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Na podstawie art. 35 i art. 48 ustawy z dnia 8 marca
1990 r. o samorz¹dzie gminnym (Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz.
1591 z pó�. zm.) Rada Gminy w Chodowie uchwala, co
nastêpuje:

§1. Po przeprowadzonych konsultacjach w So³ectwie,
nadaje siê Statut So³ectwu Bowyczyny w brzmieniu za³¹czni-
ka do niniejszej uchwa³y.

2157

UCHWA£A Nr XX/108/04 RADY GMINY W CHODOWIE

z dnia 28 kwietnia 2004 r.

w sprawie nadania statutu so³ectwu Bowyczyny

§2. Wykonanie uchwa³y powierza siê Wójtowi Gminy.

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

Przewodnicz¹cy Rady Gminy
(�) Jan D¹browicz

STATUT SO£ECTWA BOWYCZYNY

ROZDZIA£ I

Postanowienia ogólne

Ilekroæ w niniejszym Statucie jest mowa o:

1. Gminie - nale¿y przez to rozumieæ Gminê Chodów,

2. Wójcie - nale¿y przez to rozumieæ Wójta Gminy Chodów,

3. Radzie Gminy - nale¿y przez to rozumieæ Radê Gminy
w Chodowie.

4. Organy Gminy - nale¿y przez to rozumieæ Radê Gminy
w Chodowie i Wójta Gminy Chodów,

5. So³ectwie - nale¿y przez to rozumieæ jednostkê pomoc-
nicz¹ Gminy Chodów,

6. Statucie - nale¿y przez to rozumieæ Statut So³ectwa,

7. So³tysie - nale¿y przez to rozumieæ organ wykonawczy
so³ectwa,

8. Radzie So³eckiej � nale¿y przez to rozumieæ organ wspie-
raj¹cy So³tysa,

9. Przewodnicz¹cy Rady So³eckiej � nale¿y przez to rozumieæ
Przewodnicz¹cego Rady So³eckiej,

10. Zebraniu Wiejskim- nale¿y przez to rozumieæ organ uchwa-
³odawczy So³ectwa.
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ROZDZIA£ II

Nazwa i obszar So³ectwa

§1. So³ectwo Bowyczyny jest jednostk¹ pomocnicz¹, któ-
rej mieszkañcy wspólnie z innymi so³ectwami tworz¹ wspól-
notê samorz¹dow¹ Gminy Chodów.

§2. 1. W sk³ad so³ectwa wchodz¹ wsie: Bowyczyny,
G¹siory.

2. Siedzib¹ so³ectwa jest wie� Bowyczyny.

3. Obszar so³ectwa okre�lony jest granicami oznaczony-
mi na mapie stanowi¹cej za³¹cznik do niniejszego statutu.

ROZDZIA£ III

Zasady i tryb wyborów organów So³ectwa

§3. Zebranie Wiejskie zwo³uje So³tys:

1. z w³asnej inicjatywy,

2. na ¿¹danie 1/10 ogó³u mieszkañców so³ectwa,

3. na polecenie organów Gminy.

§4. 1. Zebranie Wiejskie wybiera:

1) so³tysa,

2) radê so³eck¹.

2. Wybory So³tysa i Rady So³eckiej przeprowadzone s¹
w terminie i miejscu okre�lonym zarz¹dzeniem Wójta.

3. 1. Zarz¹dzenie Wójta o zwo³aniu Zebrania Wiejskiego
dla wyboru So³tysa podaje siê do wiadomo�ci mieszkañców
So³ectwa co najmniej na 7 dni przed wyznaczonym terminem
i okre�la porz¹dek Zebrania.

2. Termin Zebrania nie mo¿e wypa�æ pó�niej ni¿ w ci¹gu
6 miesiêcy od up³ywu kadencji Rady Gminy.

4. Kadencja So³tysa i Rady So³eckiej odpowiada kadencji
Rady Gminy.

5. So³tys i Rada So³ecka po up³ywie kadencji dzia³aj¹ do
wyboru nowych organów.

§5. 1. Dla dokonania wa¿nego wyboru So³tysa i Rady
So³eckiej g³osuj¹ tylko uprawnieni mieszkañcy bez wzglêdu
na liczbê osób uczestnicz¹cych w Zebraniu Wiejskim.

2. Prawo do uczestnictwa w Zebraniu maj¹ stali miesz-
kañcy So³ectwa i posiadaj¹cy w dniu Zebrania prawa wybor-
cze do Rady Gminy.

3. Uczestnicy Zebrania podpisuj¹ listê obecno�ci.

§6. 1. Wybory przeprowadza komisja rekrutacyjna wybra-
na spo�ród uprawnionych uczestników Zebrania.

2. Cz³onkiem komisji rekrutacyjnej nie mo¿e byæ osoba
kandyduj¹ca na so³tysa lub cz³onka Rady So³eckiej.

3. Do zadañ komisji rekrutacyjnej nale¿y:

1) przyjêcie zg³oszeñ kandydatów,

2) przeprowadzenie g³osowania,

3) ustalenie wyników wyborów,

4) sporz¹dzenie protoko³u z przebiegu g³osowania.

4. Uprawnienia do g³osowania mieszkañcy So³ectwa g³o-
suj¹ kartami do g³osowania opatrzonych pieczêci¹ So³ectwa.

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

6. Za wybranych uwa¿a siê tych kandydatów którzy otrzy-
mali najwiêksz¹ liczbê wa¿nych g³osów, a za takie uwa¿a siê:

a) w wyborach na So³tysa � je¿eli na karcie do g³osowania
pozostawiono jedno nie skre�lone nazwisko,

b) w wyborach do Rady So³eckiej- je¿eli na karcie do g³oso-
wania liczba nie skre�lonych nazwisk jest równa lub
mniejsza od ustalonej liczby cz³onków Rady So³eckiej.

7. W przypadku gdy kandydaci otrzymali równ¹ liczbê
g³osów przeprowadza siê ponowne g³osowanie w którym
bior¹ udzia³ dwaj kandydaci z najwiêksz¹ liczb¹ g³osów.

8. Protokó³ z wyborów podpisuj¹ cz³onkowie komisji
i przewodnicz¹cy zebrania.

§7. 1. So³tys jest wybierany spo�ród nieograniczonej licz-
by kandydatów w g³osowaniu tajnym i bezpo�rednim.

2. Cz³onkowie Rady So³eckiej wybierani s¹ spo�ród nie-
ograniczonej liczby kandydatów w g³osowaniu tajnym i bez-
po�rednim.

3. W pierwszej kolejno�ci s¹ przeprowadzane wybory
So³tysa a nastêpnie wybory Rady So³eckiej.

§8. 1. So³tys jak i poszczególni cz³onkowie Rady So³eckiej
mog¹ byæ odwo³ani przez Zebranie Wiejskie w przypadku:

1) nie wype³niaj¹ obowi¹zków statutowych,

2) naruszaj¹ postanowienia Statutu i uchwa³y Zebrania Wiej-
skiego,

3) dopu�cili siê czynów dyskwalifikuj¹cych ich w opinii �ro-
dowiska.

2. Wniosek o odwo³anie organów So³ectwa podpisany
przez co najmniej 1/ 10 mieszkañców uprawnionych do g³o-
sowania kierowany jest do Wójta, który ustala termin
i miejsce Zebrania.

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

4. Wójt ustala termin i miejsce Zebrania w przypadku
ust¹pienia So³tysa lub cz³onka Rady So³eckiej.

§9. Uchwa³ê o odwo³aniu So³tysa, Rady So³eckiej lub jej
poszczególnych cz³onków podejmuje siê w g³osowaniu taj-
nym, a dla jej wa¿no�ci wymagana jest bezwzglêdna wiêk-
szo�æ wa¿nych g³osów.

§10. 1. Odwo³anie organów So³ectwa o których mowa
w Par. 9 jest wa¿ne je¿eli w Zebraniu Wiejskim wziê³o udzia³
co najmniej 30% uprawnionych do g³osowania.

Poz. 2157



— 10704 —
Dziennik Urzêdowy
Województwa Wielkopolskiego Nr 109

2. W g³osowaniu w sprawie odwo³ania organów So³ec-
twa stosuje siê postanowienia statutu dotycz¹ce komisji
skrutacyjnej.

§11. W przypadku odwo³ania So³tysa, Rady So³eckiej lub
jej cz³onka Zebranie Wiejskie dokonuje wyborów uzupe³nia-
j¹cych na tym samym zebraniu.

§12. 1. Zebranie Wiejskie zwo³ywane jest w miarê po-
trzeb.

2. Miejsce i czas Zebrania Wiejskiego podaje So³tys do
publicznej wiadomo�ci w sposób zwyczajowo przyjêty co
najmniej na 7 dni przed wyznaczonym terminem jego rozpo-
czêcia.

§13. 1. Przewodnicz¹cym Zebrania Wiejskiego jest So³-
tys, ale mo¿e byæ wybrany spo�ród uprawnionych uczestni-
ków inny przewodnicz¹cy.

2. Porz¹dek obrad ustala Zebranie Wiejskie na podstawie
propozycji przed³o¿onej przez So³tysa.

3. Z przebiegu Zebrania Wiejskiego protokó³ sporz¹dza
osoba wyznaczona przez So³tysa.

§14. 1. Uchwa³y podejmowane s¹ zwyk³¹ wiêkszo�ci¹
g³osów, a w przypadku równej liczby g³osów rozstrzyga g³os
przewodnicz¹cego Zebrania Wiejskiego, chyba ¿e, inne prze-
pisy lub niniejszy Statut stanowi¹ inaczej.

2. G³osowanie odbywa siê w sposób jawny, chyba ¿e
statut stanowi inaczej lub Zebranie Wiejskie postanowi prze-
prowadziæ g³osowanie tajne nad konkretn¹ spraw¹.

ROZDZIA£ IV

§15. 1. Organami So³ectwa s¹:

1) Zebranie Wiejskie � organ uchwa³odawczy,

2) So³tys � organ wykonawczy.

2. Rada So³ecka wspomagaj¹ca dzia³alno�æ So³tysa.

3. Obs³ugê techniczno-biurow¹ organów So³ectwa za-
pewnia Wójt.

§16. Do wy³¹cznych kompetencji Zebrania Wiejskiego
nale¿y:

1. wybór So³tysa i Rady So³eckiej oraz ich odwo³ywanie,

2. okre�lenie zasad korzystania z mienia so³eckiego,

3. okre�lenie przeznaczenia innych sk³adników mienia komu-
nalnego przekazywanych So³ectwu oraz dochodów uzy-
skanych z tego �ród³a w ramach uprawnieñ przyznanych
So³ectwu przez Radê Gminy,

4. okre�lenie przeznaczenia w³asnych �rodków finansowych
So³ectwa,

5. wyra¿anie stanowiska So³ectwa w sprawach okre�lonych
przepisami prawa lub gdy o zajêcie stanowiska przez
So³ectwo wyst¹pi organ Gminy,

6. wykonywanie zadañ wynikaj¹cych z ustaw.

§17. Podstawowym celem utworzenia So³ectwa jest za-
pewnienie jego mieszkañcom udzia³u w okre�laniu i realizacji
zadañ Gminy.

§18. Dla realizacji wspólnych przedsiêwziêæ So³ectwo
mo¿e nawi¹zaæ wspó³pracê z s¹siednimi so³ectwami oraz
zawieraæ porozumienia okre�laj¹ce zakres i sposób wykona-
nia wspólnych zadañ.

§19. Bie¿¹cymi sprawami So³ectwa zarz¹dza So³tys przy
pomocy Rady So³eckiej.

§20. W sprawach pilnych dotycz¹cych So³ectwa decyzje
podejmuje Rada So³ecka wraz z So³tysem, jednak na najbli¿-
szym Zebraniu Wiejskim w danej sprawie winna byæ podjêta
uchwa³a.

§21. Do zadañ So³tysa nale¿y w szczególno�ci:

1) zwo³ywanie zebrañ Wiejskich,

2) zwo³ywanie posiedzeñ Rady So³eckiej,

3) dzia³anie stosownie do wskazañ Zebrania Wiejskiego
i organów Gminy,

4) reprezentowanie mieszkañców So³ectwa na zewn¹trz
i wobec organów Gminy,

5) uczestniczenie w sesjach Rady Gminy,

6) uczestniczenie w naradach So³tysów zwo³ywanych przez
Wójta,

7) wykonywanie powierzonych mu przepisami prawa zadañ
z zakresu administracji publicznej.

Na Zebraniu Wiejskim So³tys przedstawia informacje
o dzia³alno�ci swojej i Rady So³eckiej.

§22. So³tys bierze udzia³ w sesjach Rady Gminy, na
których mo¿e zg³aszaæ wnioski i zapytania w imieniu miesz-
kañców So³ectwa.

§23. 1. Przy wykonywaniu swoich zadañ So³tys trwale
wspó³dzia³a z Rad¹ So³eck¹.

2. Rada So³ecka sk³ada siê z 3 - 5 osób. Liczbê cz³onków
okre�la Zebranie Wiejskie odrêbn¹ uchwa³¹.

3. Radzie So³eckiej przewodniczy So³tys.

4. Rada So³ecka ma charakter opiniodawczy i doradczy,
wspomaga tak¿e dzia³ania So³tysa.

5. Posiedzenia Rady So³eckiej odbywaj¹ siê w zale¿no�ci
od potrzeb.

6. Zadania Rady So³eckiej:

a) opracowuje i przedk³ada zebraniu wiejskiemu projekty
uchwa³ w sprawach bêd¹cych przedmiotem obrad Zebra-
nia,

b) przygotowuje wspólnie z so³tysem projekt porz¹dku
Zebrania Wiejskiego,

c) organizuje wykonanie uchwa³ zebrania wiejskiego oraz
kontroluje ich realizacjê,
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d) inicjuje udzia³ spo³eczeñstwa w rozwi¹zywaniu proble-
mów so³ectwa.

ROZDZIA£ V

Zakres zadañ przekazywanych So³ectwu
przez Gminê oraz sposób ich realizacji

§24. So³ectwo zarz¹dza i korzysta z mienia komunalnego
przekazywanego przez Gminê i rozporz¹dza dochodami z tego
�ród³a w zakresie ustalonym uchwa³¹ Rady Gminy.

§25. Mieszkañcy realizuj¹ zadania Gminy poprzez:

1) opiniowanie spraw dotycz¹cych So³ectwa,

2) wspó³uczestnictwo w organizowaniu i przeprowadzaniu
przez Radê Gminy konsultacji spo³ecznych.

§26. So³ectwo jest upowa¿nione do decydowania o:

1) wynajmowaniu i wydzier¿awianiu sk³adników mienia ko-
munalnego przekazanego So³ectwu, o ile nie jest to sprzecz-
ne z ich spo³eczno- gospodarczym przeznaczeniem,

2) przeznaczeniu dochodów ze sk³adników mienia przekaza-
nych So³ectwu,

3) konserwacji i remontach sk³adników mienia przeznaczo-
nych do powszechnego u¿ytku oraz u¿ytkowanych bezpo-
�rednio przez organy So³ectwa.

§27. So³ectwo prowadzi gospodarkê finansow¹ w ra-
mach bud¿etu Gminy.

§28. Dochodami So³ectwa mog¹ byæ:

1) wp³ywy z wynajmowania i wydzier¿awiania sk³adników
mienia komunalnego przekazanego So³ectwu,

2) dobrowolne wp³aty osób prawnych i fizycznych.

§29. �rodki finansowe So³ectwa mog¹ byæ przeznaczone
wy³¹cznie na realizacjê zadañ w³asnych Gminy, w tym miêdzy
innymi na:

1) utrzymanie mienia komunalnego przekazanego w zarz¹d
So³ectwu,

2) utrzymanie lokali bêd¹cych we w³adaniu So³ectwa,

3) zaspokajanie miejscowych potrzeb kulturalnych, o�wiato-
wych i sportowych,

4) dzia³alno�æ organów So³ectwa,

5) utrzymanie porz¹dku, czysto�ci i estetyki na terenie So³ec-
twa.

ROZDZIA£ VI

Zakres i formy nadzoru Rady Gminy
nad dzia³alno�ci¹ organów So³ectwa

§30. Nadzór nad dzia³alno�ci¹ So³ectwa sprawowany jest
w oparciu o kryteria okre�lone prawem, celowo�ci¹, rzetelno-
�ci¹ i gospodarno�ci¹.

§31. 1. Organami nadzoru nad dzia³alno�ci¹ So³ectwa
s¹: komisja rewizyjna Rady Gminy i Wójt, a w sprawach
finansowych - Skarbnik Gminy.

2. Organy okre�lone w ust. 1 wykonuj¹c czynno�ci kon-
trolne w sprawie funkcjonowania So³ectwa maj¹ prawo do:

1) ¿¹dania niezbêdnych informacji i wyja�nieñ,

2) uczestniczenia w posiedzeniach organów So³ectwa.

§32. 1. So³tys jest zobowi¹zany do przed³o¿enia Wójtowi
uchwa³ Zebrania Wiejskiego w ci¹gu 7 dni liczonych od dnia
ich podjêcia.

2. Uchwa³y Zebrania Wiejskiego sprzeczna z prawem jest
niewa¿na.

3. O niewa¿no�ci uchwa³y w ca³o�ci lub w czê�ci orzeka
Wójt.

§33. 1. Uchwa³a Zebrania Wiejskiego, nie odpowiadaj¹-
ca wymogom celowo�ci, lub gospodarno�ci albo rzetelno�ci,
mo¿e byæ uchylona przez Wójta.

2. W przypadkach okre�lonych w ust. 1 Wójt mo¿e wstrzy-
maæ wykonanie uchwa³y Zebrania Wiejskiego i za¿¹daæ po-
nownego rozpatrzenia sprawy stanowi¹cej przedmiot uchwa-
³y wskazuj¹c zaistnia³e uchybienia oraz termin za³atwienia
sprawy.

3. Je¿eli uchwa³a Zebrania Wiejskiego podjêta w wyniku
ponownego rozpatrzenia sprawy nie uwzglêdnia wskazówek
Wójta, mo¿e on wydaæ decyzjê zastêpcz¹.

4. O podjêciu decyzji zastêpczej Wójt powiadamia Radê
Gminy na jej najbli¿szej sesji.

ROZDZIA£ VII

Postanowienia koñcowe

§34. Zmian niniejszego Statutu dokonuje Rada Gminy.

§35. W sprawach spornych postanowienia niniejszego
Statutu interpretuje wi¹¿¹co Wójt.

§36. Statut podlega og³oszeniu w Dzienniku Urzêdowym
Województwa Wielkopolskiego.

Poz. 2157



— 10706 —
Dziennik Urzêdowy
Województwa Wielkopolskiego Nr 109 Poz. 2157



— 10707 —
Dziennik Urzêdowy
Województwa Wielkopolskiego Nr 109 Poz. 2157



— 10708 —
Dziennik Urzêdowy
Województwa Wielkopolskiego Nr 109

Na podstawie art. 35 i art. 48 ustawy z dnia 8 marca
1990 r. o samorz¹dzie gminnym (Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz.
1591 z pó�. zm.) Rada Gminy w Chodowie uchwala, co
nastêpuje:

§1. Po przeprowadzonych konsultacjach w So³ectwie,
nadaje siê Statut So³ectwu Chrzanowo w brzmieniu za³¹czni-
ka do niniejszej uchwa³y.

2158

UCHWA£A Nr XX/109/04 RADY GMINY W CHODOWIE

z dnia 28 kwietnia 2004 r.

w sprawie nadania statutu so³ectwu Chrzanowo

§2. Wykonanie uchwa³y powierza siê Wójtowi Gminy.

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

Przewodnicz¹cy Rady Gminy
(�) Jan D¹browicz

STATUT SO£ECTWA CHRZANOWO

ROZDZIA£ I

Postanowienia ogólne

Ilekroæ w niniejszym Statucie jest mowa o:

1. Gminie - nale¿y przez to rozumieæ Gminê Chodów,

2. Wójcie - nale¿y przez to rozumieæ Wójta Gminy Chodów,

3. Radzie Gminy - nale¿y przez to rozumieæ Radê Gminy
w Chodowie.

4. Organy Gminy - nale¿y przez to rozumieæ Radê Gminy
w Chodowie i Wójta Gminy Chodów,

5. So³ectwie - nale¿y przez to rozumieæ jednostkê pomoc-
nicz¹ Gminy Chodów,

6. Statucie - nale¿y przez to rozumieæ Statut So³ectwa,

7. So³tysie - nale¿y przez to rozumieæ organ wykonawczy
so³ectwa,

8. Radzie So³eckiej � nale¿y przez to rozumieæ organ wspie-
raj¹cy So³tysa,

9. Przewodnicz¹cy Rady So³eckiej � nale¿y przez to rozumieæ
Przewodnicz¹cego Rady So³eckiej,

10. Zebraniu Wiejskim- nale¿y przez to rozumieæ organ uchwa-
³odawczy So³ectwa.

ROZDZIA£ II

Nazwa i obszar So³ectwa

§1. So³ectwo Chrzanowo jest jednostk¹ pomocnicz¹, któ-
rej mieszkañcy wspólnie z innymi so³ectwami tworz¹ wspól-
notê samorz¹dow¹ Gminy Chodów.

§2. 1. W sk³ad so³ectwa wchodz¹ wsie: Chrzanowo,
Czerwonka, Dziegielewo, Koserz, Koserz - osada.

2. Siedzib¹ so³ectwa jest wie� Chrzanowo.

3. Obszar so³ectwa okre�lony jest granicami oznaczony-
mi na mapie stanowi¹cej za³¹cznik do niniejszego statutu.

ROZDZIA£ III

Zasady i tryb wyborów organów So³ectwa

§3. Zebranie Wiejskie zwo³uje So³tys:

1. z w³asnej inicjatywy,

2. na ¿¹danie 1/10 ogó³u mieszkañców so³ectwa,

3. na polecenie organów Gminy.

§4. 1. Zebranie Wiejskie wybiera:

1) so³tysa,

2) radê so³eck¹.

2. Wybory So³tysa i Rady So³eckiej przeprowadzone s¹
w terminie i miejscu okre�lonym zarz¹dzeniem Wójta.

3. 1. Zarz¹dzenie Wójta o zwo³aniu Zebrania Wiejskiego
dla wyboru So³tysa podaje siê do wiadomo�ci mieszkañców
So³ectwa co najmniej na 7 dni przed wyznaczonym terminem
i okre�la porz¹dek Zebrania.

2. Termin Zebrania nie mo¿e wypa�æ pó�niej ni¿ w ci¹gu
6 miesiêcy od up³ywu kadencji Rady Gminy.

4. Kadencja So³tysa i Rady So³eckiej odpowiada kadencji
Rady Gminy.

5. So³tys i Rada So³ecka po up³ywie kadencji dzia³aj¹ do
wyboru nowych organów.
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§5. 1. Dla dokonania wa¿nego wyboru So³tysa i Rady
So³eckiej g³osuj¹ tylko uprawnieni mieszkañcy bez wzglêdu
na liczbê osób uczestnicz¹cych w Zebraniu Wiejskim.

2. Prawo do uczestnictwa w Zebraniu maj¹ stali miesz-
kañcy So³ectwa i posiadaj¹cy w dniu Zebrania prawa wybor-
cze do Rady Gminy.

3. Uczestnicy Zebrania podpisuj¹ listê obecno�ci.

§6. 1. Wybory przeprowadza komisja rekrutacyjna wybra-
na spo�ród uprawnionych uczestników Zebrania.

2. Cz³onkiem komisji rekrutacyjnej nie mo¿e byæ osoba
kandyduj¹ca na so³tysa lub cz³onka Rady So³eckiej.

3. Do zadañ komisji rekrutacyjnej nale¿y:

1) przyjêcie zg³oszeñ kandydatów,

2) przeprowadzenie g³osowania,

3) ustalenie wyników wyborów,

4) sporz¹dzenie protoko³u z przebiegu g³osowania.

4. Uprawnienia do g³osowania mieszkañcy So³ectwa g³o-
suj¹ kartami do g³osowania opatrzonych pieczêci¹ So³ectwa.

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

6. Za wybranych uwa¿a siê tych kandydatów którzy otrzy-
mali najwiêksz¹ liczbê wa¿nych g³osów, a za takie uwa¿a siê:

a) w wyborach na So³tysa � je¿eli na karcie do g³osowania
pozostawiono jedno nie skre�lone nazwisko,

b) w wyborach do Rady So³eckiej- je¿eli na karcie do g³oso-
wania liczba nie skre�lonych nazwisk jest równa lub
mniejsza od ustalonej liczby cz³onków Rady So³eckiej.

7. W przypadku gdy kandydaci otrzymali równ¹ liczbê
g³osów przeprowadza siê ponowne g³osowanie w którym
bior¹ udzia³ dwaj kandydaci z najwiêksz¹ liczb¹ g³osów.

8. Protokó³ z wyborów podpisuj¹ cz³onkowie komisji
i przewodnicz¹cy zebrania.

§7. 1. So³tys jest wybierany spo�ród nieograniczonej licz-
by kandydatów w g³osowaniu tajnym i bezpo�rednim.

2. Cz³onkowie Rady So³eckiej wybierani s¹ spo�ród nie-
ograniczonej liczby kandydatów w g³osowaniu tajnym i bez-
po�rednim.

3. W pierwszej kolejno�ci s¹ przeprowadzane wybory
So³tysa a nastêpnie wybory Rady So³eckiej.

§8. 1. So³tys jak i poszczególni cz³onkowie Rady So³eckiej
mog¹ byæ odwo³ani przez Zebranie Wiejskie w przypadku:

1) nie wype³niaj¹ obowi¹zków statutowych,

2) naruszaj¹ postanowienia Statutu i uchwa³y Zebrania Wiej-
skiego,

3) dopu�cili siê czynów dyskwalifikuj¹cych ich w opinii �ro-
dowiska.

2. Wniosek o odwo³anie organów So³ectwa podpisany
przez co najmniej 1/ 10 mieszkañców uprawnionych do g³o-

sowania kierowany jest do Wójta, który ustala termin
i miejsce Zebrania.

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

4. Wójt ustala termin i miejsce Zebrania w przypadku
ust¹pienia So³tysa lub cz³onka Rady So³eckiej.

§9. Uchwa³ê o odwo³aniu So³tysa, Rady So³eckiej lub jej
poszczególnych cz³onków podejmuje siê w g³osowaniu taj-
nym, a dla jej wa¿no�ci wymagana jest bezwzglêdna wiêk-
szo�æ wa¿nych g³osów.

§10. 1. Odwo³anie organów So³ectwa o których mowa
w Par. 9 jest wa¿ne je¿eli w Zebraniu Wiejskim wziê³o udzia³
co najmniej 30% uprawnionych do g³osowania.

2. W g³osowaniu w sprawie odwo³ania organów So³ec-
twa stosuje siê postanowienia statutu dotycz¹ce komisji
skrutacyjnej.

§11. W przypadku odwo³ania So³tysa, Rady So³eckiej lub
jej cz³onka Zebranie Wiejskie dokonuje wyborów uzupe³nia-
j¹cych na tym samym zebraniu.

§12. 1. Zebranie Wiejskie zwo³ywane jest w miarê po-
trzeb.

2. Miejsce i czas Zebrania Wiejskiego podaje So³tys do
publicznej wiadomo�ci w sposób zwyczajowo przyjêty co
najmniej na 7 dni przed wyznaczonym terminem jego rozpo-
czêcia.

§13. 1. Przewodnicz¹cym Zebrania Wiejskiego jest So³-
tys, ale mo¿e byæ wybrany spo�ród uprawnionych uczestni-
ków inny przewodnicz¹cy.

2. Porz¹dek obrad ustala Zebranie Wiejskie na podstawie
propozycji przed³o¿onej przez So³tysa.

3. Z przebiegu Zebrania Wiejskiego protokó³ sporz¹dza
osoba wyznaczona przez So³tysa.

§14. 1. Uchwa³y podejmowane s¹ zwyk³¹ wiêkszo�ci¹
g³osów, a w przypadku równej liczby g³osów rozstrzyga g³os
przewodnicz¹cego Zebrania Wiejskiego, chyba ¿e, inne prze-
pisy lub niniejszy Statut stanowi¹ inaczej.

2. G³osowanie odbywa siê w sposób jawny, chyba ¿e
statut stanowi inaczej lub Zebranie Wiejskie postanowi prze-
prowadziæ g³osowanie tajne nad konkretn¹ spraw¹.

ROZDZIA£ IV

§15. 1. Organami So³ectwa s¹:

1) Zebranie Wiejskie � organ uchwa³odawczy,

2) So³tys � organ wykonawczy.

2. Rada So³ecka wspomagaj¹ca dzia³alno�æ So³tysa.

3. Obs³ugê techniczno-biurow¹ organów So³ectwa za-
pewnia Wójt.

§16. Do wy³¹cznych kompetencji Zebrania Wiejskiego
nale¿y:
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1. wybór So³tysa i Rady So³eckiej oraz ich odwo³ywanie,

2. okre�lenie zasad korzystania z mienia so³eckiego,

3. okre�lenie przeznaczenia innych sk³adników mienia komu-
nalnego przekazywanych So³ectwu oraz dochodów uzy-
skanych z tego �ród³a w ramach uprawnieñ przyznanych
So³ectwu przez Radê Gminy,

4. okre�lenie przeznaczenia w³asnych �rodków finansowych
So³ectwa,

5. wyra¿anie stanowiska So³ectwa w sprawach okre�lonych
przepisami prawa lub gdy o zajêcie stanowiska przez
So³ectwo wyst¹pi organ Gminy,

6. wykonywanie zadañ wynikaj¹cych z ustaw.

§17. Podstawowym celem utworzenia So³ectwa jest za-
pewnienie jego mieszkañcom udzia³u w okre�laniu i realizacji
zadañ Gminy.

§18. Dla realizacji wspólnych przedsiêwziêæ So³ectwo
mo¿e nawi¹zaæ wspó³pracê z s¹siednimi so³ectwami oraz
zawieraæ porozumienia okre�laj¹ce zakres i sposób wykona-
nia wspólnych zadañ.

§19. Bie¿¹cymi sprawami So³ectwa zarz¹dza So³tys przy
pomocy Rady So³eckiej.

§20. W sprawach pilnych dotycz¹cych So³ectwa decyzje
podejmuje Rada So³ecka wraz z So³tysem, jednak na najbli¿-
szym Zebraniu Wiejskim w danej sprawie winna byæ podjêta
uchwa³a.

§21. Do zadañ So³tysa nale¿y w szczególno�ci:

1) zwo³ywanie zebrañ Wiejskich,

2) zwo³ywanie posiedzeñ Rady So³eckiej,

3) dzia³anie stosownie do wskazañ Zebrania Wiejskiego
i organów Gminy,

4) reprezentowanie mieszkañców So³ectwa na zewn¹trz
i wobec organów Gminy,

5) uczestniczenie w sesjach Rady Gminy,

6) uczestniczenie w naradach So³tysów zwo³ywanych przez
Wójta,

7) wykonywanie powierzonych mu przepisami prawa zadañ
z zakresu administracji publicznej.

Na Zebraniu Wiejskim So³tys przedstawia informacje
o dzia³alno�ci swojej i Rady So³eckiej.

§22. So³tys bierze udzia³ w sesjach Rady Gminy, na
których mo¿e zg³aszaæ wnioski i zapytania w imieniu miesz-
kañców So³ectwa.

§23. 1. Przy wykonywaniu swoich zadañ So³tys trwale
wspó³dzia³a z Rad¹ So³eck¹.

2. Rada So³ecka sk³ada siê z 3 - 5 osób. Liczbê cz³onków
okre�la Zebranie Wiejskie odrêbn¹ uchwa³¹.

3. Radzie So³eckiej przewodniczy So³tys.

4. Rada So³ecka ma charakter opiniodawczy i doradczy,
wspomaga tak¿e dzia³ania So³tysa.

5. Posiedzenia Rady So³eckiej odbywaj¹ siê w zale¿no�ci
od potrzeb.

6. Zadania Rady So³eckiej:

a) opracowuje i przedk³ada zebraniu wiejskiemu projekty
uchwa³ w sprawach bêd¹cych przedmiotem obrad Zebra-
nia,

b) przygotowuje wspólnie z so³tysem projekt porz¹dku
Zebrania Wiejskiego,

c) organizuje wykonanie uchwa³ zebrania wiejskiego oraz
kontroluje ich realizacjê,

d) inicjuje udzia³ spo³eczeñstwa w rozwi¹zywaniu proble-
mów so³ectwa.

ROZDZIA£ V

Zakres zadañ przekazywanych So³ectwu
przez Gminê oraz sposób ich realizacji

§24. So³ectwo zarz¹dza i korzysta z mienia komunalnego
przekazywanego przez Gminê i rozporz¹dza dochodami z tego
�ród³a w zakresie ustalonym uchwa³¹ Rady Gminy.

§25. Mieszkañcy realizuj¹ zadania Gminy poprzez:

1) opiniowanie spraw dotycz¹cych So³ectwa,

2) wspó³uczestnictwo w organizowaniu i przeprowadzaniu
przez Radê Gminy konsultacji spo³ecznych.

§26. So³ectwo jest upowa¿nione do decydowania o:

1) wynajmowaniu i wydzier¿awianiu sk³adników mienia ko-
munalnego przekazanego So³ectwu, o ile nie jest to sprzecz-
ne z ich spo³eczno- gospodarczym przeznaczeniem,

2) przeznaczeniu dochodów ze sk³adników mienia przekaza-
nych So³ectwu,

3) konserwacji i remontach sk³adników mienia przeznaczo-
nych do powszechnego u¿ytku oraz u¿ytkowanych bezpo-
�rednio przez organy So³ectwa.

§27. So³ectwo prowadzi gospodarkê finansow¹ w ra-
mach bud¿etu Gminy.

§28. Dochodami So³ectwa mog¹ byæ:

1) wp³ywy z wynajmowania i wydzier¿awiania sk³adników
mienia komunalnego przekazanego So³ectwu,

2) dobrowolne wp³aty osób prawnych i fizycznych.

§29. �rodki finansowe So³ectwa mog¹ byæ przeznaczone
wy³¹cznie na realizacjê zadañ w³asnych Gminy, w tym miêdzy
innymi na:

1) utrzymanie mienia komunalnego przekazanego w zarz¹d
So³ectwu,

2) utrzymanie lokali bêd¹cych we w³adaniu So³ectwa,

3) zaspokajanie miejscowych potrzeb kulturalnych, o�wiato-
wych i sportowych,

4) dzia³alno�æ organów So³ectwa,
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5) utrzymanie porz¹dku, czysto�ci i estetyki na terenie So³ec-
twa.

ROZDZIA£ VI

Zakres i formy nadzoru Rady Gminy
nad dzia³alno�ci¹ organów So³ectwa

§30. Nadzór nad dzia³alno�ci¹ So³ectwa sprawowany jest
w oparciu o kryteria okre�lone prawem, celowo�ci¹, rzetelno-
�ci¹ i gospodarno�ci¹.

§31. 1. Organami nadzoru nad dzia³alno�ci¹ So³ectwa
s¹: komisja rewizyjna Rady Gminy i Wójt, a w sprawach
finansowych - Skarbnik Gminy.

2. Organy okre�lone w ust. 1 wykonuj¹c czynno�ci kon-
trolne w sprawie funkcjonowania So³ectwa maj¹ prawo do:

1) ¿¹dania niezbêdnych informacji i wyja�nieñ,

2) uczestniczenia w posiedzeniach organów So³ectwa.

§32. 1. So³tys jest zobowi¹zany do przed³o¿enia Wójtowi
uchwa³ Zebrania Wiejskiego w ci¹gu 7 dni liczonych od dnia
ich podjêcia.

2. Uchwa³y Zebrania Wiejskiego sprzeczna z prawem jest
niewa¿na.

3. O niewa¿no�ci uchwa³y w ca³o�ci lub w czê�ci orzeka
Wójt.

§33. 1. Uchwa³a Zebrania Wiejskiego, nie odpowiadaj¹-
ca wymogom celowo�ci, lub gospodarno�ci albo rzetelno�ci,
mo¿e byæ uchylona przez Wójta.

2. W przypadkach okre�lonych w ust. 1 Wójt mo¿e wstrzy-
maæ wykonanie uchwa³y Zebrania Wiejskiego i za¿¹daæ po-
nownego rozpatrzenia sprawy stanowi¹cej przedmiot uchwa-
³y wskazuj¹c zaistnia³e uchybienia oraz termin za³atwienia
sprawy.

3. Je¿eli uchwa³a Zebrania Wiejskiego podjêta w wyniku
ponownego rozpatrzenia sprawy nie uwzglêdnia wskazówek
Wójta, mo¿e on wydaæ decyzjê zastêpcz¹.

4. O podjêciu decyzji zastêpczej Wójt powiadamia Radê
Gminy na jej najbli¿szej sesji.

ROZDZIA£ VII

Postanowienia koñcowe

§34. Zmian niniejszego Statutu dokonuje Rada Gminy.

§35. W sprawach spornych postanowienia niniejszego
Statutu interpretuje wi¹¿¹co Wójt.

§36. Statut podlega og³oszeniu w Dzienniku Urzêdowym
Województwa Wielkopolskiego.
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Na podstawie art. 35 i art. 48 ustawy z dnia 8 marca
1990 r. o samorz¹dzie gminnym (Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz.
1591 z pó�. zm.) Rada Gminy w Chodowie uchwala, co
nastêpuje:

§1. Po przeprowadzonych konsultacjach w So³ectwie,
nadaje siê Statut So³ectwu D³ugie w brzmieniu za³¹cznika do
niniejszej uchwa³y.
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UCHWA£A Nr XX/110/04 RADY GMINY W CHODOWIE

z dnia 28 kwietnia 2004 r.

w sprawie nadania statutu so³ectwu D³ugie

§2. Wykonanie uchwa³y powierza siê Wójtowi Gminy.

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

Przewodnicz¹cy Rady Gminy
(�) Jan D¹browicz

STATUT SO£ECTWA D£UGIE

ROZDZIA£ I

Postanowienia ogólne

Ilekroæ w niniejszym Statucie jest mowa o:

1. Gminie - nale¿y przez to rozumieæ Gminê Chodów,

2. Wójcie - nale¿y przez to rozumieæ Wójta Gminy Chodów,

3. Radzie Gminy - nale¿y przez to rozumieæ Radê Gminy
w Chodowie.

4. Organy Gminy - nale¿y przez to rozumieæ Radê Gminy
w Chodowie i Wójta Gminy Chodów,

5. So³ectwie - nale¿y przez to rozumieæ jednostkê pomoc-
nicz¹ Gminy Chodów,

6. Statucie - nale¿y przez to rozumieæ Statut So³ectwa,

7. So³tysie - nale¿y przez to rozumieæ organ wykonawczy
so³ectwa,

8. Radzie So³eckiej � nale¿y przez to rozumieæ organ wspie-
raj¹cy So³tysa,

9. Przewodnicz¹cy Rady So³eckiej � nale¿y przez to rozumieæ
Przewodnicz¹cego Rady So³eckiej,

10. Zebraniu Wiejskim- nale¿y przez to rozumieæ organ uchwa-
³odawczy So³ectwa.

ROZDZIA£ II

Nazwa i obszar So³ectwa

§1. So³ectwo D³ugie jest jednostk¹ pomocnicz¹, której
mieszkañcy wspólnie z innymi so³ectwami tworz¹ wspólnotê
samorz¹dow¹ Gminy Chodów.

§2. 1. W sk³ad so³ectwa wchodz¹ wsie: D³ugie.

2. Siedzib¹ so³ectwa jest wie� D³ugie.

3. Obszar so³ectwa okre�lony jest granicami oznaczony-
mi na mapie stanowi¹cej za³¹cznik do niniejszego statutu.

ROZDZIA£ III

Zasady i tryb wyborów organów So³ectwa

§3. Zebranie Wiejskie zwo³uje So³tys:

1. z w³asnej inicjatywy,

2. na ¿¹danie 1/10 ogó³u mieszkañców so³ectwa,

3. na polecenie organów Gminy.

§4. 1. Zebranie Wiejskie wybiera:

1) so³tysa,

2) radê so³eck¹.

2. Wybory So³tysa i Rady So³eckiej przeprowadzone s¹
w terminie i miejscu okre�lonym zarz¹dzeniem Wójta.

3. 1. Zarz¹dzenie Wójta o zwo³aniu Zebrania Wiejskiego
dla wyboru So³tysa podaje siê do wiadomo�ci mieszkañców
So³ectwa co najmniej na 7 dni przed wyznaczonym terminem
i okre�la porz¹dek Zebrania.

2. Termin Zebrania nie mo¿e wypa�æ pó�niej ni¿ w ci¹gu
6 miesiêcy od up³ywu kadencji Rady Gminy.

4. Kadencja So³tysa i Rady So³eckiej odpowiada kadencji
Rady Gminy.

5. So³tys i Rada So³ecka po up³ywie kadencji dzia³aj¹ do
wyboru nowych organów.

§5. 1. Dla dokonania wa¿nego wyboru So³tysa i Rady
So³eckiej g³osuj¹ tylko uprawnieni mieszkañcy bez wzglêdu
na liczbê osób uczestnicz¹cych w Zebraniu Wiejskim.
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2. Prawo do uczestnictwa w Zebraniu maj¹ stali miesz-
kañcy So³ectwa i posiadaj¹cy w dniu Zebrania prawa wybor-
cze do Rady Gminy.

3. Uczestnicy Zebrania podpisuj¹ listê obecno�ci.

§6. 1. Wybory przeprowadza komisja rekrutacyjna wybra-
na spo�ród uprawnionych uczestników Zebrania.

2. Cz³onkiem komisji rekrutacyjnej nie mo¿e byæ osoba
kandyduj¹ca na so³tysa lub cz³onka Rady So³eckiej.

3. Do zadañ komisji rekrutacyjnej nale¿y:

1) przyjêcie zg³oszeñ kandydatów,

2) przeprowadzenie g³osowania,

3) ustalenie wyników wyborów,

4) sporz¹dzenie protoko³u z przebiegu g³osowania.

4. Uprawnienia do g³osowania mieszkañcy So³ectwa g³o-
suj¹ kartami do g³osowania opatrzonych pieczêci¹ So³ectwa.

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

6. Za wybranych uwa¿a siê tych kandydatów którzy otrzy-
mali najwiêksz¹ liczbê wa¿nych g³osów, a za takie uwa¿a siê:

a) w wyborach na So³tysa � je¿eli na karcie do g³osowania
pozostawiono jedno nie skre�lone nazwisko,

b) w wyborach do Rady So³eckiej- je¿eli na karcie do g³oso-
wania liczba nie skre�lonych nazwisk jest równa lub
mniejsza od ustalonej liczby cz³onków Rady So³eckiej.

7. W przypadku gdy kandydaci otrzymali równ¹ liczbê
g³osów przeprowadza siê ponowne g³osowanie w którym
bior¹ udzia³ dwaj kandydaci z najwiêksz¹ liczb¹ g³osów.

8. Protokó³ z wyborów podpisuj¹ cz³onkowie komisji
i przewodnicz¹cy zebrania.

§7. 1. So³tys jest wybierany spo�ród nieograniczonej licz-
by kandydatów w g³osowaniu tajnym i bezpo�rednim.

2. Cz³onkowie Rady So³eckiej wybierani s¹ spo�ród nie-
ograniczonej liczby kandydatów w g³osowaniu tajnym i bez-
po�rednim.

3. W pierwszej kolejno�ci s¹ przeprowadzane wybory
So³tysa a nastêpnie wybory Rady So³eckiej.

§8. 1. So³tys jak i poszczególni cz³onkowie Rady So³eckiej
mog¹ byæ odwo³ani przez Zebranie Wiejskie w przypadku:

1) nie wype³niaj¹ obowi¹zków statutowych,

2) naruszaj¹ postanowienia Statutu i uchwa³y Zebrania Wiej-
skiego,

3) dopu�cili siê czynów dyskwalifikuj¹cych ich w opinii �ro-
dowiska.

2. Wniosek o odwo³anie organów So³ectwa podpisany
przez co najmniej 1/ 10 mieszkañców uprawnionych do g³o-
sowania kierowany jest do Wójta, który ustala termin
i miejsce Zebrania.

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

4. Wójt ustala termin i miejsce Zebrania w przypadku
ust¹pienia So³tysa lub cz³onka Rady So³eckiej.

§9. Uchwa³ê o odwo³aniu So³tysa, Rady So³eckiej lub jej
poszczególnych cz³onków podejmuje siê w g³osowaniu taj-
nym, a dla jej wa¿no�ci wymagana jest bezwzglêdna wiêk-
szo�æ wa¿nych g³osów.

§10. 1. Odwo³anie organów So³ectwa o których mowa
w Par. 9 jest wa¿ne je¿eli w Zebraniu Wiejskim wziê³o udzia³
co najmniej 30% uprawnionych do g³osowania.

2. W g³osowaniu w sprawie odwo³ania organów So³ec-
twa stosuje siê postanowienia statutu dotycz¹ce komisji
skrutacyjnej.

§11. W przypadku odwo³ania So³tysa, Rady So³eckiej lub
jej cz³onka Zebranie Wiejskie dokonuje wyborów uzupe³nia-
j¹cych na tym samym zebraniu.

§12. 1. Zebranie Wiejskie zwo³ywane jest w miarê po-
trzeb.

2. Miejsce i czas Zebrania Wiejskiego podaje So³tys do
publicznej wiadomo�ci w sposób zwyczajowo przyjêty co
najmniej na 7 dni przed wyznaczonym terminem jego rozpo-
czêcia.

§13. 1. Przewodnicz¹cym Zebrania Wiejskiego jest So³-
tys, ale mo¿e byæ wybrany spo�ród uprawnionych uczestni-
ków inny przewodnicz¹cy.

2. Porz¹dek obrad ustala Zebranie Wiejskie na podstawie
propozycji przed³o¿onej przez So³tysa.

3. Z przebiegu Zebrania Wiejskiego protokó³ sporz¹dza
osoba wyznaczona przez So³tysa.

§14. 1. Uchwa³y podejmowane s¹ zwyk³¹ wiêkszo�ci¹
g³osów, a w przypadku równej liczby g³osów rozstrzyga g³os
przewodnicz¹cego Zebrania Wiejskiego, chyba ¿e, inne prze-
pisy lub niniejszy Statut stanowi¹ inaczej.

2. G³osowanie odbywa siê w sposób jawny, chyba ¿e
statut stanowi inaczej lub Zebranie Wiejskie postanowi prze-
prowadziæ g³osowanie tajne nad konkretn¹ spraw¹.

ROZDZIA£ IV

§15. 1. Organami So³ectwa s¹:

1) Zebranie Wiejskie � organ uchwa³odawczy,

2) So³tys � organ wykonawczy.

2. Rada So³ecka wspomagaj¹ca dzia³alno�æ So³tysa.

3. Obs³ugê techniczno-biurow¹ organów So³ectwa za-
pewnia Wójt.

§16. Do wy³¹cznych kompetencji Zebrania Wiejskiego
nale¿y:

1. wybór So³tysa i Rady So³eckiej oraz ich odwo³ywanie,

2. okre�lenie zasad korzystania z mienia so³eckiego,

3. okre�lenie przeznaczenia innych sk³adników mienia komu-
nalnego przekazywanych So³ectwu oraz dochodów uzy-
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skanych z tego �ród³a w ramach uprawnieñ przyznanych
So³ectwu przez Radê Gminy,

4. okre�lenie przeznaczenia w³asnych �rodków finansowych
So³ectwa,

5. wyra¿anie stanowiska So³ectwa w sprawach okre�lonych
przepisami prawa lub gdy o zajêcie stanowiska przez
So³ectwo wyst¹pi organ Gminy,

6. wykonywanie zadañ wynikaj¹cych z ustaw.

§17. Podstawowym celem utworzenia So³ectwa jest za-
pewnienie jego mieszkañcom udzia³u w okre�laniu i realizacji
zadañ Gminy.

§18. Dla realizacji wspólnych przedsiêwziêæ So³ectwo
mo¿e nawi¹zaæ wspó³pracê z s¹siednimi so³ectwami oraz
zawieraæ porozumienia okre�laj¹ce zakres i sposób wykona-
nia wspólnych zadañ.

§19. Bie¿¹cymi sprawami So³ectwa zarz¹dza So³tys przy
pomocy Rady So³eckiej.

§20. W sprawach pilnych dotycz¹cych So³ectwa decyzje
podejmuje Rada So³ecka wraz z So³tysem, jednak na najbli¿-
szym Zebraniu Wiejskim w danej sprawie winna byæ podjêta
uchwa³a.

§21. Do zadañ So³tysa nale¿y w szczególno�ci:

1) zwo³ywanie zebrañ Wiejskich,

2) zwo³ywanie posiedzeñ Rady So³eckiej,

3) dzia³anie stosownie do wskazañ Zebrania Wiejskiego
i organów Gminy,

4) reprezentowanie mieszkañców So³ectwa na zewn¹trz
i wobec organów Gminy,

5) uczestniczenie w sesjach Rady Gminy,

6) uczestniczenie w naradach So³tysów zwo³ywanych przez
Wójta,

7) wykonywanie powierzonych mu przepisami prawa zadañ
z zakresu administracji publicznej.

Na Zebraniu Wiejskim So³tys przedstawia informacje
o dzia³alno�ci swojej i Rady So³eckiej.

§22. So³tys bierze udzia³ w sesjach Rady Gminy, na
których mo¿e zg³aszaæ wnioski i zapytania w imieniu miesz-
kañców So³ectwa.

§23. 1. Przy wykonywaniu swoich zadañ So³tys trwale
wspó³dzia³a z Rad¹ So³eck¹.

2. Rada So³ecka sk³ada siê z 3 - 5 osób. Liczbê cz³onków
okre�la Zebranie Wiejskie odrêbn¹ uchwa³¹.

3. Radzie So³eckiej przewodniczy So³tys.

4. Rada So³ecka ma charakter opiniodawczy i doradczy,
wspomaga tak¿e dzia³ania So³tysa.

5. Posiedzenia Rady So³eckiej odbywaj¹ siê w zale¿no�ci
od potrzeb.

6. Zadania Rady So³eckiej:

a) opracowuje i przedk³ada zebraniu wiejskiemu projekty
uchwa³ w sprawach bêd¹cych przedmiotem obrad Zebra-
nia,

b) przygotowuje wspólnie z so³tysem projekt porz¹dku
Zebrania Wiejskiego,

c) organizuje wykonanie uchwa³ zebrania wiejskiego oraz
kontroluje ich realizacjê,

d) inicjuje udzia³ spo³eczeñstwa w rozwi¹zywaniu proble-
mów so³ectwa.

ROZDZIA£ V

Zakres zadañ przekazywanych So³ectwu
przez Gminê oraz sposób ich realizacji

§24. So³ectwo zarz¹dza i korzysta z mienia komunalnego
przekazywanego przez Gminê i rozporz¹dza dochodami z tego
�ród³a w zakresie ustalonym uchwa³¹ Rady Gminy.

§25. Mieszkañcy realizuj¹ zadania Gminy poprzez:

1) opiniowanie spraw dotycz¹cych So³ectwa,

2) wspó³uczestnictwo w organizowaniu i przeprowadzaniu
przez Radê Gminy konsultacji spo³ecznych.

§26. So³ectwo jest upowa¿nione do decydowania o:

1) wynajmowaniu i wydzier¿awianiu sk³adników mienia ko-
munalnego przekazanego So³ectwu, o ile nie jest to sprzecz-
ne z ich spo³eczno- gospodarczym przeznaczeniem,

2) przeznaczeniu dochodów ze sk³adników mienia przekaza-
nych So³ectwu,

3) konserwacji i remontach sk³adników mienia przeznaczo-
nych do powszechnego u¿ytku oraz u¿ytkowanych bezpo-
�rednio przez organy So³ectwa.

§27. So³ectwo prowadzi gospodarkê finansow¹ w ra-
mach bud¿etu Gminy.

§28. Dochodami So³ectwa mog¹ byæ:

1) wp³ywy z wynajmowania i wydzier¿awiania sk³adników
mienia komunalnego przekazanego So³ectwu,

2) dobrowolne wp³aty osób prawnych i fizycznych.

§29. �rodki finansowe So³ectwa mog¹ byæ przeznaczone
wy³¹cznie na realizacjê zadañ w³asnych Gminy, w tym miêdzy
innymi na:

1) utrzymanie mienia komunalnego przekazanego w zarz¹d
So³ectwu,

2) utrzymanie lokali bêd¹cych we w³adaniu So³ectwa,

3) zaspokajanie miejscowych potrzeb kulturalnych, o�wiato-
wych i sportowych,

4) dzia³alno�æ organów So³ectwa,

5) utrzymanie porz¹dku, czysto�ci i estetyki na terenie So³ec-
twa.
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ROZDZIA£ VI

Zakres i formy nadzoru Rady Gminy
nad dzia³alno�ci¹ organów So³ectwa

§30. Nadzór nad dzia³alno�ci¹ So³ectwa sprawowany jest
w oparciu o kryteria okre�lone prawem, celowo�ci¹, rzetelno-
�ci¹ i gospodarno�ci¹.

§31. 1. Organami nadzoru nad dzia³alno�ci¹ So³ectwa
s¹: komisja rewizyjna Rady Gminy i Wójt, a w sprawach
finansowych - Skarbnik Gminy.

2. Organy okre�lone w ust. 1 wykonuj¹c czynno�ci kon-
trolne w sprawie funkcjonowania So³ectwa maj¹ prawo do:

1) ¿¹dania niezbêdnych informacji i wyja�nieñ,

2) uczestniczenia w posiedzeniach organów So³ectwa.

§32. 1. So³tys jest zobowi¹zany do przed³o¿enia Wójtowi
uchwa³ Zebrania Wiejskiego w ci¹gu 7 dni liczonych od dnia
ich podjêcia.

2. Uchwa³y Zebrania Wiejskiego sprzeczna z prawem jest
niewa¿na.

3. O niewa¿no�ci uchwa³y w ca³o�ci lub w czê�ci orzeka
Wójt.

§33. 1. Uchwa³a Zebrania Wiejskiego, nie odpowiadaj¹-
ca wymogom celowo�ci, lub gospodarno�ci albo rzetelno�ci,
mo¿e byæ uchylona przez Wójta.

2. W przypadkach okre�lonych w ust. 1 Wójt mo¿e wstrzy-
maæ wykonanie uchwa³y Zebrania Wiejskiego i za¿¹daæ po-
nownego rozpatrzenia sprawy stanowi¹cej przedmiot uchwa-
³y wskazuj¹c zaistnia³e uchybienia oraz termin za³atwienia
sprawy.

3. Je¿eli uchwa³a Zebrania Wiejskiego podjêta w wyniku
ponownego rozpatrzenia sprawy nie uwzglêdnia wskazówek
Wójta, mo¿e on wydaæ decyzjê zastêpcz¹.

4. O podjêciu decyzji zastêpczej Wójt powiadamia Radê
Gminy na jej najbli¿szej sesji.

ROZDZIA£ VII

Postanowienia koñcowe

§34. Zmian niniejszego Statutu dokonuje Rada Gminy.

§35. W sprawach spornych postanowienia niniejszego
Statutu interpretuje wi¹¿¹co Wójt.

§36. Statut podlega og³oszeniu w Dzienniku Urzêdowym
Województwa Wielkopolskiego.
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Na podstawie art. 35 i art. 48 ustawy z dnia 8 marca
1990 r. o samorz¹dzie gminnym (Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz.
1591 z pó�. zm.) Rada Gminy w Chodowie uchwala, co
nastêpuje:

§1. Po przeprowadzonych konsultacjach w So³ectwie,
nadaje siê Statut So³ectwu Dzierzbice w brzmieniu za³¹cznika
do niniejszej uchwa³y.

2160

UCHWA£A Nr XX/111/04 RADY GMINY W CHODOWIE

z dnia 28 kwietnia 2004 r.

w sprawie nadania statutu so³ectwu Dzierzbice

§2. Wykonanie uchwa³y powierza siê Wójtowi Gminy.

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

Przewodnicz¹cy Rady Gminy
(�) Jan D¹browicz

STATUT SO£ECTWA DZIERZBICE

ROZDZIA£ I

Postanowienia ogólne

Ilekroæ w niniejszym Statucie jest mowa o:

1. Gminie - nale¿y przez to rozumieæ Gminê Chodów,

2. Wójcie - nale¿y przez to rozumieæ Wójta Gminy Chodów,

3. Radzie Gminy - nale¿y przez to rozumieæ Radê Gminy
w Chodowie.

4. Organy Gminy - nale¿y przez to rozumieæ Radê Gminy
w Chodowie i Wójta Gminy Chodów,

5. So³ectwie - nale¿y przez to rozumieæ jednostkê pomoc-
nicz¹ Gminy Chodów,

6. Statucie - nale¿y przez to rozumieæ Statut So³ectwa,

7. So³tysie - nale¿y przez to rozumieæ organ wykonawczy
so³ectwa,

8. Radzie So³eckiej � nale¿y przez to rozumieæ organ wspie-
raj¹cy So³tysa,

9. Przewodnicz¹cy Rady So³eckiej � nale¿y przez to rozumieæ
Przewodnicz¹cego Rady So³eckiej,

10. Zebraniu Wiejskim- nale¿y przez to rozumieæ organ uchwa-
³odawczy So³ectwa.

ROZDZIA£ II

Nazwa i obszar So³ectwa

§1. So³ectwo Dzierzbice jest jednostk¹ pomocnicz¹, której
mieszkañcy wspólnie z innymi so³ectwami tworz¹ wspólnotê
samorz¹dow¹ Gminy Chodów.

§2. 1. W sk³ad so³ectwa wchodz¹ wsie: Dzierzbice.

2. Siedzib¹ so³ectwa jest wie� Dzierzbice.

3. Obszar so³ectwa okre�lony jest granicami oznaczony-
mi na mapie stanowi¹cej za³¹cznik do niniejszego statutu.

ROZDZIA£ III

Zasady i tryb wyborów organów So³ectwa

§3. Zebranie Wiejskie zwo³uje So³tys:

1. z w³asnej inicjatywy,

2. na ¿¹danie 1/10 ogó³u mieszkañców so³ectwa,

3. na polecenie organów Gminy.

§4. 1. Zebranie Wiejskie wybiera:

1) so³tysa,

2) radê so³eck¹.

2. Wybory So³tysa i Rady So³eckiej przeprowadzone s¹
w terminie i miejscu okre�lonym zarz¹dzeniem Wójta.

3. 1. Zarz¹dzenie Wójta o zwo³aniu Zebrania Wiejskiego
dla wyboru So³tysa podaje siê do wiadomo�ci mieszkañców
So³ectwa co najmniej na 7 dni przed wyznaczonym terminem
i okre�la porz¹dek Zebrania.

2. Termin Zebrania nie mo¿e wypa�æ pó�niej ni¿ w ci¹gu
6 miesiêcy od up³ywu kadencji Rady Gminy.

4. Kadencja So³tysa i Rady So³eckiej odpowiada kadencji
Rady Gminy.

5. So³tys i Rada So³ecka po up³ywie kadencji dzia³aj¹ do
wyboru nowych organów.
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§5. 1. Dla dokonania wa¿nego wyboru So³tysa i Rady
So³eckiej g³osuj¹ tylko uprawnieni mieszkañcy bez wzglêdu
na liczbê osób uczestnicz¹cych w Zebraniu Wiejskim.

2. Prawo do uczestnictwa w Zebraniu maj¹ stali miesz-
kañcy So³ectwa i posiadaj¹cy w dniu Zebrania prawa wybor-
cze do Rady Gminy.

3. Uczestnicy Zebrania podpisuj¹ listê obecno�ci.

§6. 1. Wybory przeprowadza komisja rekrutacyjna wybra-
na spo�ród uprawnionych uczestników Zebrania.

2. Cz³onkiem komisji rekrutacyjnej nie mo¿e byæ osoba
kandyduj¹ca na so³tysa lub cz³onka Rady So³eckiej.

3. Do zadañ komisji rekrutacyjnej nale¿y:

1) przyjêcie zg³oszeñ kandydatów,

2) przeprowadzenie g³osowania,

3) ustalenie wyników wyborów,

4) sporz¹dzenie protoko³u z przebiegu g³osowania.

4. Uprawnienia do g³osowania mieszkañcy So³ectwa g³o-
suj¹ kartami do g³osowania opatrzonych pieczêci¹ So³ectwa.

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

6. Za wybranych uwa¿a siê tych kandydatów którzy otrzy-
mali najwiêksz¹ liczbê wa¿nych g³osów, a za takie uwa¿a siê:

a) w wyborach na So³tysa � je¿eli na karcie do g³osowania
pozostawiono jedno nie skre�lone nazwisko,

b) w wyborach do Rady So³eckiej- je¿eli na karcie do g³oso-
wania liczba nie skre�lonych nazwisk jest równa lub
mniejsza od ustalonej liczby cz³onków Rady So³eckiej.

7. W przypadku gdy kandydaci otrzymali równ¹ liczbê
g³osów przeprowadza siê ponowne g³osowanie w którym
bior¹ udzia³ dwaj kandydaci z najwiêksz¹ liczb¹ g³osów.

8. Protokó³ z wyborów podpisuj¹ cz³onkowie komisji
i przewodnicz¹cy zebrania.

§7. 1. So³tys jest wybierany spo�ród nieograniczonej licz-
by kandydatów w g³osowaniu tajnym i bezpo�rednim.

2. Cz³onkowie Rady So³eckiej wybierani s¹ spo�ród nie-
ograniczonej liczby kandydatów w g³osowaniu tajnym i bez-
po�rednim.

3. W pierwszej kolejno�ci s¹ przeprowadzane wybory
So³tysa a nastêpnie wybory Rady So³eckiej.

§8. 1. So³tys jak i poszczególni cz³onkowie Rady So³eckiej
mog¹ byæ odwo³ani przez Zebranie Wiejskie w przypadku:

1) nie wype³niaj¹ obowi¹zków statutowych,

2) naruszaj¹ postanowienia Statutu i uchwa³y Zebrania Wiej-
skiego,

3) dopu�cili siê czynów dyskwalifikuj¹cych ich w opinii �ro-
dowiska.

2. Wniosek o odwo³anie organów So³ectwa podpisany
przez co najmniej 1/ 10 mieszkañców uprawnionych do g³o-

sowania kierowany jest do Wójta, który ustala termin
i miejsce Zebrania.

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

4. Wójt ustala termin i miejsce Zebrania w przypadku
ust¹pienia So³tysa lub cz³onka Rady So³eckiej.

§9. Uchwa³ê o odwo³aniu So³tysa, Rady So³eckiej lub jej
poszczególnych cz³onków podejmuje siê w g³osowaniu taj-
nym, a dla jej wa¿no�ci wymagana jest bezwzglêdna wiêk-
szo�æ wa¿nych g³osów.

§10. 1. Odwo³anie organów So³ectwa o których mowa
w Par. 9 jest wa¿ne je¿eli w Zebraniu Wiejskim wziê³o udzia³
co najmniej 30% uprawnionych do g³osowania.

2. W g³osowaniu w sprawie odwo³ania organów So³ec-
twa stosuje siê postanowienia statutu dotycz¹ce komisji
skrutacyjnej.

§11. W przypadku odwo³ania So³tysa, Rady So³eckiej lub
jej cz³onka Zebranie Wiejskie dokonuje wyborów uzupe³nia-
j¹cych na tym samym zebraniu.

§12. 1. Zebranie Wiejskie zwo³ywane jest w miarê po-
trzeb.

2. Miejsce i czas Zebrania Wiejskiego podaje So³tys do
publicznej wiadomo�ci w sposób zwyczajowo przyjêty co
najmniej na 7 dni przed wyznaczonym terminem jego rozpo-
czêcia.

§13. 1. Przewodnicz¹cym Zebrania Wiejskiego jest So³-
tys, ale mo¿e byæ wybrany spo�ród uprawnionych uczestni-
ków inny przewodnicz¹cy.

2. Porz¹dek obrad ustala Zebranie Wiejskie na podstawie
propozycji przed³o¿onej przez So³tysa.

3. Z przebiegu Zebrania Wiejskiego protokó³ sporz¹dza
osoba wyznaczona przez So³tysa.

§14. 1. Uchwa³y podejmowane s¹ zwyk³¹ wiêkszo�ci¹
g³osów, a w przypadku równej liczby g³osów rozstrzyga g³os
przewodnicz¹cego Zebrania Wiejskiego, chyba ¿e, inne prze-
pisy lub niniejszy Statut stanowi¹ inaczej.

2. G³osowanie odbywa siê w sposób jawny, chyba ¿e
statut stanowi inaczej lub Zebranie Wiejskie postanowi prze-
prowadziæ g³osowanie tajne nad konkretn¹ spraw¹.

ROZDZIA£ IV

§15. 1. Organami So³ectwa s¹:

1) Zebranie Wiejskie � organ uchwa³odawczy,

2) So³tys � organ wykonawczy.

2. Rada So³ecka wspomagaj¹ca dzia³alno�æ So³tysa.

3. Obs³ugê techniczno-biurow¹ organów So³ectwa za-
pewnia Wójt.

§16. Do wy³¹cznych kompetencji Zebrania Wiejskiego
nale¿y:
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1. wybór So³tysa i Rady So³eckiej oraz ich odwo³ywanie,

2. okre�lenie zasad korzystania z mienia so³eckiego,

3. okre�lenie przeznaczenia innych sk³adników mienia komu-
nalnego przekazywanych So³ectwu oraz dochodów uzy-
skanych z tego �ród³a w ramach uprawnieñ przyznanych
So³ectwu przez Radê Gminy,

4. okre�lenie przeznaczenia w³asnych �rodków finansowych
So³ectwa,

5. wyra¿anie stanowiska So³ectwa w sprawach okre�lonych
przepisami prawa lub gdy o zajêcie stanowiska przez
So³ectwo wyst¹pi organ Gminy,

6. wykonywanie zadañ wynikaj¹cych z ustaw.

§17. Podstawowym celem utworzenia So³ectwa jest za-
pewnienie jego mieszkañcom udzia³u w okre�laniu i realizacji
zadañ Gminy.

§18. Dla realizacji wspólnych przedsiêwziêæ So³ectwo
mo¿e nawi¹zaæ wspó³pracê z s¹siednimi so³ectwami oraz
zawieraæ porozumienia okre�laj¹ce zakres i sposób wykona-
nia wspólnych zadañ.

§19. Bie¿¹cymi sprawami So³ectwa zarz¹dza So³tys przy
pomocy Rady So³eckiej.

§20. W sprawach pilnych dotycz¹cych So³ectwa decyzje
podejmuje Rada So³ecka wraz z So³tysem, jednak na najbli¿-
szym Zebraniu Wiejskim w danej sprawie winna byæ podjêta
uchwa³a.

§21. Do zadañ So³tysa nale¿y w szczególno�ci:

1) zwo³ywanie zebrañ Wiejskich,

2) zwo³ywanie posiedzeñ Rady So³eckiej,

3) dzia³anie stosownie do wskazañ Zebrania Wiejskiego
i organów Gminy,

4) reprezentowanie mieszkañców So³ectwa na zewn¹trz
i wobec organów Gminy,

5) uczestniczenie w sesjach Rady Gminy,

6) uczestniczenie w naradach So³tysów zwo³ywanych przez
Wójta,

7) wykonywanie powierzonych mu przepisami prawa zadañ
z zakresu administracji publicznej.

Na Zebraniu Wiejskim So³tys przedstawia informacje
o dzia³alno�ci swojej i Rady So³eckiej.

§22. So³tys bierze udzia³ w sesjach Rady Gminy, na
których mo¿e zg³aszaæ wnioski i zapytania w imieniu miesz-
kañców So³ectwa.

§23. 1. Przy wykonywaniu swoich zadañ So³tys trwale
wspó³dzia³a z Rad¹ So³eck¹.

2. Rada So³ecka sk³ada siê z 3 - 5 osób. Liczbê cz³onków
okre�la Zebranie Wiejskie odrêbn¹ uchwa³¹.

3. Radzie So³eckiej przewodniczy So³tys.

4. Rada So³ecka ma charakter opiniodawczy i doradczy,
wspomaga tak¿e dzia³ania So³tysa.

5. Posiedzenia Rady So³eckiej odbywaj¹ siê w zale¿no�ci
od potrzeb.

6. Zadania Rady So³eckiej:

a) opracowuje i przedk³ada zebraniu wiejskiemu projekty
uchwa³ w sprawach bêd¹cych przedmiotem obrad Zebra-
nia,

b) przygotowuje wspólnie z so³tysem projekt porz¹dku
Zebrania Wiejskiego,

c) organizuje wykonanie uchwa³ zebrania wiejskiego oraz
kontroluje ich realizacjê,

d) inicjuje udzia³ spo³eczeñstwa w rozwi¹zywaniu proble-
mów so³ectwa.

ROZDZIA£ V

Zakres zadañ przekazywanych So³ectwu
przez Gminê oraz sposób ich realizacji

§24. So³ectwo zarz¹dza i korzysta z mienia komunalnego
przekazywanego przez Gminê i rozporz¹dza dochodami z tego
�ród³a w zakresie ustalonym uchwa³¹ Rady Gminy.

§25. Mieszkañcy realizuj¹ zadania Gminy poprzez:

1) opiniowanie spraw dotycz¹cych So³ectwa,

2) wspó³uczestnictwo w organizowaniu i przeprowadzaniu
przez Radê Gminy konsultacji spo³ecznych.

§26. So³ectwo jest upowa¿nione do decydowania o:

1) wynajmowaniu i wydzier¿awianiu sk³adników mienia ko-
munalnego przekazanego So³ectwu, o ile nie jest to sprzecz-
ne z ich spo³eczno- gospodarczym przeznaczeniem,

2) przeznaczeniu dochodów ze sk³adników mienia przekaza-
nych So³ectwu,

3) konserwacji i remontach sk³adników mienia przeznaczo-
nych do powszechnego u¿ytku oraz u¿ytkowanych bezpo-
�rednio przez organy So³ectwa.

§27. So³ectwo prowadzi gospodarkê finansow¹ w ra-
mach bud¿etu Gminy.

§28. Dochodami So³ectwa mog¹ byæ:

1) wp³ywy z wynajmowania i wydzier¿awiania sk³adników
mienia komunalnego przekazanego So³ectwu,

2) dobrowolne wp³aty osób prawnych i fizycznych.

§29. �rodki finansowe So³ectwa mog¹ byæ przeznaczone
wy³¹cznie na realizacjê zadañ w³asnych Gminy, w tym miêdzy
innymi na:

1) utrzymanie mienia komunalnego przekazanego w zarz¹d
So³ectwu,

2) utrzymanie lokali bêd¹cych we w³adaniu So³ectwa,

3) zaspokajanie miejscowych potrzeb kulturalnych, o�wiato-
wych i sportowych,

4) dzia³alno�æ organów So³ectwa,
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5) utrzymanie porz¹dku, czysto�ci i estetyki na terenie So³ec-
twa.

ROZDZIA£ VI

Zakres i formy nadzoru Rady Gminy
nad dzia³alno�ci¹ organów So³ectwa

§30. Nadzór nad dzia³alno�ci¹ So³ectwa sprawowany jest
w oparciu o kryteria okre�lone prawem, celowo�ci¹, rzetelno-
�ci¹ i gospodarno�ci¹.

§31. 1. Organami nadzoru nad dzia³alno�ci¹ So³ectwa
s¹: komisja rewizyjna Rady Gminy i Wójt, a w sprawach
finansowych - Skarbnik Gminy.

2. Organy okre�lone w ust. 1 wykonuj¹c czynno�ci kon-
trolne w sprawie funkcjonowania So³ectwa maj¹ prawo do:

1) ¿¹dania niezbêdnych informacji i wyja�nieñ,

2) uczestniczenia w posiedzeniach organów So³ectwa.

§32. 1. So³tys jest zobowi¹zany do przed³o¿enia Wójtowi
uchwa³ Zebrania Wiejskiego w ci¹gu 7 dni liczonych od dnia
ich podjêcia.

2. Uchwa³y Zebrania Wiejskiego sprzeczna z prawem jest
niewa¿na.

3. O niewa¿no�ci uchwa³y w ca³o�ci lub w czê�ci orzeka
Wójt.

§33. 1. Uchwa³a Zebrania Wiejskiego, nie odpowiadaj¹-
ca wymogom celowo�ci, lub gospodarno�ci albo rzetelno�ci,
mo¿e byæ uchylona przez Wójta.

2. W przypadkach okre�lonych w ust. 1 Wójt mo¿e wstrzy-
maæ wykonanie uchwa³y Zebrania Wiejskiego i za¿¹daæ po-
nownego rozpatrzenia sprawy stanowi¹cej przedmiot uchwa-
³y wskazuj¹c zaistnia³e uchybienia oraz termin za³atwienia
sprawy.

3. Je¿eli uchwa³a Zebrania Wiejskiego podjêta w wyniku
ponownego rozpatrzenia sprawy nie uwzglêdnia wskazówek
Wójta, mo¿e on wydaæ decyzjê zastêpcz¹.

4. O podjêciu decyzji zastêpczej Wójt powiadamia Radê
Gminy na jej najbli¿szej sesji.

ROZDZIA£ VII

Postanowienia koñcowe

§34. Zmian niniejszego Statutu dokonuje Rada Gminy.

§35. W sprawach spornych postanowienia niniejszego
Statutu interpretuje wi¹¿¹co Wójt.

§36. Statut podlega og³oszeniu w Dzienniku Urzêdowym
Województwa Wielkopolskiego.
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Na podstawie art. 35 i art. 48 ustawy z dnia 8 marca
1990 r. o samorz¹dzie gminnym (Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz.
1591 z pó�. zm.) Rada Gminy w Chodowie uchwala, co
nastêpuje:

§1. Po przeprowadzonych konsultacjach w So³ectwie,
nadaje siê Statut So³ectwu Elizanów w brzmieniu za³¹cznika
do niniejszej uchwa³y.

2161

UCHWA£A Nr XX/112/04 RADY GMINY W CHODOWIE

z dnia 28 kwietnia 2004 r.

w sprawie nadania statutu so³ectwu Elizanów

§2. Wykonanie uchwa³y powierza siê Wójtowi Gminy.

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

Przewodnicz¹cy Rady Gminy
(�) Jan D¹browicz

STATUT SO£ECTWA ELIZANÓW

ROZDZIA£ I

Postanowienia ogólne

Ilekroæ w niniejszym Statucie jest mowa o:

1. Gminie - nale¿y przez to rozumieæ Gminê Chodów,

2. Wójcie - nale¿y przez to rozumieæ Wójta Gminy Chodów,

3. Radzie Gminy - nale¿y przez to rozumieæ Radê Gminy
w Chodowie.

4. Organy Gminy - nale¿y przez to rozumieæ Radê Gminy
w Chodowie i Wójta Gminy Chodów,

5. So³ectwie - nale¿y przez to rozumieæ jednostkê pomoc-
nicz¹ Gminy Chodów,

6. Statucie - nale¿y przez to rozumieæ Statut So³ectwa,

7. So³tysie - nale¿y przez to rozumieæ organ wykonawczy
so³ectwa,

8. Radzie So³eckiej � nale¿y przez to rozumieæ organ wspie-
raj¹cy So³tysa,

9. Przewodnicz¹cy Rady So³eckiej � nale¿y przez to rozumieæ
Przewodnicz¹cego Rady So³eckiej,

10. Zebraniu Wiejskim- nale¿y przez to rozumieæ organ uchwa-
³odawczy So³ectwa.

ROZDZIA£ II

Nazwa i obszar So³ectwa

§1. So³ectwo Elizanów jest jednostk¹ pomocnicz¹, której
mieszkañcy wspólnie z innymi so³ectwami tworz¹ wspólnotê
samorz¹dow¹ Gminy Chodów.

§2. 1. W sk³ad so³ectwa wchodz¹ wsie: Elizanów, Barto-
szewice, Domaników - osada.

2. Siedzib¹ so³ectwa jest wie� Elizanów.

3. Obszar so³ectwa okre�lony jest granicami oznaczony-
mi na mapie stanowi¹cej za³¹cznik do niniejszego statutu.

ROZDZIA£ III

Zasady i tryb wyborów organów So³ectwa

§3. Zebranie Wiejskie zwo³uje So³tys:

1. z w³asnej inicjatywy,

2. na ¿¹danie 1/10 ogó³u mieszkañców so³ectwa,

3. na polecenie organów Gminy.

§4. 1. Zebranie Wiejskie wybiera:

1) so³tysa,

2) radê so³eck¹.

2. Wybory So³tysa i Rady So³eckiej przeprowadzone s¹
w terminie i miejscu okre�lonym zarz¹dzeniem Wójta.

3. 1. Zarz¹dzenie Wójta o zwo³aniu Zebrania Wiejskiego
dla wyboru So³tysa podaje siê do wiadomo�ci mieszkañców
So³ectwa co najmniej na 7 dni przed wyznaczonym terminem
i okre�la porz¹dek Zebrania.

2. Termin Zebrania nie mo¿e wypa�æ pó�niej ni¿ w ci¹gu
6 miesiêcy od up³ywu kadencji Rady Gminy.

4. Kadencja So³tysa i Rady So³eckiej odpowiada kadencji
Rady Gminy.

5. So³tys i Rada So³ecka po up³ywie kadencji dzia³aj¹ do
wyboru nowych organów.
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§5. 1. Dla dokonania wa¿nego wyboru So³tysa i Rady
So³eckiej g³osuj¹ tylko uprawnieni mieszkañcy bez wzglêdu
na liczbê osób uczestnicz¹cych w Zebraniu Wiejskim.

2. Prawo do uczestnictwa w Zebraniu maj¹ stali miesz-
kañcy So³ectwa i posiadaj¹cy w dniu Zebrania prawa wybor-
cze do Rady Gminy.

3. Uczestnicy Zebrania podpisuj¹ listê obecno�ci.

§6. 1. Wybory przeprowadza komisja rekrutacyjna wybra-
na spo�ród uprawnionych uczestników Zebrania.

2. Cz³onkiem komisji rekrutacyjnej nie mo¿e byæ osoba
kandyduj¹ca na so³tysa lub cz³onka Rady So³eckiej.

3. Do zadañ komisji rekrutacyjnej nale¿y:

1) przyjêcie zg³oszeñ kandydatów,

2) przeprowadzenie g³osowania,

3) ustalenie wyników wyborów,

4) sporz¹dzenie protoko³u z przebiegu g³osowania.

4. Uprawnienia do g³osowania mieszkañcy So³ectwa g³o-
suj¹ kartami do g³osowania opatrzonych pieczêci¹ So³ectwa.

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

6. Za wybranych uwa¿a siê tych kandydatów którzy otrzy-
mali najwiêksz¹ liczbê wa¿nych g³osów, a za takie uwa¿a siê:

a) w wyborach na So³tysa � je¿eli na karcie do g³osowania
pozostawiono jedno nie skre�lone nazwisko,

b) w wyborach do Rady So³eckiej- je¿eli na karcie do g³oso-
wania liczba nie skre�lonych nazwisk jest równa lub
mniejsza od ustalonej liczby cz³onków Rady So³eckiej.

7. W przypadku gdy kandydaci otrzymali równ¹ liczbê
g³osów przeprowadza siê ponowne g³osowanie w którym
bior¹ udzia³ dwaj kandydaci z najwiêksz¹ liczb¹ g³osów.

8. Protokó³ z wyborów podpisuj¹ cz³onkowie komisji
i przewodnicz¹cy zebrania.

§7. 1. So³tys jest wybierany spo�ród nieograniczonej licz-
by kandydatów w g³osowaniu tajnym i bezpo�rednim.

2. Cz³onkowie Rady So³eckiej wybierani s¹ spo�ród nie-
ograniczonej liczby kandydatów w g³osowaniu tajnym i bez-
po�rednim.

3. W pierwszej kolejno�ci s¹ przeprowadzane wybory
So³tysa a nastêpnie wybory Rady So³eckiej.

§8. 1. So³tys jak i poszczególni cz³onkowie Rady So³eckiej
mog¹ byæ odwo³ani przez Zebranie Wiejskie w przypadku:

1) nie wype³niaj¹ obowi¹zków statutowych,

2) naruszaj¹ postanowienia Statutu i uchwa³y Zebrania Wiej-
skiego,

3) dopu�cili siê czynów dyskwalifikuj¹cych ich w opinii �ro-
dowiska.

2. Wniosek o odwo³anie organów So³ectwa podpisany
przez co najmniej 1/ 10 mieszkañców uprawnionych do g³o-

sowania kierowany jest do Wójta, który ustala termin
i miejsce Zebrania.

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

4. Wójt ustala termin i miejsce Zebrania w przypadku
ust¹pienia So³tysa lub cz³onka Rady So³eckiej.

§9. Uchwa³ê o odwo³aniu So³tysa, Rady So³eckiej lub jej
poszczególnych cz³onków podejmuje siê w g³osowaniu taj-
nym, a dla jej wa¿no�ci wymagana jest bezwzglêdna wiêk-
szo�æ wa¿nych g³osów.

§10. 1. Odwo³anie organów So³ectwa o których mowa
w Par. 9 jest wa¿ne je¿eli w Zebraniu Wiejskim wziê³o udzia³
co najmniej 30% uprawnionych do g³osowania.

2. W g³osowaniu w sprawie odwo³ania organów So³ec-
twa stosuje siê postanowienia statutu dotycz¹ce komisji
skrutacyjnej.

§11. W przypadku odwo³ania So³tysa, Rady So³eckiej lub
jej cz³onka Zebranie Wiejskie dokonuje wyborów uzupe³nia-
j¹cych na tym samym zebraniu.

§12. 1. Zebranie Wiejskie zwo³ywane jest w miarê po-
trzeb.

2. Miejsce i czas Zebrania Wiejskiego podaje So³tys do
publicznej wiadomo�ci w sposób zwyczajowo przyjêty co
najmniej na 7 dni przed wyznaczonym terminem jego rozpo-
czêcia.

§13. 1. Przewodnicz¹cym Zebrania Wiejskiego jest So³-
tys, ale mo¿e byæ wybrany spo�ród uprawnionych uczestni-
ków inny przewodnicz¹cy.

2. Porz¹dek obrad ustala Zebranie Wiejskie na podstawie
propozycji przed³o¿onej przez So³tysa.

3. Z przebiegu Zebrania Wiejskiego protokó³ sporz¹dza
osoba wyznaczona przez So³tysa.

§14. 1. Uchwa³y podejmowane s¹ zwyk³¹ wiêkszo�ci¹
g³osów, a w przypadku równej liczby g³osów rozstrzyga g³os
przewodnicz¹cego Zebrania Wiejskiego, chyba ¿e, inne prze-
pisy lub niniejszy Statut stanowi¹ inaczej.

2. G³osowanie odbywa siê w sposób jawny, chyba ¿e
statut stanowi inaczej lub Zebranie Wiejskie postanowi prze-
prowadziæ g³osowanie tajne nad konkretn¹ spraw¹.

ROZDZIA£ IV

§15. 1. Organami So³ectwa s¹:

1) Zebranie Wiejskie � organ uchwa³odawczy,

2) So³tys � organ wykonawczy.

2. Rada So³ecka wspomagaj¹ca dzia³alno�æ So³tysa.

3. Obs³ugê techniczno-biurow¹ organów So³ectwa za-
pewnia Wójt.

§16. Do wy³¹cznych kompetencji Zebrania Wiejskiego
nale¿y:
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1. wybór So³tysa i Rady So³eckiej oraz ich odwo³ywanie,

2. okre�lenie zasad korzystania z mienia so³eckiego,

3. okre�lenie przeznaczenia innych sk³adników mienia komu-
nalnego przekazywanych So³ectwu oraz dochodów uzy-
skanych z tego �ród³a w ramach uprawnieñ przyznanych
So³ectwu przez Radê Gminy,

4. okre�lenie przeznaczenia w³asnych �rodków finansowych
So³ectwa,

5. wyra¿anie stanowiska So³ectwa w sprawach okre�lonych
przepisami prawa lub gdy o zajêcie stanowiska przez
So³ectwo wyst¹pi organ Gminy,

6. wykonywanie zadañ wynikaj¹cych z ustaw.

§17. Podstawowym celem utworzenia So³ectwa jest za-
pewnienie jego mieszkañcom udzia³u w okre�laniu i realizacji
zadañ Gminy.

§18. Dla realizacji wspólnych przedsiêwziêæ So³ectwo
mo¿e nawi¹zaæ wspó³pracê z s¹siednimi so³ectwami oraz
zawieraæ porozumienia okre�laj¹ce zakres i sposób wykona-
nia wspólnych zadañ.

§19. Bie¿¹cymi sprawami So³ectwa zarz¹dza So³tys przy
pomocy Rady So³eckiej.

§20. W sprawach pilnych dotycz¹cych So³ectwa decyzje
podejmuje Rada So³ecka wraz z So³tysem, jednak na najbli¿-
szym Zebraniu Wiejskim w danej sprawie winna byæ podjêta
uchwa³a.

§21. Do zadañ So³tysa nale¿y w szczególno�ci:

1) zwo³ywanie zebrañ Wiejskich,

2) zwo³ywanie posiedzeñ Rady So³eckiej,

3) dzia³anie stosownie do wskazañ Zebrania Wiejskiego
i organów Gminy,

4) reprezentowanie mieszkañców So³ectwa na zewn¹trz
i wobec organów Gminy,

5) uczestniczenie w sesjach Rady Gminy,

6) uczestniczenie w naradach So³tysów zwo³ywanych przez
Wójta,

7) wykonywanie powierzonych mu przepisami prawa zadañ
z zakresu administracji publicznej.

Na Zebraniu Wiejskim So³tys przedstawia informacje
o dzia³alno�ci swojej i Rady So³eckiej.

§22. So³tys bierze udzia³ w sesjach Rady Gminy, na
których mo¿e zg³aszaæ wnioski i zapytania w imieniu miesz-
kañców So³ectwa.

§23. 1. Przy wykonywaniu swoich zadañ So³tys trwale
wspó³dzia³a z Rad¹ So³eck¹.

2. Rada So³ecka sk³ada siê z 3 - 5 osób. Liczbê cz³onków
okre�la Zebranie Wiejskie odrêbn¹ uchwa³¹.

3. Radzie So³eckiej przewodniczy So³tys.

4. Rada So³ecka ma charakter opiniodawczy i doradczy,
wspomaga tak¿e dzia³ania So³tysa.

5. Posiedzenia Rady So³eckiej odbywaj¹ siê w zale¿no�ci
od potrzeb.

6. Zadania Rady So³eckiej:

a) opracowuje i przedk³ada zebraniu wiejskiemu projekty
uchwa³ w sprawach bêd¹cych przedmiotem obrad Zebra-
nia,

b) przygotowuje wspólnie z so³tysem projekt porz¹dku
Zebrania Wiejskiego,

c) organizuje wykonanie uchwa³ zebrania wiejskiego oraz
kontroluje ich realizacjê,

d) inicjuje udzia³ spo³eczeñstwa w rozwi¹zywaniu proble-
mów so³ectwa.

ROZDZIA£ V

Zakres zadañ przekazywanych So³ectwu
przez Gminê oraz sposób ich realizacji

§24. So³ectwo zarz¹dza i korzysta z mienia komunalnego
przekazywanego przez Gminê i rozporz¹dza dochodami z tego
�ród³a w zakresie ustalonym uchwa³¹ Rady Gminy.

§25. Mieszkañcy realizuj¹ zadania Gminy poprzez:

1) opiniowanie spraw dotycz¹cych So³ectwa,

2) wspó³uczestnictwo w organizowaniu i przeprowadzaniu
przez Radê Gminy konsultacji spo³ecznych.

§26. So³ectwo jest upowa¿nione do decydowania o:

1) wynajmowaniu i wydzier¿awianiu sk³adników mienia ko-
munalnego przekazanego So³ectwu, o ile nie jest to sprzecz-
ne z ich spo³eczno- gospodarczym przeznaczeniem,

2) przeznaczeniu dochodów ze sk³adników mienia przekaza-
nych So³ectwu,

3) konserwacji i remontach sk³adników mienia przeznaczo-
nych do powszechnego u¿ytku oraz u¿ytkowanych bezpo-
�rednio przez organy So³ectwa.

§27. So³ectwo prowadzi gospodarkê finansow¹ w ra-
mach bud¿etu Gminy.

§28. Dochodami So³ectwa mog¹ byæ:

1) wp³ywy z wynajmowania i wydzier¿awiania sk³adników
mienia komunalnego przekazanego So³ectwu,

2) dobrowolne wp³aty osób prawnych i fizycznych.

§29. �rodki finansowe So³ectwa mog¹ byæ przeznaczone
wy³¹cznie na realizacjê zadañ w³asnych Gminy, w tym miêdzy
innymi na:

1) utrzymanie mienia komunalnego przekazanego w zarz¹d
So³ectwu,

2) utrzymanie lokali bêd¹cych we w³adaniu So³ectwa,

3) zaspokajanie miejscowych potrzeb kulturalnych, o�wiato-
wych i sportowych,

4) dzia³alno�æ organów So³ectwa,
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5) utrzymanie porz¹dku, czysto�ci i estetyki na terenie So³ec-
twa.

ROZDZIA£ VI

Zakres i formy nadzoru Rady Gminy
nad dzia³alno�ci¹ organów So³ectwa

§30. Nadzór nad dzia³alno�ci¹ So³ectwa sprawowany jest
w oparciu o kryteria okre�lone prawem, celowo�ci¹, rzetelno-
�ci¹ i gospodarno�ci¹.

§31. 1. Organami nadzoru nad dzia³alno�ci¹ So³ectwa
s¹: komisja rewizyjna Rady Gminy i Wójt, a w sprawach
finansowych - Skarbnik Gminy.

2. Organy okre�lone w ust. 1 wykonuj¹c czynno�ci kon-
trolne w sprawie funkcjonowania So³ectwa maj¹ prawo do:

1) ¿¹dania niezbêdnych informacji i wyja�nieñ,

2) uczestniczenia w posiedzeniach organów So³ectwa.

§32. 1. So³tys jest zobowi¹zany do przed³o¿enia Wójtowi
uchwa³ Zebrania Wiejskiego w ci¹gu 7 dni liczonych od dnia
ich podjêcia.

2. Uchwa³y Zebrania Wiejskiego sprzeczna z prawem jest
niewa¿na.

3. O niewa¿no�ci uchwa³y w ca³o�ci lub w czê�ci orzeka
Wójt.

§33. 1. Uchwa³a Zebrania Wiejskiego, nie odpowiadaj¹-
ca wymogom celowo�ci, lub gospodarno�ci albo rzetelno�ci,
mo¿e byæ uchylona przez Wójta.

2. W przypadkach okre�lonych w ust. 1 Wójt mo¿e wstrzy-
maæ wykonanie uchwa³y Zebrania Wiejskiego i za¿¹daæ po-
nownego rozpatrzenia sprawy stanowi¹cej przedmiot uchwa-
³y wskazuj¹c zaistnia³e uchybienia oraz termin za³atwienia
sprawy.

3. Je¿eli uchwa³a Zebrania Wiejskiego podjêta w wyniku
ponownego rozpatrzenia sprawy nie uwzglêdnia wskazówek
Wójta, mo¿e on wydaæ decyzjê zastêpcz¹.

4. O podjêciu decyzji zastêpczej Wójt powiadamia Radê
Gminy na jej najbli¿szej sesji.

ROZDZIA£ VII

Postanowienia koñcowe

§34. Zmian niniejszego Statutu dokonuje Rada Gminy.

§35. W sprawach spornych postanowienia niniejszego
Statutu interpretuje wi¹¿¹co Wójt.

§36. Statut podlega og³oszeniu w Dzienniku Urzêdowym
Województwa Wielkopolskiego.
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Na podstawie art. 35 i art. 48 ustawy z dnia 8 marca
1990 r. o samorz¹dzie gminnym (Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz.
1591 z pó�. zm.) Rada Gminy w Chodowie uchwala, co
nastêpuje:

§1. Po przeprowadzonych konsultacjach w So³ectwie,
nadaje siê Statut So³ectwu Jagie³³ów w brzmieniu za³¹cznika
do niniejszej uchwa³y.

2162

UCHWA£A Nr XX/113/04 RADY GMINY W CHODOWIE

z dnia 28 kwietnia 2004 r.

w sprawie nadania statutu so³ectwu Jagie³³ów

§2. Wykonanie uchwa³y powierza siê Wójtowi Gminy.

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

Przewodnicz¹cy Rady Gminy
(�) Jan D¹browicz

STATUT SO£ECTWA JAGIE££ÓW

ROZDZIA£ I

Postanowienia ogólne

Ilekroæ w niniejszym Statucie jest mowa o:

1. Gminie - nale¿y przez to rozumieæ Gminê Chodów,

2. Wójcie - nale¿y przez to rozumieæ Wójta Gminy Chodów,

3. Radzie Gminy - nale¿y przez to rozumieæ Radê Gminy
w Chodowie.

4. Organy Gminy - nale¿y przez to rozumieæ Radê Gminy
w Chodowie i Wójta Gminy Chodów,

5. So³ectwie - nale¿y przez to rozumieæ jednostkê pomoc-
nicz¹ Gminy Chodów,

6. Statucie - nale¿y przez to rozumieæ Statut So³ectwa,

7. So³tysie - nale¿y przez to rozumieæ organ wykonawczy
so³ectwa,

8. Radzie So³eckiej � nale¿y przez to rozumieæ organ wspie-
raj¹cy So³tysa,

9. Przewodnicz¹cy Rady So³eckiej � nale¿y przez to rozumieæ
Przewodnicz¹cego Rady So³eckiej,

10. Zebraniu Wiejskim- nale¿y przez to rozumieæ organ uchwa-
³odawczy So³ectwa.

ROZDZIA£ II

Nazwa i obszar So³ectwa

§1. So³ectwo Jagie³³ów jest jednostk¹ pomocnicz¹, której
mieszkañcy wspólnie z innymi so³ectwami tworz¹ wspólnotê
samorz¹dow¹ Gminy Chodów.

§2. 1. W sk³ad so³ectwa wchodz¹ wsie: Jagie³³ów, Budy
Gole, Studzieñ.

2. Siedzib¹ so³ectwa jest wie� Szo³ajdy.

3. Obszar so³ectwa okre�lony jest granicami oznaczony-
mi na mapie stanowi¹cej za³¹cznik do niniejszego statutu.

ROZDZIA£ III

Zasady i tryb wyborów organów So³ectwa

§3. Zebranie Wiejskie zwo³uje So³tys:

1. z w³asnej inicjatywy,

2. na ¿¹danie 1/10 ogó³u mieszkañców so³ectwa,

3. na polecenie organów Gminy.

§4. 1. Zebranie Wiejskie wybiera:

1) so³tysa,

2) radê so³eck¹.

2. Wybory So³tysa i Rady So³eckiej przeprowadzone s¹
w terminie i miejscu okre�lonym zarz¹dzeniem Wójta.

3. 1. Zarz¹dzenie Wójta o zwo³aniu Zebrania Wiejskiego
dla wyboru So³tysa podaje siê do wiadomo�ci mieszkañców
So³ectwa co najmniej na 7 dni przed wyznaczonym terminem
i okre�la porz¹dek Zebrania.

2. Termin Zebrania nie mo¿e wypa�æ pó�niej ni¿ w ci¹gu
6 miesiêcy od up³ywu kadencji Rady Gminy.

4. Kadencja So³tysa i Rady So³eckiej odpowiada kadencji
Rady Gminy.

5. So³tys i Rada So³ecka po up³ywie kadencji dzia³aj¹ do
wyboru nowych organów.
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§5. 1. Dla dokonania wa¿nego wyboru So³tysa i Rady
So³eckiej g³osuj¹ tylko uprawnieni mieszkañcy bez wzglêdu
na liczbê osób uczestnicz¹cych w Zebraniu Wiejskim.

2. Prawo do uczestnictwa w Zebraniu maj¹ stali miesz-
kañcy So³ectwa i posiadaj¹cy w dniu Zebrania prawa wybor-
cze do Rady Gminy.

3. Uczestnicy Zebrania podpisuj¹ listê obecno�ci.

§6. 1. Wybory przeprowadza komisja rekrutacyjna wybra-
na spo�ród uprawnionych uczestników Zebrania.

2. Cz³onkiem komisji rekrutacyjnej nie mo¿e byæ osoba
kandyduj¹ca na so³tysa lub cz³onka Rady So³eckiej.

3. Do zadañ komisji rekrutacyjnej nale¿y:

1) przyjêcie zg³oszeñ kandydatów,

2) przeprowadzenie g³osowania,

3) ustalenie wyników wyborów,

4) sporz¹dzenie protoko³u z przebiegu g³osowania.

4. Uprawnienia do g³osowania mieszkañcy So³ectwa g³o-
suj¹ kartami do g³osowania opatrzonych pieczêci¹ So³ectwa.

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

6. Za wybranych uwa¿a siê tych kandydatów którzy otrzy-
mali najwiêksz¹ liczbê wa¿nych g³osów, a za takie uwa¿a siê:

a) w wyborach na So³tysa � je¿eli na karcie do g³osowania
pozostawiono jedno nie skre�lone nazwisko,

b) w wyborach do Rady So³eckiej- je¿eli na karcie do g³oso-
wania liczba nie skre�lonych nazwisk jest równa lub
mniejsza od ustalonej liczby cz³onków Rady So³eckiej.

7. W przypadku gdy kandydaci otrzymali równ¹ liczbê
g³osów przeprowadza siê ponowne g³osowanie w którym
bior¹ udzia³ dwaj kandydaci z najwiêksz¹ liczb¹ g³osów.

8. Protokó³ z wyborów podpisuj¹ cz³onkowie komisji
i przewodnicz¹cy zebrania.

§7. 1. So³tys jest wybierany spo�ród nieograniczonej licz-
by kandydatów w g³osowaniu tajnym i bezpo�rednim.

2. Cz³onkowie Rady So³eckiej wybierani s¹ spo�ród nie-
ograniczonej liczby kandydatów w g³osowaniu tajnym i bez-
po�rednim.

3. W pierwszej kolejno�ci s¹ przeprowadzane wybory
So³tysa a nastêpnie wybory Rady So³eckiej.

§8. 1. So³tys jak i poszczególni cz³onkowie Rady So³eckiej
mog¹ byæ odwo³ani przez Zebranie Wiejskie w przypadku:

1) nie wype³niaj¹ obowi¹zków statutowych,

2) naruszaj¹ postanowienia Statutu i uchwa³y Zebrania Wiej-
skiego,

3) dopu�cili siê czynów dyskwalifikuj¹cych ich w opinii �ro-
dowiska.

2. Wniosek o odwo³anie organów So³ectwa podpisany
przez co najmniej 1/ 10 mieszkañców uprawnionych do g³o-

sowania kierowany jest do Wójta, który ustala termin
i miejsce Zebrania.

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

4. Wójt ustala termin i miejsce Zebrania w przypadku
ust¹pienia So³tysa lub cz³onka Rady So³eckiej.

§9. Uchwa³ê o odwo³aniu So³tysa, Rady So³eckiej lub jej
poszczególnych cz³onków podejmuje siê w g³osowaniu taj-
nym, a dla jej wa¿no�ci wymagana jest bezwzglêdna wiêk-
szo�æ wa¿nych g³osów.

§10. 1. Odwo³anie organów So³ectwa o których mowa
w Par. 9 jest wa¿ne je¿eli w Zebraniu Wiejskim wziê³o udzia³
co najmniej 30% uprawnionych do g³osowania.

2. W g³osowaniu w sprawie odwo³ania organów So³ec-
twa stosuje siê postanowienia statutu dotycz¹ce komisji
skrutacyjnej.

§11. W przypadku odwo³ania So³tysa, Rady So³eckiej lub
jej cz³onka Zebranie Wiejskie dokonuje wyborów uzupe³nia-
j¹cych na tym samym zebraniu.

§12. 1. Zebranie Wiejskie zwo³ywane jest w miarê po-
trzeb.

2. Miejsce i czas Zebrania Wiejskiego podaje So³tys do
publicznej wiadomo�ci w sposób zwyczajowo przyjêty co
najmniej na 7 dni przed wyznaczonym terminem jego rozpo-
czêcia.

§13. 1. Przewodnicz¹cym Zebrania Wiejskiego jest So³-
tys, ale mo¿e byæ wybrany spo�ród uprawnionych uczestni-
ków inny przewodnicz¹cy.

2. Porz¹dek obrad ustala Zebranie Wiejskie na podstawie
propozycji przed³o¿onej przez So³tysa.

3. Z przebiegu Zebrania Wiejskiego protokó³ sporz¹dza
osoba wyznaczona przez So³tysa.

§14. 1. Uchwa³y podejmowane s¹ zwyk³¹ wiêkszo�ci¹
g³osów, a w przypadku równej liczby g³osów rozstrzyga g³os
przewodnicz¹cego Zebrania Wiejskiego, chyba ¿e, inne prze-
pisy lub niniejszy Statut stanowi¹ inaczej.

2. G³osowanie odbywa siê w sposób jawny, chyba ¿e
statut stanowi inaczej lub Zebranie Wiejskie postanowi prze-
prowadziæ g³osowanie tajne nad konkretn¹ spraw¹.

ROZDZIA£ IV

§15. 1. Organami So³ectwa s¹:

1) Zebranie Wiejskie � organ uchwa³odawczy,

2) So³tys � organ wykonawczy.

2. Rada So³ecka wspomagaj¹ca dzia³alno�æ So³tysa.

3. Obs³ugê techniczno-biurow¹ organów So³ectwa za-
pewnia Wójt.

§16. Do wy³¹cznych kompetencji Zebrania Wiejskiego
nale¿y:
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1. wybór So³tysa i Rady So³eckiej oraz ich odwo³ywanie,

2. okre�lenie zasad korzystania z mienia so³eckiego,

3. okre�lenie przeznaczenia innych sk³adników mienia komu-
nalnego przekazywanych So³ectwu oraz dochodów uzy-
skanych z tego �ród³a w ramach uprawnieñ przyznanych
So³ectwu przez Radê Gminy,

4. okre�lenie przeznaczenia w³asnych �rodków finansowych
So³ectwa,

5. wyra¿anie stanowiska So³ectwa w sprawach okre�lonych
przepisami prawa lub gdy o zajêcie stanowiska przez
So³ectwo wyst¹pi organ Gminy,

6. wykonywanie zadañ wynikaj¹cych z ustaw.

§17. Podstawowym celem utworzenia So³ectwa jest za-
pewnienie jego mieszkañcom udzia³u w okre�laniu i realizacji
zadañ Gminy.

§18. Dla realizacji wspólnych przedsiêwziêæ So³ectwo
mo¿e nawi¹zaæ wspó³pracê z s¹siednimi so³ectwami oraz
zawieraæ porozumienia okre�laj¹ce zakres i sposób wykona-
nia wspólnych zadañ.

§19. Bie¿¹cymi sprawami So³ectwa zarz¹dza So³tys przy
pomocy Rady So³eckiej.

§20. W sprawach pilnych dotycz¹cych So³ectwa decyzje
podejmuje Rada So³ecka wraz z So³tysem, jednak na najbli¿-
szym Zebraniu Wiejskim w danej sprawie winna byæ podjêta
uchwa³a.

§21. Do zadañ So³tysa nale¿y w szczególno�ci:

1) zwo³ywanie zebrañ Wiejskich,

2) zwo³ywanie posiedzeñ Rady So³eckiej,

3) dzia³anie stosownie do wskazañ Zebrania Wiejskiego
i organów Gminy,

4) reprezentowanie mieszkañców So³ectwa na zewn¹trz
i wobec organów Gminy,

5) uczestniczenie w sesjach Rady Gminy,

6) uczestniczenie w naradach So³tysów zwo³ywanych przez
Wójta,

7) wykonywanie powierzonych mu przepisami prawa zadañ
z zakresu administracji publicznej.

Na Zebraniu Wiejskim So³tys przedstawia informacje
o dzia³alno�ci swojej i Rady So³eckiej.

§22. So³tys bierze udzia³ w sesjach Rady Gminy, na
których mo¿e zg³aszaæ wnioski i zapytania w imieniu miesz-
kañców So³ectwa.

§23. 1. Przy wykonywaniu swoich zadañ So³tys trwale
wspó³dzia³a z Rad¹ So³eck¹.

2. Rada So³ecka sk³ada siê z 3 - 5 osób. Liczbê cz³onków
okre�la Zebranie Wiejskie odrêbn¹ uchwa³¹.

3. Radzie So³eckiej przewodniczy So³tys.

4. Rada So³ecka ma charakter opiniodawczy i doradczy,
wspomaga tak¿e dzia³ania So³tysa.

5. Posiedzenia Rady So³eckiej odbywaj¹ siê w zale¿no�ci
od potrzeb.

6. Zadania Rady So³eckiej:

a) opracowuje i przedk³ada zebraniu wiejskiemu projekty
uchwa³ w sprawach bêd¹cych przedmiotem obrad Zebra-
nia,

b) przygotowuje wspólnie z so³tysem projekt porz¹dku
Zebrania Wiejskiego,

c) organizuje wykonanie uchwa³ zebrania wiejskiego oraz
kontroluje ich realizacjê,

d) inicjuje udzia³ spo³eczeñstwa w rozwi¹zywaniu proble-
mów so³ectwa.

ROZDZIA£ V

Zakres zadañ przekazywanych So³ectwu
przez Gminê oraz sposób ich realizacji

§24. So³ectwo zarz¹dza i korzysta z mienia komunalnego
przekazywanego przez Gminê i rozporz¹dza dochodami z tego
�ród³a w zakresie ustalonym uchwa³¹ Rady Gminy.

§25. Mieszkañcy realizuj¹ zadania Gminy poprzez:

1) opiniowanie spraw dotycz¹cych So³ectwa,

2) wspó³uczestnictwo w organizowaniu i przeprowadzaniu
przez Radê Gminy konsultacji spo³ecznych.

§26. So³ectwo jest upowa¿nione do decydowania o:

1) wynajmowaniu i wydzier¿awianiu sk³adników mienia ko-
munalnego przekazanego So³ectwu, o ile nie jest to sprzecz-
ne z ich spo³eczno - gospodarczym przeznaczeniem,

2) przeznaczeniu dochodów ze sk³adników mienia przekaza-
nych So³ectwu,

3) konserwacji i remontach sk³adników mienia przeznaczo-
nych do powszechnego u¿ytku oraz u¿ytkowanych bezpo-
�rednio przez organy So³ectwa.

§27. So³ectwo prowadzi gospodarkê finansow¹ w ra-
mach bud¿etu Gminy.

§28. Dochodami So³ectwa mog¹ byæ:

1) wp³ywy z wynajmowania i wydzier¿awiania sk³adników
mienia komunalnego przekazanego So³ectwu,

2) dobrowolne wp³aty osób prawnych i fizycznych.

§29. �rodki finansowe So³ectwa mog¹ byæ przeznaczone
wy³¹cznie na realizacjê zadañ w³asnych Gminy, w tym miêdzy
innymi na:

1) utrzymanie mienia komunalnego przekazanego w zarz¹d
So³ectwu,

2) utrzymanie lokali bêd¹cych we w³adaniu So³ectwa,

3) zaspokajanie miejscowych potrzeb kulturalnych, o�wiato-
wych i sportowych,

4) dzia³alno�æ organów So³ectwa,
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5) utrzymanie porz¹dku, czysto�ci i estetyki na terenie So³ec-
twa.

ROZDZIA£ VI

Zakres i formy nadzoru Rady Gminy
nad dzia³alno�ci¹ organów So³ectwa

§30. Nadzór nad dzia³alno�ci¹ So³ectwa sprawowany jest
w oparciu o kryteria okre�lone prawem, celowo�ci¹, rzetelno-
�ci¹ i gospodarno�ci¹.

§31. 1. Organami nadzoru nad dzia³alno�ci¹ So³ectwa
s¹: komisja rewizyjna Rady Gminy i Wójt, a w sprawach
finansowych - Skarbnik Gminy.

2. Organy okre�lone w ust. 1 wykonuj¹c czynno�ci kon-
trolne w sprawie funkcjonowania So³ectwa maj¹ prawo do:

1) ¿¹dania niezbêdnych informacji i wyja�nieñ,

2) uczestniczenia w posiedzeniach organów So³ectwa.

§32. 1. So³tys jest zobowi¹zany do przed³o¿enia Wójtowi
uchwa³ Zebrania Wiejskiego w ci¹gu 7 dni liczonych od dnia
ich podjêcia.

2. Uchwa³y Zebrania Wiejskiego sprzeczna z prawem jest
niewa¿na.

3. O niewa¿no�ci uchwa³y w ca³o�ci lub w czê�ci orzeka
Wójt.

§33. 1. Uchwa³a Zebrania Wiejskiego, nie odpowiadaj¹-
ca wymogom celowo�ci, lub gospodarno�ci albo rzetelno�ci,
mo¿e byæ uchylona przez Wójta.

2. W przypadkach okre�lonych w ust. 1 Wójt mo¿e wstrzy-
maæ wykonanie uchwa³y Zebrania Wiejskiego i za¿¹daæ po-
nownego rozpatrzenia sprawy stanowi¹cej przedmiot uchwa-
³y wskazuj¹c zaistnia³e uchybienia oraz termin za³atwienia
sprawy.

3. Je¿eli uchwa³a Zebrania Wiejskiego podjêta w wyniku
ponownego rozpatrzenia sprawy nie uwzglêdnia wskazówek
Wójta, mo¿e on wydaæ decyzjê zastêpcz¹.

4. O podjêciu decyzji zastêpczej Wójt powiadamia Radê
Gminy na jej najbli¿szej sesji.

ROZDZIA£ VII

Postanowienia koñcowe

§34. Zmian niniejszego Statutu dokonuje Rada Gminy.

§35. W sprawach spornych postanowienia niniejszego
Statutu interpretuje wi¹¿¹co Wójt.

§36. Statut podlega og³oszeniu w Dzienniku Urzêdowym
Województwa Wielkopolskiego.
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Na podstawie art. 35 i art. 48 ustawy z dnia 8 marca
1990 r. o samorz¹dzie gminnym (Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz.
1591 z pó�. zm.) Rada Gminy w Chodowie uchwala, co
nastêpuje:

§1. Po przeprowadzonych konsultacjach w So³ectwie,
nadaje siê Statut So³ectwu Kaleñ Du¿a w brzmieniu za³¹cznika
do niniejszej uchwa³y.

2163

UCHWA£A Nr XX/114/04 RADY GMINY W CHODOWIE

z dnia 28 kwietnia 2004 r.

w sprawie nadania statutu so³ectwu Kaleñ Du¿a

§2. Wykonanie uchwa³y powierza siê Wójtowi Gminy.

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

Przewodnicz¹cy Rady Gminy
(�) Jan D¹browicz

STATUT SO£ECTWA KALEÑ DU¯A

ROZDZIA£ I

Postanowienia ogólne

Ilekroæ w niniejszym Statucie jest mowa o:

1. Gminie - nale¿y przez to rozumieæ Gminê Chodów,

2. Wójcie - nale¿y przez to rozumieæ Wójta Gminy Chodów,

3. Radzie Gminy - nale¿y przez to rozumieæ Radê Gminy
w Chodowie.

4. Organy Gminy - nale¿y przez to rozumieæ Radê Gminy
w Chodowie i Wójta Gminy Chodów,

5. So³ectwie - nale¿y przez to rozumieæ jednostkê pomoc-
nicz¹ Gminy Chodów,

6. Statucie - nale¿y przez to rozumieæ Statut So³ectwa,

7. So³tysie - nale¿y przez to rozumieæ organ wykonawczy
so³ectwa,

8. Radzie So³eckiej � nale¿y przez to rozumieæ organ wspie-
raj¹cy So³tysa,

9. Przewodnicz¹cy Rady So³eckiej � nale¿y przez to rozumieæ
Przewodnicz¹cego Rady So³eckiej,

10. Zebraniu Wiejskim- nale¿y przez to rozumieæ organ uchwa-
³odawczy So³ectwa.

ROZDZIA£ II

Nazwa i obszar So³ectwa

§1. So³ectwo Kaleñ Du¿a jest jednostk¹ pomocnicz¹, któ-
rej mieszkañcy wspólnie z innymi so³ectwami tworz¹ wspól-
notê samorz¹dow¹ Gminy Chodów.

§2. 1. W sk³ad so³ectwa wchodz¹ wsie: Kaleñ Du¿a, Niwki
Nowe, Niwki - osada.

2. Siedzib¹ so³ectwa jest wie� Kaleñ Du¿a.

3. Obszar so³ectwa okre�lony jest granicami oznaczony-
mi na mapie stanowi¹cej za³¹cznik do niniejszego statutu.

ROZDZIA£ III

Zasady i tryb wyborów organów So³ectwa

§3. Zebranie Wiejskie zwo³uje So³tys:

1. z w³asnej inicjatywy,

2. na ¿¹danie 1/10 ogó³u mieszkañców so³ectwa,

3. na polecenie organów Gminy.

§4. 1. Zebranie Wiejskie wybiera:

1) so³tysa,

2) radê so³eck¹.

2. Wybory So³tysa i Rady So³eckiej przeprowadzone s¹
w terminie i miejscu okre�lonym zarz¹dzeniem Wójta.

3. 1. Zarz¹dzenie Wójta o zwo³aniu Zebrania Wiejskiego
dla wyboru So³tysa podaje siê do wiadomo�ci mieszkañców
So³ectwa co najmniej na 7 dni przed wyznaczonym terminem
i okre�la porz¹dek Zebrania.

2. Termin Zebrania nie mo¿e wypa�æ pó�niej ni¿ w ci¹gu
6 miesiêcy od up³ywu kadencji Rady Gminy.

4. Kadencja So³tysa i Rady So³eckiej odpowiada kadencji
Rady Gminy.

5. So³tys i Rada So³ecka po up³ywie kadencji dzia³aj¹ do
wyboru nowych organów.
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§5. 1. Dla dokonania wa¿nego wyboru So³tysa i Rady
So³eckiej g³osuj¹ tylko uprawnieni mieszkañcy bez wzglêdu
na liczbê osób uczestnicz¹cych w Zebraniu Wiejskim.

2. Prawo do uczestnictwa w Zebraniu maj¹ stali miesz-
kañcy So³ectwa i posiadaj¹cy w dniu Zebrania prawa wybor-
cze do Rady Gminy.

3. Uczestnicy Zebrania podpisuj¹ listê obecno�ci.

§6. 1. Wybory przeprowadza komisja rekrutacyjna wybra-
na spo�ród uprawnionych uczestników Zebrania.

2. Cz³onkiem komisji rekrutacyjnej nie mo¿e byæ osoba
kandyduj¹ca na so³tysa lub cz³onka Rady So³eckiej.

3. Do zadañ komisji rekrutacyjnej nale¿y:

1) przyjêcie zg³oszeñ kandydatów,

2) przeprowadzenie g³osowania,

3) ustalenie wyników wyborów,

4) sporz¹dzenie protoko³u z przebiegu g³osowania.

4. Uprawnienia do g³osowania mieszkañcy So³ectwa g³o-
suj¹ kartami do g³osowania opatrzonych pieczêci¹ So³ectwa.

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

6. Za wybranych uwa¿a siê tych kandydatów którzy otrzy-
mali najwiêksz¹ liczbê wa¿nych g³osów, a za takie uwa¿a siê:

a) w wyborach na So³tysa � je¿eli na karcie do g³osowania
pozostawiono jedno nie skre�lone nazwisko,

b) w wyborach do Rady So³eckiej- je¿eli na karcie do g³oso-
wania liczba nie skre�lonych nazwisk jest równa lub
mniejsza od ustalonej liczby cz³onków Rady So³eckiej.

7. W przypadku gdy kandydaci otrzymali równ¹ liczbê
g³osów przeprowadza siê ponowne g³osowanie w którym
bior¹ udzia³ dwaj kandydaci z najwiêksz¹ liczb¹ g³osów.

8. Protokó³ z wyborów podpisuj¹ cz³onkowie komisji
i przewodnicz¹cy zebrania.

§7. 1. So³tys jest wybierany spo�ród nieograniczonej licz-
by kandydatów w g³osowaniu tajnym i bezpo�rednim.

2. Cz³onkowie Rady So³eckiej wybierani s¹ spo�ród nie-
ograniczonej liczby kandydatów w g³osowaniu tajnym i bez-
po�rednim.

3. W pierwszej kolejno�ci s¹ przeprowadzane wybory
So³tysa a nastêpnie wybory Rady So³eckiej.

§8. 1. So³tys jak i poszczególni cz³onkowie Rady So³eckiej
mog¹ byæ odwo³ani przez Zebranie Wiejskie w przypadku:

1) nie wype³niaj¹ obowi¹zków statutowych,

2) naruszaj¹ postanowienia Statutu i uchwa³y Zebrania Wiej-
skiego,

3) dopu�cili siê czynów dyskwalifikuj¹cych ich w opinii �ro-
dowiska.

2. Wniosek o odwo³anie organów So³ectwa podpisany
przez co najmniej 1/ 10 mieszkañców uprawnionych do g³o-

sowania kierowany jest do Wójta, który ustala termin
i miejsce Zebrania.

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

4. Wójt ustala termin i miejsce Zebrania w przypadku
ust¹pienia So³tysa lub cz³onka Rady So³eckiej.

§9. Uchwa³ê o odwo³aniu So³tysa, Rady So³eckiej lub jej
poszczególnych cz³onków podejmuje siê w g³osowaniu taj-
nym, a dla jej wa¿no�ci wymagana jest bezwzglêdna wiêk-
szo�æ wa¿nych g³osów.

§10. 1. Odwo³anie organów So³ectwa o których mowa
w Par. 9 jest wa¿ne je¿eli w Zebraniu Wiejskim wziê³o udzia³
co najmniej 30% uprawnionych do g³osowania.

2. W g³osowaniu w sprawie odwo³ania organów So³ec-
twa stosuje siê postanowienia statutu dotycz¹ce komisji
skrutacyjnej.

§11. W przypadku odwo³ania So³tysa, Rady So³eckiej lub
jej cz³onka Zebranie Wiejskie dokonuje wyborów uzupe³nia-
j¹cych na tym samym zebraniu.

§12. 1. Zebranie Wiejskie zwo³ywane jest w miarê po-
trzeb.

2. Miejsce i czas Zebrania Wiejskiego podaje So³tys do
publicznej wiadomo�ci w sposób zwyczajowo przyjêty co
najmniej na 7 dni przed wyznaczonym terminem jego rozpo-
czêcia.

§13. 1. Przewodnicz¹cym Zebrania Wiejskiego jest So³-
tys, ale mo¿e byæ wybrany spo�ród uprawnionych uczestni-
ków inny przewodnicz¹cy.

2. Porz¹dek obrad ustala Zebranie Wiejskie na podstawie
propozycji przed³o¿onej przez So³tysa.

3. Z przebiegu Zebrania Wiejskiego protokó³ sporz¹dza
osoba wyznaczona przez So³tysa.

§14. 1. Uchwa³y podejmowane s¹ zwyk³¹ wiêkszo�ci¹
g³osów, a w przypadku równej liczby g³osów rozstrzyga g³os
przewodnicz¹cego Zebrania Wiejskiego, chyba ¿e, inne prze-
pisy lub niniejszy Statut stanowi¹ inaczej.

2. G³osowanie odbywa siê w sposób jawny, chyba ¿e
statut stanowi inaczej lub Zebranie Wiejskie postanowi prze-
prowadziæ g³osowanie tajne nad konkretn¹ spraw¹.

ROZDZIA£ IV

§15. 1. Organami So³ectwa s¹:

1) Zebranie Wiejskie � organ uchwa³odawczy,

2) So³tys � organ wykonawczy.

2. Rada So³ecka wspomagaj¹ca dzia³alno�æ So³tysa.

3. Obs³ugê techniczno-biurow¹ organów So³ectwa za-
pewnia Wójt.

§16. Do wy³¹cznych kompetencji Zebrania Wiejskiego
nale¿y:
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1. wybór So³tysa i Rady So³eckiej oraz ich odwo³ywanie,

2. okre�lenie zasad korzystania z mienia so³eckiego,

3. okre�lenie przeznaczenia innych sk³adników mienia komu-
nalnego przekazywanych So³ectwu oraz dochodów uzy-
skanych z tego �ród³a w ramach uprawnieñ przyznanych
So³ectwu przez Radê Gminy,

4. okre�lenie przeznaczenia w³asnych �rodków finansowych
So³ectwa,

5. wyra¿anie stanowiska So³ectwa w sprawach okre�lonych
przepisami prawa lub gdy o zajêcie stanowiska przez
So³ectwo wyst¹pi organ Gminy,

6. wykonywanie zadañ wynikaj¹cych z ustaw.

§17. Podstawowym celem utworzenia So³ectwa jest za-
pewnienie jego mieszkañcom udzia³u w okre�laniu i realizacji
zadañ Gminy.

§18. Dla realizacji wspólnych przedsiêwziêæ So³ectwo
mo¿e nawi¹zaæ wspó³pracê z s¹siednimi so³ectwami oraz
zawieraæ porozumienia okre�laj¹ce zakres i sposób wykona-
nia wspólnych zadañ.

§19. Bie¿¹cymi sprawami So³ectwa zarz¹dza So³tys przy
pomocy Rady So³eckiej.

§20. W sprawach pilnych dotycz¹cych So³ectwa decyzje
podejmuje Rada So³ecka wraz z So³tysem, jednak na najbli¿-
szym Zebraniu Wiejskim w danej sprawie winna byæ podjêta
uchwa³a.

§21. Do zadañ So³tysa nale¿y w szczególno�ci:

1) zwo³ywanie zebrañ Wiejskich,

2) zwo³ywanie posiedzeñ Rady So³eckiej,

3) dzia³anie stosownie do wskazañ Zebrania Wiejskiego
i organów Gminy,

4) reprezentowanie mieszkañców So³ectwa na zewn¹trz
i wobec organów Gminy,

5) uczestniczenie w sesjach Rady Gminy,

6) uczestniczenie w naradach So³tysów zwo³ywanych przez
Wójta,

7) wykonywanie powierzonych mu przepisami prawa zadañ
z zakresu administracji publicznej.

Na Zebraniu Wiejskim So³tys przedstawia informacje
o dzia³alno�ci swojej i Rady So³eckiej.

§22. So³tys bierze udzia³ w sesjach Rady Gminy, na
których mo¿e zg³aszaæ wnioski i zapytania w imieniu miesz-
kañców So³ectwa.

§23. 1. Przy wykonywaniu swoich zadañ So³tys trwale
wspó³dzia³a z Rad¹ So³eck¹.

2. Rada So³ecka sk³ada siê z 3 - 5 osób. Liczbê cz³onków
okre�la Zebranie Wiejskie odrêbn¹ uchwa³¹.

3. Radzie So³eckiej przewodniczy So³tys.

4. Rada So³ecka ma charakter opiniodawczy i doradczy,
wspomaga tak¿e dzia³ania So³tysa.

5. Posiedzenia Rady So³eckiej odbywaj¹ siê w zale¿no�ci
od potrzeb.

6. Zadania Rady So³eckiej:

a) opracowuje i przedk³ada zebraniu wiejskiemu projekty
uchwa³ w sprawach bêd¹cych przedmiotem obrad Zebra-
nia,

b) przygotowuje wspólnie z so³tysem projekt porz¹dku
Zebrania Wiejskiego,

c) organizuje wykonanie uchwa³ zebrania wiejskiego oraz
kontroluje ich realizacjê,

d) inicjuje udzia³ spo³eczeñstwa w rozwi¹zywaniu proble-
mów so³ectwa.

ROZDZIA£ V

Zakres zadañ przekazywanych So³ectwu
przez Gminê oraz sposób ich realizacji

§24. So³ectwo zarz¹dza i korzysta z mienia komunalnego
przekazywanego przez Gminê i rozporz¹dza dochodami z tego
�ród³a w zakresie ustalonym uchwa³¹ Rady Gminy.

§25. Mieszkañcy realizuj¹ zadania Gminy poprzez:

1) opiniowanie spraw dotycz¹cych So³ectwa,

2) wspó³uczestnictwo w organizowaniu i przeprowadzaniu
przez Radê Gminy konsultacji spo³ecznych.

§26. So³ectwo jest upowa¿nione do decydowania o:

1) wynajmowaniu i wydzier¿awianiu sk³adników mienia ko-
munalnego przekazanego So³ectwu, o ile nie jest to sprzecz-
ne z ich spo³eczno - gospodarczym przeznaczeniem,

2) przeznaczeniu dochodów ze sk³adników mienia przekaza-
nych So³ectwu,

3) konserwacji i remontach sk³adników mienia przeznaczo-
nych do powszechnego u¿ytku oraz u¿ytkowanych bezpo-
�rednio przez organy So³ectwa.

§27. So³ectwo prowadzi gospodarkê finansow¹ w ra-
mach bud¿etu Gminy.

§28. Dochodami So³ectwa mog¹ byæ:

1) wp³ywy z wynajmowania i wydzier¿awiania sk³adników
mienia komunalnego przekazanego So³ectwu,

2) dobrowolne wp³aty osób prawnych i fizycznych.

§29. �rodki finansowe So³ectwa mog¹ byæ przeznaczone
wy³¹cznie na realizacjê zadañ w³asnych Gminy, w tym miêdzy
innymi na:

1) utrzymanie mienia komunalnego przekazanego w zarz¹d
So³ectwu,

2) utrzymanie lokali bêd¹cych we w³adaniu So³ectwa,

3) zaspokajanie miejscowych potrzeb kulturalnych, o�wiato-
wych i sportowych,

4) dzia³alno�æ organów So³ectwa,
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5) utrzymanie porz¹dku, czysto�ci i estetyki na terenie So³ec-
twa.

ROZDZIA£ VI

Zakres i formy nadzoru Rady Gminy
nad dzia³alno�ci¹ organów So³ectwa

§30. Nadzór nad dzia³alno�ci¹ So³ectwa sprawowany jest
w oparciu o kryteria okre�lone prawem, celowo�ci¹, rzetelno-
�ci¹ i gospodarno�ci¹.

§31. 1. Organami nadzoru nad dzia³alno�ci¹ So³ectwa
s¹: komisja rewizyjna Rady Gminy i Wójt, a w sprawach
finansowych - Skarbnik Gminy.

2. Organy okre�lone w ust. 1 wykonuj¹c czynno�ci kon-
trolne w sprawie funkcjonowania So³ectwa maj¹ prawo do:

1) ¿¹dania niezbêdnych informacji i wyja�nieñ,

2) uczestniczenia w posiedzeniach organów So³ectwa.

§32. 1. So³tys jest zobowi¹zany do przed³o¿enia Wójtowi
uchwa³ Zebrania Wiejskiego w ci¹gu 7 dni liczonych od dnia
ich podjêcia.

2. Uchwa³y Zebrania Wiejskiego sprzeczna z prawem jest
niewa¿na.

3. O niewa¿no�ci uchwa³y w ca³o�ci lub w czê�ci orzeka
Wójt.

§33. 1. Uchwa³a Zebrania Wiejskiego, nie odpowiadaj¹-
ca wymogom celowo�ci, lub gospodarno�ci albo rzetelno�ci,
mo¿e byæ uchylona przez Wójta.

2. W przypadkach okre�lonych w ust. 1 Wójt mo¿e wstrzy-
maæ wykonanie uchwa³y Zebrania Wiejskiego i za¿¹daæ po-
nownego rozpatrzenia sprawy stanowi¹cej przedmiot uchwa-
³y wskazuj¹c zaistnia³e uchybienia oraz termin za³atwienia
sprawy.

3. Je¿eli uchwa³a Zebrania Wiejskiego podjêta w wyniku
ponownego rozpatrzenia sprawy nie uwzglêdnia wskazówek
Wójta, mo¿e on wydaæ decyzjê zastêpcz¹.

4. O podjêciu decyzji zastêpczej Wójt powiadamia Radê
Gminy na jej najbli¿szej sesji.

ROZDZIA£ VII

Postanowienia koñcowe

§34. Zmian niniejszego Statutu dokonuje Rada Gminy.

§35. W sprawach spornych postanowienia niniejszego
Statutu interpretuje wi¹¿¹co Wójt.

§36. Statut podlega og³oszeniu w Dzienniku Urzêdowym
Województwa Wielkopolskiego.
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Na podstawie art. 35 i art. 48 ustawy z dnia 8 marca
1990 r. o samorz¹dzie gminnym (Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz.
1591 z pó�. zm.) Rada Gminy w Chodowie uchwala, co
nastêpuje:

§1. Po przeprowadzonych konsultacjach w So³ectwie,
nadaje siê Statut So³ectwu Kaleñ Ma³a w brzmieniu za³¹cznika
do niniejszej uchwa³y.

2164

UCHWA£A Nr XX/115/04 RADY GMINY W CHODOWIE

z dnia 28 kwietnia 2004 r.

w sprawie nadania statutu so³ectwu Kaleñ Ma³a

§2. Wykonanie uchwa³y powierza siê Wójtowi Gminy.

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

Przewodnicz¹cy Rady Gminy
(�) Jan D¹browicz

STATUT SO£ECTWA KALEÑ MA£A

ROZDZIA£ I

Postanowienia ogólne

Ilekroæ w niniejszym Statucie jest mowa o:

1. Gminie - nale¿y przez to rozumieæ Gminê Chodów,

2. Wójcie - nale¿y przez to rozumieæ Wójta Gminy Chodów,

3. Radzie Gminy - nale¿y przez to rozumieæ Radê Gminy
w Chodowie.

4. Organy Gminy - nale¿y przez to rozumieæ Radê Gminy
w Chodowie i Wójta Gminy Chodów,

5. So³ectwie - nale¿y przez to rozumieæ jednostkê pomoc-
nicz¹ Gminy Chodów,

6. Statucie - nale¿y przez to rozumieæ Statut So³ectwa,

7. So³tysie - nale¿y przez to rozumieæ organ wykonawczy
so³ectwa,

8. Radzie So³eckiej � nale¿y przez to rozumieæ organ wspie-
raj¹cy So³tysa,

9. Przewodnicz¹cy Rady So³eckiej � nale¿y przez to rozumieæ
Przewodnicz¹cego Rady So³eckiej,

10. Zebraniu Wiejskim- nale¿y przez to rozumieæ organ uchwa-
³odawczy So³ectwa.

ROZDZIA£ II

Nazwa i obszar So³ectwa

§1. So³ectwo Kaleñ Ma³a jest jednostk¹ pomocnicz¹, któ-
rej mieszkañcy wspólnie z innymi so³ectwami tworz¹ wspól-
notê samorz¹dow¹ Gminy Chodów.

§2. 1. W sk³ad so³ectwa wchodz¹ wsie: Kaleñ Ma³a, Kaleñ
Ma³a Parcela, W³adys³awów, Dzierzbice - osada Poduchowna,
Dzierzbice - osada.

2. Siedzib¹ so³ectwa jest wie� Kaleñ Ma³a.

3. Obszar so³ectwa okre�lony jest granicami oznaczony-
mi na mapie stanowi¹cej za³¹cznik do niniejszego statutu.

ROZDZIA£ III

Zasady i tryb wyborów organów So³ectwa

§3. Zebranie Wiejskie zwo³uje So³tys:

1. z w³asnej inicjatywy,

2. na ¿¹danie 1/10 ogó³u mieszkañców so³ectwa,

3. na polecenie organów Gminy.

§4. 1. Zebranie Wiejskie wybiera:

1) so³tysa,

2) radê so³eck¹.

2. Wybory So³tysa i Rady So³eckiej przeprowadzone s¹
w terminie i miejscu okre�lonym zarz¹dzeniem Wójta.

3. 1. Zarz¹dzenie Wójta o zwo³aniu Zebrania Wiejskiego
dla wyboru So³tysa podaje siê do wiadomo�ci mieszkañców
So³ectwa co najmniej na 7 dni przed wyznaczonym terminem
i okre�la porz¹dek Zebrania.

2. Termin Zebrania nie mo¿e wypa�æ pó�niej ni¿ w ci¹gu
6 miesiêcy od up³ywu kadencji Rady Gminy.

4. Kadencja So³tysa i Rady So³eckiej odpowiada kadencji
Rady Gminy.

5. So³tys i Rada So³ecka po up³ywie kadencji dzia³aj¹ do
wyboru nowych organów.
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§5. 1. Dla dokonania wa¿nego wyboru So³tysa i Rady
So³eckiej g³osuj¹ tylko uprawnieni mieszkañcy bez wzglêdu
na liczbê osób uczestnicz¹cych w Zebraniu Wiejskim.

2. Prawo do uczestnictwa w Zebraniu maj¹ stali miesz-
kañcy So³ectwa i posiadaj¹cy w dniu Zebrania prawa wybor-
cze do Rady Gminy.

3. Uczestnicy Zebrania podpisuj¹ listê obecno�ci.

§6. 1. Wybory przeprowadza komisja rekrutacyjna wybra-
na spo�ród uprawnionych uczestników Zebrania.

2. Cz³onkiem komisji rekrutacyjnej nie mo¿e byæ osoba
kandyduj¹ca na so³tysa lub cz³onka Rady So³eckiej.

3. Do zadañ komisji rekrutacyjnej nale¿y:

1) przyjêcie zg³oszeñ kandydatów,

2) przeprowadzenie g³osowania,

3) ustalenie wyników wyborów,

4) sporz¹dzenie protoko³u z przebiegu g³osowania.

4. Uprawnienia do g³osowania mieszkañcy So³ectwa g³o-
suj¹ kartami do g³osowania opatrzonych pieczêci¹ So³ectwa.

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

6. Za wybranych uwa¿a siê tych kandydatów którzy otrzy-
mali najwiêksz¹ liczbê wa¿nych g³osów, a za takie uwa¿a siê:

a) w wyborach na So³tysa � je¿eli na karcie do g³osowania
pozostawiono jedno nie skre�lone nazwisko,

b) w wyborach do Rady So³eckiej- je¿eli na karcie do g³oso-
wania liczba nie skre�lonych nazwisk jest równa lub
mniejsza od ustalonej liczby cz³onków Rady So³eckiej.

7. W przypadku gdy kandydaci otrzymali równ¹ liczbê
g³osów przeprowadza siê ponowne g³osowanie w którym
bior¹ udzia³ dwaj kandydaci z najwiêksz¹ liczb¹ g³osów.

8. Protokó³ z wyborów podpisuj¹ cz³onkowie komisji
i przewodnicz¹cy zebrania.

§7. 1. So³tys jest wybierany spo�ród nieograniczonej licz-
by kandydatów w g³osowaniu tajnym i bezpo�rednim.

2. Cz³onkowie Rady So³eckiej wybierani s¹ spo�ród nie-
ograniczonej liczby kandydatów w g³osowaniu tajnym i bez-
po�rednim.

3. W pierwszej kolejno�ci s¹ przeprowadzane wybory
So³tysa a nastêpnie wybory Rady So³eckiej.

§8. 1. So³tys jak i poszczególni cz³onkowie Rady So³eckiej
mog¹ byæ odwo³ani przez Zebranie Wiejskie w przypadku:

1) nie wype³niaj¹ obowi¹zków statutowych,

2) naruszaj¹ postanowienia Statutu i uchwa³y Zebrania Wiej-
skiego,

3) dopu�cili siê czynów dyskwalifikuj¹cych ich w opinii �ro-
dowiska.

2. Wniosek o odwo³anie organów So³ectwa podpisany
przez co najmniej 1/ 10 mieszkañców uprawnionych do g³o-

sowania kierowany jest do Wójta, który ustala termin
i miejsce Zebrania.

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

4. Wójt ustala termin i miejsce Zebrania w przypadku
ust¹pienia So³tysa lub cz³onka Rady So³eckiej.

§9. Uchwa³ê o odwo³aniu So³tysa, Rady So³eckiej lub jej
poszczególnych cz³onków podejmuje siê w g³osowaniu taj-
nym, a dla jej wa¿no�ci wymagana jest bezwzglêdna wiêk-
szo�æ wa¿nych g³osów.

§10. 1. Odwo³anie organów So³ectwa o których mowa
w Par. 9 jest wa¿ne je¿eli w Zebraniu Wiejskim wziê³o udzia³
co najmniej 30% uprawnionych do g³osowania.

2. W g³osowaniu w sprawie odwo³ania organów So³ec-
twa stosuje siê postanowienia statutu dotycz¹ce komisji
skrutacyjnej.

§11. W przypadku odwo³ania So³tysa, Rady So³eckiej lub
jej cz³onka Zebranie Wiejskie dokonuje wyborów uzupe³nia-
j¹cych na tym samym zebraniu.

§12. 1. Zebranie Wiejskie zwo³ywane jest w miarê po-
trzeb.

2. Miejsce i czas Zebrania Wiejskiego podaje So³tys do
publicznej wiadomo�ci w sposób zwyczajowo przyjêty co
najmniej na 7 dni przed wyznaczonym terminem jego rozpo-
czêcia.

§13. 1. Przewodnicz¹cym Zebrania Wiejskiego jest So³-
tys, ale mo¿e byæ wybrany spo�ród uprawnionych uczestni-
ków inny przewodnicz¹cy.

2. Porz¹dek obrad ustala Zebranie Wiejskie na podstawie
propozycji przed³o¿onej przez So³tysa.

3. Z przebiegu Zebrania Wiejskiego protokó³ sporz¹dza
osoba wyznaczona przez So³tysa.

§14. 1. Uchwa³y podejmowane s¹ zwyk³¹ wiêkszo�ci¹
g³osów, a w przypadku równej liczby g³osów rozstrzyga g³os
przewodnicz¹cego Zebrania Wiejskiego, chyba ¿e, inne prze-
pisy lub niniejszy Statut stanowi¹ inaczej.

2. G³osowanie odbywa siê w sposób jawny, chyba ¿e
statut stanowi inaczej lub Zebranie Wiejskie postanowi prze-
prowadziæ g³osowanie tajne nad konkretn¹ spraw¹.

ROZDZIA£ IV

§15. 1. Organami So³ectwa s¹:

1) Zebranie Wiejskie � organ uchwa³odawczy,

2) So³tys � organ wykonawczy.

2. Rada So³ecka wspomagaj¹ca dzia³alno�æ So³tysa.

3. Obs³ugê techniczno-biurow¹ organów So³ectwa za-
pewnia Wójt.

§16. Do wy³¹cznych kompetencji Zebrania Wiejskiego
nale¿y:
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1. wybór So³tysa i Rady So³eckiej oraz ich odwo³ywanie,

2. okre�lenie zasad korzystania z mienia so³eckiego,

3. okre�lenie przeznaczenia innych sk³adników mienia komu-
nalnego przekazywanych So³ectwu oraz dochodów uzy-
skanych z tego �ród³a w ramach uprawnieñ przyznanych
So³ectwu przez Radê Gminy,

4. okre�lenie przeznaczenia w³asnych �rodków finansowych
So³ectwa,

5. wyra¿anie stanowiska So³ectwa w sprawach okre�lonych
przepisami prawa lub gdy o zajêcie stanowiska przez
So³ectwo wyst¹pi organ Gminy,

6. wykonywanie zadañ wynikaj¹cych z ustaw.

§17. Podstawowym celem utworzenia So³ectwa jest za-
pewnienie jego mieszkañcom udzia³u w okre�laniu i realizacji
zadañ Gminy.

§18. Dla realizacji wspólnych przedsiêwziêæ So³ectwo
mo¿e nawi¹zaæ wspó³pracê z s¹siednimi so³ectwami oraz
zawieraæ porozumienia okre�laj¹ce zakres i sposób wykona-
nia wspólnych zadañ.

§19. Bie¿¹cymi sprawami So³ectwa zarz¹dza So³tys przy
pomocy Rady So³eckiej.

§20. W sprawach pilnych dotycz¹cych So³ectwa decyzje
podejmuje Rada So³ecka wraz z So³tysem, jednak na najbli¿-
szym Zebraniu Wiejskim w danej sprawie winna byæ podjêta
uchwa³a.

§21. Do zadañ So³tysa nale¿y w szczególno�ci:

1) zwo³ywanie zebrañ Wiejskich,

2) zwo³ywanie posiedzeñ Rady So³eckiej,

3) dzia³anie stosownie do wskazañ Zebrania Wiejskiego
i organów Gminy,

4) reprezentowanie mieszkañców So³ectwa na zewn¹trz
i wobec organów Gminy,

5) uczestniczenie w sesjach Rady Gminy,

6) uczestniczenie w naradach So³tysów zwo³ywanych przez
Wójta,

7) wykonywanie powierzonych mu przepisami prawa zadañ
z zakresu administracji publicznej.

Na Zebraniu Wiejskim So³tys przedstawia informacje
o dzia³alno�ci swojej i Rady So³eckiej.

§22. So³tys bierze udzia³ w sesjach Rady Gminy, na
których mo¿e zg³aszaæ wnioski i zapytania w imieniu miesz-
kañców So³ectwa.

§23. 1. Przy wykonywaniu swoich zadañ So³tys trwale
wspó³dzia³a z Rad¹ So³eck¹.

2. Rada So³ecka sk³ada siê z 3 - 5 osób. Liczbê cz³onków
okre�la Zebranie Wiejskie odrêbn¹ uchwa³¹.

3. Radzie So³eckiej przewodniczy So³tys.

4. Rada So³ecka ma charakter opiniodawczy i doradczy,
wspomaga tak¿e dzia³ania So³tysa.

5. Posiedzenia Rady So³eckiej odbywaj¹ siê w zale¿no�ci
od potrzeb.

6. Zadania Rady So³eckiej:

a) opracowuje i przedk³ada zebraniu wiejskiemu projekty
uchwa³ w sprawach bêd¹cych przedmiotem obrad Zebra-
nia,

b) przygotowuje wspólnie z so³tysem projekt porz¹dku
Zebrania Wiejskiego,

c) organizuje wykonanie uchwa³ zebrania wiejskiego oraz
kontroluje ich realizacjê,

d) inicjuje udzia³ spo³eczeñstwa w rozwi¹zywaniu proble-
mów so³ectwa.

ROZDZIA£ V

Zakres zadañ przekazywanych So³ectwu
przez Gminê oraz sposób ich realizacji

§24. So³ectwo zarz¹dza i korzysta z mienia komunalnego
przekazywanego przez Gminê i rozporz¹dza dochodami z tego
�ród³a w zakresie ustalonym uchwa³¹ Rady Gminy.

§25. Mieszkañcy realizuj¹ zadania Gminy poprzez:

1) opiniowanie spraw dotycz¹cych So³ectwa,

2) wspó³uczestnictwo w organizowaniu i przeprowadzaniu
przez Radê Gminy konsultacji spo³ecznych.

§26. So³ectwo jest upowa¿nione do decydowania o:

1) wynajmowaniu i wydzier¿awianiu sk³adników mienia ko-
munalnego przekazanego So³ectwu, o ile nie jest to sprzecz-
ne z ich spo³eczno- gospodarczym przeznaczeniem,

2) przeznaczeniu dochodów ze sk³adników mienia przekaza-
nych So³ectwu,

3) konserwacji i remontach sk³adników mienia przeznaczo-
nych do powszechnego u¿ytku oraz u¿ytkowanych bezpo-
�rednio przez organy So³ectwa.

§27. So³ectwo prowadzi gospodarkê finansow¹ w ra-
mach bud¿etu Gminy.

§28. Dochodami So³ectwa mog¹ byæ:

1) wp³ywy z wynajmowania i wydzier¿awiania sk³adników
mienia komunalnego przekazanego So³ectwu,

2) dobrowolne wp³aty osób prawnych i fizycznych.

§29. �rodki finansowe So³ectwa mog¹ byæ przeznaczone
wy³¹cznie na realizacjê zadañ w³asnych Gminy, w tym miêdzy
innymi na:

1) utrzymanie mienia komunalnego przekazanego w zarz¹d
So³ectwu,

2) utrzymanie lokali bêd¹cych we w³adaniu So³ectwa,

3) zaspokajanie miejscowych potrzeb kulturalnych, o�wiato-
wych i sportowych,

4) dzia³alno�æ organów So³ectwa,
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5) utrzymanie porz¹dku, czysto�ci i estetyki na terenie So³ec-
twa.

ROZDZIA£ VI

Zakres i formy nadzoru Rady Gminy
nad dzia³alno�ci¹ organów So³ectwa

§30. Nadzór nad dzia³alno�ci¹ So³ectwa sprawowany jest
w oparciu o kryteria okre�lone prawem, celowo�ci¹, rzetelno-
�ci¹ i gospodarno�ci¹.

§31. 1. Organami nadzoru nad dzia³alno�ci¹ So³ectwa
s¹: komisja rewizyjna Rady Gminy i Wójt, a w sprawach
finansowych - Skarbnik Gminy.

2. Organy okre�lone w ust. 1 wykonuj¹c czynno�ci kon-
trolne w sprawie funkcjonowania So³ectwa maj¹ prawo do:

1) ¿¹dania niezbêdnych informacji i wyja�nieñ,

2) uczestniczenia w posiedzeniach organów So³ectwa.

§32. 1. So³tys jest zobowi¹zany do przed³o¿enia Wójtowi
uchwa³ Zebrania Wiejskiego w ci¹gu 7 dni liczonych od dnia
ich podjêcia.

2. Uchwa³y Zebrania Wiejskiego sprzeczna z prawem jest
niewa¿na.

3. O niewa¿no�ci uchwa³y w ca³o�ci lub w czê�ci orzeka
Wójt.

§33. 1. Uchwa³a Zebrania Wiejskiego, nie odpowiadaj¹-
ca wymogom celowo�ci, lub gospodarno�ci albo rzetelno�ci,
mo¿e byæ uchylona przez Wójta.

2. W przypadkach okre�lonych w ust. 1 Wójt mo¿e wstrzy-
maæ wykonanie uchwa³y Zebrania Wiejskiego i za¿¹daæ po-
nownego rozpatrzenia sprawy stanowi¹cej przedmiot uchwa-
³y wskazuj¹c zaistnia³e uchybienia oraz termin za³atwienia
sprawy.

3. Je¿eli uchwa³a Zebrania Wiejskiego podjêta w wyniku
ponownego rozpatrzenia sprawy nie uwzglêdnia wskazówek
Wójta, mo¿e on wydaæ decyzjê zastêpcz¹.

4. O podjêciu decyzji zastêpczej Wójt powiadamia Radê
Gminy na jej najbli¿szej sesji.

ROZDZIA£ VII

Postanowienia koñcowe

§34. Zmian niniejszego Statutu dokonuje Rada Gminy.

§35. W sprawach spornych postanowienia niniejszego
Statutu interpretuje wi¹¿¹co Wójt.

§36. Statut podlega og³oszeniu w Dzienniku Urzêdowym
Województwa Wielkopolskiego.
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Na podstawie art. 35 i art. 48 ustawy z dnia 8 marca
1990 r. o samorz¹dzie gminnym (Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz.
1591 z pó�. zm.) Rada Gminy w Chodowie uchwala, co
nastêpuje:

§1. Po przeprowadzonych konsultacjach w So³ectwie,
nadaje siê Statut So³ectwu Kocewia Du¿a w brzmieniu za³¹cz-
nika do niniejszej uchwa³y.

2165

UCHWA£A Nr XX/116/04 RADY GMINY W CHODOWIE

z dnia 28 kwietnia 2004 r.

w sprawie nadania statutu so³ectwu Kocewia Du¿a

§2. Wykonanie uchwa³y powierza siê Wójtowi Gminy.

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

Przewodnicz¹cy Rady Gminy
(�) Jan D¹browicz

STATUT SO£ECTWA KOCEWIA DU¯A

ROZDZIA£ I

Postanowienia ogólne

Ilekroæ w niniejszym Statucie jest mowa o:

1. Gminie - nale¿y przez to rozumieæ Gminê Chodów,

2. Wójcie - nale¿y przez to rozumieæ Wójta Gminy Chodów,

3. Radzie Gminy - nale¿y przez to rozumieæ Radê Gminy
w Chodowie.

4. Organy Gminy - nale¿y przez to rozumieæ Radê Gminy
w Chodowie i Wójta Gminy Chodów,

5. So³ectwie - nale¿y przez to rozumieæ jednostkê pomoc-
nicz¹ Gminy Chodów,

6. Statucie - nale¿y przez to rozumieæ Statut So³ectwa,

7. So³tysie - nale¿y przez to rozumieæ organ wykonawczy
so³ectwa,

8. Radzie So³eckiej � nale¿y przez to rozumieæ organ wspie-
raj¹cy So³tysa,

9. Przewodnicz¹cy Rady So³eckiej � nale¿y przez to rozumieæ
Przewodnicz¹cego Rady So³eckiej,

10. Zebraniu Wiejskim- nale¿y przez to rozumieæ organ uchwa-
³odawczy So³ectwa.

ROZDZIA£ II

Nazwa i obszar So³ectwa

§1. So³ectwo Kocewia Du¿a jest jednostk¹ pomocnicz¹,
której mieszkañcy wspólnie z innymi so³ectwami tworz¹
wspólnotê samorz¹dow¹ Gminy Chodów.

§2. 1. W sk³ad so³ectwa wchodz¹ wsie: Kocewia Du¿a.

2. Siedzib¹ so³ectwa jest wie� Kocewia Du¿a.

3. Obszar so³ectwa okre�lony jest granicami oznaczony-
mi na mapie stanowi¹cej za³¹cznik do niniejszego statutu.

ROZDZIA£ III

Zasady i tryb wyborów organów So³ectwa

§3. Zebranie Wiejskie zwo³uje So³tys:

1. z w³asnej inicjatywy,

2. na ¿¹danie 1/10 ogó³u mieszkañców so³ectwa,

3. na polecenie organów Gminy.

§4. 1. Zebranie Wiejskie wybiera:

1) so³tysa,

2) radê so³eck¹.

2. Wybory So³tysa i Rady So³eckiej przeprowadzone s¹
w terminie i miejscu okre�lonym zarz¹dzeniem Wójta.

3. 1. Zarz¹dzenie Wójta o zwo³aniu Zebrania Wiejskiego
dla wyboru So³tysa podaje siê do wiadomo�ci mieszkañców
So³ectwa co najmniej na 7 dni przed wyznaczonym terminem
i okre�la porz¹dek Zebrania.

2. Termin Zebrania nie mo¿e wypa�æ pó�niej ni¿ w ci¹gu
6 miesiêcy od up³ywu kadencji Rady Gminy.

4. Kadencja So³tysa i Rady So³eckiej odpowiada kadencji
Rady Gminy.

5. So³tys i Rada So³ecka po up³ywie kadencji dzia³aj¹ do
wyboru nowych organów.
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§5. 1. Dla dokonania wa¿nego wyboru So³tysa i Rady
So³eckiej g³osuj¹ tylko uprawnieni mieszkañcy bez wzglêdu
na liczbê osób uczestnicz¹cych w Zebraniu Wiejskim.

2. Prawo do uczestnictwa w Zebraniu maj¹ stali miesz-
kañcy So³ectwa i posiadaj¹cy w dniu Zebrania prawa wybor-
cze do Rady Gminy.

3. Uczestnicy Zebrania podpisuj¹ listê obecno�ci.

§6. 1. Wybory przeprowadza komisja rekrutacyjna wybra-
na spo�ród uprawnionych uczestników Zebrania.

2. Cz³onkiem komisji rekrutacyjnej nie mo¿e byæ osoba
kandyduj¹ca na so³tysa lub cz³onka Rady So³eckiej.

3. Do zadañ komisji rekrutacyjnej nale¿y:

1) przyjêcie zg³oszeñ kandydatów,

2) przeprowadzenie g³osowania,

3) ustalenie wyników wyborów,

4) sporz¹dzenie protoko³u z przebiegu g³osowania.

4. Uprawnienia do g³osowania mieszkañcy So³ectwa g³o-
suj¹ kartami do g³osowania opatrzonych pieczêci¹ So³ectwa.

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

6. Za wybranych uwa¿a siê tych kandydatów którzy otrzy-
mali najwiêksz¹ liczbê wa¿nych g³osów, a za takie uwa¿a siê:

a) w wyborach na So³tysa � je¿eli na karcie do g³osowania
pozostawiono jedno nie skre�lone nazwisko,

b) w wyborach do Rady So³eckiej- je¿eli na karcie do g³oso-
wania liczba nie skre�lonych nazwisk jest równa lub
mniejsza od ustalonej liczby cz³onków Rady So³eckiej.

7. W przypadku gdy kandydaci otrzymali równ¹ liczbê
g³osów przeprowadza siê ponowne g³osowanie w którym
bior¹ udzia³ dwaj kandydaci z najwiêksz¹ liczb¹ g³osów.

8. Protokó³ z wyborów podpisuj¹ cz³onkowie komisji
i przewodnicz¹cy zebrania.

§7. 1. So³tys jest wybierany spo�ród nieograniczonej licz-
by kandydatów w g³osowaniu tajnym i bezpo�rednim.

2. Cz³onkowie Rady So³eckiej wybierani s¹ spo�ród nie-
ograniczonej liczby kandydatów w g³osowaniu tajnym i bez-
po�rednim.

3. W pierwszej kolejno�ci s¹ przeprowadzane wybory
So³tysa a nastêpnie wybory Rady So³eckiej.

§8. 1. So³tys jak i poszczególni cz³onkowie Rady So³eckiej
mog¹ byæ odwo³ani przez Zebranie Wiejskie w przypadku:

1) nie wype³niaj¹ obowi¹zków statutowych,

2) naruszaj¹ postanowienia Statutu i uchwa³y Zebrania Wiej-
skiego,

3) dopu�cili siê czynów dyskwalifikuj¹cych ich w opinii �ro-
dowiska.

2. Wniosek o odwo³anie organów So³ectwa podpisany
przez co najmniej 1/ 10 mieszkañców uprawnionych do g³o-

sowania kierowany jest do Wójta, który ustala termin
i miejsce Zebrania.

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

4. Wójt ustala termin i miejsce Zebrania w przypadku
ust¹pienia So³tysa lub cz³onka Rady So³eckiej.

§9. Uchwa³ê o odwo³aniu So³tysa, Rady So³eckiej lub jej
poszczególnych cz³onków podejmuje siê w g³osowaniu taj-
nym, a dla jej wa¿no�ci wymagana jest bezwzglêdna wiêk-
szo�æ wa¿nych g³osów.

§10. 1. Odwo³anie organów So³ectwa o których mowa
w Par. 9 jest wa¿ne je¿eli w Zebraniu Wiejskim wziê³o udzia³
co najmniej 30% uprawnionych do g³osowania.

2. W g³osowaniu w sprawie odwo³ania organów So³ec-
twa stosuje siê postanowienia statutu dotycz¹ce komisji
skrutacyjnej.

§11. W przypadku odwo³ania So³tysa, Rady So³eckiej lub
jej cz³onka Zebranie Wiejskie dokonuje wyborów uzupe³nia-
j¹cych na tym samym zebraniu.

§12. 1. Zebranie Wiejskie zwo³ywane jest w miarê po-
trzeb.

2. Miejsce i czas Zebrania Wiejskiego podaje So³tys do
publicznej wiadomo�ci w sposób zwyczajowo przyjêty co
najmniej na 7 dni przed wyznaczonym terminem jego rozpo-
czêcia.

§13. 1. Przewodnicz¹cym Zebrania Wiejskiego jest So³-
tys, ale mo¿e byæ wybrany spo�ród uprawnionych uczestni-
ków inny przewodnicz¹cy.

2. Porz¹dek obrad ustala Zebranie Wiejskie na podstawie
propozycji przed³o¿onej przez So³tysa.

3. Z przebiegu Zebrania Wiejskiego protokó³ sporz¹dza
osoba wyznaczona przez So³tysa.

§14. 1. Uchwa³y podejmowane s¹ zwyk³¹ wiêkszo�ci¹
g³osów, a w przypadku równej liczby g³osów rozstrzyga g³os
przewodnicz¹cego Zebrania Wiejskiego, chyba ¿e, inne prze-
pisy lub niniejszy Statut stanowi¹ inaczej.

2. G³osowanie odbywa siê w sposób jawny, chyba ¿e
statut stanowi inaczej lub Zebranie Wiejskie postanowi prze-
prowadziæ g³osowanie tajne nad konkretn¹ spraw¹.

ROZDZIA£ IV

§15. 1. Organami So³ectwa s¹:

1) Zebranie Wiejskie � organ uchwa³odawczy,

2) So³tys � organ wykonawczy.

2. Rada So³ecka wspomagaj¹ca dzia³alno�æ So³tysa.

3. Obs³ugê techniczno-biurow¹ organów So³ectwa za-
pewnia Wójt.

§16. Do wy³¹cznych kompetencji Zebrania Wiejskiego
nale¿y:
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1. wybór So³tysa i Rady So³eckiej oraz ich odwo³ywanie,

2. okre�lenie zasad korzystania z mienia so³eckiego,

3. okre�lenie przeznaczenia innych sk³adników mienia komu-
nalnego przekazywanych So³ectwu oraz dochodów uzy-
skanych z tego �ród³a w ramach uprawnieñ przyznanych
So³ectwu przez Radê Gminy,

4. okre�lenie przeznaczenia w³asnych �rodków finansowych
So³ectwa,

5. wyra¿anie stanowiska So³ectwa w sprawach okre�lonych
przepisami prawa lub gdy o zajêcie stanowiska przez
So³ectwo wyst¹pi organ Gminy,

6. wykonywanie zadañ wynikaj¹cych z ustaw.

§17. Podstawowym celem utworzenia So³ectwa jest za-
pewnienie jego mieszkañcom udzia³u w okre�laniu i realizacji
zadañ Gminy.

§18. Dla realizacji wspólnych przedsiêwziêæ So³ectwo
mo¿e nawi¹zaæ wspó³pracê z s¹siednimi so³ectwami oraz
zawieraæ porozumienia okre�laj¹ce zakres i sposób wykona-
nia wspólnych zadañ.

§19. Bie¿¹cymi sprawami So³ectwa zarz¹dza So³tys przy
pomocy Rady So³eckiej.

§20. W sprawach pilnych dotycz¹cych So³ectwa decyzje
podejmuje Rada So³ecka wraz z So³tysem, jednak na najbli¿-
szym Zebraniu Wiejskim w danej sprawie winna byæ podjêta
uchwa³a.

§21. Do zadañ So³tysa nale¿y w szczególno�ci:

1) zwo³ywanie zebrañ Wiejskich,

2) zwo³ywanie posiedzeñ Rady So³eckiej,

3) dzia³anie stosownie do wskazañ Zebrania Wiejskiego
i organów Gminy,

4) reprezentowanie mieszkañców So³ectwa na zewn¹trz
i wobec organów Gminy,

5) uczestniczenie w sesjach Rady Gminy,

6) uczestniczenie w naradach So³tysów zwo³ywanych przez
Wójta,

7) wykonywanie powierzonych mu przepisami prawa zadañ
z zakresu administracji publicznej.

Na Zebraniu Wiejskim So³tys przedstawia informacje
o dzia³alno�ci swojej i Rady So³eckiej.

§22. So³tys bierze udzia³ w sesjach Rady Gminy, na
których mo¿e zg³aszaæ wnioski i zapytania w imieniu miesz-
kañców So³ectwa.

§23. 1. Przy wykonywaniu swoich zadañ So³tys trwale
wspó³dzia³a z Rad¹ So³eck¹.

2. Rada So³ecka sk³ada siê z 3 - 5 osób. Liczbê cz³onków
okre�la Zebranie Wiejskie odrêbn¹ uchwa³¹.

3. Radzie So³eckiej przewodniczy So³tys.

4. Rada So³ecka ma charakter opiniodawczy i doradczy,
wspomaga tak¿e dzia³ania So³tysa.

5. Posiedzenia Rady So³eckiej odbywaj¹ siê w zale¿no�ci
od potrzeb.

6. Zadania Rady So³eckiej:

a) opracowuje i przedk³ada zebraniu wiejskiemu projekty
uchwa³ w sprawach bêd¹cych przedmiotem obrad Zebra-
nia,

b) przygotowuje wspólnie z so³tysem projekt porz¹dku
Zebrania Wiejskiego,

c) organizuje wykonanie uchwa³ zebrania wiejskiego oraz
kontroluje ich realizacjê,

d) inicjuje udzia³ spo³eczeñstwa w rozwi¹zywaniu proble-
mów so³ectwa.

ROZDZIA£ V

Zakres zadañ przekazywanych So³ectwu
przez Gminê oraz sposób ich realizacji

§24. So³ectwo zarz¹dza i korzysta z mienia komunalnego
przekazywanego przez Gminê i rozporz¹dza dochodami z tego
�ród³a w zakresie ustalonym uchwa³¹ Rady Gminy.

§25. Mieszkañcy realizuj¹ zadania Gminy poprzez:

1) opiniowanie spraw dotycz¹cych So³ectwa,

2) wspó³uczestnictwo w organizowaniu i przeprowadzaniu
przez Radê Gminy konsultacji spo³ecznych.

§26. So³ectwo jest upowa¿nione do decydowania o:

1) wynajmowaniu i wydzier¿awianiu sk³adników mienia ko-
munalnego przekazanego So³ectwu, o ile nie jest to sprzecz-
ne z ich spo³eczno- gospodarczym przeznaczeniem,

2) przeznaczeniu dochodów ze sk³adników mienia przekaza-
nych So³ectwu,

3) konserwacji i remontach sk³adników mienia przeznaczo-
nych do powszechnego u¿ytku oraz u¿ytkowanych bezpo-
�rednio przez organy So³ectwa.

§27. So³ectwo prowadzi gospodarkê finansow¹ w ra-
mach bud¿etu Gminy.

§28. Dochodami So³ectwa mog¹ byæ:

1) wp³ywy z wynajmowania i wydzier¿awiania sk³adników
mienia komunalnego przekazanego So³ectwu,

2) dobrowolne wp³aty osób prawnych i fizycznych.

§29. �rodki finansowe So³ectwa mog¹ byæ przeznaczone
wy³¹cznie na realizacjê zadañ w³asnych Gminy, w tym miêdzy
innymi na:

1) utrzymanie mienia komunalnego przekazanego w zarz¹d
So³ectwu,

2) utrzymanie lokali bêd¹cych we w³adaniu So³ectwa,

3) zaspokajanie miejscowych potrzeb kulturalnych, o�wiato-
wych i sportowych,

4) dzia³alno�æ organów So³ectwa,
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5) utrzymanie porz¹dku, czysto�ci i estetyki na terenie So³ec-
twa.

ROZDZIA£ VI

Zakres i formy nadzoru Rady Gminy
nad dzia³alno�ci¹ organów So³ectwa

§30. Nadzór nad dzia³alno�ci¹ So³ectwa sprawowany jest
w oparciu o kryteria okre�lone prawem, celowo�ci¹, rzetelno-
�ci¹ i gospodarno�ci¹.

§31. 1. Organami nadzoru nad dzia³alno�ci¹ So³ectwa
s¹: komisja rewizyjna Rady Gminy i Wójt, a w sprawach
finansowych - Skarbnik Gminy.

2. Organy okre�lone w ust. 1 wykonuj¹c czynno�ci kon-
trolne w sprawie funkcjonowania So³ectwa maj¹ prawo do:

1) ¿¹dania niezbêdnych informacji i wyja�nieñ,

2) uczestniczenia w posiedzeniach organów So³ectwa.

§32. 1. So³tys jest zobowi¹zany do przed³o¿enia Wójtowi
uchwa³ Zebrania Wiejskiego w ci¹gu 7 dni liczonych od dnia
ich podjêcia.

2. Uchwa³y Zebrania Wiejskiego sprzeczna z prawem jest
niewa¿na.

3. O niewa¿no�ci uchwa³y w ca³o�ci lub w czê�ci orzeka
Wójt.

§33. 1. Uchwa³a Zebrania Wiejskiego, nie odpowiadaj¹-
ca wymogom celowo�ci, lub gospodarno�ci albo rzetelno�ci,
mo¿e byæ uchylona przez Wójta.

2. W przypadkach okre�lonych w ust. 1 Wójt mo¿e wstrzy-
maæ wykonanie uchwa³y Zebrania Wiejskiego i za¿¹daæ po-
nownego rozpatrzenia sprawy stanowi¹cej przedmiot uchwa-
³y wskazuj¹c zaistnia³e uchybienia oraz termin za³atwienia
sprawy.

3. Je¿eli uchwa³a Zebrania Wiejskiego podjêta w wyniku
ponownego rozpatrzenia sprawy nie uwzglêdnia wskazówek
Wójta, mo¿e on wydaæ decyzjê zastêpcz¹.

4. O podjêciu decyzji zastêpczej Wójt powiadamia Radê
Gminy na jej najbli¿szej sesji.

ROZDZIA£ VII

Postanowienia koñcowe

§34. Zmian niniejszego Statutu dokonuje Rada Gminy.

§35. W sprawach spornych postanowienia niniejszego
Statutu interpretuje wi¹¿¹co Wójt.

§36. Statut podlega og³oszeniu w Dzienniku Urzêdowym
Województwa Wielkopolskiego.
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Na podstawie art. 35 i art. 48 ustawy z dnia 8 marca
1990 r. o samorz¹dzie gminnym (Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz.
1591 z pó�. zm.) Rada Gminy w Chodowie uchwala, co
nastêpuje:

§1. Po przeprowadzonych konsultacjach w So³ectwie,
nadaje siê Statut So³ectwu Pniewo w brzmieniu za³¹cznika do
niniejszej uchwa³y.

2166

UCHWA£A Nr XX/117/04 RADY GMINY W CHODOWIE

z dnia 28 kwietnia 2004 r.

w sprawie nadania statutu so³ectwu Pniewo

§2. Wykonanie uchwa³y powierza siê Wójtowi Gminy.

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

Przewodnicz¹cy Rady Gminy
(�) Jan D¹browicz

STATUT SO£ECTWA PNIEWO

ROZDZIA£ I

Postanowienia ogólne

Ilekroæ w niniejszym Statucie jest mowa o:

1. Gminie - nale¿y przez to rozumieæ Gminê Chodów,

2. Wójcie - nale¿y przez to rozumieæ Wójta Gminy Chodów,

3. Radzie Gminy - nale¿y przez to rozumieæ Radê Gminy
w Chodowie.

4. Organy Gminy - nale¿y przez to rozumieæ Radê Gminy
w Chodowie i Wójta Gminy Chodów,

5. So³ectwie - nale¿y przez to rozumieæ jednostkê pomoc-
nicz¹ Gminy Chodów,

6. Statucie - nale¿y przez to rozumieæ Statut So³ectwa,

7. So³tysie - nale¿y przez to rozumieæ organ wykonawczy
so³ectwa,

8. Radzie So³eckiej � nale¿y przez to rozumieæ organ wspie-
raj¹cy So³tysa,

9. Przewodnicz¹cy Rady So³eckiej � nale¿y przez to rozumieæ
Przewodnicz¹cego Rady So³eckiej,

10. Zebraniu Wiejskim- nale¿y przez to rozumieæ organ uchwa-
³odawczy So³ectwa.

ROZDZIA£ II

Nazwa i obszar So³ectwa

§1. So³ectwo Pniewo jest jednostk¹ pomocnicz¹, której
mieszkañcy wspólnie z innymi so³ectwami tworz¹ wspólnotê
samorz¹dow¹ Gminy Chodów.

§2. 1. W sk³ad so³ectwa wchodz¹ wsie: Pniewo.

2. Siedzib¹ so³ectwa jest wie� Pniewo.

3. Obszar so³ectwa okre�lony jest granicami oznaczony-
mi na mapie stanowi¹cej za³¹cznik do niniejszego statutu.

ROZDZIA£ III

Zasady i tryb wyborów organów So³ectwa

§3. Zebranie Wiejskie zwo³uje So³tys:

1. z w³asnej inicjatywy,

2. na ¿¹danie 1/10 ogó³u mieszkañców so³ectwa,

3. na polecenie organów Gminy.

§4. 1. Zebranie Wiejskie wybiera:

1) so³tysa,

2) radê so³eck¹.

2. Wybory So³tysa i Rady So³eckiej przeprowadzone s¹
w terminie i miejscu okre�lonym zarz¹dzeniem Wójta.

3. 1. Zarz¹dzenie Wójta o zwo³aniu Zebrania Wiejskiego
dla wyboru So³tysa podaje siê do wiadomo�ci mieszkañców
So³ectwa co najmniej na 7 dni przed wyznaczonym terminem
i okre�la porz¹dek Zebrania.

2. Termin Zebrania nie mo¿e wypa�æ pó�niej ni¿ w ci¹gu
6 miesiêcy od up³ywu kadencji Rady Gminy.

4. Kadencja So³tysa i Rady So³eckiej odpowiada kadencji
Rady Gminy.

5. So³tys i Rada So³ecka po up³ywie kadencji dzia³aj¹ do
wyboru nowych organów.
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§5. 1. Dla dokonania wa¿nego wyboru So³tysa i Rady
So³eckiej g³osuj¹ tylko uprawnieni mieszkañcy bez wzglêdu
na liczbê osób uczestnicz¹cych w Zebraniu Wiejskim.

2. Prawo do uczestnictwa w Zebraniu maj¹ stali miesz-
kañcy So³ectwa i posiadaj¹cy w dniu Zebrania prawa wybor-
cze do Rady Gminy.

3. Uczestnicy Zebrania podpisuj¹ listê obecno�ci.

§6. 1. Wybory przeprowadza komisja rekrutacyjna wybra-
na spo�ród uprawnionych uczestników Zebrania.

2. Cz³onkiem komisji rekrutacyjnej nie mo¿e byæ osoba
kandyduj¹ca na so³tysa lub cz³onka Rady So³eckiej.

3. Do zadañ komisji rekrutacyjnej nale¿y:

1) przyjêcie zg³oszeñ kandydatów,

2) przeprowadzenie g³osowania,

3) ustalenie wyników wyborów,

4) sporz¹dzenie protoko³u z przebiegu g³osowania.

4. Uprawnienia do g³osowania mieszkañcy So³ectwa g³o-
suj¹ kartami do g³osowania opatrzonych pieczêci¹ So³ectwa.

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

6. Za wybranych uwa¿a siê tych kandydatów którzy otrzy-
mali najwiêksz¹ liczbê wa¿nych g³osów, a za takie uwa¿a siê:

a) w wyborach na So³tysa � je¿eli na karcie do g³osowania
pozostawiono jedno nie skre�lone nazwisko,

b) w wyborach do Rady So³eckiej- je¿eli na karcie do g³oso-
wania liczba nie skre�lonych nazwisk jest równa lub
mniejsza od ustalonej liczby cz³onków Rady So³eckiej.

7. W przypadku gdy kandydaci otrzymali równ¹ liczbê
g³osów przeprowadza siê ponowne g³osowanie w którym
bior¹ udzia³ dwaj kandydaci z najwiêksz¹ liczb¹ g³osów.

8. Protokó³ z wyborów podpisuj¹ cz³onkowie komisji
i przewodnicz¹cy zebrania.

§7. 1. So³tys jest wybierany spo�ród nieograniczonej licz-
by kandydatów w g³osowaniu tajnym i bezpo�rednim.

2. Cz³onkowie Rady So³eckiej wybierani s¹ spo�ród nie-
ograniczonej liczby kandydatów w g³osowaniu tajnym i bez-
po�rednim.

3. W pierwszej kolejno�ci s¹ przeprowadzane wybory
So³tysa a nastêpnie wybory Rady So³eckiej.

§8. 1. So³tys jak i poszczególni cz³onkowie Rady So³eckiej
mog¹ byæ odwo³ani przez Zebranie Wiejskie w przypadku:

1) nie wype³niaj¹ obowi¹zków statutowych,

2) naruszaj¹ postanowienia Statutu i uchwa³y Zebrania Wiej-
skiego,

3) dopu�cili siê czynów dyskwalifikuj¹cych ich w opinii �ro-
dowiska.

2. Wniosek o odwo³anie organów So³ectwa podpisany
przez co najmniej 1/ 10 mieszkañców uprawnionych do g³o-

sowania kierowany jest do Wójta, który ustala termin
i miejsce Zebrania.

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

4. Wójt ustala termin i miejsce Zebrania w przypadku
ust¹pienia So³tysa lub cz³onka Rady So³eckiej.

§9. Uchwa³ê o odwo³aniu So³tysa, Rady So³eckiej lub jej
poszczególnych cz³onków podejmuje siê w g³osowaniu taj-
nym, a dla jej wa¿no�ci wymagana jest bezwzglêdna wiêk-
szo�æ wa¿nych g³osów.

§10. 1. Odwo³anie organów So³ectwa o których mowa
w Par. 9 jest wa¿ne je¿eli w Zebraniu Wiejskim wziê³o udzia³
co najmniej 30% uprawnionych do g³osowania.

2. W g³osowaniu w sprawie odwo³ania organów So³ec-
twa stosuje siê postanowienia statutu dotycz¹ce komisji
skrutacyjnej.

§11. W przypadku odwo³ania So³tysa, Rady So³eckiej lub
jej cz³onka Zebranie Wiejskie dokonuje wyborów uzupe³nia-
j¹cych na tym samym zebraniu.

§12. 1. Zebranie Wiejskie zwo³ywane jest w miarê po-
trzeb.

2. Miejsce i czas Zebrania Wiejskiego podaje So³tys do
publicznej wiadomo�ci w sposób zwyczajowo przyjêty co
najmniej na 7 dni przed wyznaczonym terminem jego rozpo-
czêcia.

§13. 1. Przewodnicz¹cym Zebrania Wiejskiego jest So³-
tys, ale mo¿e byæ wybrany spo�ród uprawnionych uczestni-
ków inny przewodnicz¹cy.

2. Porz¹dek obrad ustala Zebranie Wiejskie na podstawie
propozycji przed³o¿onej przez So³tysa.

3. Z przebiegu Zebrania Wiejskiego protokó³ sporz¹dza
osoba wyznaczona przez So³tysa.

§14. 1. Uchwa³y podejmowane s¹ zwyk³¹ wiêkszo�ci¹
g³osów, a w przypadku równej liczby g³osów rozstrzyga g³os
przewodnicz¹cego Zebrania Wiejskiego, chyba ¿e, inne prze-
pisy lub niniejszy Statut stanowi¹ inaczej.

2. G³osowanie odbywa siê w sposób jawny, chyba ¿e
statut stanowi inaczej lub Zebranie Wiejskie postanowi prze-
prowadziæ g³osowanie tajne nad konkretn¹ spraw¹.

ROZDZIA£ IV

§15. 1. Organami So³ectwa s¹:

1) Zebranie Wiejskie � organ uchwa³odawczy,

2) So³tys � organ wykonawczy.

2. Rada So³ecka wspomagaj¹ca dzia³alno�æ So³tysa.

3. Obs³ugê techniczno-biurow¹ organów So³ectwa za-
pewnia Wójt.

§16. Do wy³¹cznych kompetencji Zebrania Wiejskiego
nale¿y:
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1. wybór So³tysa i Rady So³eckiej oraz ich odwo³ywanie,

2. okre�lenie zasad korzystania z mienia so³eckiego,

3. okre�lenie przeznaczenia innych sk³adników mienia komu-
nalnego przekazywanych So³ectwu oraz dochodów uzy-
skanych z tego �ród³a w ramach uprawnieñ przyznanych
So³ectwu przez Radê Gminy,

4. okre�lenie przeznaczenia w³asnych �rodków finansowych
So³ectwa,

5. wyra¿anie stanowiska So³ectwa w sprawach okre�lonych
przepisami prawa lub gdy o zajêcie stanowiska przez
So³ectwo wyst¹pi organ Gminy,

6. wykonywanie zadañ wynikaj¹cych z ustaw.

§17. Podstawowym celem utworzenia So³ectwa jest za-
pewnienie jego mieszkañcom udzia³u w okre�laniu i realizacji
zadañ Gminy.

§18. Dla realizacji wspólnych przedsiêwziêæ So³ectwo
mo¿e nawi¹zaæ wspó³pracê z s¹siednimi so³ectwami oraz
zawieraæ porozumienia okre�laj¹ce zakres i sposób wykona-
nia wspólnych zadañ.

§19. Bie¿¹cymi sprawami So³ectwa zarz¹dza So³tys przy
pomocy Rady So³eckiej.

§20. W sprawach pilnych dotycz¹cych So³ectwa decyzje
podejmuje Rada So³ecka wraz z So³tysem, jednak na najbli¿-
szym Zebraniu Wiejskim w danej sprawie winna byæ podjêta
uchwa³a.

§21. Do zadañ So³tysa nale¿y w szczególno�ci:

1) zwo³ywanie zebrañ Wiejskich,

2) zwo³ywanie posiedzeñ Rady So³eckiej,

3) dzia³anie stosownie do wskazañ Zebrania Wiejskiego
i organów Gminy,

4) reprezentowanie mieszkañców So³ectwa na zewn¹trz
i wobec organów Gminy,

5) uczestniczenie w sesjach Rady Gminy,

6) uczestniczenie w naradach So³tysów zwo³ywanych przez
Wójta,

7) wykonywanie powierzonych mu przepisami prawa zadañ
z zakresu administracji publicznej.

Na Zebraniu Wiejskim So³tys przedstawia informacje
o dzia³alno�ci swojej i Rady So³eckiej.

§22. So³tys bierze udzia³ w sesjach Rady Gminy, na
których mo¿e zg³aszaæ wnioski i zapytania w imieniu miesz-
kañców So³ectwa.

§23. 1. Przy wykonywaniu swoich zadañ So³tys trwale
wspó³dzia³a z Rad¹ So³eck¹.

2. Rada So³ecka sk³ada siê z 3 - 5 osób. Liczbê cz³onków
okre�la Zebranie Wiejskie odrêbn¹ uchwa³¹.

3. Radzie So³eckiej przewodniczy So³tys.

4. Rada So³ecka ma charakter opiniodawczy i doradczy,
wspomaga tak¿e dzia³ania So³tysa.

5. Posiedzenia Rady So³eckiej odbywaj¹ siê w zale¿no�ci
od potrzeb.

6. Zadania Rady So³eckiej:

a) opracowuje i przedk³ada zebraniu wiejskiemu projekty
uchwa³ w sprawach bêd¹cych przedmiotem obrad Zebra-
nia,

b) przygotowuje wspólnie z so³tysem projekt porz¹dku
Zebrania Wiejskiego,

c) organizuje wykonanie uchwa³ zebrania wiejskiego oraz
kontroluje ich realizacjê,

d) inicjuje udzia³ spo³eczeñstwa w rozwi¹zywaniu proble-
mów so³ectwa.

ROZDZIA£ V

Zakres zadañ przekazywanych So³ectwu
przez Gminê oraz sposób ich realizacji

§24. So³ectwo zarz¹dza i korzysta z mienia komunalnego
przekazywanego przez Gminê i rozporz¹dza dochodami z tego
�ród³a w zakresie ustalonym uchwa³¹ Rady Gminy.

§25. Mieszkañcy realizuj¹ zadania Gminy poprzez:

1) opiniowanie spraw dotycz¹cych So³ectwa,

2) wspó³uczestnictwo w organizowaniu i przeprowadzaniu
przez Radê Gminy konsultacji spo³ecznych.

§26. So³ectwo jest upowa¿nione do decydowania o:

1) wynajmowaniu i wydzier¿awianiu sk³adników mienia ko-
munalnego przekazanego So³ectwu, o ile nie jest to sprzecz-
ne z ich spo³eczno- gospodarczym przeznaczeniem,

2) przeznaczeniu dochodów ze sk³adników mienia przekaza-
nych So³ectwu,

3) konserwacji i remontach sk³adników mienia przeznaczo-
nych do powszechnego u¿ytku oraz u¿ytkowanych bezpo-
�rednio przez organy So³ectwa.

§27. So³ectwo prowadzi gospodarkê finansow¹ w ra-
mach bud¿etu Gminy.

§28. Dochodami So³ectwa mog¹ byæ:

1) wp³ywy z wynajmowania i wydzier¿awiania sk³adników
mienia komunalnego przekazanego So³ectwu,

2) dobrowolne wp³aty osób prawnych i fizycznych.

§29. �rodki finansowe So³ectwa mog¹ byæ przeznaczone
wy³¹cznie na realizacjê zadañ w³asnych Gminy, w tym miêdzy
innymi na:

1) utrzymanie mienia komunalnego przekazanego w zarz¹d
So³ectwu,

2) utrzymanie lokali bêd¹cych we w³adaniu So³ectwa,

3) zaspokajanie miejscowych potrzeb kulturalnych, o�wiato-
wych i sportowych,

4) dzia³alno�æ organów So³ectwa,
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5) utrzymanie porz¹dku, czysto�ci i estetyki na terenie So³ec-
twa.

ROZDZIA£ VI

Zakres i formy nadzoru Rady Gminy
nad dzia³alno�ci¹ organów So³ectwa

§30. Nadzór nad dzia³alno�ci¹ So³ectwa sprawowany jest
w oparciu o kryteria okre�lone prawem, celowo�ci¹, rzetelno-
�ci¹ i gospodarno�ci¹.

§31. 1. Organami nadzoru nad dzia³alno�ci¹ So³ectwa
s¹: komisja rewizyjna Rady Gminy i Wójt, a w sprawach
finansowych - Skarbnik Gminy.

2. Organy okre�lone w ust. 1 wykonuj¹c czynno�ci kon-
trolne w sprawie funkcjonowania So³ectwa maj¹ prawo do:

1) ¿¹dania niezbêdnych informacji i wyja�nieñ,

2) uczestniczenia w posiedzeniach organów So³ectwa.

§32. 1. So³tys jest zobowi¹zany do przed³o¿enia Wójtowi
uchwa³ Zebrania Wiejskiego w ci¹gu 7 dni liczonych od dnia
ich podjêcia.

2. Uchwa³y Zebrania Wiejskiego sprzeczna z prawem jest
niewa¿na.

3. O niewa¿no�ci uchwa³y w ca³o�ci lub w czê�ci orzeka
Wójt.

§33. 1. Uchwa³a Zebrania Wiejskiego, nie odpowiadaj¹-
ca wymogom celowo�ci, lub gospodarno�ci albo rzetelno�ci,
mo¿e byæ uchylona przez Wójta.

2. W przypadkach okre�lonych w ust. 1 Wójt mo¿e wstrzy-
maæ wykonanie uchwa³y Zebrania Wiejskiego i za¿¹daæ po-
nownego rozpatrzenia sprawy stanowi¹cej przedmiot uchwa-
³y wskazuj¹c zaistnia³e uchybienia oraz termin za³atwienia
sprawy.

3. Je¿eli uchwa³a Zebrania Wiejskiego podjêta w wyniku
ponownego rozpatrzenia sprawy nie uwzglêdnia wskazówek
Wójta, mo¿e on wydaæ decyzjê zastêpcz¹.

4. O podjêciu decyzji zastêpczej Wójt powiadamia Radê
Gminy na jej najbli¿szej sesji.

ROZDZIA£ VII

Postanowienia koñcowe

§34. Zmian niniejszego Statutu dokonuje Rada Gminy.

§35. W sprawach spornych postanowienia niniejszego
Statutu interpretuje wi¹¿¹co Wójt.

§36. Statut podlega og³oszeniu w Dzienniku Urzêdowym
Województwa Wielkopolskiego.
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Na podstawie art. 35 i art. 48 ustawy z dnia 8 marca
1990 r. o samorz¹dzie gminnym (Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz.
1591 z pó�. zm.) Rada Gminy w Chodowie uchwala, co
nastêpuje:

§1. Po przeprowadzonych konsultacjach w So³ectwie,
nadaje siê Statut So³ectwu Rdutów w brzmieniu za³¹cznika do
niniejszej uchwa³y.

2167

UCHWA£A Nr XX/118/04 RADY GMINY W CHODOWIE

z dnia 28 kwietnia 2004 r.

w sprawie nadania statutu so³ectwu Rdutów

§2. Wykonanie uchwa³y powierza siê Wójtowi Gminy.

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

Przewodnicz¹cy Rady Gminy
(�) Jan D¹browicz

STATUT SO£ECTWA RDUTÓW

ROZDZIA£ I

Postanowienia ogólne

Ilekroæ w niniejszym Statucie jest mowa o:

1. Gminie - nale¿y przez to rozumieæ Gminê Chodów,

2. Wójcie - nale¿y przez to rozumieæ Wójta Gminy Chodów,

3. Radzie Gminy - nale¿y przez to rozumieæ Radê Gminy
w Chodowie.

4. Organy Gminy - nale¿y przez to rozumieæ Radê Gminy
w Chodowie i Wójta Gminy Chodów,

5. So³ectwie - nale¿y przez to rozumieæ jednostkê pomoc-
nicz¹ Gminy Chodów,

6. Statucie - nale¿y przez to rozumieæ Statut So³ectwa,

7. So³tysie - nale¿y przez to rozumieæ organ wykonawczy
so³ectwa,

8. Radzie So³eckiej � nale¿y przez to rozumieæ organ wspie-
raj¹cy So³tysa,

9. Przewodnicz¹cy Rady So³eckiej � nale¿y przez to rozumieæ
Przewodnicz¹cego Rady So³eckiej,

10. Zebraniu Wiejskim- nale¿y przez to rozumieæ organ uchwa-
³odawczy So³ectwa.

ROZDZIA£ II

Nazwa i obszar So³ectwa

§1. So³ectwo Rdutów jest jednostk¹ pomocnicz¹, której
mieszkañcy wspólnie z innymi so³ectwami tworz¹ wspólnotê
samorz¹dow¹ Gminy Chodów.

§2. 1. W sk³ad so³ectwa wchodz¹ wsie: Rdutów, Rdutów
Nowy, Turzynów - osada, Turzynów - osada PKP.

2. Siedzib¹ so³ectwa jest wie� Rdutów.

3. Obszar so³ectwa okre�lony jest granicami oznaczony-
mi na mapie stanowi¹cej za³¹cznik do niniejszego statutu.

ROZDZIA£ III

Zasady i tryb wyborów organów So³ectwa

§3. Zebranie Wiejskie zwo³uje So³tys:

1. z w³asnej inicjatywy,

2. na ¿¹danie 1/10 ogó³u mieszkañców so³ectwa,

3. na polecenie organów Gminy.

§4. 1. Zebranie Wiejskie wybiera:

1) so³tysa,

2) radê so³eck¹.

2. Wybory So³tysa i Rady So³eckiej przeprowadzone s¹
w terminie i miejscu okre�lonym zarz¹dzeniem Wójta.

3. 1. Zarz¹dzenie Wójta o zwo³aniu Zebrania Wiejskiego
dla wyboru So³tysa podaje siê do wiadomo�ci mieszkañców
So³ectwa co najmniej na 7 dni przed wyznaczonym terminem
i okre�la porz¹dek Zebrania.

2. Termin Zebrania nie mo¿e wypa�æ pó�niej ni¿ w ci¹gu
6 miesiêcy od up³ywu kadencji Rady Gminy.

4. Kadencja So³tysa i Rady So³eckiej odpowiada kadencji
Rady Gminy.

5. So³tys i Rada So³ecka po up³ywie kadencji dzia³aj¹ do
wyboru nowych organów.
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§5. 1. Dla dokonania wa¿nego wyboru So³tysa i Rady
So³eckiej g³osuj¹ tylko uprawnieni mieszkañcy bez wzglêdu
na liczbê osób uczestnicz¹cych w Zebraniu Wiejskim.

2. Prawo do uczestnictwa w Zebraniu maj¹ stali miesz-
kañcy So³ectwa i posiadaj¹cy w dniu Zebrania prawa wybor-
cze do Rady Gminy.

3. Uczestnicy Zebrania podpisuj¹ listê obecno�ci.

§6. 1. Wybory przeprowadza komisja rekrutacyjna wybra-
na spo�ród uprawnionych uczestników Zebrania.

2. Cz³onkiem komisji rekrutacyjnej nie mo¿e byæ osoba
kandyduj¹ca na so³tysa lub cz³onka Rady So³eckiej.

3. Do zadañ komisji rekrutacyjnej nale¿y:

1) przyjêcie zg³oszeñ kandydatów,

2) przeprowadzenie g³osowania,

3) ustalenie wyników wyborów,

4) sporz¹dzenie protoko³u z przebiegu g³osowania.

4. Uprawnienia do g³osowania mieszkañcy So³ectwa g³o-
suj¹ kartami do g³osowania opatrzonych pieczêci¹ So³ectwa.

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

6. Za wybranych uwa¿a siê tych kandydatów którzy otrzy-
mali najwiêksz¹ liczbê wa¿nych g³osów, a za takie uwa¿a siê:

a) w wyborach na So³tysa � je¿eli na karcie do g³osowania
pozostawiono jedno nie skre�lone nazwisko,

b) w wyborach do Rady So³eckiej- je¿eli na karcie do g³oso-
wania liczba nie skre�lonych nazwisk jest równa lub
mniejsza od ustalonej liczby cz³onków Rady So³eckiej.

7. W przypadku gdy kandydaci otrzymali równ¹ liczbê
g³osów przeprowadza siê ponowne g³osowanie w którym
bior¹ udzia³ dwaj kandydaci z najwiêksz¹ liczb¹ g³osów.

8. Protokó³ z wyborów podpisuj¹ cz³onkowie komisji
i przewodnicz¹cy zebrania.

§7. 1. So³tys jest wybierany spo�ród nieograniczonej licz-
by kandydatów w g³osowaniu tajnym i bezpo�rednim.

2. Cz³onkowie Rady So³eckiej wybierani s¹ spo�ród nie-
ograniczonej liczby kandydatów w g³osowaniu tajnym i bez-
po�rednim.

3. W pierwszej kolejno�ci s¹ przeprowadzane wybory
So³tysa a nastêpnie wybory Rady So³eckiej.

§8. 1. So³tys jak i poszczególni cz³onkowie Rady So³eckiej
mog¹ byæ odwo³ani przez Zebranie Wiejskie w przypadku:

1) nie wype³niaj¹ obowi¹zków statutowych,

2) naruszaj¹ postanowienia Statutu i uchwa³y Zebrania Wiej-
skiego,

3) dopu�cili siê czynów dyskwalifikuj¹cych ich w opinii �ro-
dowiska.

2. Wniosek o odwo³anie organów So³ectwa podpisany
przez co najmniej 1/ 10 mieszkañców uprawnionych do g³o-

sowania kierowany jest do Wójta, który ustala termin
i miejsce Zebrania.

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

4. Wójt ustala termin i miejsce Zebrania w przypadku
ust¹pienia So³tysa lub cz³onka Rady So³eckiej.

§9. Uchwa³ê o odwo³aniu So³tysa, Rady So³eckiej lub jej
poszczególnych cz³onków podejmuje siê w g³osowaniu taj-
nym, a dla jej wa¿no�ci wymagana jest bezwzglêdna wiêk-
szo�æ wa¿nych g³osów.

§10. 1. Odwo³anie organów So³ectwa o których mowa
w Par. 9 jest wa¿ne je¿eli w Zebraniu Wiejskim wziê³o udzia³
co najmniej 30% uprawnionych do g³osowania.

2. W g³osowaniu w sprawie odwo³ania organów So³ec-
twa stosuje siê postanowienia statutu dotycz¹ce komisji
skrutacyjnej.

§11. W przypadku odwo³ania So³tysa, Rady So³eckiej lub
jej cz³onka Zebranie Wiejskie dokonuje wyborów uzupe³nia-
j¹cych na tym samym zebraniu.

§12. 1. Zebranie Wiejskie zwo³ywane jest w miarê po-
trzeb.

2. Miejsce i czas Zebrania Wiejskiego podaje So³tys do
publicznej wiadomo�ci w sposób zwyczajowo przyjêty co
najmniej na 7 dni przed wyznaczonym terminem jego rozpo-
czêcia.

§13. 1. Przewodnicz¹cym Zebrania Wiejskiego jest So³-
tys, ale mo¿e byæ wybrany spo�ród uprawnionych uczestni-
ków inny przewodnicz¹cy.

2. Porz¹dek obrad ustala Zebranie Wiejskie na podstawie
propozycji przed³o¿onej przez So³tysa.

3. Z przebiegu Zebrania Wiejskiego protokó³ sporz¹dza
osoba wyznaczona przez So³tysa.

§14. 1. Uchwa³y podejmowane s¹ zwyk³¹ wiêkszo�ci¹
g³osów, a w przypadku równej liczby g³osów rozstrzyga g³os
przewodnicz¹cego Zebrania Wiejskiego, chyba ¿e, inne prze-
pisy lub niniejszy Statut stanowi¹ inaczej.

2. G³osowanie odbywa siê w sposób jawny, chyba ¿e
statut stanowi inaczej lub Zebranie Wiejskie postanowi prze-
prowadziæ g³osowanie tajne nad konkretn¹ spraw¹.

ROZDZIA£ IV

§15. 1. Organami So³ectwa s¹:

1) Zebranie Wiejskie � organ uchwa³odawczy,

2) So³tys � organ wykonawczy.

2. Rada So³ecka wspomagaj¹ca dzia³alno�æ So³tysa.

3. Obs³ugê techniczno-biurow¹ organów So³ectwa za-
pewnia Wójt.

§16. Do wy³¹cznych kompetencji Zebrania Wiejskiego
nale¿y:
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1. wybór So³tysa i Rady So³eckiej oraz ich odwo³ywanie,

2. okre�lenie zasad korzystania z mienia so³eckiego,

3. okre�lenie przeznaczenia innych sk³adników mienia komu-
nalnego przekazywanych So³ectwu oraz dochodów uzy-
skanych z tego �ród³a w ramach uprawnieñ przyznanych
So³ectwu przez Radê Gminy,

4. okre�lenie przeznaczenia w³asnych �rodków finansowych
So³ectwa,

5. wyra¿anie stanowiska So³ectwa w sprawach okre�lonych
przepisami prawa lub gdy o zajêcie stanowiska przez
So³ectwo wyst¹pi organ Gminy,

6. wykonywanie zadañ wynikaj¹cych z ustaw.

§17. Podstawowym celem utworzenia So³ectwa jest za-
pewnienie jego mieszkañcom udzia³u w okre�laniu i realizacji
zadañ Gminy.

§18. Dla realizacji wspólnych przedsiêwziêæ So³ectwo
mo¿e nawi¹zaæ wspó³pracê z s¹siednimi so³ectwami oraz
zawieraæ porozumienia okre�laj¹ce zakres i sposób wykona-
nia wspólnych zadañ.

§19. Bie¿¹cymi sprawami So³ectwa zarz¹dza So³tys przy
pomocy Rady So³eckiej.

§20. W sprawach pilnych dotycz¹cych So³ectwa decyzje
podejmuje Rada So³ecka wraz z So³tysem, jednak na najbli¿-
szym Zebraniu Wiejskim w danej sprawie winna byæ podjêta
uchwa³a.

§21. Do zadañ So³tysa nale¿y w szczególno�ci:

1) zwo³ywanie zebrañ Wiejskich,

2) zwo³ywanie posiedzeñ Rady So³eckiej,

3) dzia³anie stosownie do wskazañ Zebrania Wiejskiego
i organów Gminy,

4) reprezentowanie mieszkañców So³ectwa na zewn¹trz
i wobec organów Gminy,

5) uczestniczenie w sesjach Rady Gminy,

6) uczestniczenie w naradach So³tysów zwo³ywanych przez
Wójta,

7) wykonywanie powierzonych mu przepisami prawa zadañ
z zakresu administracji publicznej.

Na Zebraniu Wiejskim So³tys przedstawia informacje
o dzia³alno�ci swojej i Rady So³eckiej.

§22. So³tys bierze udzia³ w sesjach Rady Gminy, na
których mo¿e zg³aszaæ wnioski i zapytania w imieniu miesz-
kañców So³ectwa.

§23. 1. Przy wykonywaniu swoich zadañ So³tys trwale
wspó³dzia³a z Rad¹ So³eck¹.

2. Rada So³ecka sk³ada siê z 3 - 5 osób. Liczbê cz³onków
okre�la Zebranie Wiejskie odrêbn¹ uchwa³¹.

3. Radzie So³eckiej przewodniczy So³tys.

4. Rada So³ecka ma charakter opiniodawczy i doradczy,
wspomaga tak¿e dzia³ania So³tysa.

5. Posiedzenia Rady So³eckiej odbywaj¹ siê w zale¿no�ci
od potrzeb.

6. Zadania Rady So³eckiej:

a) opracowuje i przedk³ada zebraniu wiejskiemu projekty
uchwa³ w sprawach bêd¹cych przedmiotem obrad Zebra-
nia,

b) przygotowuje wspólnie z so³tysem projekt porz¹dku
Zebrania Wiejskiego,

c) organizuje wykonanie uchwa³ zebrania wiejskiego oraz
kontroluje ich realizacjê,

d) inicjuje udzia³ spo³eczeñstwa w rozwi¹zywaniu proble-
mów so³ectwa.

ROZDZIA£ V

Zakres zadañ przekazywanych So³ectwu
przez Gminê oraz sposób ich realizacji

§24. So³ectwo zarz¹dza i korzysta z mienia komunalnego
przekazywanego przez Gminê i rozporz¹dza dochodami z tego
�ród³a w zakresie ustalonym uchwa³¹ Rady Gminy.

§25. Mieszkañcy realizuj¹ zadania Gminy poprzez:

1) opiniowanie spraw dotycz¹cych So³ectwa,

2) wspó³uczestnictwo w organizowaniu i przeprowadzaniu
przez Radê Gminy konsultacji spo³ecznych.

§26. So³ectwo jest upowa¿nione do decydowania o:

1) wynajmowaniu i wydzier¿awianiu sk³adników mienia ko-
munalnego przekazanego So³ectwu, o ile nie jest to sprzecz-
ne z ich spo³eczno- gospodarczym przeznaczeniem,

2) przeznaczeniu dochodów ze sk³adników mienia przekaza-
nych So³ectwu,

3) konserwacji i remontach sk³adników mienia przeznaczo-
nych do powszechnego u¿ytku oraz u¿ytkowanych bezpo-
�rednio przez organy So³ectwa.

§27. So³ectwo prowadzi gospodarkê finansow¹ w ra-
mach bud¿etu Gminy.

§28. Dochodami So³ectwa mog¹ byæ:

1) wp³ywy z wynajmowania i wydzier¿awiania sk³adników
mienia komunalnego przekazanego So³ectwu,

2) dobrowolne wp³aty osób prawnych i fizycznych.

§29. �rodki finansowe So³ectwa mog¹ byæ przeznaczone
wy³¹cznie na realizacjê zadañ w³asnych Gminy, w tym miêdzy
innymi na:

1) utrzymanie mienia komunalnego przekazanego w zarz¹d
So³ectwu,

2) utrzymanie lokali bêd¹cych we w³adaniu So³ectwa,

3) zaspokajanie miejscowych potrzeb kulturalnych, o�wiato-
wych i sportowych,

4) dzia³alno�æ organów So³ectwa,
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5) utrzymanie porz¹dku, czysto�ci i estetyki na terenie So³ec-
twa.

ROZDZIA£ VI

Zakres i formy nadzoru Rady Gminy
nad dzia³alno�ci¹ organów So³ectwa

§30. Nadzór nad dzia³alno�ci¹ So³ectwa sprawowany jest
w oparciu o kryteria okre�lone prawem, celowo�ci¹, rzetelno-
�ci¹ i gospodarno�ci¹.

§31. 1. Organami nadzoru nad dzia³alno�ci¹ So³ectwa
s¹: komisja rewizyjna Rady Gminy i Wójt, a w sprawach
finansowych - Skarbnik Gminy.

2. Organy okre�lone w ust. 1 wykonuj¹c czynno�ci kon-
trolne w sprawie funkcjonowania So³ectwa maj¹ prawo do:

1) ¿¹dania niezbêdnych informacji i wyja�nieñ,

2) uczestniczenia w posiedzeniach organów So³ectwa.

§32. 1. So³tys jest zobowi¹zany do przed³o¿enia Wójtowi
uchwa³ Zebrania Wiejskiego w ci¹gu 7 dni liczonych od dnia
ich podjêcia.

2. Uchwa³y Zebrania Wiejskiego sprzeczna z prawem jest
niewa¿na.

3. O niewa¿no�ci uchwa³y w ca³o�ci lub w czê�ci orzeka
Wójt.

§33. 1. Uchwa³a Zebrania Wiejskiego, nie odpowiadaj¹-
ca wymogom celowo�ci, lub gospodarno�ci albo rzetelno�ci,
mo¿e byæ uchylona przez Wójta.

2. W przypadkach okre�lonych w ust. 1 Wójt mo¿e wstrzy-
maæ wykonanie uchwa³y Zebrania Wiejskiego i za¿¹daæ po-
nownego rozpatrzenia sprawy stanowi¹cej przedmiot uchwa-
³y wskazuj¹c zaistnia³e uchybienia oraz termin za³atwienia
sprawy.

3. Je¿eli uchwa³a Zebrania Wiejskiego podjêta w wyniku
ponownego rozpatrzenia sprawy nie uwzglêdnia wskazówek
Wójta, mo¿e on wydaæ decyzjê zastêpcz¹.

4. O podjêciu decyzji zastêpczej Wójt powiadamia Radê
Gminy na jej najbli¿szej sesji.

ROZDZIA£ VII

Postanowienia koñcowe

§34. Zmian niniejszego Statutu dokonuje Rada Gminy.

§35. W sprawach spornych postanowienia niniejszego
Statutu interpretuje wi¹¿¹co Wójt.

§36. Statut podlega og³oszeniu w Dzienniku Urzêdowym
Województwa Wielkopolskiego.

Poz. 2167



— 10766 —
Dziennik Urzêdowy
Województwa Wielkopolskiego Nr 109 Poz. 2167



— 10767 —
Dziennik Urzêdowy
Województwa Wielkopolskiego Nr 109 Poz. 2167



— 10768 —
Dziennik Urzêdowy
Województwa Wielkopolskiego Nr 109

Na podstawie art. 35 i art. 48 ustawy z dnia 8 marca
1990 r. o samorz¹dzie gminnym (Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz.
1591 z pó�. zm.) Rada Gminy w Chodowie uchwala, co
nastêpuje:

§1. Po przeprowadzonych konsultacjach w So³ectwie,
nadaje siê Statut So³ectwu Szo³ajdy w brzmieniu za³¹cznika
do niniejszej uchwa³y.

2168

UCHWA£A Nr XX/119/04 RADY GMINY W CHODOWIE

z dnia 28 kwietnia 2004 r.

w sprawie nadania statutu so³ectwu Szo³ajdy

§2. Wykonanie uchwa³y powierza siê Wójtowi Gminy.

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

Przewodnicz¹cy Rady Gminy
(�) Jan D¹browicz

STATUT SO£ECTWA SZO£AJDY

ROZDZIA£ I

Postanowienia ogólne

Ilekroæ w niniejszym Statucie jest mowa o:

1. Gminie - nale¿y przez to rozumieæ Gminê Chodów,

2. Wójcie - nale¿y przez to rozumieæ Wójta Gminy Chodów,

3. Radzie Gminy - nale¿y przez to rozumieæ Radê Gminy
w Chodowie.

4. Organy Gminy - nale¿y przez to rozumieæ Radê Gminy
w Chodowie i Wójta Gminy Chodów,

5. So³ectwie - nale¿y przez to rozumieæ jednostkê pomoc-
nicz¹ Gminy Chodów,

6. Statucie - nale¿y przez to rozumieæ Statut So³ectwa,

7. So³tysie - nale¿y przez to rozumieæ organ wykonawczy
so³ectwa,

8. Radzie So³eckiej � nale¿y przez to rozumieæ organ wspie-
raj¹cy So³tysa,

9. Przewodnicz¹cy Rady So³eckiej � nale¿y przez to rozumieæ
Przewodnicz¹cego Rady So³eckiej,

10. Zebraniu Wiejskim- nale¿y przez to rozumieæ organ uchwa-
³odawczy So³ectwa.

ROZDZIA£ II

Nazwa i obszar So³ectwa

§1. So³ectwo Szo³ajdy jest jednostk¹ pomocnicz¹, której
mieszkañcy wspólnie z innymi so³ectwami tworz¹ wspólnotê
samorz¹dow¹ Gminy Chodów.

§2. 1. W sk³ad so³ectwa wchodz¹ wsie: Szo³ajdy, Szo³ajd-
ki.

2. Siedzib¹ so³ectwa jest wie� Szo³ajdy.

3. Obszar so³ectwa okre�lony jest granicami oznaczony-
mi na mapie stanowi¹cej za³¹cznik do niniejszego statutu.

ROZDZIA£ III

Zasady i tryb wyborów organów So³ectwa

§3. Zebranie Wiejskie zwo³uje So³tys:

1. z w³asnej inicjatywy,

2. na ¿¹danie 1/10 ogó³u mieszkañców so³ectwa,

3. na polecenie organów Gminy.

§4. 1. Zebranie Wiejskie wybiera:

1) so³tysa,

2) radê so³eck¹.

2. Wybory So³tysa i Rady So³eckiej przeprowadzone s¹
w terminie i miejscu okre�lonym zarz¹dzeniem Wójta.

3. 1. Zarz¹dzenie Wójta o zwo³aniu Zebrania Wiejskiego
dla wyboru So³tysa podaje siê do wiadomo�ci mieszkañców
So³ectwa co najmniej na 7 dni przed wyznaczonym terminem
i okre�la porz¹dek Zebrania.

2. Termin Zebrania nie mo¿e wypa�æ pó�niej ni¿ w ci¹gu
6 miesiêcy od up³ywu kadencji Rady Gminy.

4. Kadencja So³tysa i Rady So³eckiej odpowiada kadencji
Rady Gminy.

5. So³tys i Rada So³ecka po up³ywie kadencji dzia³aj¹ do
wyboru nowych organów.
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§5. 1. Dla dokonania wa¿nego wyboru So³tysa i Rady
So³eckiej g³osuj¹ tylko uprawnieni mieszkañcy bez wzglêdu
na liczbê osób uczestnicz¹cych w Zebraniu Wiejskim.

2. Prawo do uczestnictwa w Zebraniu maj¹ stali miesz-
kañcy So³ectwa i posiadaj¹cy w dniu Zebrania prawa wybor-
cze do Rady Gminy.

3. Uczestnicy Zebrania podpisuj¹ listê obecno�ci.

§6. 1. Wybory przeprowadza komisja rekrutacyjna wybra-
na spo�ród uprawnionych uczestników Zebrania.

2. Cz³onkiem komisji rekrutacyjnej nie mo¿e byæ osoba
kandyduj¹ca na so³tysa lub cz³onka Rady So³eckiej.

3. Do zadañ komisji rekrutacyjnej nale¿y:

1) przyjêcie zg³oszeñ kandydatów,

2) przeprowadzenie g³osowania,

3) ustalenie wyników wyborów,

4) sporz¹dzenie protoko³u z przebiegu g³osowania.

4. Uprawnienia do g³osowania mieszkañcy So³ectwa g³o-
suj¹ kartami do g³osowania opatrzonych pieczêci¹ So³ectwa.

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

6. Za wybranych uwa¿a siê tych kandydatów którzy otrzy-
mali najwiêksz¹ liczbê wa¿nych g³osów, a za takie uwa¿a siê:

a) w wyborach na So³tysa � je¿eli na karcie do g³osowania
pozostawiono jedno nie skre�lone nazwisko,

b) w wyborach do Rady So³eckiej- je¿eli na karcie do g³oso-
wania liczba nie skre�lonych nazwisk jest równa lub
mniejsza od ustalonej liczby cz³onków Rady So³eckiej.

7. W przypadku gdy kandydaci otrzymali równ¹ liczbê
g³osów przeprowadza siê ponowne g³osowanie w którym
bior¹ udzia³ dwaj kandydaci z najwiêksz¹ liczb¹ g³osów.

8. Protokó³ z wyborów podpisuj¹ cz³onkowie komisji
i przewodnicz¹cy zebrania.

§7. 1. So³tys jest wybierany spo�ród nieograniczonej licz-
by kandydatów w g³osowaniu tajnym i bezpo�rednim.

2. Cz³onkowie Rady So³eckiej wybierani s¹ spo�ród nie-
ograniczonej liczby kandydatów w g³osowaniu tajnym i bez-
po�rednim.

3. W pierwszej kolejno�ci s¹ przeprowadzane wybory
So³tysa a nastêpnie wybory Rady So³eckiej.

§8. 1. So³tys jak i poszczególni cz³onkowie Rady So³eckiej
mog¹ byæ odwo³ani przez Zebranie Wiejskie w przypadku:

1) nie wype³niaj¹ obowi¹zków statutowych,

2) naruszaj¹ postanowienia Statutu i uchwa³y Zebrania Wiej-
skiego,

3) dopu�cili siê czynów dyskwalifikuj¹cych ich w opinii �ro-
dowiska.

2. Wniosek o odwo³anie organów So³ectwa podpisany
przez co najmniej 1/ 10 mieszkañców uprawnionych do g³o-

sowania kierowany jest do Wójta, który ustala termin
i miejsce Zebrania.

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

4. Wójt ustala termin i miejsce Zebrania w przypadku
ust¹pienia So³tysa lub cz³onka Rady So³eckiej.

§9. Uchwa³ê o odwo³aniu So³tysa, Rady So³eckiej lub jej
poszczególnych cz³onków podejmuje siê w g³osowaniu taj-
nym, a dla jej wa¿no�ci wymagana jest bezwzglêdna wiêk-
szo�æ wa¿nych g³osów.

§10. 1. Odwo³anie organów So³ectwa o których mowa
w Par. 9 jest wa¿ne je¿eli w Zebraniu Wiejskim wziê³o udzia³
co najmniej 30% uprawnionych do g³osowania.

2. W g³osowaniu w sprawie odwo³ania organów So³ec-
twa stosuje siê postanowienia statutu dotycz¹ce komisji
skrutacyjnej.

§11. W przypadku odwo³ania So³tysa, Rady So³eckiej lub
jej cz³onka Zebranie Wiejskie dokonuje wyborów uzupe³nia-
j¹cych na tym samym zebraniu.

§12. 1. Zebranie Wiejskie zwo³ywane jest w miarê po-
trzeb.

2. Miejsce i czas Zebrania Wiejskiego podaje So³tys do
publicznej wiadomo�ci w sposób zwyczajowo przyjêty co
najmniej na 7 dni przed wyznaczonym terminem jego rozpo-
czêcia.

§13. 1. Przewodnicz¹cym Zebrania Wiejskiego jest So³-
tys, ale mo¿e byæ wybrany spo�ród uprawnionych uczestni-
ków inny przewodnicz¹cy.

2. Porz¹dek obrad ustala Zebranie Wiejskie na podstawie
propozycji przed³o¿onej przez So³tysa.

3. Z przebiegu Zebrania Wiejskiego protokó³ sporz¹dza
osoba wyznaczona przez So³tysa.

§14. 1. Uchwa³y podejmowane s¹ zwyk³¹ wiêkszo�ci¹
g³osów, a w przypadku równej liczby g³osów rozstrzyga g³os
przewodnicz¹cego Zebrania Wiejskiego, chyba ¿e, inne prze-
pisy lub niniejszy Statut stanowi¹ inaczej.

2. G³osowanie odbywa siê w sposób jawny, chyba ¿e
statut stanowi inaczej lub Zebranie Wiejskie postanowi prze-
prowadziæ g³osowanie tajne nad konkretn¹ spraw¹.

ROZDZIA£ IV

§15. 1. Organami So³ectwa s¹:

1) Zebranie Wiejskie � organ uchwa³odawczy,

2) So³tys � organ wykonawczy.

2. Rada So³ecka wspomagaj¹ca dzia³alno�æ So³tysa.

3. Obs³ugê techniczno-biurow¹ organów So³ectwa za-
pewnia Wójt.

§16. Do wy³¹cznych kompetencji Zebrania Wiejskiego
nale¿y:
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1. wybór So³tysa i Rady So³eckiej oraz ich odwo³ywanie,

2. okre�lenie zasad korzystania z mienia so³eckiego,

3. okre�lenie przeznaczenia innych sk³adników mienia komu-
nalnego przekazywanych So³ectwu oraz dochodów uzy-
skanych z tego �ród³a w ramach uprawnieñ przyznanych
So³ectwu przez Radê Gminy,

4. okre�lenie przeznaczenia w³asnych �rodków finansowych
So³ectwa,

5. wyra¿anie stanowiska So³ectwa w sprawach okre�lonych
przepisami prawa lub gdy o zajêcie stanowiska przez
So³ectwo wyst¹pi organ Gminy,

6. wykonywanie zadañ wynikaj¹cych z ustaw.

§17. Podstawowym celem utworzenia So³ectwa jest za-
pewnienie jego mieszkañcom udzia³u w okre�laniu i realizacji
zadañ Gminy.

§18. Dla realizacji wspólnych przedsiêwziêæ So³ectwo
mo¿e nawi¹zaæ wspó³pracê z s¹siednimi so³ectwami oraz
zawieraæ porozumienia okre�laj¹ce zakres i sposób wykona-
nia wspólnych zadañ.

§19. Bie¿¹cymi sprawami So³ectwa zarz¹dza So³tys przy
pomocy Rady So³eckiej.

§20. W sprawach pilnych dotycz¹cych So³ectwa decyzje
podejmuje Rada So³ecka wraz z So³tysem, jednak na najbli¿-
szym Zebraniu Wiejskim w danej sprawie winna byæ podjêta
uchwa³a.

§21. Do zadañ So³tysa nale¿y w szczególno�ci:

1) zwo³ywanie zebrañ Wiejskich,

2) zwo³ywanie posiedzeñ Rady So³eckiej,

3) dzia³anie stosownie do wskazañ Zebrania Wiejskiego
i organów Gminy,

4) reprezentowanie mieszkañców So³ectwa na zewn¹trz
i wobec organów Gminy,

5) uczestniczenie w sesjach Rady Gminy,

6) uczestniczenie w naradach So³tysów zwo³ywanych przez
Wójta,

7) wykonywanie powierzonych mu przepisami prawa zadañ
z zakresu administracji publicznej.

Na Zebraniu Wiejskim So³tys przedstawia informacje
o dzia³alno�ci swojej i Rady So³eckiej.

§22. So³tys bierze udzia³ w sesjach Rady Gminy, na
których mo¿e zg³aszaæ wnioski i zapytania w imieniu miesz-
kañców So³ectwa.

§23. 1. Przy wykonywaniu swoich zadañ So³tys trwale
wspó³dzia³a z Rad¹ So³eck¹.

2. Rada So³ecka sk³ada siê z 3 - 5 osób. Liczbê cz³onków
okre�la Zebranie Wiejskie odrêbn¹ uchwa³¹.

3. Radzie So³eckiej przewodniczy So³tys.

4. Rada So³ecka ma charakter opiniodawczy i doradczy,
wspomaga tak¿e dzia³ania So³tysa.

5. Posiedzenia Rady So³eckiej odbywaj¹ siê w zale¿no�ci
od potrzeb.

6. Zadania Rady So³eckiej:

a) opracowuje i przedk³ada zebraniu wiejskiemu projekty
uchwa³ w sprawach bêd¹cych przedmiotem obrad Zebra-
nia,

b) przygotowuje wspólnie z so³tysem projekt porz¹dku
Zebrania Wiejskiego,

c) organizuje wykonanie uchwa³ zebrania wiejskiego oraz
kontroluje ich realizacjê,

d) inicjuje udzia³ spo³eczeñstwa w rozwi¹zywaniu proble-
mów so³ectwa.

ROZDZIA£ V

Zakres zadañ przekazywanych So³ectwu
przez Gminê oraz sposób ich realizacji

§24. So³ectwo zarz¹dza i korzysta z mienia komunalnego
przekazywanego przez Gminê i rozporz¹dza dochodami z tego
�ród³a w zakresie ustalonym uchwa³¹ Rady Gminy.

§25. Mieszkañcy realizuj¹ zadania Gminy poprzez:

1) opiniowanie spraw dotycz¹cych So³ectwa,

2) wspó³uczestnictwo w organizowaniu i przeprowadzaniu
przez Radê Gminy konsultacji spo³ecznych.

§26. So³ectwo jest upowa¿nione do decydowania o:

1) wynajmowaniu i wydzier¿awianiu sk³adników mienia ko-
munalnego przekazanego So³ectwu, o ile nie jest to sprzecz-
ne z ich spo³eczno- gospodarczym przeznaczeniem,

2) przeznaczeniu dochodów ze sk³adników mienia przekaza-
nych So³ectwu,

3) konserwacji i remontach sk³adników mienia przeznaczo-
nych do powszechnego u¿ytku oraz u¿ytkowanych bezpo-
�rednio przez organy So³ectwa.

§27. So³ectwo prowadzi gospodarkê finansow¹ w ra-
mach bud¿etu Gminy.

§28. Dochodami So³ectwa mog¹ byæ:

1) wp³ywy z wynajmowania i wydzier¿awiania sk³adników
mienia komunalnego przekazanego So³ectwu,

2) dobrowolne wp³aty osób prawnych i fizycznych.

§29. �rodki finansowe So³ectwa mog¹ byæ przeznaczone
wy³¹cznie na realizacjê zadañ w³asnych Gminy, w tym miêdzy
innymi na:

1) utrzymanie mienia komunalnego przekazanego w zarz¹d
So³ectwu,

2) utrzymanie lokali bêd¹cych we w³adaniu So³ectwa,

3) zaspokajanie miejscowych potrzeb kulturalnych, o�wiato-
wych i sportowych,

4) dzia³alno�æ organów So³ectwa,
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5) utrzymanie porz¹dku, czysto�ci i estetyki na terenie So³ec-
twa.

ROZDZIA£ VI

Zakres i formy nadzoru Rady Gminy
nad dzia³alno�ci¹ organów So³ectwa

§30. Nadzór nad dzia³alno�ci¹ So³ectwa sprawowany jest
w oparciu o kryteria okre�lone prawem, celowo�ci¹, rzetelno-
�ci¹ i gospodarno�ci¹.

§31. 1. Organami nadzoru nad dzia³alno�ci¹ So³ectwa
s¹: komisja rewizyjna Rady Gminy i Wójt, a w sprawach
finansowych - Skarbnik Gminy.

2. Organy okre�lone w ust. 1 wykonuj¹c czynno�ci kon-
trolne w sprawie funkcjonowania So³ectwa maj¹ prawo do:

1) ¿¹dania niezbêdnych informacji i wyja�nieñ,

2) uczestniczenia w posiedzeniach organów So³ectwa.

§32. 1. So³tys jest zobowi¹zany do przed³o¿enia Wójtowi
uchwa³ Zebrania Wiejskiego w ci¹gu 7 dni liczonych od dnia
ich podjêcia.

2. Uchwa³y Zebrania Wiejskiego sprzeczna z prawem jest
niewa¿na.

3. O niewa¿no�ci uchwa³y w ca³o�ci lub w czê�ci orzeka
Wójt.

§33. 1. Uchwa³a Zebrania Wiejskiego, nie odpowiadaj¹-
ca wymogom celowo�ci, lub gospodarno�ci albo rzetelno�ci,
mo¿e byæ uchylona przez Wójta.

2. W przypadkach okre�lonych w ust. 1 Wójt mo¿e wstrzy-
maæ wykonanie uchwa³y Zebrania Wiejskiego i za¿¹daæ po-
nownego rozpatrzenia sprawy stanowi¹cej przedmiot uchwa-
³y wskazuj¹c zaistnia³e uchybienia oraz termin za³atwienia
sprawy.

3. Je¿eli uchwa³a Zebrania Wiejskiego podjêta w wyniku
ponownego rozpatrzenia sprawy nie uwzglêdnia wskazówek
Wójta, mo¿e on wydaæ decyzjê zastêpcz¹.

4. O podjêciu decyzji zastêpczej Wójt powiadamia Radê
Gminy na jej najbli¿szej sesji.

ROZDZIA£ VII

Postanowienia koñcowe

§34. Zmian niniejszego Statutu dokonuje Rada Gminy.

§35. W sprawach spornych postanowienia niniejszego
Statutu interpretuje wi¹¿¹co Wójt.

§36. Statut podlega og³oszeniu w Dzienniku Urzêdowym
Województwa Wielkopolskiego.
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Na podstawie art. 35 i art. 48 ustawy z dnia 8 marca
1990 r. o samorz¹dzie gminnym (Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz.
1591 z pó�. zm.) Rada Gminy w Chodowie uchwala, co
nastêpuje:

§1. Po przeprowadzonych konsultacjach w So³ectwie,
nadaje siê Statut So³ectwu Stanis³awów w brzmieniu za³¹cz-
nika do niniejszej uchwa³y.

2169

UCHWA£A Nr XX/120/04 RADY GMINY W CHODOWIE

z dnia 28 kwietnia 2004 r.

w sprawie nadania statutu so³ectwu Stanis³awów

§2. Wykonanie uchwa³y powierza siê Wójtowi Gminy.

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

Przewodnicz¹cy Rady Gminy
(�) Jan D¹browicz

STATUT SO£ECTWA STANIS£AWÓW

ROZDZIA£ I

Postanowienia ogólne

Ilekroæ w niniejszym Statucie jest mowa o:

1. Gminie - nale¿y przez to rozumieæ Gminê Chodów,

2. Wójcie - nale¿y przez to rozumieæ Wójta Gminy Chodów,

3. Radzie Gminy - nale¿y przez to rozumieæ Radê Gminy
w Chodowie.

4. Organy Gminy - nale¿y przez to rozumieæ Radê Gminy
w Chodowie i Wójta Gminy Chodów,

5. So³ectwie - nale¿y przez to rozumieæ jednostkê pomoc-
nicz¹ Gminy Chodów,

6. Statucie - nale¿y przez to rozumieæ Statut So³ectwa,

7. So³tysie - nale¿y przez to rozumieæ organ wykonawczy
so³ectwa,

8. Radzie So³eckiej � nale¿y przez to rozumieæ organ wspie-
raj¹cy So³tysa,

9. Przewodnicz¹cy Rady So³eckiej � nale¿y przez to rozumieæ
Przewodnicz¹cego Rady So³eckiej,

10. Zebraniu Wiejskim- nale¿y przez to rozumieæ organ uchwa-
³odawczy So³ectwa.

ROZDZIA£ II

Nazwa i obszar So³ectwa

§1. So³ectwo Stanis³awów jest jednostk¹ pomocnicz¹,
której mieszkañcy wspólnie z innymi so³ectwami tworz¹
wspólnotê samorz¹dow¹ Gminy Chodów.

§2. 1. W sk³ad so³ectwa wchodz¹ wsie: Stanis³awów,
Wewierz, Koserz Nowy.

2. Siedzib¹ so³ectwa jest wie� Stanis³awów.

3. Obszar so³ectwa okre�lony jest granicami oznaczony-
mi na mapie stanowi¹cej za³¹cznik do niniejszego statutu.

ROZDZIA£ III

Zasady i tryb wyborów organów So³ectwa

§3. Zebranie Wiejskie zwo³uje So³tys:

1. z w³asnej inicjatywy,

2. na ¿¹danie 1/10 ogó³u mieszkañców so³ectwa,

3. na polecenie organów Gminy.

§4. 1. Zebranie Wiejskie wybiera:

1) so³tysa,

2) radê so³eck¹.

2. Wybory So³tysa i Rady So³eckiej przeprowadzone s¹
w terminie i miejscu okre�lonym zarz¹dzeniem Wójta.

3. 1. Zarz¹dzenie Wójta o zwo³aniu Zebrania Wiejskiego
dla wyboru So³tysa podaje siê do wiadomo�ci mieszkañców
So³ectwa co najmniej na 7 dni przed wyznaczonym terminem
i okre�la porz¹dek Zebrania.

2. Termin Zebrania nie mo¿e wypa�æ pó�niej ni¿ w ci¹gu
6 miesiêcy od up³ywu kadencji Rady Gminy.

4. Kadencja So³tysa i Rady So³eckiej odpowiada kadencji
Rady Gminy.

5. So³tys i Rada So³ecka po up³ywie kadencji dzia³aj¹ do
wyboru nowych organów.
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§5. 1. Dla dokonania wa¿nego wyboru So³tysa i Rady
So³eckiej g³osuj¹ tylko uprawnieni mieszkañcy bez wzglêdu
na liczbê osób uczestnicz¹cych w Zebraniu Wiejskim.

2. Prawo do uczestnictwa w Zebraniu maj¹ stali miesz-
kañcy So³ectwa i posiadaj¹cy w dniu Zebrania prawa wybor-
cze do Rady Gminy.

3. Uczestnicy Zebrania podpisuj¹ listê obecno�ci.

§6. 1. Wybory przeprowadza komisja rekrutacyjna wybra-
na spo�ród uprawnionych uczestników Zebrania.

2. Cz³onkiem komisji rekrutacyjnej nie mo¿e byæ osoba
kandyduj¹ca na so³tysa lub cz³onka Rady So³eckiej.

3. Do zadañ komisji rekrutacyjnej nale¿y:

1) przyjêcie zg³oszeñ kandydatów,

2) przeprowadzenie g³osowania,

3) ustalenie wyników wyborów,

4) sporz¹dzenie protoko³u z przebiegu g³osowania.

4. Uprawnienia do g³osowania mieszkañcy So³ectwa g³o-
suj¹ kartami do g³osowania opatrzonych pieczêci¹ So³ectwa.

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

6. Za wybranych uwa¿a siê tych kandydatów którzy otrzy-
mali najwiêksz¹ liczbê wa¿nych g³osów, a za takie uwa¿a siê:

a) w wyborach na So³tysa � je¿eli na karcie do g³osowania
pozostawiono jedno nie skre�lone nazwisko,

b) w wyborach do Rady So³eckiej- je¿eli na karcie do g³oso-
wania liczba nie skre�lonych nazwisk jest równa lub
mniejsza od ustalonej liczby cz³onków Rady So³eckiej.

7. W przypadku gdy kandydaci otrzymali równ¹ liczbê
g³osów przeprowadza siê ponowne g³osowanie w którym
bior¹ udzia³ dwaj kandydaci z najwiêksz¹ liczb¹ g³osów.

8. Protokó³ z wyborów podpisuj¹ cz³onkowie komisji
i przewodnicz¹cy zebrania.

§7. 1. So³tys jest wybierany spo�ród nieograniczonej licz-
by kandydatów w g³osowaniu tajnym i bezpo�rednim.

2. Cz³onkowie Rady So³eckiej wybierani s¹ spo�ród nie-
ograniczonej liczby kandydatów w g³osowaniu tajnym i bez-
po�rednim.

3. W pierwszej kolejno�ci s¹ przeprowadzane wybory
So³tysa a nastêpnie wybory Rady So³eckiej.

§8. 1. So³tys jak i poszczególni cz³onkowie Rady So³eckiej
mog¹ byæ odwo³ani przez Zebranie Wiejskie w przypadku:

1) nie wype³niaj¹ obowi¹zków statutowych,

2) naruszaj¹ postanowienia Statutu i uchwa³y Zebrania Wiej-
skiego,

3) dopu�cili siê czynów dyskwalifikuj¹cych ich w opinii �ro-
dowiska.

2. Wniosek o odwo³anie organów So³ectwa podpisany
przez co najmniej 1/ 10 mieszkañców uprawnionych do g³o-

sowania kierowany jest do Wójta, który ustala termin
i miejsce Zebrania.

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

4. Wójt ustala termin i miejsce Zebrania w przypadku
ust¹pienia So³tysa lub cz³onka Rady So³eckiej.

§9. Uchwa³ê o odwo³aniu So³tysa, Rady So³eckiej lub jej
poszczególnych cz³onków podejmuje siê w g³osowaniu taj-
nym, a dla jej wa¿no�ci wymagana jest bezwzglêdna wiêk-
szo�æ wa¿nych g³osów.

§10. 1. Odwo³anie organów So³ectwa o których mowa
w Par. 9 jest wa¿ne je¿eli w Zebraniu Wiejskim wziê³o udzia³
co najmniej 30% uprawnionych do g³osowania.

2. W g³osowaniu w sprawie odwo³ania organów So³ec-
twa stosuje siê postanowienia statutu dotycz¹ce komisji
skrutacyjnej.

§11. W przypadku odwo³ania So³tysa, Rady So³eckiej lub
jej cz³onka Zebranie Wiejskie dokonuje wyborów uzupe³nia-
j¹cych na tym samym zebraniu.

§12. 1. Zebranie Wiejskie zwo³ywane jest w miarê po-
trzeb.

2. Miejsce i czas Zebrania Wiejskiego podaje So³tys do
publicznej wiadomo�ci w sposób zwyczajowo przyjêty co
najmniej na 7 dni przed wyznaczonym terminem jego rozpo-
czêcia.

§13. 1. Przewodnicz¹cym Zebrania Wiejskiego jest So³-
tys, ale mo¿e byæ wybrany spo�ród uprawnionych uczestni-
ków inny przewodnicz¹cy.

2. Porz¹dek obrad ustala Zebranie Wiejskie na podstawie
propozycji przed³o¿onej przez So³tysa.

3. Z przebiegu Zebrania Wiejskiego protokó³ sporz¹dza
osoba wyznaczona przez So³tysa.

§14. 1. Uchwa³y podejmowane s¹ zwyk³¹ wiêkszo�ci¹
g³osów, a w przypadku równej liczby g³osów rozstrzyga g³os
przewodnicz¹cego Zebrania Wiejskiego, chyba ¿e, inne prze-
pisy lub niniejszy Statut stanowi¹ inaczej.

2. G³osowanie odbywa siê w sposób jawny, chyba ¿e
statut stanowi inaczej lub Zebranie Wiejskie postanowi prze-
prowadziæ g³osowanie tajne nad konkretn¹ spraw¹.

ROZDZIA£ IV

§15. 1. Organami So³ectwa s¹:

1) Zebranie Wiejskie � organ uchwa³odawczy,

2) So³tys � organ wykonawczy.

2. Rada So³ecka wspomagaj¹ca dzia³alno�æ So³tysa.

3. Obs³ugê techniczno-biurow¹ organów So³ectwa za-
pewnia Wójt.

§16. Do wy³¹cznych kompetencji Zebrania Wiejskiego
nale¿y:
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1. wybór So³tysa i Rady So³eckiej oraz ich odwo³ywanie,

2. okre�lenie zasad korzystania z mienia so³eckiego,

3. okre�lenie przeznaczenia innych sk³adników mienia komu-
nalnego przekazywanych So³ectwu oraz dochodów uzy-
skanych z tego �ród³a w ramach uprawnieñ przyznanych
So³ectwu przez Radê Gminy,

4. okre�lenie przeznaczenia w³asnych �rodków finansowych
So³ectwa,

5. wyra¿anie stanowiska So³ectwa w sprawach okre�lonych
przepisami prawa lub gdy o zajêcie stanowiska przez
So³ectwo wyst¹pi organ Gminy,

6. wykonywanie zadañ wynikaj¹cych z ustaw.

§17. Podstawowym celem utworzenia So³ectwa jest za-
pewnienie jego mieszkañcom udzia³u w okre�laniu i realizacji
zadañ Gminy.

§18. Dla realizacji wspólnych przedsiêwziêæ So³ectwo
mo¿e nawi¹zaæ wspó³pracê z s¹siednimi so³ectwami oraz
zawieraæ porozumienia okre�laj¹ce zakres i sposób wykona-
nia wspólnych zadañ.

§19. Bie¿¹cymi sprawami So³ectwa zarz¹dza So³tys przy
pomocy Rady So³eckiej.

§20. W sprawach pilnych dotycz¹cych So³ectwa decyzje
podejmuje Rada So³ecka wraz z So³tysem, jednak na najbli¿-
szym Zebraniu Wiejskim w danej sprawie winna byæ podjêta
uchwa³a.

§21. Do zadañ So³tysa nale¿y w szczególno�ci:

1) zwo³ywanie zebrañ Wiejskich,

2) zwo³ywanie posiedzeñ Rady So³eckiej,

3) dzia³anie stosownie do wskazañ Zebrania Wiejskiego
i organów Gminy,

4) reprezentowanie mieszkañców So³ectwa na zewn¹trz
i wobec organów Gminy,

5) uczestniczenie w sesjach Rady Gminy,

6) uczestniczenie w naradach So³tysów zwo³ywanych przez
Wójta,

7) wykonywanie powierzonych mu przepisami prawa zadañ
z zakresu administracji publicznej.

Na Zebraniu Wiejskim So³tys przedstawia informacje
o dzia³alno�ci swojej i Rady So³eckiej.

§22. So³tys bierze udzia³ w sesjach Rady Gminy, na
których mo¿e zg³aszaæ wnioski i zapytania w imieniu miesz-
kañców So³ectwa.

§23. 1. Przy wykonywaniu swoich zadañ So³tys trwale
wspó³dzia³a z Rad¹ So³eck¹.

2. Rada So³ecka sk³ada siê z 3 - 5 osób. Liczbê cz³onków
okre�la Zebranie Wiejskie odrêbn¹ uchwa³¹.

3. Radzie So³eckiej przewodniczy So³tys.

4. Rada So³ecka ma charakter opiniodawczy i doradczy,
wspomaga tak¿e dzia³ania So³tysa.

5. Posiedzenia Rady So³eckiej odbywaj¹ siê w zale¿no�ci
od potrzeb.

6. Zadania Rady So³eckiej:

a) opracowuje i przedk³ada zebraniu wiejskiemu projekty
uchwa³ w sprawach bêd¹cych przedmiotem obrad Zebra-
nia,

b) przygotowuje wspólnie z so³tysem projekt porz¹dku
Zebrania Wiejskiego,

c) organizuje wykonanie uchwa³ zebrania wiejskiego oraz
kontroluje ich realizacjê,

d) inicjuje udzia³ spo³eczeñstwa w rozwi¹zywaniu proble-
mów so³ectwa.

ROZDZIA£ V

Zakres zadañ przekazywanych So³ectwu
przez Gminê oraz sposób ich realizacji

§24. So³ectwo zarz¹dza i korzysta z mienia komunalnego
przekazywanego przez Gminê i rozporz¹dza dochodami z tego
�ród³a w zakresie ustalonym uchwa³¹ Rady Gminy.

§25. Mieszkañcy realizuj¹ zadania Gminy poprzez:

1) opiniowanie spraw dotycz¹cych So³ectwa,

2) wspó³uczestnictwo w organizowaniu i przeprowadzaniu
przez Radê Gminy konsultacji spo³ecznych.

§26. So³ectwo jest upowa¿nione do decydowania o:

1) wynajmowaniu i wydzier¿awianiu sk³adników mienia ko-
munalnego przekazanego So³ectwu, o ile nie jest to sprzecz-
ne z ich spo³eczno- gospodarczym przeznaczeniem,

2) przeznaczeniu dochodów ze sk³adników mienia przekaza-
nych So³ectwu,

3) konserwacji i remontach sk³adników mienia przeznaczo-
nych do powszechnego u¿ytku oraz u¿ytkowanych bezpo-
�rednio przez organy So³ectwa.

§27. So³ectwo prowadzi gospodarkê finansow¹ w ra-
mach bud¿etu Gminy.

§28. Dochodami So³ectwa mog¹ byæ:

1) wp³ywy z wynajmowania i wydzier¿awiania sk³adników
mienia komunalnego przekazanego So³ectwu,

2) dobrowolne wp³aty osób prawnych i fizycznych.

§29. �rodki finansowe So³ectwa mog¹ byæ przeznaczone
wy³¹cznie na realizacjê zadañ w³asnych Gminy, w tym miêdzy
innymi na:

1) utrzymanie mienia komunalnego przekazanego w zarz¹d
So³ectwu,

2) utrzymanie lokali bêd¹cych we w³adaniu So³ectwa,

3) zaspokajanie miejscowych potrzeb kulturalnych, o�wiato-
wych i sportowych,

4) dzia³alno�æ organów So³ectwa,
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5) utrzymanie porz¹dku, czysto�ci i estetyki na terenie So³ec-
twa.

ROZDZIA£ VI

Zakres i formy nadzoru Rady Gminy
nad dzia³alno�ci¹ organów So³ectwa

§30. Nadzór nad dzia³alno�ci¹ So³ectwa sprawowany jest
w oparciu o kryteria okre�lone prawem, celowo�ci¹, rzetelno-
�ci¹ i gospodarno�ci¹.

§31. 1. Organami nadzoru nad dzia³alno�ci¹ So³ectwa
s¹: komisja rewizyjna Rady Gminy i Wójt, a w sprawach
finansowych - Skarbnik Gminy.

2. Organy okre�lone w ust. 1 wykonuj¹c czynno�ci kon-
trolne w sprawie funkcjonowania So³ectwa maj¹ prawo do:

1) ¿¹dania niezbêdnych informacji i wyja�nieñ,

2) uczestniczenia w posiedzeniach organów So³ectwa.

§32. 1. So³tys jest zobowi¹zany do przed³o¿enia Wójtowi
uchwa³ Zebrania Wiejskiego w ci¹gu 7 dni liczonych od dnia
ich podjêcia.

2. Uchwa³y Zebrania Wiejskiego sprzeczna z prawem jest
niewa¿na.

3. O niewa¿no�ci uchwa³y w ca³o�ci lub w czê�ci orzeka
Wójt.

§33. 1. Uchwa³a Zebrania Wiejskiego, nie odpowiadaj¹-
ca wymogom celowo�ci, lub gospodarno�ci albo rzetelno�ci,
mo¿e byæ uchylona przez Wójta.

2. W przypadkach okre�lonych w ust. 1 Wójt mo¿e wstrzy-
maæ wykonanie uchwa³y Zebrania Wiejskiego i za¿¹daæ po-
nownego rozpatrzenia sprawy stanowi¹cej przedmiot uchwa-
³y wskazuj¹c zaistnia³e uchybienia oraz termin za³atwienia
sprawy.

3. Je¿eli uchwa³a Zebrania Wiejskiego podjêta w wyniku
ponownego rozpatrzenia sprawy nie uwzglêdnia wskazówek
Wójta, mo¿e on wydaæ decyzjê zastêpcz¹.

4. O podjêciu decyzji zastêpczej Wójt powiadamia Radê
Gminy na jej najbli¿szej sesji.

ROZDZIA£ VII

Postanowienia koñcowe

§34. Zmian niniejszego Statutu dokonuje Rada Gminy.

§35. W sprawach spornych postanowienia niniejszego
Statutu interpretuje wi¹¿¹co Wójt.

§36. Statut podlega og³oszeniu w Dzienniku Urzêdowym
Województwa Wielkopolskiego.
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Na podstawie art. 35 i art. 48 ustawy z dnia 8 marca
1990 r. o samorz¹dzie gminnym (Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz.
1591 z pó�. zm.) Rada Gminy w Chodowie uchwala, co
nastêpuje:

§1. Po przeprowadzonych konsultacjach w So³ectwie,
nadaje siê Statut So³ectwu Wojciechowo w brzmieniu za³¹cz-
nika do niniejszej uchwa³y.

2170

UCHWA£A Nr XX/121/04 RADY GMINY W CHODOWIE

z dnia 28 kwietnia 2004 r.

w sprawie nadania statutu so³ectwu Wojciechowo

§2. Wykonanie uchwa³y powierza siê Wójtowi Gminy.

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

Przewodnicz¹cy Rady Gminy
(�) Jan D¹browicz

STATUT SO£ECTWA WOJCIECHOWO

ROZDZIA£ I

Postanowienia ogólne

Ilekroæ w niniejszym Statucie jest mowa o:

1. Gminie - nale¿y przez to rozumieæ Gminê Chodów,

2. Wójcie - nale¿y przez to rozumieæ Wójta Gminy Chodów,

3. Radzie Gminy - nale¿y przez to rozumieæ Radê Gminy
w Chodowie.

4. Organy Gminy - nale¿y przez to rozumieæ Radê Gminy
w Chodowie i Wójta Gminy Chodów,

5. So³ectwie - nale¿y przez to rozumieæ jednostkê pomoc-
nicz¹ Gminy Chodów,

6. Statucie - nale¿y przez to rozumieæ Statut So³ectwa,

7. So³tysie - nale¿y przez to rozumieæ organ wykonawczy
so³ectwa,

8. Radzie So³eckiej � nale¿y przez to rozumieæ organ wspie-
raj¹cy So³tysa,

9. Przewodnicz¹cy Rady So³eckiej � nale¿y przez to rozumieæ
Przewodnicz¹cego Rady So³eckiej,

10. Zebraniu Wiejskim- nale¿y przez to rozumieæ organ uchwa-
³odawczy So³ectwa.

ROZDZIA£ II

Nazwa i obszar So³ectwa

§1. So³ectwo Wojciechowo jest jednostk¹ pomocnicz¹,
której mieszkañcy wspólnie z innymi so³ectwami tworz¹
wspólnotê samorz¹dow¹ Gminy Chodów.

§2. 1. W sk³ad so³ectwa wchodz¹ wsie: Wojciechowo,
Ignacewo, Karolkowo, Tarnowo.

2. Siedzib¹ so³ectwa jest wie� Wojciechowo.

3. Obszar so³ectwa okre�lony jest granicami oznaczony-
mi na mapie stanowi¹cej za³¹cznik do niniejszego statutu.

ROZDZIA£ III

Zasady i tryb wyborów organów So³ectwa

§3. Zebranie Wiejskie zwo³uje So³tys:

1. z w³asnej inicjatywy,

2. na ¿¹danie 1/10 ogó³u mieszkañców so³ectwa,

3. na polecenie organów Gminy.

§4. 1. Zebranie Wiejskie wybiera:

1) so³tysa,

2) radê so³eck¹.

2. Wybory So³tysa i Rady So³eckiej przeprowadzone s¹
w terminie i miejscu okre�lonym zarz¹dzeniem Wójta.

3. 1. Zarz¹dzenie Wójta o zwo³aniu Zebrania Wiejskiego
dla wyboru So³tysa podaje siê do wiadomo�ci mieszkañców
So³ectwa co najmniej na 7 dni przed wyznaczonym terminem
i okre�la porz¹dek Zebrania.

2. Termin Zebrania nie mo¿e wypa�æ pó�niej ni¿ w ci¹gu
6 miesiêcy od up³ywu kadencji Rady Gminy.

4. Kadencja So³tysa i Rady So³eckiej odpowiada kadencji
Rady Gminy.

5. So³tys i Rada So³ecka po up³ywie kadencji dzia³aj¹ do
wyboru nowych organów.
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§5. 1. Dla dokonania wa¿nego wyboru So³tysa i Rady
So³eckiej g³osuj¹ tylko uprawnieni mieszkañcy bez wzglêdu
na liczbê osób uczestnicz¹cych w Zebraniu Wiejskim.

2. Prawo do uczestnictwa w Zebraniu maj¹ stali miesz-
kañcy So³ectwa i posiadaj¹cy w dniu Zebrania prawa wybor-
cze do Rady Gminy.

3. Uczestnicy Zebrania podpisuj¹ listê obecno�ci.

§6. 1. Wybory przeprowadza komisja rekrutacyjna wybra-
na spo�ród uprawnionych uczestników Zebrania.

2. Cz³onkiem komisji rekrutacyjnej nie mo¿e byæ osoba
kandyduj¹ca na so³tysa lub cz³onka Rady So³eckiej.

3. Do zadañ komisji rekrutacyjnej nale¿y:

1) przyjêcie zg³oszeñ kandydatów,

2) przeprowadzenie g³osowania,

3) ustalenie wyników wyborów,

4) sporz¹dzenie protoko³u z przebiegu g³osowania.

4. Uprawnienia do g³osowania mieszkañcy So³ectwa g³o-
suj¹ kartami do g³osowania opatrzonych pieczêci¹ So³ectwa.

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

6. Za wybranych uwa¿a siê tych kandydatów którzy otrzy-
mali najwiêksz¹ liczbê wa¿nych g³osów, a za takie uwa¿a siê:

a) w wyborach na So³tysa � je¿eli na karcie do g³osowania
pozostawiono jedno nie skre�lone nazwisko,

b) w wyborach do Rady So³eckiej- je¿eli na karcie do g³oso-
wania liczba nie skre�lonych nazwisk jest równa lub
mniejsza od ustalonej liczby cz³onków Rady So³eckiej.

7. W przypadku gdy kandydaci otrzymali równ¹ liczbê
g³osów przeprowadza siê ponowne g³osowanie w którym
bior¹ udzia³ dwaj kandydaci z najwiêksz¹ liczb¹ g³osów.

8. Protokó³ z wyborów podpisuj¹ cz³onkowie komisji
i przewodnicz¹cy zebrania.

§7. 1. So³tys jest wybierany spo�ród nieograniczonej licz-
by kandydatów w g³osowaniu tajnym i bezpo�rednim.

2. Cz³onkowie Rady So³eckiej wybierani s¹ spo�ród nie-
ograniczonej liczby kandydatów w g³osowaniu tajnym i bez-
po�rednim.

3. W pierwszej kolejno�ci s¹ przeprowadzane wybory
So³tysa a nastêpnie wybory Rady So³eckiej.

§8. 1. So³tys jak i poszczególni cz³onkowie Rady So³eckiej
mog¹ byæ odwo³ani przez Zebranie Wiejskie w przypadku:

1) nie wype³niaj¹ obowi¹zków statutowych,

2) naruszaj¹ postanowienia Statutu i uchwa³y Zebrania Wiej-
skiego,

3) dopu�cili siê czynów dyskwalifikuj¹cych ich w opinii �ro-
dowiska.

2. Wniosek o odwo³anie organów So³ectwa podpisany
przez co najmniej 1/ 10 mieszkañców uprawnionych do g³o-

sowania kierowany jest do Wójta, który ustala termin
i miejsce Zebrania.

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

4. Wójt ustala termin i miejsce Zebrania w przypadku
ust¹pienia So³tysa lub cz³onka Rady So³eckiej.

§9. Uchwa³ê o odwo³aniu So³tysa, Rady So³eckiej lub jej
poszczególnych cz³onków podejmuje siê w g³osowaniu taj-
nym, a dla jej wa¿no�ci wymagana jest bezwzglêdna wiêk-
szo�æ wa¿nych g³osów.

§10. 1. Odwo³anie organów So³ectwa o których mowa
w Par. 9 jest wa¿ne je¿eli w Zebraniu Wiejskim wziê³o udzia³
co najmniej 30% uprawnionych do g³osowania.

2. W g³osowaniu w sprawie odwo³ania organów So³ec-
twa stosuje siê postanowienia statutu dotycz¹ce komisji
skrutacyjnej.

§11. W przypadku odwo³ania So³tysa, Rady So³eckiej lub
jej cz³onka Zebranie Wiejskie dokonuje wyborów uzupe³nia-
j¹cych na tym samym zebraniu.

§12. 1. Zebranie Wiejskie zwo³ywane jest w miarê po-
trzeb.

2. Miejsce i czas Zebrania Wiejskiego podaje So³tys do
publicznej wiadomo�ci w sposób zwyczajowo przyjêty co
najmniej na 7 dni przed wyznaczonym terminem jego rozpo-
czêcia.

§13. 1. Przewodnicz¹cym Zebrania Wiejskiego jest So³-
tys, ale mo¿e byæ wybrany spo�ród uprawnionych uczestni-
ków inny przewodnicz¹cy.

2. Porz¹dek obrad ustala Zebranie Wiejskie na podstawie
propozycji przed³o¿onej przez So³tysa.

3. Z przebiegu Zebrania Wiejskiego protokó³ sporz¹dza
osoba wyznaczona przez So³tysa.

§14. 1. Uchwa³y podejmowane s¹ zwyk³¹ wiêkszo�ci¹
g³osów, a w przypadku równej liczby g³osów rozstrzyga g³os
przewodnicz¹cego Zebrania Wiejskiego, chyba ¿e, inne prze-
pisy lub niniejszy Statut stanowi¹ inaczej.

2. G³osowanie odbywa siê w sposób jawny, chyba ¿e
statut stanowi inaczej lub Zebranie Wiejskie postanowi prze-
prowadziæ g³osowanie tajne nad konkretn¹ spraw¹.

ROZDZIA£ IV

§15. 1. Organami So³ectwa s¹:

1) Zebranie Wiejskie � organ uchwa³odawczy,

2) So³tys � organ wykonawczy.

2. Rada So³ecka wspomagaj¹ca dzia³alno�æ So³tysa.

3. Obs³ugê techniczno-biurow¹ organów So³ectwa za-
pewnia Wójt.

§16. Do wy³¹cznych kompetencji Zebrania Wiejskiego
nale¿y:
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1. wybór So³tysa i Rady So³eckiej oraz ich odwo³ywanie,

2. okre�lenie zasad korzystania z mienia so³eckiego,

3. okre�lenie przeznaczenia innych sk³adników mienia komu-
nalnego przekazywanych So³ectwu oraz dochodów uzy-
skanych z tego �ród³a w ramach uprawnieñ przyznanych
So³ectwu przez Radê Gminy,

4. okre�lenie przeznaczenia w³asnych �rodków finansowych
So³ectwa,

5. wyra¿anie stanowiska So³ectwa w sprawach okre�lonych
przepisami prawa lub gdy o zajêcie stanowiska przez
So³ectwo wyst¹pi organ Gminy,

6. wykonywanie zadañ wynikaj¹cych z ustaw.

§17. Podstawowym celem utworzenia So³ectwa jest za-
pewnienie jego mieszkañcom udzia³u w okre�laniu i realizacji
zadañ Gminy.

§18. Dla realizacji wspólnych przedsiêwziêæ So³ectwo
mo¿e nawi¹zaæ wspó³pracê z s¹siednimi so³ectwami oraz
zawieraæ porozumienia okre�laj¹ce zakres i sposób wykona-
nia wspólnych zadañ.

§19. Bie¿¹cymi sprawami So³ectwa zarz¹dza So³tys przy
pomocy Rady So³eckiej.

§20. W sprawach pilnych dotycz¹cych So³ectwa decyzje
podejmuje Rada So³ecka wraz z So³tysem, jednak na najbli¿-
szym Zebraniu Wiejskim w danej sprawie winna byæ podjêta
uchwa³a.

§21. Do zadañ So³tysa nale¿y w szczególno�ci:

1) zwo³ywanie zebrañ Wiejskich,

2) zwo³ywanie posiedzeñ Rady So³eckiej,

3) dzia³anie stosownie do wskazañ Zebrania Wiejskiego
i organów Gminy,

4) reprezentowanie mieszkañców So³ectwa na zewn¹trz
i wobec organów Gminy,

5) uczestniczenie w sesjach Rady Gminy,

6) uczestniczenie w naradach So³tysów zwo³ywanych przez
Wójta,

7) wykonywanie powierzonych mu przepisami prawa zadañ
z zakresu administracji publicznej.

Na Zebraniu Wiejskim So³tys przedstawia informacje
o dzia³alno�ci swojej i Rady So³eckiej.

§22. So³tys bierze udzia³ w sesjach Rady Gminy, na
których mo¿e zg³aszaæ wnioski i zapytania w imieniu miesz-
kañców So³ectwa.

§23. 1. Przy wykonywaniu swoich zadañ So³tys trwale
wspó³dzia³a z Rad¹ So³eck¹.

2. Rada So³ecka sk³ada siê z 3 - 5 osób. Liczbê cz³onków
okre�la Zebranie Wiejskie odrêbn¹ uchwa³¹.

3. Radzie So³eckiej przewodniczy So³tys.

4. Rada So³ecka ma charakter opiniodawczy i doradczy,
wspomaga tak¿e dzia³ania So³tysa.

5. Posiedzenia Rady So³eckiej odbywaj¹ siê w zale¿no�ci
od potrzeb.

6. Zadania Rady So³eckiej:

a) opracowuje i przedk³ada zebraniu wiejskiemu projekty
uchwa³ w sprawach bêd¹cych przedmiotem obrad Zebra-
nia,

b) przygotowuje wspólnie z so³tysem projekt porz¹dku
Zebrania Wiejskiego,

c) organizuje wykonanie uchwa³ zebrania wiejskiego oraz
kontroluje ich realizacjê,

d) inicjuje udzia³ spo³eczeñstwa w rozwi¹zywaniu proble-
mów so³ectwa.

ROZDZIA£ V

Zakres zadañ przekazywanych So³ectwu
przez Gminê oraz sposób ich realizacji

§24. So³ectwo zarz¹dza i korzysta z mienia komunalnego
przekazywanego przez Gminê i rozporz¹dza dochodami z tego
�ród³a w zakresie ustalonym uchwa³¹ Rady Gminy.

§25. Mieszkañcy realizuj¹ zadania Gminy poprzez:

1) opiniowanie spraw dotycz¹cych So³ectwa,

2) wspó³uczestnictwo w organizowaniu i przeprowadzaniu
przez Radê Gminy konsultacji spo³ecznych.

§26. So³ectwo jest upowa¿nione do decydowania o:

1) wynajmowaniu i wydzier¿awianiu sk³adników mienia ko-
munalnego przekazanego So³ectwu, o ile nie jest to sprzecz-
ne z ich spo³eczno - gospodarczym przeznaczeniem,

2) przeznaczeniu dochodów ze sk³adników mienia przekaza-
nych So³ectwu,

3) konserwacji i remontach sk³adników mienia przeznaczo-
nych do powszechnego u¿ytku oraz u¿ytkowanych bezpo-
�rednio przez organy So³ectwa.

§27. So³ectwo prowadzi gospodarkê finansow¹ w ra-
mach bud¿etu Gminy.

§28. Dochodami So³ectwa mog¹ byæ:

1) wp³ywy z wynajmowania i wydzier¿awiania sk³adników
mienia komunalnego przekazanego So³ectwu,

2) dobrowolne wp³aty osób prawnych i fizycznych.

§29. �rodki finansowe So³ectwa mog¹ byæ przeznaczone
wy³¹cznie na realizacjê zadañ w³asnych Gminy, w tym miêdzy
innymi na:

1) utrzymanie mienia komunalnego przekazanego w zarz¹d
So³ectwu,

2) utrzymanie lokali bêd¹cych we w³adaniu So³ectwa,

3) zaspokajanie miejscowych potrzeb kulturalnych, o�wiato-
wych i sportowych,

4) dzia³alno�æ organów So³ectwa,
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5) utrzymanie porz¹dku, czysto�ci i estetyki na terenie So³ec-
twa.

ROZDZIA£ VI

Zakres i formy nadzoru Rady Gminy
nad dzia³alno�ci¹ organów So³ectwa

§30. Nadzór nad dzia³alno�ci¹ So³ectwa sprawowany jest
w oparciu o kryteria okre�lone prawem, celowo�ci¹, rzetelno-
�ci¹ i gospodarno�ci¹.

§31. 1. Organami nadzoru nad dzia³alno�ci¹ So³ectwa
s¹: komisja rewizyjna Rady Gminy i Wójt, a w sprawach
finansowych - Skarbnik Gminy.

2. Organy okre�lone w ust. 1 wykonuj¹c czynno�ci kon-
trolne w sprawie funkcjonowania So³ectwa maj¹ prawo do:

1) ¿¹dania niezbêdnych informacji i wyja�nieñ,

2) uczestniczenia w posiedzeniach organów So³ectwa.

§32. 1. So³tys jest zobowi¹zany do przed³o¿enia Wójtowi
uchwa³ Zebrania Wiejskiego w ci¹gu 7 dni liczonych od dnia
ich podjêcia.

2. Uchwa³y Zebrania Wiejskiego sprzeczna z prawem jest
niewa¿na.

3. O niewa¿no�ci uchwa³y w ca³o�ci lub w czê�ci orzeka
Wójt.

§33. 1. Uchwa³a Zebrania Wiejskiego, nie odpowiadaj¹-
ca wymogom celowo�ci, lub gospodarno�ci albo rzetelno�ci,
mo¿e byæ uchylona przez Wójta.

2. W przypadkach okre�lonych w ust. 1 Wójt mo¿e wstrzy-
maæ wykonanie uchwa³y Zebrania Wiejskiego i za¿¹daæ po-
nownego rozpatrzenia sprawy stanowi¹cej przedmiot uchwa-
³y wskazuj¹c zaistnia³e uchybienia oraz termin za³atwienia
sprawy.

3. Je¿eli uchwa³a Zebrania Wiejskiego podjêta w wyniku
ponownego rozpatrzenia sprawy nie uwzglêdnia wskazówek
Wójta, mo¿e on wydaæ decyzjê zastêpcz¹.

4. O podjêciu decyzji zastêpczej Wójt powiadamia Radê
Gminy na jej najbli¿szej sesji.

ROZDZIA£ VII

Postanowienia koñcowe

§34. Zmian niniejszego Statutu dokonuje Rada Gminy.

§35. W sprawach spornych postanowienia niniejszego
Statutu interpretuje wi¹¿¹co Wójt.

§36. Statut podlega og³oszeniu w Dzienniku Urzêdowym
Województwa Wielkopolskiego.
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Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 15 ustawy z dnia 8 marca
1990 r. o samorz¹dzie gminnym (Dz.U. z 2001 r. Nr 142 , poz.
1591 z pó�n. zm.) oraz 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
z pó�n. zm.) uchwala siê co nastêpuje:

§1. Ustala siê plan sieci i granice obwodów publicznych
szkó³ podstawowych i gimnazjów miasta Kalisza, zgodnie
z za³¹cznikami Nr 1 i Nr 2 do niniejszej uchwa³y.

2171

UCHWA£A Nr XVIII/256/2004 RADY MIEJSKIEJ KALISZA

z dnia 29 kwietnia 2004 r.

w sprawie ustalenia planu sieci i granic obwodów publicznych szkó³ podstawowych i gimnazjów miasta Kalisza

§2. Wykonanie uchwa³y powierza siê Prezydentowi Mia-
sta Kalisza.

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

Przewodnicz¹cy
Rady Miejskiej Kalisza
(�) Zbigniew W³odarek

Za³¹cznik Nr 1
do Uchwa³y Nr XVIII/256/2004

Rady Miejskiej Kalisza
z dnia 29 kwietnia 2004 r.

WYKAZ SZKÓ£ PODSTAWOWYCH MIASTA KALISZ WRAZ Z ICH OBWODAMI

I. Wykaz szkó³ podstawowych miasta Kalisza:

1. Szko³a Podstawowa Nr 1 im. Konstytucji 3 Maja
w Kaliszu, ul. 3 Maja 16,

2. Szko³a Podstawowa Nr 2 w Kaliszu, ul. Tuwima 4,

3. Szko³a Podstawowa Nr 6 im. Henryka Sienkiewicza
w Kaliszu, ul. Che³mska 18,

4. Szko³a Podstawowa Nr 7 im. Adama Mickiewicza
w Kaliszu, ul. Robotnicza 5,

5. Szko³a Podstawowa Nr 8 im. Bohaterów Westerplatte
w Kaliszu, ul. Serbinowska 22,

6. Szko³a Podstawowa Nr 9 im. 25 Dywizji Ziemi Kaliskiej
w Kaliszu, ul. ¯wirki i Wigury 13,

7. Szko³a Podstawowa Nr 10 im. Marii Konopnickiej
w Kaliszu, ul. Karpacka 3,

8. Szko³a Podstawowa Nr 11 w Kaliszu, ul. Pomorska 7,

9. Szko³a Podstawowa Nr 12 w Kaliszu, ul. D³ugosza 14,

10. Szko³a Podstawowa Nr 13 w Kaliszu, ul. Kordeckiego
34,

11. Szko³a Podstawowa Nr 14 im. W³adys³awa Broniew-
skiego w Kaliszu, ul. Mickiewicza 11,

12. Szko³a Podstawowa Nr 15 im. Szarych Szeregów
w Kaliszu, ul. Wykopaliskowa 45,

13. Szko³a Podstawowa Nr 16 im. Powstañców Wielkopol-
skich 1918 � 1919 w Kaliszu, ul. Fabryczna 13 � 15,

14. Szko³a Podstawowa Nr 17 im. dr. Bronis³awa Koszut-
skiego w Kaliszu, ul. H. Sawickiej 3b,

15. Szko³a Podstawowa Nr 18 im. Janusza Kusociñskiego
w Kaliszu, ul. Podmiejskiej 9a,

16. Szko³a Podstawowa Nr 21 im. Legionów Józefa Pi³sud-
skiego w Kaliszu, ul. 25 Pu³ku Artylerii 4 - 8,

17. Szko³a Podstawowa Nr 22 im. Józefa Pi³sudskiego
w Kaliszu, ul. �w. Micha³ 1,

18. Szko³a Podstawowa Nr 23 w Kaliszu, ul. Sulis³awicka
108 � 110.

II. Obwody szkó³ podstawowych miasta Kalisza.

Obwód Szko³y Podstawowej Nr 1 w Kaliszu
ul. 3 Maja 16:

- ul. 3 Maja,

- ul. Al. Wojska Polskiego 173 � 185 A,

- ul. Babina 1 � 11 A,
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- ul. Biskupia,

- ul. Chodyñskiego,

- ul. Garbarska,

- ul. G³ówny Rynek,

- ul. Grodzka,

- ul. Kanonicka,

- ul. Kolegialna,

- ul. £azienna,

- ul. Mariañska,

- ul. Nieca³a,

- ul. Nowy Rynek,

- ul. Parczewskiego,

- ul. Piekarska,

- ul. Piskorzewska,

- ul. Plac Jana Paw³a II,

- ul. Plac Kiliñskiego,

- ul. Plac �wiêtego Józefa,

- ul. Przechodnia,

- ul. Przeskok,

- ul. Szklarska,

- ul. Targowa,

- ul. Wa³ Bernardyñski,

- ul. Zamkowa,

- ul. Z³ota 1 � 13 N,

- ul. Z³ota 2 � 10 P.

Obwód Szko³y Podstawowej Nr 2 w Kaliszu
ul. Tuwima 4:

- ul. Artylerzystów,

- ul. Bogus³awskiego,

- ul. Boya ¯eleñskiego,

- ul. Che³moñskiego,

- ul. Czo³gistów,

- ul. D³uga,

- ul. Drukarzy,

- ul. Fredry,

- ul. Geodetów,

- ul. Godebskiego,

- ul. Grzybowa,

- ul. Hutników,

- ul. Kar³owicza,

- ul. Kar�nickiego,

- ul. Kaszyñskiego,

- ul. Koniñska,

- ul. Kossaka,

- ul. Kosynierów,

- ul. Koszutskiego,

- ul. Kraszewskiego,

- ul. Kruczkowskiego,

- ul. Kubalskiego,

- ul. Kwiatów Polskich,

- ul. Makuszuñskiego,

- ul. Malinowa,

- ul. Marynarska,

- ul. Micho³awskiego,

- ul. Miedziana,

- ul. Morcinka,

- ul. Morelowa,

- ul. Na³kowskiej,

- ul. Osterwy,

- ul. Padarewskiego,

- ul. Partyzantów,

- ul. Podkowiñskiego,

- ul. Poziomkowa,

- ul. Sienkiewicza,

- ul. Spacerowa,

- ul. Staffa,

- ul. Stanis³awskiego,

- ul. Stawiszyñska 58 � 190 P,

- ul. Stawiszyñska 99 � 191 N,

- ul. Szenwalda,

- ul. Szymanowskiego,

- ul. Tuwima,

- ul. Wanata,

- ul. Wieniawskiego,

- ul. W³ókniarzy,

- ul. Wrzesiñska,

- ul. Wyczó³kowskiego,

- ul. Wyspiañskiego,

- ul. Zag³oby,

- ul. ¯eromskiego,
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- ul. ¯o³nierska.

Obwód Szko³y Podstawowej Nr 6 w Kaliszu
ul. Che³mska 18:

- ul. Barska,

- ul. Bêdziñska,

- ul. Budziszyñska,

- ul. Che³mska 1 � 18 A,

- ul. Chêciñska,

- ul. Chocimska,

- ul. Cieszyñska ,

- ul. Dobrzyñska,

- ul. Duktowa,

- ul. Dyngusowa,

- ul. Fromborska,

- ul. Gajowa,

- ul. Iglasta,

- ul. K¹pielowa,

- ul. Kniejowa,

- ul. Ko³obrzeska,

- ul. Kozienicka,

- ul. Kruszwicka,

- ul. Kujawska,

- ul. Lajkonika,

- ul. Legnicka,

- ul. Le�na,

- ul. Lêborska,

- ul. Lisia,

- ul. Lubelska ,

- ul. £om¿yñska,

- ul. £owicka,

- ul. £ódzka  131 �263 A,

- ul. Malborska,

- ul. Marzanny,

- ul. Mazowiecka,

- ul. Na³êczowska,

- ul. Nêdzerzewska,

- ul. Niedzicka,

- ul. Nieszawska,

- ul. Okraglicka ,

- ul. Opatowiecka,

- ul. Piaszczysta,

- ul. Pisankowa,

- ul. Podle�na,

- ul. Polanka,

- ul. Po³aniecka,

- ul. Potokowa,

- ul. Przebierañców,

- ul. Przesiekowa,

- ul. Rac³awicka,

- ul. Raszyñska,

- ul. Rybacka,

- ul. Sandomierska,

- ul. Sarnia,

- ul. Sieradzka,

- ul. Têczyñska,

- ul. Topiel,

- ul. Tuszyñska,

- ul. Wczasowa,

- ul. Wiosenna,

- ul. Zajêcza,

- ul. Zimna.

Obwód Szko³y Podstawowej Nr 7 w Kaliszu
ul. Robotnicza 5:

- ul. Al. Wojska Polskiego  61 � 101 N,

- ul. Al. Wojska Polskiego 84 � 102 P,

- ul. Bema,

- ul. Boczna,

- ul. Cmentarna,

- ul. D¹browskiego,

- ul. Do Strugi,

- ul. Dobrzecka 2 � 74 P,

- ul. Dobrzecka 3 � 67 N,

- ul. Górna,

- ul. Górno�l¹ska 1 � 27 N,

- ul. Graniczna 1 � 45 N,

- ul. Graniczna 2 � 46 P,

- ul. Kielecka,

- ul. Kochanowskiego 1 � 8 A,

- ul. Korczak 1 � 16 A,

- ul. Kulisiewicza,
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- ul. Ludowa,

- ul. Mickiewicza 1 � 1 N,

- ul. M³ynarska 1 � 131 N,

- ul. M³ynarska 2 � 20 P,

- ul. Mylna,

- ul. Obywatelska,

- ul. Polna 1 � 11 N,

- ul. Polna 2 � 12 P,

- ul. Poznañska,

- ul. Ptasia 1 � 13 A,

- ul. Reja,

- ul. Robotnicza,

- ul. Stanczukowskiego,

- ul. Staszica 1 � 30 A,

- ul. Strzelecka,

- ul. Urzêdnicza,

- ul. W¹ska,

- ul. Widok 1 � 47 N,

- ul. Widok 2 � 74 P,

- ul. Wysoka 1 � 19 N,

- ul. Wysoka 2 � 20 P.

Obwód Szko³y Podstawowej Nr 8 w Kaliszu
ul. Serbinowska 22:

- ul. Asnyka 36 � 76 P,

- ul. Asnyka 39 � 91 N,

- ul. Bogumi³a i Barbary,

- ul. Ch³odna,

- ul. D¹browskiej,

- ul. Dworcowa,

- ul. Energetyków,

- ul. Gêsia,

- ul. Górno�l¹ska 29 � 65 N,

- ul. Górno�l¹ska 38 � 82 P,

- ul. Gwia�dzista,

- ul. Kolejowa,

- ul. Konopnickiej,

- ul. Kosza³ka Opa³ka,

- ul. Kresowa,

- ul. Legionów 23 � 65 N,

- ul. Legionów 34 � 66 P,

- ul. Ma³a,

- ul. Ostrowska 38 � 88 P,

- ul. Ostrowska 39 � 87 N,

- ul. Polna 13 � 133 N,

- ul. Polna 14 � 90 P,

- ul. Po³udniowa 86 � 110 A,

- ul. Serbinowska 20 - 22a P,

- ul. Serbinowska  25 � 33 N,

- ul. Skalmierzycka 14 � 24 P,

- ul. Skalmierzycka 33 � 81 N,

- ul. Sk³adowa,

- ul. Wielka,

- ul. Wroc³awska 2 � 86 P,

- ul. Zdrojowa,

- ul. �ródlana.

Obwód Szko³y Podstawowej Nr 9 w Kaliszu
ul. ¯wirki i Wigury 13:

- ul. Braci Niemojowskich,

- ul. Ciesielska,

- ul. Dolna,

- ul. Do¿ynkowa,

- ul. Dybowskiego,

- ul. Genera³a Taczanowskiego,

- ul. Grobla,

- ul. Gronowa,

- ul. Ho¿a,

- ul. Idzikowskiego,

- ul. Kopernickiego,

- ul. Kowalska,

- ul. £êgowa,

- ul. £ódzka 1 � 130 A,

- ul. Melcera,

- ul. Mi³a,

- ul. Mi³kowskiego,

- ul. Moniuszki,

- ul. Murarska,

- ul. Owsiana,

- ul. Paprotna,

- ul. Perzyny,

- ul. Piesza,
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- ul. Pionierska,

- ul. Piwna,

- ul. Pontonowa,

- ul. Pró¿na,

- ul. Prusa,

- ul. Przesmyk,

- ul. Pszenna,

- ul. Raciborskiego,

- ul. Radoszewskiego,

- ul. Radwana,

- ul. Rajskowska,

- ul. Rolna,

- ul. Ró¿ana,

- ul. Rzeczna,

- ul. Saperska,

- ul. Skar¿yñskiego,

- ul. Sobótki,

- ul. Spokojna,

- ul. Sportowa,

- ul. Stolarska,

- ul. Szaniawskiego,

- ul. �lepa,

- ul. Tyniecka,

- ul. Wa³ Jagielloñski,

- ul. Wa³ Matejki,

- ul. Wapienna,

- ul. Warszawska 1 � 101 N,

- ul. Wiankowa,

- ul. Winiarska,

- ul. Wrzosowa,

- ul. Wyjazdowa,

- ul. Zame³ki,

- ul. ¯wirki i Wigury,

- ul. ¯wirowa,

- ul. ¯ytnia.

Obwód Szko³y Podstawowej Nr 10 w Kaliszu
ul. Karpacka 3:

- ul. Babiogórska,

- ul. Baligrodzka,

- ul. Beskidzka,

- ul. Bieszczadzka,

- ul. B³otna,

- ul. Bukowiñska,

- ul. Ch³opska,

- ul. Chocho³owska,

- ul. Dusznicka,

- ul. Dzia³kowa,

- ul. G³ogowska,

- ul. Grunwaldzka,

- ul. Halna,

- ul. Izerska,

- ul. Karkonoska,

- ul. Karpacka,

- ul. K³odzka,

- ul. Kmieca,

- ul. Krzywa,

- ul. £omnicka,

- ul. £ysogórska,

- ul. Metalowców,

- ul. Noskowska,

- ul. Obozowa,

- ul. Pieniñska,

- ul. Piwonicka,

- ul. Podhalañska,

- ul. Powstañców Wielkopolskich,

- ul. Skalna,

- ul. Smerkowa,

- ul. Smolna,

- ul. Sokolnicka,

- ul. Spó³dzielcza,

- ul. Sudecka,

- ul. Szrenicka,

- ul. �nie¿na,

- ul. �wiêtokrzyska,

- ul. Tatrzañska,

- ul. Torowa,

- ul. Zachodnia 1 � 31 A,

- ul. Zagorzynek,

- ul. Zakopiañska.
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Obwód Szko³y Podstawowej Nr 11 w Kaliszu
ul. Pomorska 7:

- ul. Borkowska,

- ul. Botaniczna,

- ul. Brzozowa,

- ul. Bukowa,

- ul. Cementowa,

- ul. Ceramiczna,

- ul. Chmielna,

- ul. Cicha,

- ul. Ciep³a,

- ul. Cyprysowa,

- ul. Dêbowa,

- ul. Dobra,

- ul. Garncarska,

- ul. Gdañska,

- ul. Gdyñska,

- ul. Gliniana,

- ul. Helska,

- ul. Kasztelañska,

- ul. Kaszubska,

- ul. K¹tna,

- ul. Klonowa,

- ul. Kokaniñska,

- ul. Krêtna,

- ul. Modrzewiowa,

- ul. Olszowa,

- ul. Pomorska,

- ul. Prosta,

- ul. Pucka,

- ul. Pusta ,

- ul. Rogoziñskiego,

- ul. Skarszewska,

- ul. Sopocka,

- ul. Sosnowa,

- ul. Srebrna,

- ul. Stawiszyñska 1 � 97 N,

- ul. Stawiszyñska 2 � 56 P,

- ul. Szeroka,

- ul. �wierkowa,

- ul. Topolowa,

- ul. Toruñska,

- ul. Wa³ Jagielloñski,

- ul. Warszawska 2 � 88 P,

- ul. Wiatraki,

- ul. Wierzbowa,

- ul. Zjazd,

- ul. ¯elazna.

Obwód Szko³y Podstawowej Nr 12 w Kaliszu
ul. D³ugosza 14:

- ul. Agrestowa,

- ul. Akacjowa,

- ul. Al. Wojska Polskiego 103 � 172 A,

- ul. Babina 12 � 19 A,

- ul. Ba¿ancia,

- ul. Brzoskwiniowa,

- ul. Ciasna,

- ul. Czere�niowa,

- ul. D³ugosza,

- ul. Go³êbia,

- ul. Harcerska,

- ul. Jab³kowskiego,

- ul. Jagodowa,

- ul. Jarzêbinowa,

- ul. Ja�minowa,

- ul. Kalinowa,

- ul. Kopernika,

- ul. Ko�ciuszki 13 � 24 A,

- ul. Majkowska 1 � 22 A,

- ul. Mazurska,

- ul. Niska,

- ul. Ogrodowa,

- ul. Orzechowa ,

- ul. Piskorzewie,

- ul. Podgórze,

- ul. Porzeczkowa,

- ul. Przybrze¿na,

- ul. Rycerska,

- ul. Sadowa,

- ul. Szewska,

- ul. Szkolna,
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- ul. Szopena,

- ul. Wi�niowa,

- ul. Wodna,

- ul. Wronia,

- ul. Wydarte,

- ul. Wysoka 21 � 35 N,

- ul. Wysoka 22 � 32 P,

- ul. Z³ota 12 � 184 P,

- ul. Z³ota 15 � 201 N.

Obwód Szko³y Podstawowej Nr 13 w Kaliszu
ul. Kordeckiego 34:

- ul. Ba�niowa,

- ul. Boles³awa Chrobrego,

- ul. Boles³awa Krzywoustego,

- ul. Boles³awa Pobo¿nego,

- ul. Budowlanych,

- ul. Czarna Droga,

- ul. Czêstochowska  31 � 163 N,

- ul. Czêstochowska 30 � 134 P,

- ul. Czorstyñska,

- ul. Dzika,

- ul. Henryka Brodatego,

- ul. Kazimierza Wielkiego,

- ul. Koralowa,

- ul. Kordeckiego,

- ul. Krynicka,

- ul. Kubusia Puchatka,

- ul. Mieczys³awa Starego,

- ul. Mieszka Pierwszego,

- ul. Parafialna,

- ul. Polanicka,

- ul. Po³udniowa 1 � 86 A,

- ul. Rusa³ki,

- ul. Siewna,

- ul. Stare Miasto,

- ul. Stefana Batorego,

- ul. Su³kowskiego,

- ul. Têczowa,

- ul. Wa³ Piastowski 10 � 58 P,

- ul. Wa³ Piastowski 11 � 37 N,

- ul. W³adys³awa Jagie³³y,

- ul. W³adys³awa £okietka,

- ul. Wygon,

- ul. Zapiecek,

- ul. Zawodzie,

- ul. Zielona,

- ul. Zygmunta Starego.

Obwód Szko³y Podstawowej Nr 14 w Kaliszu
ul. Mickiewicza 11:

- ul. Al. Wojska Polskiego 62 � 82 P,

- ul. Mickiewicza 2 � 18 A,

- ul. Podmiejska 25 � 27 N,

- ul. Serbinowska 1 � 9 A,

- ul. S³owackiego,

- ul. Widok 49 � 101 N,

- ul. Widok 80 � 104 P,

- ul. ¯abia.

Obwód Szko³y Podstawowej Nr 15 w Kaliszu
ul. Wykopaliskowa 45:

- ul. Aleksandryjska,

- ul. Antyczna,

- ul. Ateñska,

- ul. Biwakowa,

- ul. Bizantyñska,

- ul. Braci Gillerów,

- ul. Celtycka 1 � 142 A,

- ul. Czêstochowska 136 � 210 P,

- ul. Czêstochowska 165 � 229 N,

- ul. Dacka,

- ul. Elektryczna,

- ul. Etruska,

- ul. Gajusza,

- ul. Galijska,

- ul. Galla Anonima,

- ul. Gotów,

- ul. Karola Malaperta,

- ul. Ksiê¿nej Jolanty,

- ul. Latyñska,

- ul. £¹kowa,

- ul. £owiecka,
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- ul. £ucznicza,

- ul. £u¿ycka,

- ul. Macedoñska,

- ul. Marka,

- ul. Miodowa,

- ul. My�liwska,

- ul. Nad Prosn¹,

- ul. Nied�wiedzia,

- ul. Ogniskowa,

- ul. Osadnicza,

- ul. Panoñska,

- ul. Pasterska,

- ul. Perska,

- ul. Pokrzywnicka,

- ul. Prastara,

- ul. Przê�lik,

- ul. Ptolemeusza,

- ul. Rodowa,

- ul. Rzymska,

- ul. S³owiañska,

- ul. Spartañska,

- ul. Staro¿ytna,

- ul. Sylwiusza,

- ul. Sza³asowa,

- ul. Tacyta,

- ul. Tarczowa,

- ul. Termopilska,

- ul. Toporowa,

- ul. Tracka,

- ul. Wa³ Piastowski 60 � 128 P,

- ul. Wa³ Piastowski 39 � 127 N,

- ul. Wenedów,

- ul. Wojciecha z Brudzewa,

- ul. Wykopaliskowa,

- ul. Wypoczynkowa.

Obwód Szko³y Podstawowej Nr 16 w Kaliszu
ul. Fabryczna 13-15:

- ul. Al. Wolno�ci,

- ul. Asnyka 1 � 37 N,

- ul. Asnyka 2 � 36 P,

- ul. Bankowa,

- ul. Browarna,

- ul. Cegielniana,

- ul. Czaszkowska,

- ul. Czêstochowska 1 � 29 A,

- ul. Fabryczna,

- ul. Franciszkañska,

- ul. Górno�l¹ska 2 � 36 P,

- ul. Handlowa,

- ul. Jasna,

- ul. Joselewicza,

- ul. Kadecka,

- ul. Kazimierzowska,

- ul. Ko�ciuszki 1 � 12 A,

- ul. Kredytowa,

- ul. Krótka,

- ul. Krucza,

- ul. Kwiatowa,

- ul. Legionów 1 � 21 N,

- ul. Legionów 2 � 32 P,

- ul. Lipowa,

- ul. Lotnicza,

- ul. £¹czna,

- ul. Mostowa,

- ul. Narutowicza,

- ul. Nowy �wiat,

- ul. Ostrowska 1 � 37 N,

- ul. Ostrowska 2 � 36 P,

- ul. Park Miejski,

- ul. Parkowa,

- ul. Plac Bogus³awskiego,

- ul. Przemys³owa,

- ul. Pu³askiego,

- ul. Rumiñskiego,

- ul. Rzemie�lnicza,

- ul. Rze�nicza,

- ul. Skalmierzycka 1 � 31 N,

- ul. Skalmierzycka 2 � 12 P,

- ul. Staszica 31 � 59 A,

- ul. Sukiennicza,

- ul. Szwedzka,
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- ul. �ródmiejska,

- ul. �w. Stanis³awa,

- ul. Teatralna,

- ul. Towarowa,

- ul. U³añska,

- ul. Wa³ Piastowski 1 � 9 A,

- ul. Wa³ Staromiejski,

- ul. Wio�larska,

- ul. Wspólna,

- ul. Zgodna.

Obwód Szko³y Podstawowej Nr 17 w Kaliszu
ul. H. Sawickiej 3 b:

- ul. Al. Wojska Polskiego 2 � 60 P,

- ul. Bursche,

- ul. Edwarda Polanowskiego,

- ul. Graniczna 67 - 78a A,

- ul. Ignacego Bujnickiego,

- ul. Koszutskiej,

- ul. Podmiejska 22 � 54 P,

- ul. Podmiejska 29 � 29 N,

- ul. Rondo Westerplatte,

- ul. H. Sawickiej,

- ul. Sk³odowskiej Curie,

- ul. Stefana Otwinowskiego,

- ul. Sylwestra Szpilowskiego.

Obwód Szko³y Podstawowej Nr 18 w Kaliszu
ul. Podmiejska 9 a:

- ul. Al. Wojska Polskiego 1 � 59 N,

- ul. Górno�l¹ska 67 � 83 N,

- ul. M³ynarska 22 � 30 P,

- ul. Podmiejska 1 � 23 N,

- ul. Podmiejska 2 � 20 P,

- ul. Serbinowska 11 � 23 N,

- ul. Serbinowska 10 � 18 P,

- ul. Tylna,

- ul. Wroc³awska 1 � 81 N.

Obwód Szko³y Podstawowej Nr 21 w Kaliszu
ul. 25 Pu³ku Artylerzystów 4-8:

- ul. 25 Dywizji,

- ul. 25 Pu³ku Artylerii,

- ul. 29 Pu³ku Piechoty,

- ul. Daleka,

- ul. Domowa,

- ul. Go�cinna,

- ul. Op³otki,

- ul. Piechurów,

- ul. Pogodna 1 � 71 N,

- ul. Pogodna 2 � 66 P,

- ul. Poranna,

- ul. Potulna,

- ul. Promienna,

- ul. S¹siedzka,

- ul. Skibowa,

- ul. Starowiejska,

- ul. Szczypiornicka,

- ul. Ukraiñska,

- ul. Weso³a,

- ul. Wroc³awska 89 � 301 A.

Obwód Szko³y Podstawowej Nr 22 w Kaliszu
ul. �w. Micha³a 1:

- ul. Biskupicka,

- ul. Bursztynowa,

- ul. Dobrzecka 69 � 193 N,

- ul. Dobrzecka 76 � 190 P,

- ul. K¹pie,

- ul. Korczak 17 � 118 A,

- ul. Maciejkowa,

- ul. Piekart,

- ul. S³oneczna,

- ul. Stanis³awa Wojciechowskiego,

- ul. �wiêtego Micha³a,

- ul. Wiejska.

Obwód Szko³y Podstawowej Nr 23 w Kaliszu
ul. Sulis³awicka 108 � 110:

- ul. Celtycka 143 � 197 A,

- ul. Lechos³awska,

- ul. Milenijna,

- ul. Olszynowa,

- ul. Pa³acowa,

- ul. Piotra Sulis³awskiego,
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- ul. Pogodna 68 � 160 P,

- ul. Pogodna 73 � 165 N,

- ul. Romañska,

- ul. Sulis³awicka,

- ul. �wietlana,

- ul. Zachodnia 32 � 94 A.

Obja�nienie symboli komputerowych:

, - ca³a ulica,

A - nr parzyste i nieparzyste w podanym zakresie,

P - nr parzyste,

N - nr nieparzyste.

I. Wykaz szkó³ gimnazjalnych miasta Kalisza:

1. Gimnazjum Nr 1 w Kaliszu, ul. Tuwima 4,

2. Gimnazjum Nr 2 w Kaliszu, ul. Ciasna 17,

3. Gimnazjum Nr 3 w Kaliszu, ul. Teatralna 3,

4. Gimnazjum Nr 4 w Kaliszu, ul. Polna 17,

5. Gimnazjum Nr 7 w Kaliszu, ul. Karpacka 3,

6. Gimnazjum Nr 9 w Kaliszu, ul. H. Sawickiej 3b,

7. Gimnazjum Nr 10 w Kaliszu, ul. Podmiejska 9a.

II. Obwody szkó³ gimnazjalnych miasta Kalisza

Obwód Publicznego Gimnazjum Nr 1 w Kaliszu
ul. Tuwima 4:

- ul. Artylerzystów,

- ul. Bogus³awskiego,

- ul. Borkowska,

- ul. Botaniczna,

- ul. Boya ¯eleñskiego,

- ul. Brzozowa,

- ul. Bukowa,

- ul. Cementowa,

- ul. Ceramiczna,

- ul. Che³moñskiego,

- ul. Chmielna,

- ul. Cicha,

- ul. Ciep³a,

- ul. Cyprysowa,

- ul. Czo³gistów,

Za³¹cznik Nr 2
do Uchwa³y Nr XVIII/256/2004

Rady Miejskiej Kalisza
z dnia 29 kwietnia 2004 r.

WYKAZ SZKÓ£ GIMNAZJALNYCH MIASTA KALISZ WRAZ Z ICH OBWODAMI

- ul. Dêbowa,

- ul. D³uga,

- ul. Dobra,

- ul. Drukarzy,

- ul. Fredry,

- ul. Garncarska,

- ul. Gdañska,

- ul. Gdyñska,

- ul. Geodetów,

- ul. Gliniana,

- ul. Godebskiego,

- ul. Grzybowa,

- ul. Helska,

- ul. Hutników,

- ul. Kar³owicza,

- ul. Kar�nickiego,

- ul. Kasztelañska,

- ul. Kaszubska,

- ul. Kaszyñskiego,

- ul. K¹tna,

- ul. Klonowa,

- ul. Kokaniñska,

- ul. Koniñska,

- ul. Kossaka,

- ul. Kosynierów,

- ul. Koszutskiego,

- ul. Kraszewskiego,
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- ul. Krêta,

- ul. Kruczkowskiego,

- ul. Kubalskiego,

- ul. Kwiatów Polskich,

- ul. Makuszyñskiego,

- ul. Malinowa,

- ul. Marynarska,

- ul. Micha³owskiego,

- ul. Miedziana,

- ul. Modrzewiowa,

- ul. Morcinka,

- ul. Morelowa,

- ul. Na³kowskiej,

- ul. Olszowa,

- ul. Osterwy,

- ul. Padarewskiego,

- ul. Partyzantów,

- ul. Podkowiñskiego,

- ul. Pomorska,

- ul. Poziomkowa,

- ul. Prosta,

- ul. Pucka,

- ul. Pusta,

- ul. Rogoziñskiego,

- ul. Sienkiewicza,

- ul. Skarszewska,

- ul. Sopocka,

- ul. Sosnowa,

- ul. Spacerowa,

- ul. Srebrna,

- ul. Staffa,

- ul. Stanis³awskiego,

- ul. Stawiszyñska,

- ul. Szenwalda,

- ul. Szeroka,

- ul. Szymanowskiego,

- ul. �wierkowa,

- ul. Topolowa,

- ul. Toruñska,

- ul. Tuwima,

- ul. Wanata,

- ul. Warszawska 2 � 88 P,

- ul. Wiatraki,

- ul. Wieniawskiego,

- ul. Wierzbowa,

- ul. W³ókniarzy,

- ul. Wrzesiñska,

- ul. Wyczó³kowskiego,

- ul. Wyspiañskiego,

- ul. Zag³oby,

- ul. Zjazd,

- ul. ¯elazna,

- ul. ¯eromskiego,

- ul. ¯o³nierska.

Obwód Publicznego Gimnazjum Nr 2 w Kaliszu
ul. Ciasna 17:

- ul. 3 Maja,

- ul. Agrestowa,

- ul. Akacjowa,

- ul. Al. Wojska Polskiego 102 � 182 P,

- ul. Al. Wojska Polskiego 91 � 181 N,

- ul. Babina,

- ul. Ba¿ancia,

- ul. Biernackiego,

- ul. Biskupia,

- ul. Braci Niemojowskich,

- ul. Browarna,

- ul. Brzoskwiniowa,

- ul. Chodyñskiego,

- ul. Ciasna,

- ul. Czere�niowa,

- ul. D³ugosza,

- ul. Dybowskiego,

- ul. Franciszkañska,

- ul. Garbarska,

- ul. Genera³a Taczanowskiego,

- ul. G³ówny Rynek,

- ul. Grodzka,

- ul. Gronowa,

- ul. Ho¿a,

- ul. Idzikowskiego,
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- ul. Jagodowa,

- ul. Jarzêbinowa,

- ul. Ja�minowa,

- ul. Kadecka,

- ul. Kalinowa,

- ul. Kanonicka,

- ul. Kazimierzowska,

- ul. Kolegialna,

- ul. Kopernickiego,

- ul. Ko�ciuszki,

- ul. Krótka,

- ul. £azienna,

- ul. £ódzka 2 � 262 P,

- ul. Majkowska,

- ul. Mariañska,

- ul. Mazurska,

- ul. Melcera,

- ul. Mi³a,

- ul. Mi³kowskiego,

- ul. Moniuszki,

- ul. Mostowa,

- ul. Narutowicza,

- ul. Nêdzerzewska,

- ul. Nieca³a,

- ul. Niska,

- ul. Nowy Rynek,

- ul. Ogrodowa,

- ul. Orzechowa,

- ul. Owsiana,

- ul. Parczewskiego,

- ul. Park Miejski,

- ul. Perzyny,

- ul. Piaszczysta,

- ul. Piekarska,

- ul. Piesza,

- ul. Piskorzewie,

- ul. Piskorzewska,

- ul. Piwna,

- ul. Plac Jana Paw³a II,

- ul. Plac Kiliñskiego,

- ul. Plac �wiêtego Józefa,

- ul. Porzeczkowa,

- ul. Prusa,

- ul. Przechodnia,

- ul. Przeskok,

- ul. Przesmyk,

- ul. Przybrze¿na,

- ul. Pszenna,

- ul. Raciborskiego,

- ul. Radoszewskiego,

- ul. Radwana,

- ul. Rolna,

- ul. Ró¿ana,

- ul. Rycerska,

- ul. Rze�nicza,

- ul. Sadowa,

- ul. Sieradzka,

- ul. Skar¿yñskiego,

- ul. Spokojna,

- ul. Sukiennicza,

- ul. Szaniawskiego,

- ul. Szewska,

- ul. Szklarska,

- ul. Szkolna,

- ul. Szopena,

- ul. �lepa,

- ul. �ródmiejska 1 � 25 N,

- ul. �ródmiejska 2 � 16 P,

- ul. �w. Stanis³awa,

- ul. Targowa,

- ul. Towarowa,

- ul. Tyniecka,

- ul. Wa³ Bernardyñski,

- ul. Warszawska 1 � 101 N,

- ul. Wiêzienna,

- ul. Winiarska,

- ul. Wiosenna,

- ul. Wi�niowa,

- ul. Wodna,

- ul. Wrzosowa,

- ul. Wydarte,

- ul. Wyjazdowa,
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- ul. Wysoka 21 � 35 A,

- ul. Zame³ki,

- ul. Zamkowa,

- ul. Zbo¿owa,

- ul. Z³ota,

- ul. ¯wirki i Wigury,

- ul. ¯ytnia.

Obwód Publicznego Gimnazjum Nr 3 w Kaliszu,
ul. Teatralna 3:

- ul. Al. Wolno�ci,

- ul. Aleja Walecznych,

- ul. Aleksandryjska,

- ul. Antyczna,

- ul. Ateñska,

- ul. Bankowa,

- ul. Barska,

- ul. Ba�niowa,

- ul. Bêdziñska,

- ul. Biwakowa,

- ul. Bizantyñska,

- ul. Boles³awa Chrobrego,

- ul. Boles³awa Krzywoustego,

- ul. Boles³awa Pobo¿nego,

- ul. Budziszyñska,

- ul. Che³mska 1 � 18 A,

- ul. Chêciñska,

- ul. Chocimska,

- ul. Ciesielska,

- ul. Cieszyñska,

- ul. Czarna Droga,

- ul. Lotnicza,

- ul. Czaszkowska,

- ul. Czêstochowska,

- ul. Dacka,

- ul. Dobrzyñska,

- ul. Dolna,

- ul. Do¿ynkowa,

- ul. Duktowa,

- ul. Dyngusowa,

- ul. Elektryczna,

- ul. Etruska,

- ul. Fabryczna,

- ul. Fromborska,

- ul. Gajowa,

- ul. Gajusza,

- ul. Galijska,

- ul. Galla Anonima,

- ul. Gotów,

- ul. Grobla,

- ul. Henryka Brodatego,

- ul. Iglasta,

- ul. Joselewicza,

- ul. Karola Malaperta,

- ul. Kazimierza Wielkiego,

- ul. K¹pielowa,

- ul. Kniejowa,

- ul. Ko³obrzeska,

- ul. Kowalska ,

- ul. Kozienicka,

- ul. Kredytowa,

- ul. Kruszwicka,

- ul. Ksiê¿nej Jolanty,

- ul. Kubusia Puchatka,

- ul. Kujawska,

- ul. Kwiatowa,

- ul. Lajkonika,

- ul. Legnicka,

- ul. Le�na,

- ul. Lêborska,

- ul. Lisia,

- ul. Lotnicza,

- ul. Lubelska,

- ul. £¹czna,

- ul. £¹kowa,

- ul. £êgowa,

- ul. £om¿yñska,

- ul. £owicka,

- ul. £owiecka,

- ul. £ódzka 1 � 263 N,

- ul. £ucznicza,

- ul. £u¿ycka,
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- ul. Macedoñska,

- ul. Malborska,

- ul. Marka,

- ul. Marzanny,

- ul. Mazowiecka,

- ul. Mieczys³awa Starego,

- ul. Mieszawska,

- ul. Mieszka Pierwszego,

- ul. Miodowa,

- ul. Murarska,

- ul. My�liwska,

- ul. Nad Prosn¹,

- ul. Na³êczowska,

- ul. Niedzicka,

- ul. Nied�wiedzia,

- ul. Nieszawska,

- ul. Nowy �wiat,

- ul. Ogniskowa,

- ul. Okraglicka,

- ul. Opatowiecka,

- ul. Osadnicza,

- ul. Panoñska,

- ul. Paprotna,

- ul. Parafialna,

- ul. Parkowa,

- ul. Pasterska,

- ul. Perska,

- ul. Pionierska,

- ul. Pisankowa,

- ul. Plac Bogus³awskiego,

- ul. Podle�na,

- ul. Pokrzywnicka,

- ul. Polanka,

- ul. Po³aniecka,

- ul. Pontonowa,

- ul. Potokowa,

- ul. Prastara,

- ul. Pró¿na,

- ul. Przebierañców,

- ul. Przesiekowa,

- ul. Przê�lik,

- ul. Ptolemeusza,

- ul. Pu³askiego,

- ul. Rac³awicka,

- ul. Rajskowska,

- ul. Raszyñska,

- ul. Rumiñskiego,

- ul. Rusa³ki,

- ul. Rybacka,

- ul. Rzeczna,

- ul. Rzymska,

- ul. Sandomierska,

- ul. Saperska,

- ul. Sarnia,

- ul. Sobótki,

- ul. Spartañska,

- ul. Sportowa,

- ul. Stare Miasto,

- ul. Staro¿ytna,

- ul. Stefana Batorego,

- ul. Stolarska,

- ul. Sylwiusza,

- ul. Sza³asowa,

- ul. Szwedzka,

- ul. �ródmiejska 18 � 32 P,

- ul. �ródmiejska 27 � 43 N,

- ul. Tacyta,

- ul. Tarczowa,

- ul. Teatralna,

- ul. Termopilska,

- ul. Têczyñska,

- ul. Topiel,

- ul. Toporowa,

- ul. Tracka,

- ul. Turowa,

- ul. Tuszyñska,

- ul. U³añska,

- ul. Wa³ Jagielloñski,

- ul. Wa³ Matejki,

- ul. Wa³ Piastowski,

- ul. Wa³ Staromiejski,

- ul. Wapienna,
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- ul. Wczasowa,

- ul. Wiankowa,

- ul. Wio�larska,

- ul. W³adys³awa Jagie³³y,

- ul. W³adys³awa £okietka,

- ul. Wojciecha z Brudzewa,

- ul. Wspólna,

- ul. Wygon,

- ul. Wykopaliskowa,

- ul. Wypoczynkowa,

- ul. Zajêcza,

- ul. Zapiecek,

- ul. Zawodzie,

- ul. Zimna,

- ul. Zygmunta Starego,

- ul. ¯wirowa.

Obwód Publicznego Gimnazjum Nr 4 w Kaliszu
ul. Polna 17:

- ul. Al. Wojska Polskiego 61 � 89 N,

- ul. Al. Wojska Polskiego 84 � 100 P,

- ul. Asnyka 36 � 76 P,

- ul. Asnyka 39 � 91 N,

- ul. Bema,

- ul. Boczna,

- ul. Bogumi³a i Barbary,

- ul. Cegielniana,

- ul. Cmentarna,

- ul. D¹browskiego,

- ul. D¹browskiej,

- ul. Do Strugi,

- ul. Dobrzecka 1 � 67 N,

- ul. Dobrzecka 2 � 74 P,

- ul. Go³êbia,

- ul. Górna,

- ul. Górno�l¹ska 1 � 65 A,

- ul. Graniczna 2 � 46 P,

- ul. Graniczna 5 � 45 N,

- ul. Handlowa,

- ul. Harcerska,

- ul. Jab³kowskiego,

- ul. Kielecka,

- ul. Kochanowskiego 1 � 8 A,

- ul. Kopernika,

- ul. Korczak 1 � 16 A,

- ul. Krucza,

- ul. Kulisiewicza,

- ul. Legionów,

- ul. Lipowa,

- ul. Ludowa,

- ul. Mickiewicza 1 N,

- ul. M³ynarska 1 � 131 N,

- ul. M³ynarska 2 � 20 P,

- ul. Mylna,

- ul. Obywatelska,

- ul. Podgórze,

- ul. Polna 1 � 47 N,

- ul. Polna 2 � 24 P,

- ul. Poznañska,

- ul. Przemys³owa,

- ul. Ptasia,

- ul. Reja,

- ul. Robotnicza,

- ul. Rzemie�lnicza,

- ul. Stanczukowskiego,

- ul. Staszica,

- ul. Strzelecka,

- ul. Urzêdnicza,

- ul. W¹ska,

- ul. Widok 1 � 47 N,

- ul. Widok 2 � 78 P,

- ul. Wronia,

- ul. Wysoka 1 � 20 A,

- ul. Zgodna.

Obwód Publicznego Gimnazjum Nr 7 w Kaliszu
ul. Karpacka 3:

- ul. Asnyka 1 � 37 N,

- ul. Asnyka 2 � 34 P,

- ul. Babiogórska,

- ul. Baligrodzka,

- ul. Beskidzka,
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- ul. Bieszczadzka,

- ul. B³otna,

- ul. Braci Gillerów,

- ul. Budowlanych,

- ul. Bukowiñska,

- ul. Celtycka,

- ul. Ch³odna,

- ul. Ch³opska,

- ul. Chocho³owska,

- ul. Dusznicka,

- ul. Dzia³kowa,

- ul. Gêsia,

- ul. G³ogowska,

- ul. Grunwaldzka,

- ul. Gwia�dzista,

- ul. Halna,

- ul. Izerska,

- ul. Karkonoska,

- ul. Karpacka,

- ul. K³odzka,

- ul. Kmieca,

- ul. Koralowa,

- ul. Kordeckiego,

- ul. Kosza³ka Opa³ka,

- ul. Kresowa,

- ul. Krzywa,

- ul. Latyñska,

- ul. Lechos³awska,

- ul. £omnicka,

- ul. £ysogórska,

- ul. Metalowców,

- ul. Milenijna,

- ul. Noskowska,

- ul. Obozowa,

- ul. Olszynowa,

- ul. Ostrowska,

- ul. Pa³acowa,

- ul. Pieniñska,

- ul. Piotra Sulis³awskiego,

- ul. Piwonicka,

- ul. Podhalañska,

- ul. Pogodna 68 � 160 P,

- ul. Pogodna 73 � 165 N,

- ul. Polna 26 � 90 P,

- ul. Polna 49 � 133 N,

- ul. Po³udniowa,

- ul. Powstañców Wielkopolskich,

- ul. Rodowa,

- ul. Romañska,

- ul. Siewna,

- ul. Skalmierzycka,

- ul. Skalna,

- ul. Sk³adowa,

- ul. S³owiañska,

- ul. Smerkowa,

- ul. Smolna,

- ul. Sokolnicka,

- ul. Spó³dzielcza,

- ul. Sudecka,

- ul. Sulis³awicka,

- ul. Su³kowskiego,

- ul. Szrenicka,

- ul. �nie¿na,

- ul. �wiêtokrzyska,

- ul. Tatrzañska,

- ul. Têczowa,

- ul. Torowa ,

- ul. Wenedów,

- ul. Wielka,

- ul. Zachodnia,

- ul. Zagorzynek,

- ul. Zakopiañska,

- ul. Zdrojowa,

- ul. Zielona,

- ul. �ródlana.

Obwód Publicznego Gimnazjum Nr 9 w Kaliszu
ul. H. Sawickiej 3 b

- ul. Al. Wojska Polskiego 2 � 82 P,

- ul. Biskupicka,

- ul. Bursche,

- ul. Bursztynowa,
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- ul. Dobrzecka 69 � 193 N,

- ul. Dobrzecka 76 � 190 P,

- ul. Edwarda Polanowskiego,

- ul. Graniczna 67 - 78a A,

- ul. Ignacego Bujnickiego,

- ul. K¹pie,

- ul. Korczak 17 � 114 A,

- ul. Koszutskiej,

- ul. Maciejkowa,

- ul. Mickiewicza 2 � 18 A,

- ul. Piekart,

- ul. Podmiejska 22 � 54 P,

- ul. Podmiejska 25 � 29 N,

- ul. Rondo Westerplatte,

- ul. Sawickiej,

- ul. Serbinowska 1 � 9 A,

- ul. Sk³odowskiej Curie,

- ul. S³owackiego,

- ul. Stanis³awa Wojciechowskiego,

- ul. Stefana Otwinowskiego,

- ul. Sylwestra Szpilowskiego,

- ul. �wiêtego Micha³a,

- ul. Widok 49 � 101 N,

- ul. Widok 80 � 104 P,

- ul. Wiejska,

- ul. ¯abia.

Obwód Publicznego Gimnazjum Nr 10 w Kaliszu
ul. Podmiejska 9 a:

- ul. 25 Dywizji,

- ul. 25 Pu³ku Artylerii,

- ul. 29 Pu³ku Piechoty,

- ul. Al. Wojska Polskiego 1 � 59 N,

- ul. Daleka,

- ul. Domowa,

- ul. Dworcowa,

- ul. Energetyków,

- ul. Go�cinna,

- ul. Górno�l¹ska 67 � 83 N,

- ul. Górno�l¹ska, 76 � 80 P,

- ul. Kolejowa,

- ul. Konopnickiej,

- ul. Ma³a,

- ul. M³ynarska 22 � 30 P,

- ul. Op³otki,

- ul. Piechurów,

- ul. Podmiejska  1 � 23 N,

- ul. Podmiejska 2 � 20 P,

- ul. Pogodna 1 � 71 N,

- ul. Pogodna 2 � 66 P,

- ul. Poranna,

- ul. Potulna,

- ul. Promienna,

- ul. S¹siedzka,

- ul. Serbinowska 10 � 33 A,

- ul. Skibowa,

- ul. Starowiejska,

- ul. Szczypiornicka,

- ul. Tylna,

- ul. Ukraiñska,

- ul. Weso³a,

- ul. Wroc³awska.

Obja�nienie symboli komputerowych:

, - ca³a ulica,

A - nr parzyste i nieparzyste w podanym zakresie,

P - nr parzyste,

N - nr nieparzyste.
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Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 9 lit. g ustawy z dnia 8
marca 1990 r. o samorz¹dzie gminnym (Dz.U. z 2001 r. Nr 142,
poz. 1591 z pó�n. zm.) uchwala siê, co nastêpuje:

§1. Ustala siê poni¿sze zasady wnoszenia udzia³ów i akcji:

1) Prezydent Miasta Kalisza mo¿e wnosiæ wk³ady pieniê¿ne
celem pokrycia podwy¿szonego kapita³u zak³adowego
i objêcia z tego tytu³u udzia³ów lub akcji w spó³kach
z udzia³em Miasta Kalisza, w ramach kwot przewidzianych
na ten cel w bud¿ecie gminy na dany rok,

2) Prezydent Miasta Kalisza mo¿e wnosiæ wk³ady niepieniê¿-
ne celem pokrycia podwy¿szonego kapita³u zak³adowego
i objêcia z tego tytu³u udzia³ów lub akcji w spó³kach
z udzia³em Miasta Kalisza, po uzyskaniu pozytywnej opinii
Komisji Gospodarki Finansowej i Mienia Miasta Rady
Miejskiej Kalisza,

3) niewydanie opinii, o której mowa w ust. 2 w terminie 30
dni od dnia z³o¿enia wniosku jest równoznaczne z brakiem
zastrze¿eñ i stanowi dla Prezydenta Miasta podstawê do
wniesienia objêcia udzia³ów lub akcji w spó³kach, o któ-
rych mowa w ust. 2.

§2. Ustala siê poni¿sze zasady zbywania udzia³ów i akcji:

1) Prezydent Miasta Kalisza mo¿e zbywaæ udzia³y lub akcje
w spó³kach z udzia³em Miasta Kalisza po uzyskaniu pozy-
tywnej opinii Komisji Gospodarki Finansowej i Mienia
Miasta Rady Miejskiej Kalisza,

2) niewydanie opinii, o której mowa w ust. 1 w terminie 30
dni od dnia z³o¿enia wniosku jest równoznaczne z brakiem
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UCHWA£A Nr XVIII/258/2004 RADY MIEJSKIEJ KALISZA

z dnia 29 kwietnia 2004 r.

w sprawie zasad wnoszenia, cofania i zbywania udzia³ów i akcji

zastrze¿eñ i stanowi dla Prezydenta Miasta podstawê do
zbycia udzia³ów lub akcji w spó³kach, o których mowa
w ust. 1,

3) zbywanie udzia³ów lub akcji nastêpuje w trybie publicz-
nym, zgodnie z obowi¹zuj¹cymi przepisami.

§3. Ustala siê poni¿sze zasady cofania udzia³ów i akcji:

1) Prezydent Miasta Kalisza mo¿e cofaæ udzia³y lub akcje
w spó³kach z udzia³em Miasta Kalisza, po uzyskaniu po-
zytywnej opinii Komisji Gospodarki Finansowej i Mienia
Miasta Rady Miejskiej Kalisza,

2) niewydanie opinii, o której mowa w ust. 1 w terminie 30
dni od dnia z³o¿enia wniosku jest równoznaczne z brakiem
zastrze¿eñ i stanowi dla Prezydenta Miasta podstawê do
cofniêcia udzia³ów lub akcji w spó³kach, o których mowa
w ust. 1,

3) cofanie udzia³ów lub akcji nastêpuje poprzez ich umorze-
nie zgodnie z postanowieniami Kodeksu spó³ek handlo-
wych.

§4. Wykonanie uchwa³y powierza siê Prezydentowi Mia-
sta Kalisza.

§5. Uchwa³a wchodzi w ¿ycie po up³ywie czternastu dni
od dnia jej og³oszenia w Dzienniku Urzêdowym Województwa
Wielkopolskiego.

Przewodnicz¹cy
Rady Miejskiej Kalisza
(�) Zbigniew W³odarek
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Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 8, art. 40 ust. 1 i art. 41
ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorz¹dzie gminnym
(Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z pó�n. zm.) oraz art. 7 ust.
3 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i op³atach
lokalnych (Dz.U. z 2002 r. Nr 9, poz. 84 z pó�n. zm.), uchwala
siê co nastêpuje:

§1. W celu zmniejszenia bezrobocia poprzez wspieranie
rozwoju przedsiêbiorczo�ci na terenie miasta Kalisza wprowa-
dza siê zwolnienia z podatku od nieruchomo�ci dla przedsiê-
biorców (osób fizycznych i prawnych), którzy tworz¹ nowe
miejsca pracy.

§2. 1. Zwolnienia z podatku od nieruchomo�ci obejmuj¹
wszystkich podatników prowadz¹cych dzia³alno�æ gospodarcz¹
w rozumieniu ustawy z dnia 19 listopada 1999 r. - Prawo
dzia³alno�ci gospodarczej, zwanych dalej podatnikami, którzy
spe³nili kryteria zastosowania zwolnienia oraz ten fakt udoku-
mentowali wed³ug zasad i trybu przewidzianego niniejsz¹
uchwa³¹.

2. Ilekroæ w uchwale u¿ywa siê okre�lenia zwolnienia
nale¿y przez to rozumieæ zwolnienie budynków, budowli oraz
gruntów s³u¿¹cych dzia³alno�ci gospodarczej z podatku od
nieruchomo�ci po spe³nieniu warunków i na okres przewi-
dziany niniejsz¹ uchwa³¹.

§3. Zwolnienie z podatku nie obejmuje obiektów handlo-
wych o powierzchni powy¿ej 1.000 m2 oraz stacji paliw.

§4. Warunek utworzenia nowych miejsc pracy uwa¿a siê
za spe³niony, je¿eli podatnik zwiêkszy³ zatrudnienie, przy
czym uwzglêdnia siê tylko pracowników spe³niaj¹cych jedno-
cze�nie wszystkie wyszczególnione poni¿ej warunki:

a) zatrudnionych w pe³nym wymiarze czasu pracy,

b) zatrudnionych na podstawie umowy o pracê,

c) mieszkañców Kalisza,

d) którzy do momentu zatrudnienia przez podatnika wystê-
puj¹cego o zwolnienie, przez co najmniej 3 miesi¹ce byli
zarejestrowani jako osoby bezrobotne. Potwierdzeniem
musi byæ za�wiadczenie wydane przez Powiatowy Urz¹d
Pracy w Kaliszu (warunek ten nie dotyczy absolwentów
podejmuj¹cych pierwsz¹ pracê w okresie 6 miesiêcy od
ukoñczenia szko³y),

e) nigdy wcze�niej nie byli zatrudnieni na podstawie stosun-
ku pracy lub stracili j¹ lub te¿ trac¹ obecnie wykonywan¹
pracê.

§5. Wzrost zatrudnienia:
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z dnia 29 kwietnia 2004 r.

w sprawie zwolnieñ z podatku od nieruchomo�ci dla przedsiêbiorców na terenie miasta Kalisza

1. Stworzone zatrudnienie musi stanowiæ wzrost netto liczby
pracowników w danym przedsiêbiorstwie w odniesieniu
do �redniego zatrudnienia z ostatnich 12 miesiêcy,
w przeliczeniu na osobê zatrudnion¹ w pe³nym wymiarze
czasu pracy.

2. Jako przyjmowany do obliczeñ okres, w którym nast¹pi³
wzrost zatrudnienia przyjmuje siê okres do 12 miesiêcy
poprzedzaj¹cych miesi¹c, w którym z³o¿ono wniosek
o przyznanie zwolnienia.

§6. Okres zwolnienia:

1. Zwolnienie przys³uguje odpowiednio na okres:

a) 1 roku - je¿eli podatnik utworzy³ do 5 nowych miejsc
pracy,

b) 2 lat � je¿eli podatnik utworzy³ od 6 do 10 nowych
miejsc pracy,

c) 3 lat � je¿eli podatnik utworzy³ od 11 do 15 nowych
miejsc pracy,

d) 4 lat � je¿eli podatnik utworzy³ od 16 do 30 nowych
miejsc pracy,

e) 5 lat � je¿eli podatnik utworzy³ od 31 do 50 nowych
miejsc pracy,

f) 7 lat � je¿eli podatnik utworzy³ od 51 do 100 nowych
miejsc pracy,

g) 10 lat � je¿eli podatnik utworzy³ powy¿ej 100 nowych
miejsc pracy.

2. Zwolnienie przys³uguje od miesi¹ca nastêpnego po mie-
si¹cu, w którym podatnik naby³ prawo do zwolnienia.

3. Je¿eli zwolnienie okre�lone zgodnie z ust.1 jest d³u¿sze ni¿
1 rok, okres zwolnienia koñczy siê 31 grudnia.

4. Zwolnienie przys³uguje pod warunkiem utrzymania zwiêk-
szonego zatrudnienia przez okres 2 lat - w przypadku
ma³ych i �rednich przedsiêbiorców, okres 3 lat - w przy-
padku pozosta³ych przedsiêbiorców.

§7. Kwota zwolnienia:

1. Zwolnienie przys³uguje w kwocie 3.000 z³ rocznie, od
ka¿dego nowo zatrudnionego pracownika.

2. Kwotê zwolnienia okre�la siê proporcjonalnie do liczby
miesiêcy objêtych zwolnieniem.

3. Je¿eli wysoko�æ nale¿nego podatku za dany rok kalenda-
rzowy jest ni¿sza od okre�lonej kwoty zwolnienia, zwolnie-
nie jest ograniczone do wysoko�ci nale¿nego podatku.
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§8. Prawo do kolejnego zwolnienia podatnik uzyskuje po
roku, od zakoñczenia okresu stosowania poprzedniego zwol-
nienia, przy czym ³¹czny okres zwolnienia nie mo¿e przekro-
czyæ 10 lat od momentu uzyskania pierwszego zwolnienia.

§9. Warunkiem uzyskania zwolnienia jest brak zaleg³o�ci
z tytu³u podatków i op³at lokalnych oraz innych zobowi¹zañ
wobec bud¿etu Miasta Kalisza.

§10. Prawo do zwolnienia podatnik nabywa, po spe³nie-
niu wszystkich warunków zawartych w niniejszej uchwale.

*§11. Zwolnienie przyznaje siê na udokumentowany wnio-
sek podatnika zawieraj¹cy nastêpuj¹ce informacje oraz za-
³¹czniki:

1. Informacje o firmie:

a) pe³n¹ nazwê, adres, okre�lenie formy prawnej, numer
NIP i REGON,

b) rodzaj prowadzonej dzia³alno�ci wed³ug Polskiej Kla-
syfikacji Dzia³alno�ci PKD lub Europejskiej Klasyfikacji
Dzia³alno�ci EKD.

2. Przedstawienie zatrudnienia �redniego za okres 12 miesiê-
cy poprzedzaj¹cych przyrost zatrudnienia oraz stanu za-
trudnienia w okresie, w którym nast¹pi³ wzrost zatrudnie-
nia zgodnie z §5.

3. Dok³adny wykaz pracowników nowo zatrudnionych.

4. Dokumenty potwierdzaj¹ce stany zatrudnienia jak w ust.
2, to jest:

a) deklaracje rozliczeniowe ZUS � DRA za poszczególne
miesi¹ce przed i po przyro�cie zatrudnienia,

b) deklaracje na zaliczkê miesiêczn¹ z tytu³u podatku
dochodowego osób fizycznych PIT - 4,

c) inne dokumenty potwierdzaj¹ce stan zatrudnienia wska-
zane przez organ podatkowy,

d) wzrost netto liczby pracowników w przedsiêbiorstwie
w odniesieniu do �redniego zatrudnienia z ostatnich 12
miesiêcy, w przeliczeniu na osobê zatrudnion¹ w pe³-
nym wymiarze czasu pracy.

5. Dokumenty potwierdzaj¹ce wielko�æ oraz przeznaczenie
pomocy publicznej uzyskanej przez przedsiêbiorcê w ci¹-
gu trzech ostatnich lat poprzedzaj¹cych dzieñ z³o¿enia
wniosku.

6. Inne dokumenty wskazane przez organ podatkowy.

§12. W trakcie korzystania ze zwolnienia podatnik jest
zobowi¹zany do sk³adania do dnia 15 stycznia (stan na 31
grudnia) i do 15 lipca (stan na 30 czerwca) oraz na ¿¹danie
organu podatkowego o�wiadczeñ o stanie zatrudnienia wraz
z deklaracjami ZUS � DRA oraz deklaracjami PIT - 4.

§13. 1. W przypadku utraty warunków uprawniaj¹cych
do zwolnienia, podatnik jest zobowi¹zany powiadomiæ pisem-
nie organ podatkowy w terminie 14 dni od dnia wyst¹pienia
okoliczno�ci powoduj¹cych utratê prawa do zwolnienia.

2. Podatnik, o którym mowa w ust. 1 traci prawo do
zwolnienia od pierwszego dnia miesi¹ca, w którym wyst¹pi³y
okoliczno�ci powoduj¹ce utratê tego prawa.

3. Podatnik, który nie dope³ni³ obowi¹zku okre�lonego
w ust. 1 traci prawo do zwolnienia od pocz¹tku roku podat-
kowego, w którym wyst¹pi³y okoliczno�ci powoduj¹ce utratê
tego prawa.

4. Podatnik, który wprowadzi³ w b³¹d organ podatkowy
co do spe³nienia warunków uprawniaj¹cych do uzyskania
zwolnienia, traci prawo do zwolnienia za ca³y okres przez jaki
korzysta³ ze zwolnienia.

5. Podatnicy, o których mowa w ust. 3 i 4 s¹ zobowi¹zani
do zap³aty nale¿nego podatku wraz z odsetkami.

§14. Program udzielania pomocy horyzontalnej, uwzglêd-
niaj¹cy warunki udzielania pomocy wynikaj¹cej z niniejszej
uchwa³y okre�la odrêbna uchwa³a Rady Miejskiej Kalisza.

§15. Wykonanie uchwa³y powierza siê Prezydentowi Mia-
sta Kalisza.

§16. Uchwa³a wchodzi w ¿ycie po up³ywie 14 dni od dnia
jej og³oszenia w Dzienniku Urzêdowym Województwa Wiel-
kopolskiego.

* Rozstrzygniêcie nadzorcze Kolegium Regionalnej Izby
Obrachunkowej w Poznaniu z dnia 8.06.04 r. orzekaj¹ce
niewa¿no�æ postanowieñ §11 uchwa³y Nr XVIII/261/2004
w sprawie zwolnieñ z podatku od nieruchomo�ci dla przed-
siêbiorstw na terenie Miasta Kalisza jako sprzecznych z art. 7
ust. 3 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i op³atach
lokalnych.

Przewodnicz¹cy
Rady Miejskiej Kalisza
(�) Zbigniew W³odarek
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Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 8 ustawy z dnia 8 marca
1990 r. o samorz¹dzie gminnym (Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz.
1591 z pó�n. zm.) w zwi¹zku z art. 7 ust. 3 ustawy z dnia 12
stycznia 1991 r. o podatkach i op³atach lokalnych (Dz.U.
z 2002 r. Nr 9, poz. 84 z pó�n. zm.), uchwala siê co nastêpuje:

§1. Uchwala siê program pomocy horyzontalnej udziela-
nej dla przedsiêbiorców na terenie miasta Kalisza, stanowi¹cy
za³¹cznik do niniejszej uchwa³y.
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z dnia 29 kwietnia 2004 r.

w sprawie programu pomocy horyzontalnej udzielanej dla przedsiêbiorców na terenie miasta Kalisza

§2. Wykonanie uchwa³y powierza siê Prezydentowi Mia-
sta Kalisza.

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

Przewodnicz¹cy
Rady Miejskiej Kalisza
(�) Zbigniew W³odarek

Za³¹cznik
do uchwa³y Nr XVIII/262/2004

Rady Miejskiej Kalisza
z dnia 29 kwietnia 2004 r.

PROGRAM POMOCY HORYZONTALNEJ DLA PRZEDSIÊBIORCÓW UDZIELANEJ NA TERENIE MIASTA KALISZA
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Na podstawie art. 40 ust. 8 ustawy z dnia 21 marca
1985 r. o drogach publicznych (Dz.U. z 2000 r. Nr 12, poz. 136,
Nr 71, poz. 838, 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, Nr 214, poz.
1816, Nr 216, poz. 1826, z 2003 r. Nr 80, poz. 717 i 721, Nr 200,
poz. 1953), oraz art. 18 ust. 2 pkt. 8, art. 40 ust. 1, art. 41 ust.
1 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) Rada
Gminy Duszniki 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
0,80 z³,

b) przy zajêciu jezdni pow. 20% do 50% szeroko�ci w³¹cz-
nie 1,70 z³,

c) przy zajêciu jezdni pow. 50% do ca³kowitego zajêcia
jezdni 2,80 z³,

2) za prowadzenie robót na poboczach, chodnikach, placach,
zatokach postojowych i autobusowych, �cie¿kach rowero-
wych i ci¹gach pieszych za zajêcie 1 m2 0,80 z³,

3) za prowadzenie robót na pozosta³ych elementach pasa
drogowego (rowy, pasy zieleni) za zajêcie 1 m2 0,40 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 reklam:

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

a) poza terenem zabudowanym 0,60 z³,

2175

UCHWA£A Nr XXI-107/04 RADY GMINY DUSZNIKI

z dnia 26 maja 2004 r.

w sprawie ustalenia stawek op³at za zajmowanie pasa drogowego dróg gminnych
na cele niezwi¹zane z potrzebami zarz¹dzania lub potrzebami ruchu

b) w terenie zabudowanym 0,80 z³,

2) za 1 m2 rzutu poziomego innych obiektów 0,30 z³,

3) za 1 m2 powierzchni reklamy 1,70 z³.

§3. Ustala siê nastêpuj¹ce stawki op³at rocznych za umiesz-
czanie w pasie drogowym urz¹dzeñ infrastruktury technicznej
niezwi¹zanych z potrzebami zarz¹dzenia drogami lub potrze-
bami ruchu drogowego za zajêcie 1 m2 powierzchni pasa
drogowego drogi zajêtej przez rzut poziomy urz¹dzeñ:

1) za obszarem zabudowanym 3,20 z³,

2) w obszarze zabudowanym 8,00 z³,

3) na obiekcie mostowym 64,00 z³.

§4. Ustala siê nastêpuj¹ce stawki op³at dziennych za
zajêcie pasa drogowego 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
0,80 z³,

b) przy zajêciu jezdni pow. 20% do 50% szeroko�ci w³¹cz-
nie 1,70 z³,

c) przy zajêciu jezdni pow. 50% do ca³kowitego zajêcia
jezdni 2,80 z³.

2) za zajêcie 1 m2 poboczy, chodników, placów, zatok posto-
jowych i autobusowych, �cie¿ek rowerowych i ci¹gów
pieszych 0,80 z³.

3) za zajêcie 1 m2 pozosta³ych elementów pasa drogowego
(rowy, pasy zieleni) 0,40 z³.

§5. Wykonanie uchwa³y powierza siê Wójtowi Gminy
Duszniki.

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

Przewodnicz¹cy Rady
(�) Gracjan Skórnicki

Poz. 2175
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Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15, oraz art. 40 ust. 2 pkt
2 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; Nr 162, poz. 1568 ), oraz
art. 110 ust. 1 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy
spo³ecznej (Dz.U. Nr 64, poz. 593), oraz art. 20 ust. 4 ustawy
z dnia 28 listopada 2003 r. o �wiadczeniach rodzinnych (Dz.U.
Nr 228, poz. 2255; z 2004 r. Nr 35, poz. 305; Nr 64, poz. 593)
Rada Gminy Duszniki uchwala co nastêpuje:

§1. Uchwala siê Statut Gminnego O�rodka Pomocy Spo-
³ecznej w Dusznikach stanowi¹cy za³¹cznik 1 do niniejszej
uchwa³y.

2176

UCHWA£A Nr XXI-108/04 RADY GMINY DUSZNIKI

z dnia 26 maja 2004 r.

w sprawie Statutu Gminnego O�rodka Pomocy Spo³ecznej w Dusznikach

§2. Wykonanie uchwa³y powierza siê Wójtowi Gminy
Duszniki oraz Kierownikowi Gminnego O�rodka Pomocy Spo-
³ecznej.

§3. Traci moc uchwa³a Rady Gminy Nr V - 23/2003 z dnia
26 lutego 2003 r. w Dusznikach w sprawie zatwierdzenia
Statutu O�rodka Pomocy Spo³ecznej.

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

Przewodnicz¹cy Rady
(�) Gracjan Skórnicki

Za³¹cznik
do uchwa³y Nr XXI-108/04

Rady Gminy Duszniki
z dnia 26 maja 2004 r.

STATUT GMINNEGO O�RODKA POMOCY SPO£ECZNEJ W DUSZNIKACH

§1. Gminny O�rodek Pomocy Spo³ecznej w Dusznikach
zwany dalej �O�rodkiem� dzia³a na podstawie:

1. Uchwa³y Gminnej Rady Narodowej w Dusznikach XIV/53/
90 z dnia 23 kwietnia 1990 r. w sprawie powo³ania
Gminnego O�rodka Pomocy Spo³ecznej w Dusznikach.

2. Ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy spo³ecznej
(Dz.U. Nr 64, poz. 593), oraz aktów wykonawczych do tej
ustawy.

3. Ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. o �wiadczeniach
rodzinnych (Dz.U. Nr 228, poz. 2255 z pó�n. zm.).

4. Ustawy z dnia 26 listopada 1998 r. o finansach publicznych
(Dz.U. z 2003 r. Nr 15, poz. 148 z pó�n. zm.).

5. Ustawy z dnia 21 czerwca 2001 r. o dodatkach mieszka-
niowych (Dz.U. Nr 71, poz. 734 z pó�n. zm.).

6. Innych ustaw  nak³adaj¹cych zadania na O�rodki Pomocy
Spo³ecznej, oraz zadania zlecone na podstawie upowa¿-
nieñ ustawowych przez organy Gminy.

7. Niniejszego statutu.

§2. Siedziba O�rodka mie�ci siê w Gminnym O�rodku
Kultury w Dusznikach, a obszarem dzia³ania jest gmina Dusz-
niki.

1. Przedmiotem dzia³ania Gminnego O�rodka Pomocy
Spo³ecznej w Dusznikach jest:

1) niesienie pomocy spo³ecznej maj¹cej na celu umo¿li-
wienie osobom i rodzinom przezwyciê¿enie trudnych
sytuacji ¿yciowych, których nie s¹ w stanie pokonaæ
wykorzystuj¹c w³asne �rodki, mo¿liwo�ci i uprawnie-
nia,

2) analiza i ocena zjawisk rodz¹cych zapotrzebowanie na
�wiadczenia pomocy spo³ecznej,

3) praca socjalna rozumiana jako dzia³alno�æ zawodowa
skierowana na pomoc osobom i rodzinom w zakresie
tworzenia warunków sprzyjaj¹cych poprawie ich bytu
i usamodzielnianiu siê,

4) przyznawanie i wyp³acanie �wiadczeñ rodzinnych,

5) przyznawanie i wyp³acanie dodatków mieszkaniowych.

§3. O�rodek jest jednostk¹ organizacyjn¹ powo³an¹ przez
Radê Gminy Duszniki do realizacji zadañ zleconych gminie
oraz zadañ w³asnych gminy w zakresie pomocy spo³ecznej na
terenie Gminy Duszniki.

§4. Dzia³alno�æ O�rodka finansowana jest z bud¿etu gminy
w ramach realizacji zadañ w³asnych, oraz obowi¹zkowych
w ramach realizacji zadañ zleconych Gminie z bud¿etu Pañ-
stwa, a tak¿e z innych �róde³ (organizacje spo³eczne, stowa-
rzyszenia charytatywne, fundacje, osoby prawne i fizyczne).

§5. W wykonywaniu zadañ okre�lonych w §3 O�rodek
wspó³dzia³a w szczególno�ci z:
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1) zak³adami ochrony zdrowia,

2) organizacjami spo³ecznymi i charytatywnymi,

3) Ko�cio³em Katolickim i innymi ko�cio³ami oraz zwi¹zkami
wyznaniowymi,

4) fundacjami,

5) stowarzyszeniami i grupami samopomocy spo³ecznej,

6) pracodawcami,

7) osobami fizycznymi.

§6. W sk³ad O�rodka wchodz¹:

1) Kierownik,

2) Pracownicy socjalni,

3) Pracownik ds. �wiadczeñ,

4) G³ówna ksiêgowa,

5) Pracownik ds. �wiadczeñ rodzinnych i dodatków mieszka-
niowych,

6) Referent prawny,

7) Sprz¹taczka,

8) Klub Seniora.

§7. O�rodkiem kieruje Kierownik odpowiedzialny za jego
dzia³alno�æ, który w szczególno�ci:

1) ustala potrzeby Gminy w zakresie pomocy spo³ecznej,

2) ustala plany i realizuje politykê kadrow¹ O�rodka,

3) zarz¹dza mieniem i reprezentuje O�rodek na zewn¹trz,

4) sprawuje nadzór nad przyznawaniem �wiadczeñ pomocy
spo³ecznej  i prac¹ pracowników O�rodka,

5) pe³ni funkcjê pracodawcy w stosunku do zatrudnionych
w O�rodku pracowników,

6) sk³ada coroczne sprawozdanie Radzie Gminy z dzia³alno-
�ci O�rodka, oraz przedstawia potrzeby w zakresie pomo-
cy spo³ecznej.

§8. O�rodek prowadzi gospodarkê finansow¹ na zasa-
dach okre�lonych w ustawie z dnia 26 listopada 1998 r.
o finansach publicznych (Dz.U. z 2003 r. Nr 15, poz. 148 z pó�n.
zm.) i przepisach wykonawczych do tej ustawy.

§9. O�rodek prowadzi rachunkowo�æ na zasadach okre-
�lonych z dnia 29 wrze�nia 1994 r. o rachunkowo�ci (Dz.U.
z 2002 r. Nr 76, poz. 694 z pó�niejszymi zmianami).

§10. 1. Szczegó³ow¹ strukturê organizacyjn¹ O�rodka
okre�li Regulamin Organizacyjny O�rodka opracowany przez
Kierownika O�rodka i zatwierdzony przez Wójta Gminy.
Regulamin organizacyjny stanowi podstawê do okre�lenia
przez Kierownika O�rodka zakresów czynno�ci dla poszcze-
gólnych pracowników O�rodka.

2. Zwierzchnikiem s³u¿bowym Kierownika O�rodka
Pomocy Spo³ecznej jest Wójt Gminy.

§11. Zmiany postanowieñ niniejszego statutu wymagaj¹
formy przyjêtej do jego zatwierdzenia.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15, art. 40 ust. 2 pkt 2
ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorz¹dzie gminnym (Dz.U.
Nr 142, poz. 1591 z 2001 r. z pó�n. zm.) Rada Gminy Kawêczyn
uchwala co nastêpuje:

§1. Uchwala siê statut Gminnego O�rodka Pomocy Spo-
³ecznej w Kawêczynie w brzmieniu za³¹cznika do niniejszej
uchwa³y.

2177

UCHWA£A Nr XXII/91/2004 RADY GMINY KAWÊCZYN

z dnia 31 maja 2004 r.

w sprawie uchwalenia statutu Gminnego O�rodka Pomocy Spo³ecznej w Kawêczynie

§2. Traci moc uchwa³a Rady Gminy Kawêczyn Nr XIII/60/
99 z dnia 15 lipca 1999 r. w sprawie uchwalenia Statutu
Gminnego O�rodka Pomocy Spo³ecznej w Kawêczynie.

§3. Wykonanie uchwa³y powierza siê Wójtowi Gminy.

§4. Uchwa³a wchodzi w ¿ycie po up³ywie 14 dni od
opublikowania w Dzienniku Urzêdowym Województwa Wiel-
kopolskiego.

Przewodnicz¹cy
Rady Gminy Kawêczyn
(�) Edward Michalaka
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STATUT GMINNEGO O�RODKA POMOCY SPO£ECZNEJ W KAWÊCZYNIE

I. Postanowienia ogólne:

§1. Gminny O�rodek Pomocy Spo³ecznej w Kawêczynie
jest jednostk¹ organizacyjn¹ gminy.

§1. Gminny O�rodek Pomocy Spo³ecznej w Kawêczynie
dzia³a na podstawie:

1. Ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy spo³ecznej
(Dz.U. Nr 64 poz. 593) i wydanych na jej podstawie aktach
wykonawczych.

2. Ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorz¹dzie gminnym
(Dz.U. Nr 142 poz. 1591 z 2001 r. ze zm.).

3. Ustawy z dnia 26 listopada 1998 r. o finansach publicznych
(Dz.U. Nr 15 poz. 148 ze zm.).

4. Ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. o �wiadczeniach
rodzinnych.

§2. 1. Gminny O�rodek Pomocy Spo³ecznej w Kawêczy-
nie jest jednostk¹ bud¿etow¹ gminy.

2. Siedziba O�rodka mie�ci siê w budynku Urzêdu Gminy
Kawêczyn.

3. Obszar dzia³ania O�rodka obejmuje teren gminy Kawê-
czyn.

II. Cele i zadania O�rodka.

§3. 1. Dzia³ania o�rodka maj¹ na celu umo¿liwienie oso-
bom i rodzinom przezwyciê¿anie trudnych sytuacji ¿ycio-
wych, których sami nie s¹ w stanie pokonaæ wykorzystuj¹c
w³asne zasoby i mo¿liwo�ci.

2. O�rodek jest realizatorem zadañ pomocy spo³ecznej
w Gminie.

§4. Gminny O�rodek Pomocy Spo³ecznej w Kawêczynie
realizuje:

1. Zadania w³asne gminy z zakresu pomocy spo³ecznej.

2. Zadania zlecone gminie z zakresu pomocy spo³ecznej.

3. W zakresie postêpowania administracyjnego, prowadzo-
nego w zwi¹zku z realizowanymi zadaniami, Gminny

O�rodek Pomocy Spo³ecznej w Kawêczynie dzia³a jako
organ I instancji. Decyzje w sprawach �wiadczeñ z pomo-
cy spo³ecznej wydaje Kierownik Gminnego O�rodka
Pomocy Spo³ecznej na podstawie upowa¿nienia Wójta
Gminy.

§5. O�rodek realizuje swoje zadania wspó³pracuj¹c m.in. z:

1. Wielkopolskim Urzêdem Wojewódzkim w Poznaniu,

2. Regionalnym O�rodkiem Polityki Spo³ecznej w Poznaniu,

3. Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Turku,

4. Powiatowym Urzêdem Pracy w Turku,

5. Organizacjami pozarz¹dowymi,

6. Szko³ami.

III. Struktura O�rodka

§6. O�rodkiem kieruje kierownik, który jest zatrudniany
i zwalniany przez Wójta Gminy.

§7. Kadra O�rodka sk³ada siê z:

- Kierownika O�rodka,

- 3 pracowników socjalnych, w tym stanowisko do �wiad-
czeñ rodzinnych.

IV.Zasady finansowania O�rodka

§8. O�rodek finansowany jest z dotacji celowych z bud¿e-
tu pañstwa i �rodków w³asnych gminy.

§9. O�rodek prowadzi gospodarkê finansow¹ na zasa-
dach okre�lonych dla jednostek bud¿etowych zgodnie z ustaw¹
o finansach publicznych i ustaw¹ rachunkowo�ci.

§10. 1. Statut Gminnego O�rodka Pomocy Spo³ecznej
nadaje Rada Gminy Kawêczyn w drodze uchwa³y.

2. Zmiany statutu dokonuje siê w trybie w³a�ciwym dla
jego uchwalenia.
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Na podstawie art. 7 ust. 1 pkt 11, art. 18 ust. 1 i art. 40 ust.
2 pkt 4, ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorz¹dzie gminnym
(tekst jednolity: Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z pó�niejszy-
mi zmianami) - Rada Miasta Konina uchwala, co nastêpuje:

§1. Ustala siê:

1. Regulamin Targowiska Miejskiego w Koninie, przy ul.
11 Listopada,

2. Regulamin targowiska przy ul. Wodnej,

3. Regulamin gie³dy towarowo-samochodowej przy ul. Pod-
wale,

2178

UCHWA£A Nr 287 RADY MIASTA KONINA

z dnia 2 czerwca 2004 r.

w sprawie regulaminu targowisk funkcjonuj¹cych na terenie miasta Konina

4. Regulamin zieleniaka przy ul. Chopina,

stanowi¹cych za³¹czniki nr 1, 2, 3, 4 do niniejszej uchwa³y.

§2. Wykonanie uchwa³y powierza siê Prezydentowi Mia-
sta Konina.

§3. Uchwa³a wchodzi w ¿ycie po up³ywie 14 dni od dnia
jej og³oszenia w Dzienniku Urzêdowym Województwa Wiel-
kopolskiego.

Przewodnicz¹cy
Rady Miasta Konina

(�) Tadeusz Wojdyñski

Za³¹cznik nr 1
do Uchwa³y Nr 287

Rady Miasta Konina
z dnia 2 czerwca 2004 r.

REGULAMIN

§1. 1. Targowisko Miejskie przy ul. 11 Listopada czynne
jest codziennie w godzinach od 600 �1900 oraz w niedzielê od
800 do 1600.

2. Administratorem targowiska przy ul. 11 Listopada jest
Przedsiêbiorstwo Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej
Spó³ka z o.o. w Koninie ul. M. D¹browskiej 8.

3. Nadzór nad targowiskiem sprawuje Urz¹d Miejski
w Koninie.

§2. 1. Na targowisku (zieleniaku) sprzeda¿ mog¹ prowa-
dziæ:

a) osoby fizyczne, osoby prawne posiadaj¹cy wpis do Kra-
jowego Rejestru S¹dowego lub ewidencji dzia³alno�ci
gospodarczej,

b) rolnicy posiadaj¹cy dokument potwierdzaj¹cy, i¿ s¹ p³at-
nikiem podatku rolnego oraz dzia³kowcy w zakresie sprze-
da¿y p³odów rolnych,

c) inne osoby fizyczne w zakresie sprzeda¿y produktów
u¿ywanych, bêd¹cych ich w³asno�ci¹.

2. Osoby prowadz¹ce sprzeda¿ na targowisku zobowi¹-
zane s¹ do wykupienia u administratora targowiska biletu
op³aty targowej lub zawarcia z nim umowy uprawniaj¹cej do
sprzeda¿y na terenie targowiska.

3. Osoby prowadz¹ce dzia³alno�æ gospodarcz¹ na targo-
wisku zobowi¹zane s¹ do oznaczenia stoiska zawieraj¹cego
nazwê firmy lub imiê i nazwisko przedsiêbiorcy.

§3. 1. Przedmiotem handlu na targowisku mog¹ byæ
artyku³y spo¿ywcze i przemys³owe z wy³¹czeniem:

- �rodków odurzaj¹cych lub psychotropowych,

- napojów alkoholowych (za wyj¹tkiem piwa),

- spirytusu (denaturatu) ska¿onego,

- substancji truj¹cych, �rodków spo¿ywczych przetermino-
wanych i zepsutych, szkodliwych dla zdrowia ludzkiego,

- kamieni i metali szlachetnych oraz wykonywanych z nich
wyrobów bez wymaganej cechy probierczej,

- zagranicznych banknotów i monet bêd¹cych w obiegu,

- papierów warto�ciowych,

- broni palnej, pneumatycznej i bia³ej, przedmiotów do
miotania chemicznych �rodków obezw³adniaj¹cych oraz
s³u¿¹cych do odstrzeliwania amunicji alarmowej, sygna³o-
wej przeznaczonych do obezw³adniania osób za pomoc¹
³adunków lub innych �rodków energii, amunicji, materia-
³ów wybuchowych oraz artyku³ów pirotechnicznych,
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- innych artyku³ów, produktów i przedmiotów, których sprze-
da¿ jest zabroniona na podstawie odrêbnych przepisów.

2. Grzyby surowe dziko rosn¹ce zakwalifikowane do sprze-
da¿y przez klasyfikatora � wolno sprzedawaæ pod warunkiem
umieszczenia informacji o gatunku grzybów oraz nazwiska
i adresu sprzedawcy.

3. Zabrania siê prowadzenia na targowisku gier hazardo-
wych.

4. Zabrania siê prowadzenia sprzeda¿y towarów w dro-
dze publicznych losowañ.

§4. Na targowisku pobiera siê op³atê targow¹, której
wysoko�æ, zasady poboru oraz terminy p³atno�ci okre�la
Uchwa³a Rady Miasta Konina lub op³atê z tytu³u dzier¿awy
pawilonu � straganu.

§5. 1. Sprzedawcy oprócz op³aty targowej lub op³aty
z tytu³u dzier¿awy pawilonu - straganu zobowi¹zani s¹ do
uiszczania op³aty administracyjnej.

2. Wysoko�æ op³aty o której mowa w ust. 1 ustala admi-
nistrator targowiska. Op³ata stanowi dochód administratora
targowiska.

§6. Do wa¿enia b¹d� mierzenia towarów nale¿y u¿ywaæ
wy³¹cznie urz¹dzeñ i miar posiadaj¹cych aktualn¹ legalizacjê.

§7. Artyku³y ¿ywno�ciowe winny byæ sprzedawane zgod-
nie z obowi¹zuj¹cymi przepisami sanitarnymi.

§8. Zabrania siê:

1) handlu na ci¹gach komunikacyjnych pieszych i jezdniach
targowiska,

2) pozostawiania na targowisku na noc przedmiotów i urz¹-
dzeñ, które uniemo¿liwia³yby utrzymanie porz¹dku,

3) parkowania pojazdów przy stoiskach. Zakaz nie dotyczy
handlu z samochodu w sektorach wyznaczonych przez
administratora,

4) wjazdu na teren targowisk pojazdów o masie ca³kowitej
powy¿ej 3,5 tony,

5) zanieczyszczenia terenu i otoczenia targowiska oraz przy-
leg³ych terenów,

6) wprowadzania na teren targowiska psów,

7) wieszania reklam, anten bez zgody administratora.

§9. 1. Dowóz towarów do punktów handlowych targowi-
ska winien odbywaæ siê wy³¹cznie w godz. od 600 do 900 i od
1700 do 1900.

2. W wyj¹tkowych sytuacjach kierownik targowiska mo¿e
wyraziæ zgodê na dowóz towaru w innych godzinach ni¿
wymienionych wy¿ej.

§10. Obiekty handlowe i urz¹dzenia handlowe ustawione
niezgodnie z planem zagospodarowania targowiska oraz na
ci¹gach komunikacyjnych bêd¹ usuwane na koszt i ryzyko
w³a�cicieli.

§11. Sprawy wynik³e z funkcjonowania targowiska nie-
uregulowane niniejszym regulaminem b¹d� innymi przepisa-
mi rozstrzyga na bie¿¹co administrator targowiska.

§12. Nie zastosowanie siê do poleceñ administratora
targowiska dotycz¹cych organizacji b¹d� porz¹dku na targo-
wisku stanowi naruszenie niniejszego regulaminu.

§13. Osoby, które naruszy³y przepisy niniejszego regula-
minu podlegaj¹ karze grzywny zgodnie z kodeksem wykro-
czeñ.

§14. Za realizacjê regulaminu odpowiada administrator
targowiska przy pomocy Stra¿y Miejskiej lub innych s³u¿b
porz¹dkowych.

§1. 1. Targowisko Miejskie przy ul. Wodnej czynne jest
codziennie w godzinach od 600 � 1700.

2. Targowisko przy ul. Wodnej prowadzi Gminna Spó³-
dzielnia Samopomoc Ch³opska w Koninie ul. ¯wirki i Wigury
25, zwana w dalszej czê�ci regulaminu administratorem.

3. Nadzór nad targowiskiem sprawuje Urz¹d Miejski
w Koninie.

§2. 1. Na targowisku (zieleniaku) sprzeda¿ mog¹ prowa-
dziæ:

a) osoby fizyczne, osoby prawne posiadaj¹cy wpis do Kra-
jowego Rejestru S¹dowego lub ewidencji dzia³alno�ci
gospodarczej,

Za³¹cznik nr 2
do Uchwa³y Nr 287

Rady Miasta Konina
z dnia 2 czerwca 2004 r.

REGULAMIN

b) rolnicy posiadaj¹cy dokument potwierdzaj¹cy i¿ s¹ p³atni-
kiem podatku rolnego oraz dzia³kowcy w zakresie sprze-
da¿y p³odów rolnych,

c) inne osoby fizyczne w zakresie sprzeda¿y produktów
u¿ywanych, bêd¹cych ich w³asno�ci¹.

2. Osoby prowadz¹ce sprzeda¿ na targowisku zobowi¹-
zane s¹ do wykupienia u administratora targowiska biletu
op³aty targowej lub zawarcia z nim umowy upowa¿niaj¹cej do
sprzeda¿y na terenie targowiska.

3. Osoby prowadz¹ce dzia³alno�æ gospodarcz¹ na targo-
wisku zobowi¹zane s¹ do oznaczenia stoiska zawieraj¹cego
nazwê firmy lub imiê i nazwisko przedsiêbiorcy.
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§3. 1. Przedmiotem handlu na targowisku mog¹ byæ ar-
tyku³y spo¿ywcze i przemys³owe z wy³¹czeniem:

- �rodków odurzaj¹cych lub psychotropowych,

- napojów alkoholowych (za wyj¹tkiem piwa),

- spirytusu (denaturatu) ska¿onego,

- substancji truj¹cych, �rodków spo¿ywczych przetermino-
wanych i zepsutych, szkodliwych dla zdrowia ludzkiego,

- kamieni i metali szlachetnych oraz wykonywanych z nich
wyrobów bez wymaganej cechy probierczej,

- zagranicznych banknotów i monet bêd¹cych w obiegu,

- papierów warto�ciowych,

- broni palnej, pneumatycznej i bia³ej, przedmiotów do
miotania chemicznych �rodków obezw³adniaj¹cych oraz
s³u¿¹cych do odstrzeliwania amunicji alarmowej, sygna³o-
wej przeznaczonych do obezw³adniania osób za pomoc¹
³adunków lub innych �rodków energii, amunicji, materia-
³ów wybuchowych oraz artyku³ów pirotechnicznych,

- innych artyku³ów, produktów i przedmiotów, których sprze-
da¿ jest zabroniona na podstawie odrêbnych przepisów.

2. Grzyby surowe dziko rosn¹ce zakwalifikowane do sprze-
da¿y przez klasyfikatora � wolno sprzedawaæ pod warunkiem
umieszczenia informacji o gatunku grzybów oraz nazwiska
i adresu sprzedawcy.

3. Zabrania siê prowadzenia na targowisku gier hazardo-
wych.

4. Zabrania siê prowadzenia sprzeda¿y towarów w dro-
dze publicznych losowañ.

§4. Na targowisku pobiera siê op³atê targow¹, której
wysoko�æ, zasady  poboru oraz terminy p³atno�ci okre�la
Uchwa³a Rady Miasta Konina.

§5. 1. Sprzedawcy oprócz op³aty targowej zobowi¹zani s¹
do uiszczania op³aty administracyjnej.

2. Wysoko�æ op³aty, o której mowa w ust. 1, ustala
administrator targowiska. Op³ata stanowi dochód administra-
tora targowiska.

§6. Do wa¿enia b¹d� mierzenia towarów nale¿y u¿ywaæ
wy³¹cznie urz¹dzeñ i miar posiadaj¹cych aktualn¹ legalizacjê.

§7. Artyku³y ¿ywno�ciowe winny byæ sprzedawane zgod-
nie z obowi¹zuj¹cymi przepisami sanitarnymi.

§8. Zabrania siê:

1) handlu na ci¹gach komunikacyjnych pieszych i jezdniach
targowiska,

2) pozostawiania na targowisku na noc przedmiotów i urz¹-
dzeñ, które uniemo¿liwia³yby utrzymanie porz¹dku,

3) parkowania pojazdów przy stoiskach. Zakaz nie dotyczy
handlu z samochodu w sektorach wyznaczonych przez
administratora,

4) zanieczyszczenia terenu i otoczenia targowiska oraz przy-
leg³ych terenów,

5) wprowadzania na teren targowiska psów.

§9. 1. Dowóz towarów do punktów handlowych targowi-
ska winien odbywaæ siê wy³¹cznie w godz. od 600 do 900.

2. W wyj¹tkowych sytuacjach kierownik targowiska mo¿e
wyraziæ zgodê na dowóz towaru w innych godzinach ni¿
wymienionych wy¿ej.

§10. Obiekty handlowe i urz¹dzenia handlowe ustawione
niezgodnie z planem zagospodarowania targowiska oraz na
ci¹gach komunikacyjnych bêd¹ usuwane na koszt i ryzyko
w³a�cicieli.

§11. Sprawy wynik³e z funkcjonowania targowiska nie-
uregulowane niniejszym regulaminem b¹d� innymi przepisa-
mi rozstrzyga na bie¿¹co administrator targowiska.

§12. Nie zastosowanie siê do poleceñ administratora
targowiska dotycz¹cych organizacji b¹d� porz¹dku na targo-
wisku stanowi naruszenie niniejszego regulaminu.

§13. Osoby, które naruszy³y przepisy niniejszego regula-
minu podlegaj¹ karze grzywny zgodnie z kodeksem wykro-
czeñ.

§14. Za realizacjê regulaminu odpowiada administrator
targowiska przy pomocy Stra¿y Miejskiej lub innych s³u¿b
porz¹dkowych.

Poz. 2178

§1. 1. Targowisko �gie³da towarowo � samochodowa�
przy ul. Podwale czynne jest w niedzielê godzinach od 600 �
1400.

2. Administratorem targowiska �gie³dy towarowo-samo-
chodowej� przy ul. Podwale jest Miejski O�rodek Sportu
i Rekreacji w Koninie ul. Kurów 1.

Za³¹cznik nr 3
do Uchwa³y Nr 287

Rady Miasta Konina
z dnia 2 czerwca 2004 r.

REGULAMIN

3. Nadzór nad targowiskiem �gie³d¹ towarowo-samo-
chodow¹ sprawuje Urz¹d Miejski w Koninie.

§2. 1. Na gie³dzie sprzeda¿ mog¹ prowadziæ:

a) osoby fizyczne, osoby prawne posiadaj¹cy wpis do Kra-
jowego Rejestru S¹dowego lub ewidencji dzia³alno�ci
gospodarczej,
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b) rolnicy posiadaj¹cy dokument potwierdzaj¹cy, i¿ s¹ p³at-
nikiem podatku rolnego oraz dzia³kowcy w zakresie sprze-
da¿y p³odów rolnych,

c) inne osoby fizyczne w zakresie sprzeda¿y produktów
u¿ywanych, bêd¹cych ich w³asno�ci¹.

2. Osoby prowadz¹ce sprzeda¿ na gie³dzie zobowi¹zane
s¹ do wykupienia biletu op³aty targowej.

3. Osoby prowadz¹ce dzia³alno�æ gospodarcz¹ na gie³-
dzie zobowi¹zane s¹ do oznaczenia stoiska zawieraj¹cego
nazwê firmy lub imiê i nazwisko przedsiêbiorcy.

§3. 1. Przedmiotem handlu na targowisku �gie³dzie towa-
rowo-samochodowej� mog¹ byæ artyku³y spo¿ywcze i prze-
mys³owe z wy³¹czeniem:

- �rodków odurzaj¹cych lub psychotropowych,

- napojów alkoholowych (za wyj¹tkiem piwa),

- spirytusu (denaturatu) ska¿onego,

- substancji truj¹cych, �rodków spo¿ywczych przetermino-
wanych i zepsutych, szkodliwych dla zdrowia ludzkiego,

- kamieni i metali szlachetnych oraz wykonywanych z nich
wyrobów bez wymaganej cechy probierczej,

- papierów warto�ciowych,

- broni palnej, pneumatycznej i bia³ej, przedmiotów do
miotania chemicznych �rodków obezw³adniaj¹cych oraz
s³u¿¹cych do odstrzeliwania amunicji alarmowej, sygna³o-
wej przeznaczonych do obezw³adniania osób za pomoc¹
³adunków lub innych �rodków energii, amunicji, materia-
³ów wybuchowych oraz artyku³ów pirotechnicznych,

- innych artyku³ów, produktów i przedmiotów, których sprze-
da¿ jest zabroniona na podstawie odrêbnych przepisów.

2. Grzyby surowe dziko rosn¹ce zakwalifikowane do sprze-
da¿y przez klasyfikatora � wolno sprzedawaæ pod warunkiem
umieszczenia informacji o gatunku grzybów oraz nazwiska
i adresu sprzedawcy.

3. Zabrania siê prowadzenia na targowisku �gie³dzie to-
warowo-samochodowej� gier hazardowych.

4. Zabrania siê prowadzenia sprzeda¿y towarów w dro-
dze publicznych losowañ.

§4. Na targowisku �gie³dzie towarowo-samochodowej�
pobiera siê op³atê targow¹, której wysoko�æ, zasady poboru
oraz terminy p³atno�ci � okre�la Uchwa³a Rady Miasta Koni-
na.

§5. 1. Sprzedawcy oprócz op³aty targowej zobowi¹zani s¹
do uiszczania op³aty administracyjnej.

2. Wysoko�æ op³aty, o której mowa w ust. 1 ustala
administrator targowiska. Op³ata stanowi dochód administra-
tora targowiska.

§6. Do wa¿enia b¹d� mierzenia towarów nale¿y u¿ywaæ
wy³¹cznie urz¹dzeñ i miar posiadaj¹cych aktualn¹ legalizacjê.

§7. Artyku³y ¿ywno�ciowe winny byæ sprzedawane zgod-
nie z obowi¹zuj¹cymi przepisami sanitarnymi.

§8. Zabrania siê:

1) handlu na ci¹gach komunikacyjnych pieszych i jezdniach
targowiska,

2) pozostawiania na targowisku �gie³dzie towarowo - samo-
chodowej� na noc przedmiotów i urz¹dzeñ, które unie-
mo¿liwia³yby utrzymanie porz¹dku,

3) parkowania pojazdów przy stoiskach. Zakaz nie dotyczy
handlu z samochodu w sektorach wyznaczonych przez
administratora,

4) zanieczyszczenia terenu i otoczenia targowiska oraz przy-
leg³ych terenów,

5) wprowadzania na teren targowiska psów. Zakaz ten nie
dotyczy psów przeznaczonych do sprzeda¿y wy³¹cznie
w sektorze wyznaczonym przez administratora.

§9. 1. Dowóz towarów do punktów handlowych winien
odbywaæ siê wy³¹cznie w godz. od 600 do 800.

2. W wyj¹tkowych sytuacjach kierownik targowiska mo¿e
wyraziæ zgodê na dowóz towaru w innych godzinach ni¿
wymienionych wy¿ej.

§10. Obiekty handlowe i urz¹dzenia handlowe ustawione
niezgodnie z planem zagospodarowania targowiska oraz na
ci¹gach komunikacyjnych bêd¹ usuwane na koszt i ryzyko
w³a�cicieli.

§11. Sprawy wynik³e z funkcjonowania targowiska �gie³-
dy towarowo - samochodowej� nieuregulowane niniejszym
regulaminem b¹d� innymi przepisami rozstrzyga na bie¿¹co
administrator targowiska.

§12. Nie zastosowanie siê do poleceñ administratora
targowiska �gie³dy towarowo - samochodowej� dotycz¹cych
organizacji b¹d� porz¹dku na targowisku �gie³dzie towarowo
- samochodowej� stanowi naruszenie niniejszego regulami-
nu.

§13. Osoby które naruszy³y przepisy niniejszego regula-
minu podlegaj¹ karze grzywny zgodnie z kodeksem wykro-
czeñ.

§14. Za realizacjê regulaminu odpowiada administrator
targowiska przy pomocy Stra¿y Miejskiej lub innych s³u¿b
porz¹dkowych.

Poz. 2178
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§1. 1. Targowisko - zieleniak przy ul. Chopina czynne jest
w godzinach od 6 � 20.

2. Administratorem targowiska - zieleniaka przy ul. Cho-
pina jest Przedsiêbiorstwo Gospodarki Komunalnej i Mieszka-
niowej Spó³ka z o.o. w Koninie.

3. Nadzór nad targowiskiem - zieleniakiem sprawuje Urz¹d
Miejski w Koninie.

§2. 1. Na targowisku (zieleniaku) sprzeda¿ mog¹ prowa-
dziæ:

a) osoby fizyczne, osoby prawne posiadaj¹cy wpis do Kra-
jowego Rejestru S¹dowego lub ewidencji dzia³alno�ci
gospodarczej,

b) rolnicy posiadaj¹cy dokument potwierdzaj¹cy i¿ s¹ p³atni-
kiem podatku rolnego oraz dzia³kowcy w zakresie sprze-
da¿y p³odów rolnych,

c) inne osoby fizyczne w zakresie sprzeda¿y produktów
u¿ywanych, bêd¹cych ich w³asno�ci¹.

2. Osoby prowadz¹ce sprzeda¿ na targowisku � zielenia-
ku zobowi¹zane s¹ do wykupienia biletu op³aty targowej.

3. Osoby prowadz¹ce dzia³alno�æ gospodarcz¹ na targo-
wisku zobowi¹zane s¹ do oznaczenia stoiska zawieraj¹cego
nazwê firmy lub imiê i nazwisko przedsiêbiorcy.

§3. 1. Przedmiotem handlu na targowisku - zieleniaku
mog¹ byæ artyku³y spo¿ywcze z wy³¹czeniem:

- �rodków odurzaj¹cych lub psychotropowych,

- napojów alkoholowych,

- spirytusu (denaturatu) ska¿onego,

- substancji truj¹cych, �rodków spo¿ywczych przetermino-
wanych i zepsutych, szkodliwych dla zdrowia ludzkiego,

- kamieni i metali szlachetnych oraz wykonywanych z nich
wyrobów bez wymaganej cechy probierczej,

- zagranicznych banknotów i monet bêd¹cych w obiegu,

- papierów warto�ciowych,

- broni palnej, pneumatycznej i bia³ej, przedmiotów do
miotania chemicznych �rodków obezw³adniaj¹cych oraz
s³u¿¹cych do odstrzeliwania amunicji alarmowej, sygna³o-
wej przeznaczonych do obezw³adniania osób za pomoc¹
³adunków lub innych �rodków energii, amunicji, materia-
³ów wybuchowych oraz artyku³ów pirotechnicznych,

- innych artyku³ów, produktów i przedmiotów, których sprze-
da¿ jest zabroniona na podstawie odrêbnych przepisów.

2. Grzyby surowe dziko rosn¹ce zakwalifikowane do sprze-
da¿y przez klasyfikatora � wolno sprzedawaæ pod warunkiem
umieszczenia informacji o gatunku grzybów oraz nazwiska
i adresu sprzedawcy.

Za³¹cznik nr 4
do Uchwa³y Nr 287

Rady Miasta Konina
z dnia 2 czerwca 2004 r.

REGULAMIN

3. Zabrania siê prowadzenia na targowisku - zieleniaku
gier hazardowych.

4. Zabrania siê prowadzenia sprzeda¿y towarów w dro-
dze publicznych losowañ.

§4. Na targowisku - zieleniaku pobiera siê op³atê targow¹,
której wysoko�æ, zasady poboru oraz terminy p³atno�ci okre-
�la Uchwa³a Rady Miasta Konina.

§5. 1. Sprzedawcy oprócz op³aty targowej zobowi¹zani s¹
do uiszczania op³aty administracyjnej.

2. Wysoko�æ op³aty, o której mowa w ust. 1 ustala
administrator targowiska. Op³ata stanowi dochód administra-
tora targowiska.

§6. Do wa¿enia b¹d� mierzenia towarów nale¿y u¿ywaæ
wy³¹cznie urz¹dzeñ i miar posiadaj¹cych aktualn¹ legalizacjê.

§7. Artyku³y ¿ywno�ciowe winny byæ sprzedawane zgod-
nie z obowi¹zuj¹cymi przepisami sanitarnymi.

§8. Zabrania siê:

1) handlu na ci¹gach komunikacyjnych pieszych targowiska
� zieleniaka,

2) pozostawiania na targowisku - zieleniaku na noc przed-
miotów i urz¹dzeñ, które uniemo¿liwia³yby utrzymanie
porz¹dku,

3) parkowania pojazdów przy stoiskach. Zakaz nie dotyczy
handlu z samochodu w sektorach wyznaczonych przez
administratora,

4) zanieczyszczenia terenu i otoczenia targowiska - zieleniaka
oraz przyleg³ych terenów,

5) wprowadzania na teren targowiska psów.

§9. Obiekty handlowe i urz¹dzenia handlowe ustawione
niezgodnie z planem zagospodarowania targowiska oraz na
ci¹gach komunikacyjnych bêd¹ usuwane na koszt i ryzyko
w³a�cicieli.

§10. Sprawy wynik³e z funkcjonowania targowiska - zie-
leniaka nieuregulowane niniejszym regulaminem b¹d� inny-
mi przepisami rozstrzyga na bie¿¹co administrator targowi-
ska - zieleniaka.

§11. Nie zastosowanie siê do poleceñ administratora
targowiska - zieleniaka dotycz¹cych organizacji b¹d� porz¹d-
ku na targowisku - zieleniaku stanowi naruszenie niniejszego
regulaminu.

§12. Osoby które naruszy³y przepisy niniejszego regula-
minu podlegaj¹ karze grzywny zgodnie z kodeksem wykro-
czeñ.

§13. Za realizacjê regulaminu odpowiada administrator
targowiska przy pomocy Stra¿y Miejskiej lub innych s³u¿b
porz¹dkowych.

Poz. 2178
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Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca
1990 r. o samorz¹dzie gminnym (Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz.
1591 z pó�n. zm) oraz art. 50 ust. 1 � 6; art. 96 ust. 1, 2, 4; art.
104 ust. 4 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy spo³ecznej
(Dz.U z 2004 r. Nr 64, poz. 593) - Rada Miasta Konina uchwala,
co nastêpuje:

§1. 1. Osobom samotnym, samotnie gospodaruj¹cym,
które z powodu wieku, choroby lub innych przyczyn wyma-
gaj¹ pomocy innych osób, a s¹ jej pozbawione, oraz osobom,
które wymagaj¹ pomocy innych osób, a rodzina nie mo¿e
takiej pomocy zapewniæ � przys³uguje pomoc w formie us³ug
opiekuñczych lub specjalistycznych us³ug opiekuñczych.

2. Przyznanie powy¿szych us³ug nastêpuje w formie de-
cyzji administracyjnej, na podstawie za�wiadczenia lekarskie-
go lub orzeczenia o znacznym stopniu niepe³nosprawno�ci,
oraz wywiadu �rodowiskowego. Na równi ze znacznym stop-
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w sprawie okre�lenia zasad przyznawania i odp³atno�ci za us³ugi opiekuñcze lub specjalistyczne us³ugi
opiekuñcze oraz warunki czê�ciowego lub ca³kowitego zwolnienia z op³at, jak równie¿ tryb ich pobierania

niem niepe³nosprawno�ci traktuje siê orzeczenie o ca³kowitej
niezdolno�ci do pracy i samodzielnej egzystencji oraz orzecze-
nie o zaliczeniu do I grupy inwalidzkiej.

3. Przyznane w okre�lonym wymiarze us³ugi opiekuñcze
s³u¿¹ wy³¹cznie zaspokojeniu podstawowych potrzeb byto-
wych podopiecznego uwzglêdniaj¹c stan jego zdrowia lub
niepe³nosprawno�æ.

§2. Us³ugi opiekuñcze przys³uguj¹ nieodp³atnie �wiadcze-
niobiorcom, których dochód lub dochód na osobê w rodzinie
nie przekracza kryterium dochodowego okre�lonego w art. 8
ust. 1 pkt 1 i 2 ustawy o pomocy spo³ecznej oraz osobom,
które ukoñczy³y setny rok ¿ycia.

§3. Osoby, które nie spe³niaj¹ kryterium dochodowego
okre�lonego w §2 zwracaj¹ poniesione wydatki za us³ugi
opiekuñcze lub specjalistyczne us³ugi opiekuñcze w czê�ci lub
w ca³o�ci zgodnie z ustaleniami w tabeli.
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§4. W szczególnie uzasadnionych przypadkach, na wnio-
sek pracownika socjalnego lub osoby zainteresowanej, mo¿-
na odst¹piæ od zwrotu nale¿no�ci za us³ugi opiekuñcze.

§5. �wiadczeniobiorcom okre�lonym w §2 przyznana jest
opieka wed³ug potrzeb na zasadach okre�lonych w §1 pkt 2
do 5 godzin dziennie.

§6. �wiadczeniobiorcom, których dochód nie przekracza
400% kryterium dochodowego okre�lonego w ustawie
o pomocy spo³ecznej, przyznaje siê �wiadczenie na zasadach
okre�lonych w §1 pkt.2, wed³ug odp³atno�ci okre�lonej w §3:

- Osobom samotnym i samotnie gospodaruj¹cym do 4
godzin dziennie,

- Osobom w rodzinie do 3 godzin dziennie.

§7. W szczególnie uzasadnionych przypadkach ilo�æ go-
dzin opiekuñczych mo¿e zostaæ zwiêkszona.

§8. �wiadczeniobiorcy okre�leni w §1 pkt 1 niniejszej
uchwa³y maj¹ mo¿liwo�æ wykupienia dodatkowych godzin
opieki na mocy umowy cywilnoprawnej z Dyrektorem Miej-
skiego O�rodka Pomocy Rodzinie w Koninie, przy odp³atno�ci

za jedn¹ godzinê w wysoko�ci 50% kosztów ponoszonych
przez O�rodek, nie ni¿ej jednak ni¿ odp³atno�æ ustalona de-
cyzj¹ o przyznaniu us³ug opiekuñczych lub specjalistycznych
us³ug opiekuñczych.

§9. �wiadczeniobiorcy ustalon¹ w formie decyzji admini-
stracyjnej odp³atno�æ za us³ugi opiekuñcze lub specjalistyczne
us³ugi opiekuñcze, dokonuj¹ wp³aty bezpo�rednio lub za
po�rednictwem wykonawcy us³ug na konto Miejskiego O�rod-
ka Pomocy Rodzinie w Koninie.

§10. Wykonanie uchwa³y powierza siê Prezydentowi Mia-
sta Konina.

§11. Traci moc uchwa³a Nr 356 Rady Miasta Konina z dnia
3 maja 2000 r. oraz Uchwa³a Nr 408 Rady Miasta Konina z dnia
20 wrze�nia 2000 r.

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

Przewodnicz¹cy
Rady Miasta Konina

(�) Tadeusz Wojdyñski

Poz. 2179
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Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 ustawy z dnia 8 marca
1990 r. o samorz¹dzie gminnym (Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz.
1591) w zwi¹zku z art. 40 ust. 8 ustawy z dnia 21 marca
1985 r. o drogach publicznych (Dz.U. z 2000 r. Nr 71, poz. 838
ze zm.) - Rada Miasta Konina uchwala, co nastêpuje:

§1. Uchwala siê stawki op³at za zajêcie pasa drogowego
dróg zarz¹dzanych przez Prezydenta Miasta Konina, na cele
nie zwi¹zane z budow¹, przebudow¹, remontem, utrzyma-
niem i ochron¹ dróg, dotycz¹ce:

1. prowadzenia robót w pasie drogowym,

2. umieszczenia w pasie drogowym urz¹dzeñ infrastruktury
technicznej nie zwi¹zanych z potrzebami zarz¹dzania dro-
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w sprawie ustalenia stawek op³at za zajêcie pasa drogowego

gami lub potrzebami ruchu drogowego,

3. umieszczania w pasie drogowym obiektów handlowych
lub us³ugowych 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.

§2. 1. Za zajêcie 1 m2 powierzchni dróg zarz¹dzanych
przez Prezydenta Miasta Konina, o których mowa w §1 pkt 1
i 4 ustala siê nastêpuj¹ce stawki op³at za ka¿dy dzieñ zajêcia:

1) chodników, poboczy, placów, �cie¿ek rowerowych, ci¹-
gów pieszych i pieszojezdnych oraz pasów dziel¹cych:
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2) jezdni do 20% szeroko�ci, zatok postojowych i autobusowych, torowisk:
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3) jezdni pow. 20% do 50% szeroko�ci:
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4) jezdni pow. 50% do ca³kowitego zajêcia jezdni:
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2. Do elementów pasa drogowego nie wymienionych
w ust. 1 ustala siê stawkê op³at za ka¿dy dzieñ zajêcia 1 m2

pasa drogowego w wysoko�ci 0,50 z³.

3. Zajêcie pasa drogowego przez czas krótszy ni¿ 24
godziny jest traktowany jak zajêcie pasa drogowego przez 1
dzieñ.

§3. 1. Za zajêcie pasa drogowego, o którym mowa w §1
pkt. 2 ustala siê nastêpuj¹ce roczne stawki op³at za 1m2

powierzchni pasa drogowego zajêtego przez rzut poziomy
umieszczonego urz¹dzenia:
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Poz. 2180
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3. Roczne stawki op³at w wysoko�ci okre�lonej w ust. 1
obejmuj¹ pe³ny rok kalendarzowy umieszczenia urz¹dzenia
w pasie drogowym lub na drogowym obiekcie in¿ynierskim.
Za niepe³ny rok kalendarzowy wysoko�æ rocznych stawek
op³at obliczana jest proporcjonalnie do liczby miesiêcy umiesz-
czenia urz¹dzenia w pasie drogowym lub obiekcie in¿ynier-
skim.

§4. 1. Za zajêcie pasa drogowego, o którym mowa w §1
pkt 3 ustala siê nastêpuj¹ce stawki op³at za ka¿dy dzieñ zajêcia
1 m2 powierzchni:

1) pasa drogowego zajêtego przez rzut poziomy obiektu
handlowego lub us³ugowego.
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2) reklamy
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2. Dla reklam �wietlnych i pod�wietlanych stawkê op³aty
okre�lonej w ust. 1 pkt 2 podwy¿sza siê o 50%.

§5. Wykonanie uchwa³y powierza siê Prezydentowi Mia-
sta Konina.

§6. Uchwa³a wchodzi w ¿ycie z up³ywem 14 dni od
og³oszenia w Dzienniku Urzêdowym Województwa Wielko-
polskiego.

Przewodnicz¹cy
Rady Miasta Konina

(�) Tadeusz Wojdyñski

Poz. 2180, 2181

2. Za umieszczenie urz¹dzenia na drogowym obiekcie in¿ynierskim ustala siê roczn¹ stawkê op³at za 1 m2 powierzchni
pasa drogowego zajêtego przez rzut poziomy umieszczonego urz¹dzenia w wysoko�ci:
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Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca
1990 r. o samorz¹dzie gminnym (t. j. Dz.U. z 2001 r. Nr 142,
poz. 1591 z pó�n. zm.) i art. 118 ust. 1 i 3 ustawy z dnia 26
listopada 1998 r. o finansach publicznych (t. j. Dz.U. z 2003 r.
Nr 15, poz. 148 z pó�n. zm.) Rada Miasta i Gminy Szamotu³y
uchwala, co nastêpuje:

2181

UCHWA£A Nr XXI/125/2004 RADY MIASTA I GMINY SZAMOTU£Y

z dnia 7 czerwca 2004 r.

w sprawie zmiany Uchwa³y Nr XIV/119/99 Rady Miasta i Gminy Szamotu³y z dnia 29 listopada 1999 r.
w sprawie okre�lenia trybu postêpowania o udzielenie dotacji podmiotom nie zaliczonym do sektora

finansów publicznych, sposobu ich rozliczania oraz sposobu kontroli wykonania zleconego zadania

§1. W Uchwale Nr XIV/119/99 Rady Miasta i Gminy
Szamotu³y z dnia 29 listopada 1999 r. w sprawie okre�lenia
trybu postêpowania o udzielenie dotacji podmiotom nie
zaliczonym do sektora finansów publicznych, sposobu ich
rozliczania oraz sposobu kontroli wykonywania zleconego
zadania po paragrafie 11, a przed paragrafem 12 wprowadza
siê paragraf 11 a w nastêpuj¹cym brzmieniu:
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�§11 a. Przepisów niniejszej uchwa³y nie stosuje siê do
dotacji udzielanych w trybie przepisów ustawy z dnia 24
kwietnia 2003 r. o dzia³alno�ci po¿ytku publicznego
i o wolontariacie (Dz.U. Nr 96, poz. 873).�

§2. Wykonanie uchwa³y powierza siê Burmistrzowi
Miasta i Gminy Szamotu³y.

§3. Uchwa³a niniejsza wchodzi w ¿ycie po up³ywie 14 dni
od dnia jej opublikowania w Dzienniku Urzêdowym Woje-
wództwa Wielkopolskiego.

Przewodnicz¹cy
Rady Miasta i Gminy Szamotu³y

(�) mgr in¿. Jan Olszak

Poz. 2181
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