- pomiary geodezyjne 1.438 z³,

- wykonanie zadaszenia 2 przystanków autobusowych �
5.500 z³,

- nawo¿enie dróg gminnych ¿u¿lem � 18.746 z³,

- naprawa mostu Bolewicko 4.000 z³,

- zakup krawê¿ników p³ytek 6.621 z³,

- wykonanie chodnika wspólnie z Powiatowym Zarz¹-
dem Dróg 17.351 z³.

3. Dzia³ � 700 � Gospodarka mieszkaniowa wydatkowano
kwotê 214.889 z³ z planu rocznego 216.700 z³ z przeznacze-
niem:

a) Gospodarka gruntami i nieruchomo�ciami � 6.694 z³
(og³oszenia prasowe zwi¹zane z przetargami sporz¹-
dzanie dokumentacji, wyceny oraz koszty notarialne),

b) wydatki zwi¹zane z utrzymaniem mieszkañ komunal-
nych wynosz¹ 208.195 z³ z tego:

- zakup odzie¿y ochronnej mleko dla palaczy 568 z³,

- wynagrodzenie i pochodne (§4010, 4040, 4110,
4120) palacze o�rodki zdrowia 29.246 z³,

- zakup opa³u 29.081 z³, materia³ów budowlanych,
malarskich o�rodek zdrowia Bolewice 5.716 z³, za-
kup pilarki do ciêcia p³ytek 354 z³, taczki 150 z³
materia³ów do CO 2.518 z³,

- op³ata za energie elektryczn¹ 7.759 z³,

- wywóz nieczysto�ci sta³ych 8.921 z³, nieczysto�ci
p³ynnych 14.220 z³, us³ug kominiarskie 3.807 z³, za
utylizacjê �cieków oraz wodê 4.292 z³, roboty elek-
tryczne 6.842 z³, murarskie 2.194 z³, roboty CO 4.088
z³, op³ata za ogrzewanie Bolewice Szkolona 47.732
z³, roboty dekarskie 11.570z³, prze³o¿enie pokrycia
dachowego 26.389 z³ wykonanie pieców kaflowych
1.849 z³, ubezpieczenie budynków 1.167 z³, za emi-
sjê zanieczyszczeñ 3.122 z³, palenie poczta 3.220 z³,
refundacja malarz 25.770 z³, roboty stolarskie(wy-
konanie okien drzwi) 4.220 z³, odszkodowanie PZU
1.335 z³, dezynfekcja 665 z³.

- przekazano fundusz �wiadczeñ socjalnych 1.400 z³.

4. Dzia³ � 750 � Administracja publiczna wydatki za 2003 rok
wynosz¹ 994.564 z³ z planu rocznego 1.008.916 z³ s¹ to
wydatki zwi¹zane z prawid³owym funkcjonowaniem Urzê-
du i Rady Gminy z przeznaczeniem:

a) Rada Gminy wydatkowano kwotê 70.781 z³:

- wyp³ata diet Przewodnicz¹cego i V-ce przewodni-
cz¹cego Rady Gminy, Radnych i cz³onków komisji
oraz so³tysów 48.160 z³,

- zakup artyku³ów biurowych wyposa¿enia 1.716 z³,
pieczêci 320 napojów ciastek 962 z³, wi¹zanek oko-
liczno�ciowych 1.149 z³, upominków 576 z³, organi-
zacja do¿ynek gminnych 3.552 z³,

- koszty og³oszeñ 561 z³, wynajem samochodu 956 z³,
porada prawna 1.525 z³, koszty wyjazdów i op³ata
za szkolenia Radnych 1.814, naprawa kserokopiarki
443 z³, organizacja do¿ynek 2.708 z³, op³ata za
wyjazd sta¿owy Wójta do Brukseli 2.070 z³, kon-
sumpcja (obiad sesja bud¿etowa i absolutoryjna)
3.049 z³ wynajem namiotów 1.220 z³,

b) Urz¹d Gminy (rozdzia³ 75011,75023) wydatkowano
kwotê 837.446 z³:

- zakup odzie¿y ochronnej dla palacza, sprz¹taczki
i �rodków BHP � 2.018 z³,

- wynagrodzenia osobowe i pochodne (§4010, 4040,
4110, 4120) � 595.157 z³,

- zakup opa³u 19.156 z³, znaków pocztowych 13.476z³,
znaków skarbowych 1.000 z³ wyposa¿enia 3.907 z³,
flag 3.504 z³, komputerów programów druka-
rek.8.049 z³ artyku³ów biurowych papier druku ko-
perty 14.559 z³, tuszy toner 6.092,czasopisma 1.865
z³ op³ata za wydanie Dziennika Urzêdowego Woje-
wództwa Wielkopolskiego 5.135 z³, Monitory, Dzien-
niki Ustaw 1.558 z³, materia³y budowlane 5.809 z³,
zakup pieca CO 8.752 z³,

- op³ata za energiê wynosi 6.156 z³,

- wywóz nieczysto�ci p³ynnych sta³ych 2.310 z³, na-
prawa i konserwacja sprzêt 4.944 z³, us³ugi komi-
niarskie 930 z³, rozmowy telefoniczne 26.462z³, op³ata
za udzia³ w szkoleniach 7.895 z³, roboty dekarskie
749 z³ ubezpieczenie budynków i sprzêtu 803 z³
op³ata za emisjê zanieczyszczeñ 1.529 z³ op³ata RTV
557 z³, badania lekarskie pracowników 1.330 z³,
wykorzystanie funduszu reprezentacyjnego Wójta
2.580 z³, wynagrodzenie radcy 11.760 z³ za prowa-
dzenia aktualizacji programów komputerowych
5.456 z³ opieka informatyczna 6.155, wykonanie
strony biuletynu informacji publicznej 3.357 z³,
wykonanie foteli wiklinowych do Urzêdu 250 z³,
roboty elektryczne 4.780 z³, roboty budowlane 7.840
z³, roboty CO i instalacji grzewczej oraz monta¿
pieca 9.190 z³, szkolenie BHP pracowników 1.140 z³,
kontrola wewnêtrzna 5.002 z³, zastêpstwo sprz¹-
taczki i pranie firan 2.840 z³,

- podró¿e s³u¿bowe delegacje 20.894 z³ (pracownicy
17.353 z³, rycza³t Wójta i Sekretarza 3.541 z³),
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- przekazano fundusz �wiadczeñ socjalnych �
12.500 z³,

c) wydatki zwi¹zane poborem podatków, op³at nale¿no-
�ci bud¿etowych wynosz¹. 22.868 z³,

- wynagrodzenie za inkaso poboru zobowi¹zañ pie-
niê¿nych� 8.848 z³,

- zakup artyku³ów biurowych 423 z³,

- op³ata komornicza koszty egzekucyjne 3.223 z³, za
rozdanie nakazów p³atniczych 980 z³, sporz¹dzenie
pomiarów nieruchomo�ci 9.394 z³.

d) pozosta³a dzia³alno�æ wydatkowano kwotê 63.469 z³
z przeznaczeniem:

- wynagrodzenie za pracowników odbywaj¹cych za-
stêpcz¹ s³u¿bê wojskow¹ i dop³ata do wynagrodze-
nia pracowników publicznych 18.738 z³,

- sk³adka na ubezpieczenie spo³eczne 672 z³,

- zakup narzêdzi napojów i odzie¿y dla pracowników
zatrudnionych w ramach prac publicznych 1.485 z³,

- prowizja bankowa 12.893 z³, �rodki wykorzystane
przez rady so³eckie 9.859 z³, promocja gminy 9.238
z³, (wykonanie widokówek 1.514 z³, logo gminy
w drewnie na korytarzu Urzêdu 3.406 z³) dofinanso-
wanie twórczo�ci artystycznej 1.756 z³, folder Bory
Bolewickie 610 z³, strona internetowa 1.952 z³),

- op³ata za przynale¿no�æ gminy do zwi¹zku Gmin
Nadobrzañskich 761 z³, sk³adka cz³onkowska Wiel-
kopolskiego O�rodka Kszta³cenia Samorz¹du Tery-
torialnego 5.160 z³, Stowarzyszenie Zwi¹zku Gmin
Wiejskich Rzeczpospolitej Polskiej 834 z³, Stowarzy-
szenie Gmin Rzeczpospolitej Polskiej �Region Ko-
z³a� 2.680 z³.

5. Dzia³ � 751 � Urzêdy naczelnych organów w³adzy pañ-
stwowej, kontroli ochrony prawa i s¹downictwa wydatki
wynosz¹ 6.156 z³ s¹ to:

- koszty zwi¹zane z prowadzeniem i aktualizacj¹ reje-
strów wyborców 552 z³,

- koszty zwi¹zane z przeprowadzeniem referendum �
5.604 z³.

6. Dzia³ � 754 - Bezpieczeñstwo publiczne i ochrona przeciw-
po¿arowa wydatki wynosz¹ 106.052 z³ z planu rocznego
107.052 z³ przeznaczeniem:

a) Ochotnicze Stra¿e Po¿arne 88.359 z³,

- rycza³t gminnego komendanta OSP 2.000 z³,

- sk³adka na ubezpieczenie spo³eczne 460 z³, na fun-
dusz pracy 72 z³,

- zakup paliwa olei 15.246 z³, czê�ci do napraw
pojazdów 3.490 z³, akumulatory 1.091 z³ materia³ów
budowlanych 6.717 z³, nagród 212, druków czaso-
pism 561 z³, napoi 358 z³, opa³ 863 z³,

- op³ata za energiê 3.335 z³,

- wynagrodzenie kierowców 13.400 z³, udzia³ akcjach
po¿arniczych i kolizjach 12.300 z³ palenie stra¿nica
Bolewice 720 z³, naprawa sprzêtu i pojazdów 2.274
z³, szkolenia stra¿aków 2.364 z³, op³ata za orkiestrê
650 z³, opracowanie dokumentacji stra¿nicy Grud-
na 3.000 z³, projekt Jab³onka Stara 5.490 z³, roboty
elektryczne 2.538 z³, organizacja �Dni Stra¿aka�
1.252 z³,

- ubezpieczenie stra¿aków stra¿nic pojazdów, bu-
dynków, przegl¹dy pojazdów 9.966 z³,

b) zakupiono �rodki czysto�ci do magazynu OC 200 z³,

c) przekazano �rodki na wspólny zakup samochodu dla
policji 15.000 z³, zakup nagród 299 z³ zakup paliwa dla
policji ze �rodków przeznaczonych przez Stowarzysze-
nia �Miedzichowo Bezpieczna Gmina� 2.490 z³.

7. Dzia³ � 757 � Obs³uga d³ugu publicznego wydatki wynosz¹
37.468 z³ s¹ to odsetki p³acone od zaci¹gniêtych po¿yczki
i kredytów.

8. Dzia³ � 801 � O�wiata i wychowanie wydatki za 2003 rok
wynosz¹ 3.090.743 z³ z planu rocznego 3.093.400 z³ prze-
znaczeniem:

a) szko³y podstawowe � 1.808.009 z³ (w tym wydatki
inwestycyjne 171.551 z³),

b) przedszkola przy szko³ach � 119.123 z³,

c) gimnazja � 711.988 z³,

d) dowo¿enie uczniów do szkó³ � 194.187 z³,

e) zespo³y ekonomiczno administracyjne szkó³ �
136.066 z³,

f) dokszta³canie i doskonalenie nauczycieli � 12.205 z³,

g) wydatki zwi¹zane z utrzymaniem mieszkañ bêd¹cych
w dyspozycji szkó³ � 97.040 z³, przekazano fundusz
�wiadczeñ socjalnych emerytowanych nauczycieli
12.125 z³ Szczegó³owo przedstawiaj¹ za³¹czniki przeka-
zane przez Gminny Zespó³ Obs³ugi Szkó³.

9. Dzia³ � 851 - Ochrona zdrowia wydatki wynosz¹ 44.741 z³
s¹ to wydatki zwi¹zane z funkcjonowaniem gminnej komi-
sji rozwi¹zywania problemów alkoholowych zgodnie
z zatwierdzonym planem.

10. Dzia³ � 853 � Opieka Spo³eczna wydatki wynosz¹
751.314 z³ z przeznaczeniem:

a) op³acenie sk³adki zdrowotnej za osoby pobieraj¹ce
niektóre �wiadczenia spo³eczne � 21.800 z³ (72 osoby
803 �wiadczeñ),

b) zasi³ki i pomoc w naturze oraz sk³adki na ubezpieczenie
spo³eczne 463.611 z³ zadania zlecone 342.355 z³

- zasi³ki sta³e 306.172 z³ (94 osoby 870 �wiadczeñ),

- zasi³ki okresowe 21.238 z³ (14 osób 56 �wiadczeñ),

- z tytu³u ochrony macierzyñstwa 14.945 z³ (14 osób
32 �wiadczeñ),

- op³acenie sk³adki emerytalno � rentowej 22.976 z³
(14 osób 166 �wiadczeñ),
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- zadania w³asne � 98.280 z³,

- do¿ywiania 74.665z³ (objêto 66 rodzin),

- zasi³ki celowe 23.615 z³ (objêto 31 rodzin),

c) wyp³ata dodatków mieszkaniowych � 34.642 z³
(28 rodzin wyp³acono 364 �wiadczenia),

d) wyp³ata zasi³ków rodzinnych 2.763 z³ (5 rodzin 52
�wiadczeñ), 22.247 z³ (16 osób 157 �wiadczeñ),

e) wydatki zwi¹zane z funkcjonowaniem gminnego o�rod-
ka pomocy spo³ecznej wynosz¹ 135.272 z³,

- wyp³ata ekwiwalentu za odzie¿ i �rodki BHP � 1.800
z³,

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeñ
(§ 4010,4040,4110,4120) � 109.520 z³,

- zakup materia³ów biurowych znaków pocztowych
i przepisów prawnych, wyposa¿enia 6.352 z³,

- prowizja bankowa, za wynajem samochodu celem
przeprowadzenia wywiadów naprawa sprzêtu
11.473 z³, op³ata sk³adki miesiêcznej do banku
¿ywno�ci 3.720 z³

- podró¿e s³u¿bowe 307 z³,

- przekazano fundusz �wiadczeñ socjalnych 2.100 z³,

f) us³ugi opiekuñcze i specjalistyczne wydatkowano us³u-
gi s¹siedzkie realizowane przez PKPS 36.575 z³ (10
rodzin),

g) wyp³ata zasi³ków dla rolników dotkniêtych susz¹ 1.285
z³ (otrzyma³o 15 rolników),

h) do¿ywianie w ramach �rodków otrzymanych dotacj¹
31.049 z³(wraz z zadaniem w³asnym objêto do¿ywia-
niem 162 uczniów) wyp³ata wyprawek na uczniów klas
pierwszych 2.070 z³.

11. Dzia³ � 900 � Gospodarka komunalna i ochrona �rodowi-
ska wydatkowano kwotê 238.261 z³ z przeznaczeniem:

a) dotacja dla Gminnego Zak³adu Komunalnego 71.000
z³, koszty zwi¹zane z opracowaniem programu ochro-
ny �rodowiska 6.722 z³,

b) opracowanie planu zamkniêcia wysypiska �miecia
13.000 z³,

c) zakup paliwa i czê�ci do kosiarek 5.006 z³, naprawa
kosiarek 375 z³, refundacja wynagrodzenia pracownika
na wysypisku 25.770 z³,

d) wydatki zwi¹zane z utrzymaniem zieleni wynosz¹
995 z³ zakup paliwa i sadzonek

e) o�wietlenie uliczne � 115.393 z³ (op³ata za energiê
83.151 z³, za konserwacjê punktów �wietlnych 32.242
z³).

12. Dzia³ � 921 � Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego
wydatki wynosz¹ � 104.338 z³ z planu rocznego 105.600 z³
z przeznaczeniem:

a) domy i o�rodki kultury, �wietlice kluby � 48.989 z³,

- pochodne od wynagrodzeñ (§ 4110, 4120) �
1.709 z³,

- �rodków czysto�ci 102 z³, materia³y budowlane
1.541 z³, materia³y do wymiany CO 9.950 z³, sprzêtu
nag³a�niaj¹cego 2.700 z³, materia³ na bluzki dla
chóru 900 z³ opa³u 1.869 z³

- op³ata za energiê - 4.321 z³,

- wywóz nieczysto�ci p³ynnych i sta³ych 281 z³, wy-
nagrodzenie dozorcy 5.340 z³, roboty elektryczne
5.046 z³, roboty CO 8.385 z³ wyjazdy chóru 941 z³ za
prowadzenie chóru 4.690 z³, szycie bluzek 1.125 z³,
op³ata za emisje zanieczyszczeñ 89 z³,

b) biblioteki wydatki wynosz¹ � 55.349 z³,

- wynagrodzenie i pochodne (§4010, 4040, 4110,
4120) - 29.571 z³,

- zakup druków, wyposa¿enie apteczki 1.146 z³ cza-
sopism 1.472 z³, opa³u 3.069 z³,

- zakup ksi¹¿ek � 7.163 z³,

- op³ata za energiê � 1.180 z³,

- op³ata za emisjê zanieczyszczeñ 367 z³, op³ata RTV
226 z³, u³o¿enie p³ytek 5.972 z³ oplata za przegrodê
pocztow¹ 300 z³, pranie firan 550 z³, rozmowy
telefoniczne 276 z³ roboty dekarskie 3.060 z³,

- podró¿e s³u¿bowe 297 z³,

- przekazano fundusz �wiadczeñ socjalnych 700 z³.

13. Dzia³ � 926 � Kultura fizyczna i sport wydatkowano kwotê
20.984 z³ na funkcjonowanie zespo³u sportowego �D¹b�
13.192 z³, wywóz nieczysto�ci 315z³, organizacja dni sportu
szkolnego 2.958 z³, opracowanie dokumentacji budowy
pawilonu sportowego na boisku 4.000 z³, op³ata za energiê
519 z³.

Bilansuj¹c powy¿sze sprawozdanie z wykonanie bud¿etu
za 2003 rok bud¿et zamyka siê nadwy¿k¹ �rodków pieniê¿-
nych na rachunku bie¿¹cym bud¿etu, wynikaj¹ca z rozli-
czeñ kredytów i po¿yczek z lat ubieg³ych w kwocie 86.401
z³ stanowi to:

1. Kwotê 5.036 z³ wykonanie ponadplanowych dochodów za
2003 rok.

2. Kwotê 81.365 z³, która powsta³a z tytu³u oszczêdno�ci
w poszczególnych dzia³ach ca³ego bud¿etu. Szczegó³owo
opisane w czê�ci tabelarycznej i opisowej bud¿etu.

Do zbilansowania bud¿etu 2004 potrzebna jest kwota
72.003 z³, która pokryta bêdzie z przedstawionych powy¿ej
wolnych �rodków na rachunku bud¿etu. Pozosta³a ró¿nica
w wysoko�ci 9.362 z³ zostanie wprowadzona przy najbli¿-
szej zmianie bud¿etu na 2004 rok.

Poz. 2041
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INFORMACJA Z PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW
GMINNEGO FUNDUSZU OCHRONY �RODOWISKA

I GOSPODARKI WODNEJ ZA 2003 R.

Stan funduszu na pocz¹tku roku � 1.819 z³.

Przychody w ci¹gu 2003 roku � 23.378 z³.

a) wp³ata Urz¹d Marsza³kowski za korzystanie ze �rodo-
wiska � 3.375 z³,

b) odsetki od �rodków na rachunku bankowym � 3 z³,

c) �rodki z powiatowego funduszu ochrony �rodowiska
i gospodarki wodnej � 20.000 z³, na zamkniêcie
i rekultywacjê wysypiska �mieci

Rozchody w ci¹gu 2003 roku wynosi³y � 4.564 z³,

a) koszty zwi¹zane z wycink¹ drzew � 1.618 z³,

b) obs³uga bankowa � 125 z³,

c) organizacja �Dni sprz¹tania �wiata� � 365 z³

d) równanie wysypiska � 2.456 z³.

Stan �rodków na rachunku bankowym na koniec roku wynosi
� 20.633 z³.

INFORMACJA Z PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW
��RODKA SPECJALNEGO� ZA 2003 ROK

Stan �rodków pieniê¿nych na pocz¹tku roku - 1.408 z³.

Przychody �rodka specjalnego w ci¹gu roku � 7.556 z³.

a) za zajêcie pasa drogowego (reklama) � 1.553 z³,

b) za zajêcia pasa drogowego w czasie prowadzenia
inwestycji � 6.000 z³,

c) odsetki od �rodków na rachunku bankowych � 3 z³,

Wydatki w ci¹gu roku wynosz¹ � 7.923 z³,

a) wycinka drzew przy drogach � 1.800 z³,

b) naprawa dróg gminnych nawo¿enie ¿u¿la � 6.000 z³,

c) obs³uga bankowa 123 z³.

Stan �rodków na rachunku bankowym na koniec roku wynosi
� 1.041 z³.

INFORMACJA O POSIADANYCH PO¯YCZKACH
I KREDYTACH ORAZ SP£ATACH ZA 2003 ROK

Zobowi¹zania gminy na dzieñ 1 stycznia 2003 roku wyno-
si³y 419.000,00 z³ jest to:

- Otrzymana po¿yczka z Narodowego Funduszu Ochro-
ny �rodowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie
379.000 z³ przeznaczony na budowê kanalizacji sanitar-

nej w Bolewicach � etap III. W ci¹gu roku, dokonano
sp³aty 100.000,00 z³ (4 raty kwartalne).

- Zaci¹gniêty kredyt na zap³atê II raty zakupu samocho-
du stra¿ackiego 40.000 z³, który sp³acono.

W dniu 13 czerwca 2003 r. zaci¹gniêto po¿yczkê w Woje-
wódzkim Funduszu Ochrony �rodowiska i Gospodarki
Wodnej w Poznaniu (upowa¿nienie na podstawie Uchwa³y
Nr V/31/2003 Rady Gminy z dnia 30 kwietnia 2003 roku)
na finansowanie budowy kanalizacji sanitarnej we wsi
Bolewice � IV etap w wysoko�ci 692.514,75 z³ ze sp³at¹
w 21 kwartalnych ratach z rocznym okresem karencji.

W dniu 6 czerwca 2003 roku zaci¹gniêto kredyt pomosto-
wy w Banku Spó³dzielczym w Nowym Tomy�lu (upowa¿-
nienie na podstawie Uchwa³y Rady Gminy Nr V/30/2003
z dnia 30 kwietnia 2003 roku) w wysoko�ci 712.515,00 z³,
który sp³acono ze �rodków SAPARD 684.897,00 z³ i �rod-
ków w³asnych 27.618,00 z³.

Stan zad³u¿enia na koniec 2003 roku wynosi �
971.514,75 z³.

Wydatki zwi¹zane z obs³ug¹ po¿yczki i kredytu � odsetki
za 2003 rok wynios³y 37.468 z³.

INFORMACJA O ZALEG£O�CIACH
PODATKOWYCH ZA 2003 ROK

Stan zaleg³o�ci podatkowych na koniec 2003 roku wynosi
126.754 z³ z tego:

- zaleg³o�ci z tytu³u poboru podatku od nieruchomo�ci
od osób prawnych 22.848 z³ (Intertans Logistic �Ser-
wise� Spó³ka z o.o., VIS POL Wroc³aw, PKP Poznañ),

- zaleg³o�æ w podatku rolnym od osób fizycznych wyno-
si 3.107 z³ (najwiêksze zaleg³o�ci we wsi Bolewice,
Silna Nowa, Miedzichowo, Pr¹dówka),

- zaleg³o�æ w podatku od nieruchomo�ci od osób fizycz-
nych wynosi 85.846 z³ (najwiêksze zaleg³o�ci wystê-
puj¹ we wsi Bolewice, Miedzichowo, Silna Nowa,
Pr¹dówka),

- zaleg³o�æ w podatku le�nym 1.164 z³,

- zaleg³o�ci w podatku od �rodków transportowych wy-
nosz¹ 13.789 z³ (5 podatników)

W roku 2003 Urz¹d Gminy wystawi³ 110 tytu³ów wyko-
nawczych na kwotê 79.192 z³ przekazuj¹c do realizacji do
Urzêdów Skarbowych celem ich realizacji. Do koñca 2003
roku pozosta³o nie zrealizowane 32 tytu³y na ogóln¹ kwotê
21.330 z³.

Do Urzêdu Gminy przez okres 2003 roku wp³ynê³o 55
wniosków o umorzenie podatków. Z tego odmówiono
umorzenia na 10 wniosków Pozytywnie za³atwiono 19
wniosków umarzaj¹c podatki w kwocie 12.305 z³.

O przesuniêcie terminu zap³aty podatków wp³yn¹³ 1 wnio-
sek udzielono przesuniêcia terminu p³atno�ci zgodnie
w wnioskowan¹ dat¹ zap³aty.
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INFORMACJA O REALIZOWANYCH
ZADANIACH INWESTYCYJNYCH UJÊTYCH

W BUD¯ECIE GMINY W 2003 ROKU

W bud¿ecie gminy na 2003 rok ujêto realizacjê zadañ
inwestycyjnych:

- Opracowanie dokumentacji i budowa sieci wodoci¹go-
wej z przy³¹czami we wsi Miedzichowo wydatkowano
kwotê 11.834 z³.

- Opracowanie dokumentacji i budowa kanalizacji sani-
tarnej etap IV dla wsi Bolewice wydatkowano kwotê
1.411.826 z³.

- Dostosowanie sali lekcyjnej na wydawkê posi³ków
w szkole Podstawowej w Miedzichowie wydatkowano
kwotê 21.551 z³.

- Wymiana okien w szkole w Bolewicach � 150.000 z³.

- Opracowanie dokumentacji oraz likwidacja wysypiska
�mieci � 13.000 z³.

- Opracowanie dokumentacji i budowa pawilonu
sportowego na boisku w Bolewicach wydatkowano
zaplanowan¹ kwotê 4.000 z³.

Poz. 2041
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