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3369
UCHWA£A Nr XXXIV/259/06 RADY GMINY W¥GROWIEC
z dnia 30 czerwca 2006 r.
w sprawie szczegó³owych zasad i trybu udzielania ulg w nale¿nociach pieniê¿nych przypadaj¹cych
Gminie W¹growiec lub jej jednostkom organizacyjnym, do których nie stosuje siê przepisów ustawy Ordynacja podatkowa oraz okrelenia organów do tego uprawnionych.
Na podstawie art. 43 ust. 2 ustawy z dnia 30 czerwca 2005
r. r. o finansach publicznych (Dz.U. Nr 249, poz. 2104, Nr 169,
poz. 1420 oraz z 2006 r. Nr 45, poz. 319) w zwi¹zku z art. 18
ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorz¹dzie
gminnym (Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, z 2002 r. Nr 23,
poz. 220, Nr 62, 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
i z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203, Nr 172, poz.
1441, Nr 175, poz. 1457z 2006 r. Nr 17, poz. 128) Rada Gminy
W¹growiec uchwala co nastêpuje:
§1. 1. Uchwa³a okrela szczegó³owe zasady i tryb udzielania ulg przez Gminê W¹growiec i jej jednostki organizacyjne
wobec osób prawnych, a tak¿e jednostek organizacyjnych nie
posiadaj¹cych osobowoci prawnej, zwanych dalej d³u¿nikami.
2. W przypadkach uzasadnionych wa¿nym interesem d³u¿nika lub interesem publicznym nale¿noci pieniê¿ne do których nie stosuje siê przepisów ustawy - Ordynacja podatkowa, przypadaj¹ce Gminie W¹growiec i jej jednostkom organizacyjnym mog¹ byæ umarzane, a ich sp³ata odraczana lub
rozk³adana na raty.
§2. 1. Nale¿noæ pieniê¿na mo¿e byæ umorzona w ca³oci
lub czêci je¿eli:
1) jej nie ci¹gniêto w toku zakoñczonego postêpowania
likwidacyjnego lub upad³ociowego,
2) nie mo¿na ustaliæ d³u¿nika lub d³u¿nik zmar³ nie pozostawiaj¹c spadkobierców,
3) ci¹gniêcie nale¿noci pieniê¿nej zagra¿a wa¿nym interesom d³u¿nika, a w szczególnoci jego egzystencji,
4) zachodzi uzasadnione przypuszczenie, ¿e w postêpowaniu
egzekucyjnym nie uzyska siê kwoty wy¿szej od kosztów
dochodzenia i egzekucji tej nale¿noci lub postêpowanie
egzekucyjne sta³o siê nieskuteczne.
2. Umarzanie nale¿noci pieniê¿nych w przypadkach okrelonych w ust. 1 pkt 1, 3 i 4 mo¿e nast¹piæ na wniosek
d³u¿nika, a w przypadkach okrelonych w ust. 1 pkt 1, 2 i 4
tak¿e z urzêdu.
§3. 1. Do umarzania nale¿noci pieniê¿nych przypadaj¹cych Gminie W¹growiec uprawniony jest Wójt Gminy W¹growiec.
2. Do umarzania nale¿noci pieniê¿nych przypadaj¹cych
jednostkom organizacyjnym Gminy W¹growiec uprawnieni
s¹:

1) kierownicy jednostek organizacyjnych Gminy W¹growiec,
je¿eli wartoæ nale¿noci pieniê¿nych nie przekracza 60%
minimalnego wynagrodzenia za pracê obowi¹zuj¹cego
w ostatnim dniu miesi¹ca poprzedzaj¹cego miesi¹c z³o¿enia wniosku lub wszczêcia postêpowania z urzêdu,
2) Wójt Gminy W¹growiec, w przypadkach, gdy wartoæ
nale¿noci pieniê¿nych jest wy¿sza ni¿ okrelona w pkt 1.
3. Przez wartoæ nale¿noci pieniê¿nej rozumie siê nale¿noæ g³ówn¹.
§4. Organ w³aciwy do umarzania nale¿noci pieniê¿nych
jest równie¿ uprawniony do umarzania odsetek oraz innych
nale¿noci ubocznych.
§5. W przypadkach uzasadnionych wzglêdami spo³ecznymi lub gospodarczymi, Wójt Gminy, kierownik jednostki
organizacyjnej gminy na uzasadniony wniosek d³u¿nika, mo¿e
odroczyæ lub roz³o¿yæ na raty termin zap³aty ca³oci lub czêci
nale¿noci pieniê¿nej bior¹c pod uwagê mo¿liwoci p³atnicze
d³u¿nika oraz interes Gminy W¹growiec.
§6. Umarzanie nale¿noci pieniê¿nych oraz udzielanie ulg,
o których mowa w §5 nastêpuje:
1) w odniesieniu do nale¿noci pieniê¿nych o charakterze
administracyjno-prawnym - w drodze decyzji,
2) w odniesieniu nale¿noci pieniê¿nych ze stosunków cywilno-prawnych - w drodze ugody.
§7. 1. Kierownicy gminnych jednostek organizacyjnych
przedk³adaj¹ Wójtowi Gminy W¹growiec sprawozdanie dotycz¹ce zakresu umorzonych nale¿noci pieniê¿nych oraz udzielonych ulg w sp³acie.
2. Sprawozdanie sk³ada siê wed³ug stanu na dzieñ 30
czerwca i 31 grudnia ka¿dego roku kalendarzowego, w terminie jednego miesi¹ca od zakoñczenia okresów sprawozdawczych.
3. Sprawozdanie winno zawieraæ w szczególnoci okrelenie d³u¿nika i terminu p³atnoci nale¿noci pieniê¿nych
oraz:
1) przy umarzaniu - kwotê umorzon¹ oraz tytu³ prawny
powsta³ej nale¿noci,
2) przy odroczeniu - kwotê odroczon¹ oraz terminy zap³aty
odroczonej nale¿noci,
3) przy roz³o¿eniu na raty - kwotê podlegaj¹c¹ roz³o¿eniu na
raty, liczbê rat, w tak¿e terminy p³atnoci i wielkoci
poszczególnych rat.
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4. Dane w sprawozdaniu wykazuje siê narastaj¹co od
pocz¹tku roku.
§8. Wykonanie uchwa³y powierza siê Wójtowi Gminy
W¹growiec.
§9. Traci moc uchwa³a XXVIII/260/01 Rady Gminy W¹growiec z dnia 28 czerwca 2001 r. w sprawie szczegó³owych
zasad umarzania wierzytelnoci jednostek organizacyjnych

Poz. 3369, 3370

Gminy W¹growiec z tytu³u nale¿noci pieniê¿nych, do których
nie stosuje siê przepisów ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa oraz udzielania ulg w sp³acie tych
nale¿noci, a tak¿e okrelenia organów do tego uprawnionych.
§10. Uchwa³a wchodzi w ¿ycie po up³ywie 14 dni od
og³oszenia w Dzienniku Urzêdowym Województwa Wielkopolskiego.
Przewodnicz¹cy
Rady Gminy
() Micha³ Nogalski

3370
UCHWA£A Nr XXXIV/261/06 RADY GMINY W¥GROWIEC
z dnia 30 czerwca 2006 r.
w sprawie nadania Statutu Gminnemu Orodkowi Pomocy Spo³ecznej w W¹growcu
Na podstawie art. 40 ust. 2 pkt 2, ustawy z dnia 8 marca
1990 roku 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, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055,
Nr 116, poz. 1203, z 2005 r. Nr 172, poz. 1441, Nr 175,poz. 1457
oraz z 2006 r. Nr 17, poz. 128), art. 110 ust. 1 ustawy z dnia
12 marca 2004 roku o pomocy spo³ecznej (Dz.U. Nr 64 poz.
593, Nr 99 poz. 1001, Nr 273 poz. 2703, z 2005 r. Nr 64 poz.
565, Nr 94 poz. 788, Nr 164 poz. 1366, Nr 175 poz. 1462, Nr
179 poz. 1487, Nr 180 poz. 1493) oraz art. 20 ust. 2, 21 ust.
2 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 roku o finansach publicznych
(Dz.U. Nr 249, poz. 2104, Nr 169, poz. 1420, z 2006r. Nr 45, poz.
319) Rada Gminy W¹growiec uchwala:

1) ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorz¹dzie gminnym
(Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 ze zmianami),
2) ustawy z dnia 12 marca 2004 roku o pomocy spo³ecznej
(Dz.U. z 2004 r. Nr 64 poz. 593 ze zmianami),
3) ustawy z dnia 30 czerwca 2005 roku o finansach publicznych (Dz.U. z 2005 r. Nr 249, poz. 2104 ze zmianami)
4) niniejszego statutu.
§2. Orodek jest gminn¹ jednostk¹ organizacyjn¹, dzia³aj¹c¹ w formie jednostki bud¿etowej.
§3. Siedziba Orodka mieci siê w W¹growcu, przy ul.
Cysterskiej 22.
§4. Obszarem dzia³ania jest teren Gminy W¹growiec.

STATUT

§5. Nadzór nad Orodkiem sprawuje Wójt Gminy W¹growiec.

Gminnego Orodka Pomocy Spo³ecznej w W¹growcu
ROZDZIA£ 2
ROZDZIA£ 1
Postanowienia ogólne
§1. Gminny Orodek Pomocy Spo³ecznej w W¹growcu
zwany dalej Orodkiem zosta³ utworzony na mocy Uchwa³y
Nr X/50/90 Gminnej Rady Narodowej w W¹growcu z dnia 6
kwietnia 1990 roku i dzia³a na podstawie:

Zakres dzia³ania i zadania
§6. 1. Podstawowym celem dzia³alnoci Orodka jest niesienie pomocy spo³ecznej osobom i rodzinom, które nie s¹
w stanie samodzielnie przezwyciê¿yæ trudne sytuacje ¿yciowe.
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2. Orodek realizuje zadania w³asne i zlecone w zakresie:
pomocy spo³ecznej,
1) przyznawania i wyp³acania wiadczeñ rodzinnych,
2) prowadzenia postêpowania wobec d³u¿ników alimentacyjnych,
3) przyznawania i wyp³acania zaliczki alimentacyjnej,
4) organizowania prac spo³ecznie u¿ytecznych.
3. W wykonywaniu zadañ Orodek wspó³dzia³a i wspó³pracuje w szczególnoci z:
1) samorz¹dem wojewódzkim, powiatowym, gminnym,
2) powiatowym urzêdem pracy,
3) Kocio³em Katolickim,
4) organizacjami spo³ecznymi, stowarzyszeniami i instytucjami dzia³aj¹cymi na rzecz pomocy spo³ecznej,
5) s¹dem,

Poz. 3370

5) dokonuje oceny problemów spo³ecznych na terenie
i przedstawia propozycje ich rozwi¹zañ,
6) wydaje na podstawie odrêbnych upowa¿nieñ Wójta Gminy W¹growiec decyzje o przyznaniu lub odmowie przyznania wiadczeñ pomocy spo³ecznej, wiadczeñ rodzinnych
oraz zaliczce administracyjnej.
§9. 1. W sk³ad Orodka wchodz¹:
1) Dzia³ Finansowo-Ksiêgowy,
2) Dzia³ wiadczeñ Rodzinnych,
3) Dzia³ Pomocy Spo³ecznej,
4) Dzia³ Realizacji Pomocy,
2. Szczegó³ow¹ strukturê organizacyjn¹ i podzia³ zadañ
okrela Regulamin Organizacyjny ustalony przez Kierownika
Orodka.
ROZDZIA£ 4

6) komornikiem,

Gospodarka finansowa

7) policj¹,
§10. Podstaw¹ gospodarki finansowej Orodka jest roczny plan finansowy.

8) szko³ami.
ROZDZIA£ 3
Organizacja i Zarz¹dzanie
§7. 1. Orodkiem kieruje Kierownik, który odpowiada za
ca³okszta³t jego dzia³alnoci:
2. Kierownik zarz¹dza Orodkiem przy pomocy zastêpcy
Kierownika.
3. Kierownika Orodka zatrudnia i zwalnia Wójt Gminy
W¹growiec.
§8. Kierownik Orodka:
1) organizuje pracê Orodka,
2) wykonuje wobec pracowników Orodka czynnoci z zakresu prawa pracy,
3) odpowiada za prowadzenie prawid³owej gospodarki finansowej,
4) przygotowuje materia³y dotycz¹ce rozpoznania i oceny
potrzeb pomocy spo³ecznej,

§11. Dzia³alnoæ Orodka finansowana jest:
1) w zakresie zadañ w³asnych - z bud¿etu Gminy oraz dotacji
celowej,
2) w zakresie zadañ zleconych - z bud¿etu pañstwa.
ROZDZIA£ 5
Postanowienia koñcowe
§12. Zmiana treci statutu wymaga uchwa³y Rady Gminy
W¹growiec.
§13. Wykonanie Uchwa³y powierza siê Wójtowi Gminy
W¹growiec.
§14. Traci moc Uchwa³a Nr XII/120/04 Rady Gminy W¹growiec z dnia 29 kwietnia 2004 roku w sprawie nadania
Statutu Gminnemu Orodkowi Pomocy Spo³ecznej w W¹growcu (Dz. Urz. Woj. Wielk. Nr 100, poz. 2009).
§15. Uchwa³a wchodzi w ¿ycie po up³ywie 14 dni od dnia
og³oszenia w Dzienniku Urzêdowym Województwa Wielkopolskiego.
Przewodnicz¹cy
Rady Gminy
() Micha³ Nogalski
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3371
UCHWA£A Nr XXXIV/263/06 RADY GMINY W¥GROWIEC
z dnia 30 czerwca 2006 r.
w sprawie uchwalenia statutu So³ectwa Bartodzieje
Na podstawie art. 35 ust. 1 i 3, art. 48 ust. 1 ustawy z dnia
8 marca 1990 r. o samorz¹dzie gminnym (Dz.U. z 2001 r., Nr
142 poz. 1591 z 2002 r., Nr 23 poz. 220, Nr 62 poz. 558, Nr 113
poz. 984, Nr 153 poz. 1271 i Nr 214 poz. 1806, z 2003 r., Nr 80
poz. 717 i Nr 162 poz. 1568, z 2004 r. Nr 102 poz. 1055
i Nr 116 poz. 1203, z 2005 r., Nr 172 poz. 1441, Nr 175 poz. 1457,
z 2006 r., Nr 17 poz. 128), po przeprowadzeniu konsultacji
z mieszkañcami so³ectwa, Rada Gminy W¹growiec uchwala:

§4. So³ectwo dzia³a zgodnie z postanowieniami obowi¹zuj¹cych przepisów, a w szczególnoci:
1) ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorz¹dzie gminnym
(Dz.U. z 2001 r. Nr 142 poz. 1591 z póniejszymi zmianami),
2) Statutu Gminy W¹growiec,
3) niniejszego Statutu So³ectwa.
ROZDZIA£ 2

STATUT SO£ECTWA BARTODZIEJE

Zakres zadañ przekazanych so³ectwu
przez gminê oraz sposób ich realizacji

ROZDZIA£ 1
Postanowienia ogólne

§5. 1. Podstawowym celem istnienia i dzia³ania so³ectwa
jest:

§1. So³ectwo Bartodzieje jest jednostk¹ pomocnicz¹ Gminy
W¹growiec.

1) dba³oæ o zaspokajanie potrzeb mieszkañców so³ectwa
i reprezentowanie ich interesów na zewn¹trz;

§2. Ilekroæ w niniejszym Statucie jest mowa o:
1) Gminie  nale¿y przez to rozumieæ Gminê W¹growiec;
2) So³ectwie  nale¿y przez to rozumieæ jednostkê pomocnicz¹ okrelon¹ w §1 niniejszego Statutu;
3) Statucie  nale¿y przez to rozumieæ statut so³ectwa Bartodzieje;

2) wspó³praca z organami gminy oraz pomoc w wykonywaniu przez te organy zadañ publicznych na rzecz spo³ecznoci lokalnej;
3) zapewnienie mieszkañcom so³ectwa udzia³u w realizacji
zadañ gminy;
2. Do zadañ so³ectwa nale¿y uczestniczenie w realizacji
zadañ gminy poprzez:

4) Radzie  nale¿y przez to rozumieæ Radê Gminy W¹growiec;

1) inicjowanie dzia³añ organów gminy;

5) Wójcie  nale¿y przez to rozumieæ Wójta Gminy W¹growiec;

2) reprezentowanie interesów spo³ecznoci so³eckiej i jej
cz³onków wobec organów gminy, organów administracji
pañstwowej i innych podmiotów ¿ycia publicznego;

6) Zebraniu Wiejskim  nale¿y przez to rozumieæ organ
uchwa³odawczy So³ectwa;
7) So³tysie  nale¿y przez to rozumieæ organ wykonawczy
So³ectwa;
8) Radzie So³eckiej  nale¿y przez to rozumieæ organ wspieraj¹cy So³tysa;
9) Przewodnicz¹cym Rady So³eckiej  nale¿y przez to rozumieæ So³tysa;
10) Komisje  nale¿y rozumieæ organy kontrolne i opiniodawcze powo³ywane w So³ectwie.
km2,

§3. 1. So³ectwo obejmuje obszar o powierzchni 5,62
którego granice zaznaczone s¹ na mapie stanowi¹cej za³¹cznik do Statutu.

2. W sk³ad So³ectwa wchodzi miejscowoæ: Bartodzieje.
3. Siedzib¹ w³adz So³ectwa jest miejscowoæ Bartodzieje.

3) tworzenie warunków do pe³nego udzia³u w ¿yciu publicznym so³ectwa wszystkich mieszkañców so³ectwa;
4) dzia³anie na rzecz rozwoju so³ectwa;
5) konsultowanie spraw przedstawionych przez Radê lub
Wójta, w tym spraw dotycz¹cych:
a) planów zagospodarowania przestrzennego w zakresie
dotycz¹cym so³ectwa,
b) sieci szkó³ i przedszkoli,
c) zasad gospodarowania mieniem komunalnym po³o¿onym na terenie so³ectwa,
d) zmiany nazewnictwa ulic, placów oraz nadawanie nazw
miejscowoci, podzia³u, po³¹czenia wsi, utworzenia
nowej,
e) innych spraw, których potrzebê konsultacji Rada lub
Wójt uzna za celowe.
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ROZDZIA£ 3

6) wspó³dzia³anie z policj¹ i s³u¿bami porz¹dkowymi w zakresie bezpieczeñstwa i porz¹dku na terenie so³ectwa;
7) wspó³praca z organizacjami i instytucjami dzia³aj¹cymi na
terenie so³ectwa, zw³aszcza kulturalnymi, sportowymi,
zak³adami opieki zdrowotnej;
8) podejmowanie dzia³añ na rzecz ochrony rodowiska naturalnego: w szczególnoci w zakresie budowy sieci wodno
 kanalizacyjnych, utrzymania porz¹dku i czystoci na
terenie so³ectwa oraz ochrony zieleni;
9) wspieranie inicjatyw spo³ecznych podejmowanych na rzecz
so³ectwa;
10) wspó³praca z radnymi z danego okrêgu wyborczego;
11) pomoc organom gminy przy organizowaniu konsultacji
spo³ecznych;
12) realizacja zadañ przejêtych od gminy i gospodarowanie
przekazanym mieniem w granicach zgodnych z celem
i zakresem przekazania;
13) wspieranie dzia³añ gminy w zakresie pomocy spo³ecznej,
w szczególnoci sygnalizowanie potrzeb spo³ecznych
w zakresie organizowania okrelonych form pomocy spo³ecznej;
14) inicjowanie samopomocy wspólnoty so³eckiej;
15) wyra¿anie opinii w celu uwzglêdnienia istotnych interesów mieszkañców so³ectwa w nastêpuj¹cych sprawach:
a) dostosowania organizacji i godzin pracy placówek
u¿ytecznoci publicznej, placówek wiadcz¹cych us³ugi komunalne, komunikacji, placówek opieki zdrowotnej i opiekuñczo - wychowawczych dla potrzeb mieszkañców so³ectwa,
b) zapobiegania oraz usuwania skutków powodzi, huraganów i innych klêsk ¿ywio³owych na terenie so³ectwa;

Organizacja i zadania organów so³ectwa
§7. 1. Organami so³ectwa s¹:
1) Zebranie Wiejskie jako organ uchwa³odawczy;
2) So³tys jako organ wykonawczy.
2.

Dzia³alnoæ so³tysa wspomaga rada so³ecka.

1) Rada so³ecka sk³ada siê z 4 do 6 osób w tym So³tysa.
2) Liczbê cz³onków rady so³eckiej ustala zebranie wiejskie
odrêbn¹ uchwa³¹.
3) Przewodnicz¹cym rady so³eckiej jest So³tys.
§8. Kadencja So³tysa i rady so³eckiej trwa 4 lata, tak jak
kadencja Rady i koñczy siê z momentem wyboru nowych
organów so³ectwa.
§9. 1. Organy so³ectwa zobowi¹zane s¹ dbaæ o przestrzeganie zasad jawnoci i dostêpu do informacji publicznej.
2. So³tys, co najmniej raz w roku, obowi¹zany jest sk³adaæ na zebraniu wiejskim sprawozdanie ze swojej dzia³alnoci
oraz z dzia³alnoci rady so³eckiej.
§10. 1. Do zakresu dzia³ania zebrania wiejskiego nale¿y
podejmowanie uchwa³ we wszystkich sprawach zastrze¿onych do wy³¹cznej kompetencji zebrania wiejskiego oraz
innych istotnych dla so³ectwa sprawach, obejmuj¹cych zadania so³ectwa okrelone w statucie.
2. Do wy³¹cznej kompetencji zebrania wiejskiego nale¿y:
1) wybór i odwo³ywanie so³tysa i rady so³eckiej;
2) dokonywanie okresowych ocen dzia³alnoci so³tysa i rady
so³eckiej;

16) wykonywanie uchwa³ Rady w zakresie odnosz¹cym siê do
so³ectwa.

3) wyra¿enie stanowiska so³ectwa w przypadku wyst¹pienia
organu gminy o wyra¿enie takiego stanowiska lub konsultacjê;

§6. 1. Zadania okrelone w statucie so³ectwo realizuje w
szczególnoci poprzez:

4) przyjmowanie, rozpatrywanie lub odrzucanie sprawozdañ
komisji powo³ywanych na zebraniu wiejskim.

1) podejmowanie uchwa³ w sprawach so³ectwa w ramach
posiadanych kompetencji,

§11. W przypadku przedstawienia przez Wójta, zebranie
wiejskie konsultuje w zakresie dotycz¹cym so³ectwa, projekty
uchwa³ Rady w sprawach:

2) zbieranie opinii spo³ecznej w sprawach dotycz¹cych problematyki wsi oraz przekazywanie jej Radzie,
3) wspó³uczestnictwo w organizowaniu i przeprowadzaniu
przez Radê konsultacji spo³ecznej w sprawach dotycz¹cych gminy i so³ectwa,
4) wystêpowanie z wnioskami do Wójta o rozpatrzenie spraw,
których za³atwienie wykracza poza mo¿liwoci so³ectwa,
5) wspó³pracê z radnymi z terenu so³ectwa i z komisjami
Rady.
2. Dla realizacji wspólnych przedsiêwziêæ so³ectwo nawi¹zuje wspó³pracê z innymi so³ectwami gminy, zawiera
porozumienia okrelaj¹ce zakres i sposób wykonywania wspólnych zadañ.

1) utrzymania, konserwacji, remontu wiejskich obiektów
mieszkalnych, urz¹dzeñ komunalnych, socjalnych, kulturalnych i sportowych w ramach ustaleñ planu wydatków
z bud¿etu gminy;
2) plany rozwoju gminy w czêci dotycz¹cej so³ectwa;
3) utrzymania porz¹dku na terenie wsi;
4) gospodarki wodno  ciekowej oraz gospodarki odpadami;
5) dróg gminnych;
6) owietlenia.
§12. 1. Do zakresu dzia³ania zebrania wiejskiego nale¿y
sprawowanie kontroli nad dzia³alnoci¹ so³tysa i rady so³ec-
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kiej. W celu sprawowania kontroli zebranie wiejskie mo¿e
powo³aæ komisjê rewizyjn¹.

wniosku zaproponowano termin póniejszy. Termin 14 dni,
o którym mowa wy¿ej dotyczy terminu odbycia zebrania.

2. Zebranie wiejskie podejmuj¹c uchwa³ê o powo³aniu
Komisji Rewizyjnej, okrela sk³ad osobowy komisji oraz zakres jej dzia³ania.

6. Zebranie wiejskie w sprawie wyborów so³tysa i rady
so³eckiej oraz zebranie wiejskie, którego nie zwo³a so³tys na
wniosek organu gminy w terminie okrelonym w ust. 5
zwo³uje Wójt.

3. Komisja Rewizyjna uprawniona jest do ¿¹dania wyjanieñ od so³tysa i cz³onków rady so³eckiej oraz przegl¹dania
dokumentów w sprawach objêtych przeprowadzan¹ kontrol¹.
§13. 1. Zebranie wiejskie dla zapewnienia w³aciwej realizacji zadañ so³ectwa mo¿e powo³ywaæ tak¿e inne sta³e lub
dorane komisje o uprawnieniach opiniodawczo - doradczych.
2. Zebranie wiejskie podejmuj¹c uchwa³ê o powo³aniu
komisji, o których mowa w ust. 1, okrela sk³ad osobowy
komisji oraz zakres ich dzia³ania.
§14. 1. Do udzia³u w zebraniu wiejskim uprawnieni s¹
wszyscy, którzy w dniu jego zwo³ania zamieszkuj¹ na terenie
so³ectwa.
2. Zebranie jest wa¿ne, gdy mieszkañcy so³ectwa zostali
o nim prawid³owo powiadomieni.
§15. Uprawnienie do udzia³u w zebraniu wiejskim obejmuje prawa:
1) inicjatywy uchwa³odawczej;
2) udzia³u w dyskusji nad porz¹dkiem obrad;
3) zadawania pytañ i uzyskiwania odpowiedzi;
4) ¿¹dania utrwalenia w protokole w³asnych czynnoci
i zg³oszonych wniosków oraz wypowiedzi;
5) zg³aszania kandydatur i kandydowania w wybieralnych
organach so³ectwa;
6) udzia³u w g³osowaniu.
§16. 1. Zebranie wiejskie zwo³ywane jest przez so³tysa,
z zastrze¿eniem ust. 6 i 7.
2. Zebrania wiejskie odbywaj¹ siê w miarê potrzeb nie
rzadziej jednak ni¿ raz w roku.
3. So³tys zwo³uje zebranie wiejskie:
1) z w³asnej inicjatywy;
2) na ¿¹danie organów gminy (Rady i Wójta), wskazuj¹ce cel
zwo³ania zebrania wiejskiego;
3) na pisemny wniosek co najmniej 1/10 uprawnionych do
udzia³u w zebraniu wiejskim mieszkañców so³ectwa, wskazuj¹cy cel zwo³ania zebrania oraz osobê, któr¹ nale¿y
powiadomiæ o terminie i miejscu zwo³ania zebrania;
4) na wniosek Komisji Rewizyjnej So³ectwa (w przypadku jej
powo³ania przez zebranie wiejskie).

7. W przypadku d³u¿szej nieobecnoci so³tysa zebranie
wiejskie zwo³uje upowa¿niony przez radê so³eck¹ cz³onek tej
rady.
§17. 1. Termin i miejsce zebrania wiejskiego podaje siê
do wiadomoci publicznej poprzez rozplakatowanie na tablicy
og³oszeñ so³ectwa, kurend¹, lub w sposób zwyczajowo przyjêty, co najmniej na 7 dni przed terminem zwo³ania zebrania.
2. O terminie i miejscu zebrania powiadamia siê odrêbnie organy gminy oraz osobê reprezentuj¹c¹ mieszkañców,
którzy z³o¿yli wniosek o jego zwo³anie.
§18. 1. Obradom Zebrania Wiejskiego przewodniczy So³tys.
2. Pod nieobecnoæ So³tysa obradom Zebrania Wiejskiego przewodniczy cz³onek Rady So³eckiej upowa¿niony przez
So³tysa.
3. W przypadku, gdy So³tys nie mo¿e prowadziæ zwo³anego Zebrania Wiejskiego i nie udzieli³ upowa¿nienia ¿adnemu z cz³onków Rady So³eckiej, obradom Zebrania Wiejskiego
przewodniczy cz³onek Rady So³eckiej przez ni¹ wybrany.
4. Zebranie otwiera So³tys, przedstawia porz¹dek obrad
oraz prowadzi zebranie zgodnie z porz¹dkiem przyjêtym przez
zebranie.
5. Porz¹dek obrad ustala zebranie wiejskie na podstawie
projektu przed³o¿onego przez so³tysa. Projekt porz¹dku obrad
podlega konsultacji z rad¹ so³eck¹.
6. Obrady zebrania s¹ protoko³owane. Protoko³y i uchwa³y podpisuje przewodnicz¹cy zebrania i protokolant.
7. Osoby uprawnione do udzia³u w zebraniu wiejskim
odnotowuj¹ swoja obecnoæ w licie obecnoci wy³o¿onej do
podpisu w miejscu, w którym odbywa siê zebranie. Lista
obecnoci jest za³¹cznikiem do protokó³u zebrania i s³u¿y do
stwierdzania prawomocnoci obrad.
§19. 1. Przewodniczenie obradom Zebrania Wiejskiego
uprawnia do decydowania o:
1) kolejnoci zabierania g³osu przez poszczególnych mówców,
2) udzieleniu g³osu poza kolejnoci¹,
3) okrelania iloci czasu przeznaczonego dla ka¿dego
z mówców,
4) odebraniu g³osu,

4. W przypadkach, o których mowa w ust. 3 pkt 2 - 4
so³tys jest zobowi¹zany do zwo³ania zebrania wiejskiego.

5) zamkniêciu dyskusji nad poszczególnymi punktami porz¹dku obrad,

5. Zebranie wiejskie powinno zostaæ zwo³ane najpóniej
w terminie 14 dni od daty zg³oszenia ¿¹dania lub wniosku,
o których mowa w ust. 3 pkt 2  4, chyba, ¿e w ¿¹daniu lub

6) ¿¹daniu okrelonego zachowania od uczestników Zebrania Wiejskiego.
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2. Przewodnicz¹cy Zebraniu Wiejskiemu nie mo¿e odmówiæ poddania pod g³osowanie wniosku, jeli jego przedmiot
odpowiada przyjêtemu porz¹dkowi obrad.
§20. 1. So³tys przekazuje uchwa³y podjête na zebraniu
wraz z protokó³em zebrania Wójtowi w terminie 7 dni od dnia
odbycia zebrania.
2. Wójt, w zale¿noci od treci uchwa³y, za³atwia uchwa³ê
we w³asnym zakresie lub przekazuje uchwa³ê do rozpatrzenia
Radzie.
3. W zale¿noci od treci uchwa³y o sposobie za³atwienia
uchwa³y Wójt informuje zebranie wiejskie bezporednio lub
za porednictwem so³tysa.
§21. 1. Zebranie wiejskie jest uprawnione do podejmowania uchwa³ przy obecnoci, co najmniej 1/5 uprawnionych
do g³osowania mieszkañców so³ectwa oraz gdy mieszkañcy
so³ectwa zostali poinformowani o zwo³aniu i terminie zebrania w sposób zgodny z postanowieniami niniejszego statutu.

Poz. 3371

9) uczestniczenie w naradach so³tysów organizowanych przez
Wójta;
10) uczestniczenie w spotkaniach z radnymi gminy powiêconych realizacji spraw ogólnogminnych, w przypadku wyst¹pienia przez radnych o udzia³ w takim spotkaniu;
11) informowanie ogó³u mieszkañców o wszystkich wa¿nych
dla so³ectwa sprawach;
12) udzia³ w sesjach Rady i posiedzeniach komisji Rady, na
zasadach okrelonych w Statucie Gminy;
13) organizowanie i koordynowanie przedsiêwziêæ maj¹cych
na celu poprawê warunków ¿ycia mieszkañców so³ectwa;
14) administrowanie tymi sk³adnikami mienia, które Rada
przekaza³a do dyspozycji so³ectwa;
15) opiniowanie w zakresie wskazanym przez Wójta wniosków o udzielanie ulg i zwolnieñ z podatków i op³at
stanowi¹cych dochody gminy;

2. W przypadku, gdy w ustalonym terminie nie zbierze siê
wymagana liczba uprawnionych do g³osowania mieszkañców
so³ectwa, zebranie obejmuj¹ce ten sam porz¹dek zwo³uje siê
w drugim terminie. Drugi termin wyznacza siê w tym samym
dniu, pó³ godziny póniej; w tym przypadku do wa¿noci
zebrania wymagana jest obecnoæ uprawnionych do g³osowania mieszkañców so³ectwa w liczbie, co najmniej po³owy
liczby okrelonej w ust. 1.

16) wystêpowanie z wnioskami dotycz¹cymi potrzeb so³ectwa
i jego mieszkañców;

§22. 1. Uchwa³y zebrania wiejskiego zapadaj¹ w g³osowaniu jawnym, zwyk³¹ wiêkszoci¹ g³osów, osób uprawnionych uczestnicz¹cych w nim, co oznacza, ¿e przechodzi uchwa³a
lub wniosek, które uzyska³y wiêksz¹ liczbê g³osów  za ni¿
g³osów przeciw.

19) wspó³praca z gminnymi jednostkami organizacyjnymi
w zakresie zaspakajania okrelonych potrzeb mieszkañców;

2. Zebranie wiejskie mo¿e postanowiæ o przeprowadzeniu tajnego g³osowania w konkretnej sprawie, na wniosek, co
najmniej 1/4 uprawnionych do g³osowania, obecnych na
zebraniu.
§23. 1. Do zadañ so³tysa nale¿y zarz¹dzanie bie¿¹cymi
sprawami so³ectwa, realizacja uchwa³ zebrania wiejskiego
oraz wykonywanie czynnoci okrelonych niniejszym statutem.
2. Do zadañ so³tysa nale¿y w szczególnoci:
1) reprezentowanie so³ectwa na zewn¹trz;
2) zwo³ywanie zebrañ wiejskich i przewodniczenie ich obradom;

17) sporz¹dzanie rozliczeñ m.in. z dzia³alnoci finansowej
i gospodarczej so³ectwa;
18) stosowanie w ramach so³ectwa postanowieñ instrukcji
kancelaryjnej oraz zasad obiegu dokumentów ksiêgowych
i finansowych w zakresie wskazanym przez Wójta;

20) natychmiastowe informowanie wójta o wyst¹pieniu po¿aru, klêski padniêcia stada, katastrofy budowlanej oraz
innych zdarzeñ losowych, celem skoordynowania dzia³añ
czy udzielenia pomocy.
21) wykonywanie innych zadañ wynikaj¹cych z obowi¹zuj¹cych przepisów.
3. Przy wykonywaniu zadañ okrelonych w ust. 2 pkt 1417 so³tys zasiêga opinii rady so³eckiej.
4. Na zebraniach wiejskich so³tys przedk³ada informacje
ze swojej dzia³alnoci.
5. Pe³nienie funkcji so³tysa ma charakter spo³eczny.
6. So³tys korzysta z ochrony prawnej przys³uguj¹cej funkcjonariuszom publicznym.
§24. So³tys  jako przewodnicz¹cy rady so³eckiej:

3) zwo³ywanie posiedzeñ rady so³eckiej i przewodniczenie jej
obradom;

1) kieruje prac¹ rady so³eckiej;

4) wykonywanie uchwa³ organów gminy w zakresie dotycz¹cym so³ectwa;

2) zapewnia sporz¹dzenie protokó³ów z posiedzeñ rady so³eckiej;

5) kierowanie wykonywaniem uchwa³ rady so³eckiej;

3) sk³ada informacje o dzia³alnoci rady so³eckiej na zebraniach wiejskich.

6) utrzymywanie sta³ego kontaktu z organami gminy;
7) kierowanie akcj¹ pomocy w so³ectwie w razie wypadków
losowych i klêsk ¿ywio³owych,
8) w tym realizacja zarz¹dzeñ Wójta wydanych w powy¿szym
zakresie;

§25. Do zadañ rady so³eckiej nale¿y pe³nienie funkcji
pomocniczo-doradczej so³tysa oraz wspomaganie jego dzia³añ, w tym:
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1) przygotowanie zebrañ wiejskich oraz opracowywanie
i przedk³adanie zebraniu wiejskiemu projektów uchwa³,
w sprawach bêd¹cych przedmiotem zebrania;
2) zbieranie wniosków i innych wyst¹pieñ mieszkañców
w sprawach so³ectwa;
3) sporz¹dzanie projektów wyst¹pieñ w sprawach wykraczaj¹cych poza mo¿liwoci ich realizacji w ramach so³ectwa;
4) inicjowanie dzia³añ na rzecz rozwoju so³ectwa;
5) opiniowanie zakupu sprzêtu i wyposa¿enia mienia gminnego;
6) inicjowanie i pomoc w organizacji imprez wiejskich
w dziedzinie kultury, sportu, rekreacji i wypoczynku;
7) konsultacja spraw przedstawionych przez so³tysa zgodnie
z postanowieniami niniejszego statutu.
§26. 1. Posiedzenia rady so³eckiej odbywaj¹ siê w miarê
potrzeb, nie rzadziej ni¿ dwa razy w roku.
2. Posiedzenia rady so³eckiej zwo³uje so³tys, który przewodniczy tym posiedzeniom.
§27. 1. Urz¹d Gminy zapewnia pomoc w obs³udze techniczno biurowej organów so³ectwa.
2. W celu udzielenia so³tysowi sta³ej pomocy w przygotowywaniu materia³ów w organizowaniu zebrañ, Wójt mo¿e
wyznaczyæ pracownika Urzêdu do kontaktów z so³ectwem.
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3. W przypadku, gdy w ustalonym terminie nie zbierze siê
wymagana liczba uprawnionych do g³osowania mieszkañców
so³ectwa, zebranie obejmuj¹ce ten sam porz¹dek zwo³uje siê
w drugim terminie. Drugi termin wyznacza siê w tym samym
dniu pó³ godziny póniej; w tym przypadku do wa¿noci
zebrania wymagana jest obecnoæ uprawnionych do g³osowania mieszkañców so³ectwa w liczbie, co najmniej po³owy
liczby okrelonej w ust. 1.
4. O ile w wyznaczonym w ust. 2 terminie nie bêdzie
wymaganego okrelonego quorum, wybory w nastêpnym
terminie mog¹ zostaæ przeprowadzone najwczeniej po up³ywie 7 dni od pierwszego, wy¿ej wskazanego terminu, a do ich
wa¿noci wymagana jest obecnoæ uprawnionych do g³osowania mieszkañców so³ectwa, w liczbie, co najmniej po³owy
liczby okrelonej w ust. 1.
5. W przypadku braku quorum, w terminie, okrelonym
w ust. 3 wybory przeprowadza siê w nowym terminie, niezale¿nie od iloci uprawnionych do g³osowania obecnych na
zebraniu wiejskim. Nowy termin ustala siê w tym samym
dniu, co termin ustalony w ust. 3, pó³ godziny póniej.
§31. 1. W celu przeprowadzania wyboru so³tysa i cz³onków rady so³eckiej, zebranie wiejskie powo³uje sporód uprawnionych uczestników zebrania minimum 3 - osobow¹ komisjê
skrutacyjn¹.
2. Komisja skrutacyjna wybiera ze swojego grona przewodnicz¹cego, który kieruje pracami komisji.
3. Do zadañ komisji skrutacyjnej nale¿y:

ROZDZIA£ 4
Zasady i tryb wyboru organów so³ectwa
§28. 1. Zebranie wiejskie wybiera so³tysa i radê so³eck¹
na okres kadencji odpowiadaj¹cy kadencji Rady.
2. Zebranie wiejskie w sprawie wyboru so³tysa i rady
so³eckiej winno odbyæ siê w terminie 6ciu miesiêcy od
up³ywu kadencji rady gminy.
§29. 1. Wybory so³tysa, rady so³eckiej przeprowadzane
s¹ w terminie i miejscu okrelonym zarz¹dzeniem Wójta,
które podlega podaniu do wiadomoci mieszkañców so³ectwa, co najmniej na 7 dni przed terminem zebrania, w sposób
okrelony w niniejszym statucie.

1) rejestrowanie kandydatów na so³tysa i cz³onków rady
so³eckiej;
2) obliczanie g³osów oddawanych na poszczególne kandydatury;
3) sporz¹dzenie protoko³u, ustalenie i podanie do wiadomoci zebrania wiejskiego wyniku g³osowania i wyborów.
4. Protokó³ g³osowania podpisuj¹ wszyscy cz³onkowie
komisji oraz przewodnicz¹cy zebrania.
5. Cz³onkowie komisji nie mog¹ kandydowaæ na stanowisko so³tysa ani do rady so³eckiej.
§32. 1. W pierwszej kolejnoci przeprowadza siê zg³aszanie kandydatów oraz g³osowanie w celu wyboru so³tysa.

2. Zarz¹dzenie, o którym mowa w ust. 1 okrela ponadto
porz¹dek obrad zebrania wiejskiego, obejmuj¹cy w szczególnoci wybór so³tysa i rady so³eckiej.

2. W drugiej kolejnoci przeprowadza siê zg³aszanie kandydatów oraz g³osowanie w celu wyboru cz³onków rady
so³eckiej.

3. Obradom zebrania wyborczego przewodniczy osoba
wskazana przez Wójta.

§33. 1. Kandydatury na stanowisko so³tysa oraz do rady
so³eckiej mog¹ zg³aszaæ osobicie uprawnieni mieszkañcy,
uczestnicz¹cy w zebraniu wiejskim. Zg³oszenie kandydata
odbywa siê ustnie w trakcie zebrania wiejskiego.

4. Obs³ugê kancelaryjn¹ zebrania zapewnia Wójt za porednictwem Urzêdu Gminy.
§30. 1. Dla dokonania wa¿nego wyboru so³tysa i rady
so³eckiej wymagana jest osobista obecnoæ, co najmniej 1/5
mieszkañców so³ectwa uprawnionych do g³osowania.
2. Kr¹g osób uprawnionych do g³osowania ustala siê na
podstawie sta³ego rejestru wyborców Gminy W¹growiec.

2. Uprawnieni do kandydowania s¹ wy³¹cznie stali mieszkañcy, uczestnicz¹cy w zebraniu wiejskim.
3. Wybory odbywaj¹ siê przy nieograniczonej liczbie zg³oszonych kandydatów, z zachowaniem zasad okrelonych
w ust. 1 i ust. 2.
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4. Warunkiem przyjêcia ka¿dej kandydatury jest ustna
zgoda kandydata wyra¿ona w trakcie obrad.
5. So³tys i rada so³ecka wybierani s¹ w g³osowaniu
tajnym, bezporednim, sporód nieograniczonej liczby kandydatów, przez uprawnionych mieszkañców zebrania.
§34. 1. Po zarejestrowaniu przez komisjê skrutacyjn¹
wszystkich nazwisk kandydatów zg³oszonych przez uprawnionych uczestników zebrania wiejskiego, komisja zamyka listê
kandydatur na stanowisko so³tysa oraz do rady so³eckiej.
Wniosek o zamkniêcie listy kandydatów przewodnicz¹cy zebrania poddaje pod g³osowanie zebrania wiejskiego.
2. Po zamkniêciu listy kandydatów przewodnicz¹cy zebrania podaje pod g³osowanie wszystkie zarejestrowane kandydatury umieszczone na licie w kolejnoci alfabetycznej.

Poz. 3371

4) odwo³ania przed up³ywem kadencji.
2. W przypadkach okrelonych w ust. 1 pkt 1 i 2 wyganiêcie mandatu stwierdza niezw³ocznie zebranie wiejskie.
§37. 1. Odwo³anie So³tysa i rady so³eckiej lub jej poszczególnych cz³onków przed up³ywem kadencji, stanowi
wy³¹czn¹ kompetencjê zebrania wiejskiego i mo¿e nast¹piæ
w przypadkach okrelonych w niniejszym statucie, na podstawie uchwa³y zebrania wiejskiego, podjêtej zwyk³¹ wiêkszoci¹
g³osów, w g³osowaniu tajnym.
2. Dla dokonania odwo³ania organów so³ectwa, o których
mowa w §37 ust. 1, na zebraniu wiejskim wymagana jest
obecnoæ, co najmniej 1/5 uprawnionych do g³osowania,
mieszkañców So³ectwa.

3. Wybór so³tysa odbywa siê zwyk³¹ wiêkszoci¹ g³osów,
co oznacza, ¿e przechodzi ta kandydatura, która uzyska³a, co
najmniej jeden g³os wiêcej od sumy pozosta³ych wa¿nie
oddanych g³osów.

3. O ile w wyznaczonym terminie nie bêdzie wymaganego, okrelonego w ust. 2 quorum, wybory w drugim terminie
mog¹ zostaæ przeprowadzone najwczeniej po up³ywie 1
miesi¹ca, od pierwszego wskazanego terminu, z zastrze¿eniem ust. 2.

4. Uprawnieni uczestnicy Zebrania g³osuj¹ kartami do
g³osowania, opatrzonymi pieczêci¹ Urzêdu Gminy.

4. Uchwa³y zebrania wiejskiego w sprawach okrelonych
w ust. 1 podaje siê do wiadomoci mieszkañców so³ectwa.

5. Na karcie do g³osowania uprawnieni mieszkañcy pozostawiaj¹ nieskrelone nazwisko wybranego przez siebie
kandydata.

§38. 1. So³tys i cz³onkowie rady so³eckiej s¹ bezporednio odpowiedzialni przed zebraniem wiejskim i mog¹ byæ
przez zebranie odwo³ani przed up³ywem kadencji.

6. Niewa¿ne s¹ g³osy na kartach: bez pieczêci Urzêdu
Gminy, ca³kowicie przedartych i kartach, na których pozostawiono wiêcej kandydatów ni¿ miejsc mandatowych.

2. Zebranie wiejskie mo¿e odwo³aæ so³tysa, radê so³ecka
lub poszczególnych jej cz³onków, je¿eli nie wykonuj¹ swoich
obowi¹zków, w tym naruszaj¹ postanowienia statutu.

§35. 1. Na stanowisko so³tysa zostaje wybrany kandydat, który uzyska³ najwiêksz¹ zwyk³¹ wiêkszoæ g³osów uprawnionych do g³osowania uczestników zebrania.

3. Zebranie wiejskie odwo³uje so³tysa lub cz³onka rady
so³eckiej, je¿eli dopuci³ siê przestêpstwa, stwierdzonego
prawomocnym wyrokiem s¹du.

2. Na cz³onków rady so³eckiej zostaj¹ wybrani kandydaci,
którzy uzyskali najwiêksz¹ iloæ g³osów.

§39. 1. Zebrania wiejskie w celu ewentualnego odwo³ania so³tysa b¹d rady so³eckiej (ca³ego sk³adu) zwo³uje Wójt,
ustalaj¹c zarz¹dzeniem miejsce i termin (dzieñ, godzinê)
zebrania. W zarz¹dzeniu podaje siê sk³adaj¹cego wniosek
o odwo³anie.

3. W przypadku równej liczby g³osów, g³osowanie zostaje powtórzone, z tym, ¿e w wyborach bior¹ udzia³ kandydaci,
którzy uzyskali równ¹ najwiêksz¹ liczbê g³osów.
4. Przepisy §35 ust. 2 stosuje siê przy wyborach komisji,
o których mowa w niniejszym statucie.
5. Przejêcie obowi¹zków przez nowo wybranego so³tysa
nastêpuje w ci¹gu trzech dni od daty wyboru, a przekazanie
pieczêci protokolarnie w dniu wyboru.
ROZDZIA£ 5
Zasady i tryb odwo³ywania so³tysa i rady so³eckiej
§36. 1. Wyganiêcie mandatu so³tysa lub cz³onka rady
so³eckiej nastêpuje na skutek:
1) z³o¿enia na rêce wójta pisemnej rezygnacji z pe³nionej
funkcji;
2) pozbawienia praw publicznych i wyborczych oraz ubezw³asnowolnienia na podstawie prawomocnego wyroku
s¹du;
3) mierci;

2. Zebranie wiejskie w celu ewentualnego odwo³ania
poszczególnych cz³onków rady so³eckiej (z wyj¹tkiem so³tysa
 przewodnicz¹cego rady so³eckiej) zwo³uje so³tys, podaj¹c w
og³oszeniu o zwo³aniu zebrania sk³adaj¹cego wniosek o odwo³anie cz³onka (cz³onków) rady so³eckiej.
3. Pisemne wnioski o odwo³anie so³tysa lub rady so³eckiej kierowane s¹ do Wójta, natomiast wnioski o odwo³anie
poszczególnych cz³onków rady so³eckiej kierowane s¹ do
so³tysa, z zastrze¿eniem ust. 4 pkt 4.
4. O odwo³anie so³tysa, rady so³eckiej oraz poszczególnych jej cz³onków mo¿e wyst¹piæ z zastrze¿eniem ust. 5 i 6:
1) Wójt;
2) grupa mieszkañców gminy uprawniona do g³osowania,
w liczbie odpowiadaj¹cej  1/5 uprawnionych do g³osowania mieszkañców so³ectwa, a w przypadku, gdy wniosek
o odwo³anie dotyczy rady so³eckiej lub poszczególnych jej
cz³onków  1/10 uprawnionych.
3) Wniosek o odwo³anie So³tysa winien prócz podpisów byæ
opatrzony czytelnym imieniem i nazwiskiem, numerem
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PESEL i adresem zamieszkania z podaniem numeru nieruchomoci.
4) Wniosek o odwo³anie, który nie zostanie przyjêty na
zebraniu wiejskim, mo¿e byæ z³o¿ony powtórnie po up³ywie 6 miesiêcy od dnia z³o¿enia pierwszego wniosku.
5. Wniosek o odwo³anie powinien zawieraæ uzasadnienie, wnioskom bez uzasadnienia nie nadaje siê biegu.
6. Bieg nadaje siê wy³¹cznie wnioskom o odwo³anie
so³tysa, rady so³eckiej, komisji rewizyjnej lub jej cz³onków
zawieraj¹cym:
1) zarzuty nie wywi¹zywania siê przez so³tysa lub cz³onków
rady so³eckiej z obowi¹zków statutowych;
2) zarzuty nie respektowania (nie wykonywania) przez so³tysa lub cz³onków rady so³eckiej uchwa³ zebrania wiejskiego;
3) wskazuj¹cym na dopuszczenie siê czynów dyskwalifikuj¹cych w opinii spo³ecznej w tym utratê zaufania spo³ecznego.
7. Odwo³anie nie mo¿e nast¹piæ zaocznie, chyba, ¿e
osoba zainteresowana skutecznie zawiadomiona, nie wziê³a
udzia³u w zebraniu wiejskim bez usprawiedliwionych przyczyn lub wyrazi³a zgodê na pimie, na zaoczne g³osowanie
nad jej odwo³aniem.
8. Odwo³anie mo¿e nast¹piæ po wys³uchaniu przez zebranie wiejskie wszystkich wyjanieñ oraz racji zainteresowanego, chyba ze wystêpuj¹ okolicznoci okrelone w ust. 7.
§40. 1. So³tys lub cz³onek rady so³eckiej mo¿e z³o¿yæ
rezygnacjê w trakcie kadencji z pe³nionej funkcji, z zastrze¿eniem ust. 2.
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ROZDZIA£ 6
Zasady gospodarki mieniem
§42. 1. Rada Gminy przekazuje So³ectwu sk³adniki mienia komunalnego na mocy odrêbnych uchwa³ oraz protoko³u
przekazania, sporz¹dzonego przez Wójta i So³tysa.
2. So³ectwo zarz¹dza i korzysta z przekazanego mienia
komunalnego zgodnie z postanowieniami uchwa³y, o której
mowa w ust. 1, a w szczególnoci So³ectwo samodzielnie
wykonuje czynnoci zwyk³ego zarz¹du w stosunku do przekazanego mienia. Zwyk³y zarz¹d obejmuje czynnoci okrelone
przepisami prawa cywilnego.
3. Przekazanie obowi¹zków oraz mienia komunalnego
i so³eckiego, pomiêdzy ustêpuj¹cym So³tysem a nowo wybranym, nastêpuje w terminie 3 dni od daty wyborów, w formie
protokó³u zdawczo  odbiorczego, przedk³adanego w ci¹gu
7 dni Wójtowi Gminy.
ROZDZIA£ 7
Zasady gospodarki finansowej so³ectwa
§43. 1. Gospodarka finansowa so³ectwa prowadzona jest
w ramach bud¿etu gminy, zatwierdzonego przez Radê Gminy.
§44. 1. Dochodami so³ectwa mog¹ byæ:
1) wp³ywy z wynajmowania i wydzier¿awiania sk³adników
mienia komunalnego przekazanego So³ectwu,
2) darowizny i dobrowolne wp³aty osób fizycznych i prawnych na rzecz so³ectwa,
3) rodki uzyskiwane z organizowanych przez so³ectwo przedsiêwziêæ.

2. Z³o¿enie rezygnacji przez so³tysa, radê so³ecka lub
poszczególnych jej cz³onków a tak¿e odwo³anie so³tysa, rady
so³eckiej lub poszczególnych jej cz³onków, zobowi¹zuje odpowiednio Wójta i So³tysa do zarz¹dzenia wyborów uzupe³niaj¹cych.

2. rodki finansowe pochodz¹ce z bud¿etu gminy mog¹
byæ przeznaczone tylko na cele okrelone w uchwale bud¿etowej.

3. Je¿eli do up³ywu kadencji So³tysa pozosta³o nie wiêcej
jak 6 miesiêcy, przepisu ust. 2 nie stosuje siê, a obowi¹zki
so³tysa pe³ni cz³onek Rady So³eckiej przez ni¹ wskazany.

§45. rodki finansowe So³ectwa mog¹ byæ przeznaczone
wy³¹cznie na realizacjê zadañ w³asnych gminy, w tym miêdzy
innymi, na:

4. Kadencja So³tysa i cz³onków Rady so³eckiej wybranych
w wyborach uzupe³niaj¹cych trwa do koñca kadencji, w której
wybór nast¹pi³.

1) utrzymanie mienia komunalnego przekazanego w zarz¹d
So³ectwu,

§41. 1. Zebranie wiejskie zwo³ane w sprawie odwo³ania
so³tysa, rady so³eckiej lub poszczególnych jej cz³onków, powo³uje sporód uprawnionych do g³osowania uczestników
zebrania komisjê skrutacyjn¹, powierzaj¹c jej obowi¹zki przeprowadzenia g³osowania.
2. Do powo³ywania i zasad dzia³ania tej komisji maj¹
zastosowanie odpowiednie przepisy dotycz¹ce komisji skrutacyjnej okrelone w Rozdziale 4 niniejszego statutu.

2) remont i utrzymanie dróg gminnych w granicach So³ectwa.
3) utrzymanie lokali bêd¹cych w dyspozycji So³ectwa,
4) zaspakajanie miejscowych potrzeb kulturalno  owiatowych i sportowych,
5) dzia³alnoæ organów So³ectwa,
6) utrzymanie porz¹dku i estetyki na terenie So³ectwa.
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ROZDZIA£ 8
Zakres i formy kontroli oraz nadzoru organów
Gminy nad dzia³alnoci¹ organów So³ectwa
§46. 1. So³tys zobowi¹zany jest do przed³o¿enia Wójtowi
Gminy uchwa³ Zebrania Wiejskiego w ci¹gu 7 dni od daty ich
podjêcia.
2. Uchwa³a Zebrania Wiejskiego sprzeczna z prawem jest
niewa¿na.
3. O niewa¿noci uchwa³y w ca³oci lub w czêci orzeka
Wójt Gminy.
4. Uchwa³a Zebrania Wiejskiego nieodpowiadaj¹ca wymogom celowoci, gospodarnoci, rzetelnoci lub niezgodna
z prawem mo¿e byæ uchylona przez Wójta Gminy.
5. W przypadkach okrelonych w ust. 4, Wójt Gminy
mo¿e wstrzymaæ uchwa³y Zebrania Wiejskiego i za¿¹daæ
ponownego rozpatrzenia sprawy stanowi¹cej przedmiot
uchwa³y, wskazuj¹c zaistnia³e uchybienia oraz termin za³atwienia sprawy.
6. Je¿eli uchwa³a Zebrania Wiejskiego podjêta w wyniku
ponownego rozpatrzenia sprawy nie uwzglêdnia wskazówek
Wójta Gminy, Wójt Gminy mo¿e wydaæ uchwa³ê zastêpcz¹.
O podjêciu uchwa³y zastêpczej, Wójt Gminy powiadamia
Radê Gminy na jej najbli¿szej Sesji.
§47. Nadzór nad dzia³alnoci¹ so³ectwa sprawowany jest
na podstawie kryteriów zgodnoci z prawem, celowoci,
rzetelnoci i gospodarnoci.
§48. Organami nadzoru nad dzia³alnoci¹ so³ectwa s¹:
1) Rada,
2) Wójt.
§49. 1. Organy nadzoru maj¹ prawo ¿¹dania niezbêdnych informacji, danych i wyjanieñ oraz okazania dokumentów dotycz¹cych funkcjonowania so³ectwa a tak¿e uczestniczenia w posiedzeniach jego organów.
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2. Do wykonywania czynnoci, o których mowa w ust. 1
organy nadzoru mog¹ delegowaæ swych przedstawicieli.
§50. Organy nadzoru sygnalizuj¹ so³ectwu nieprawid³owoci stwierdzone w ramach wykonywania nadzoru oraz
podejmuj¹ dzia³ania przewidziane prawem, w celu wyeliminowania stwierdzonych nieprawid³owoci.
ROZDZIA£ 9
Postanowienia koñcowe
§51. 1. Zmiany niniejszego statutu dokonuje Rada:
1) z w³asnej inicjatywy;
2) na wniosek Wójta;
3) na wniosek zebrania wiejskiego.
2. Statut i jego zmiany w przypadkach okrelonych w ust.
1 pkt 1 i 2 uchwalane s¹ po przeprowadzeniu konsultacji
z mieszkañcami so³ectwa.
§52. O utworzeniu, po³¹czeniu, podziale i znoszeniu,
a tak¿e ustaleniu granic, nazwy i siedziby w³adz So³ectwa
decyduje Rada w drodze odrêbnej uchwa³y.
§53. Protesty w sprawie trybu i formy przeprowadzenia
wyborów So³tysa i Rady So³eckiej zainteresowani mog¹
sk³adaæ do Wójta w terminie siedmiu dni od og³oszenia ich
wyników. Wójt rozstrzyga o protecie stosuj¹c odpowiednio
przepisy niniejszego Statutu.
§54. Wykonanie uchwa³y powierza siê Wójtowi Gminy
W¹growiec.
§55. Traci moc Uchwa³a Rady Gminy W¹growiec Nr
XXIV/150/96 z 28 padziernika 1996 w sprawie statutu so³ectwa.
§56. Uchwa³a wchodzi w ¿ycie po up³ywie 14 dni od dnia
og³oszenia w Dzienniku Urzêdowym Województwa Wielkopolskiego.
Przewodnicz¹cy
Rady Gminy
() Micha³ Nogalski
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3372
UCHWA£A Nr XXX/264/06 RADY GMINY W¥GROWIEC
z dnia 30 czerwca 2006 r.
w sprawie uchwalenia statutu So³ectwa Bracholin
Na podstawie art. 35 ust. 1 i 3, art. 48 ust. 1 ustawy z dnia
8 marca 1990 r. o samorz¹dzie gminnym (Dz.U. z 2001 r., Nr
142 poz. 1591 z 2002 r., Nr 23 poz. 220, Nr 62 poz. 558, Nr 113
poz. 984, Nr 153 poz. 1271 i Nr 214 poz. 1806, z 2003 r., Nr 80
poz. 717 i Nr 162 poz. 1568, z 2004 r. Nr 102 poz. 1055
i Nr 116 poz. 1203, z 2005 r., Nr 172 poz. 1441, Nr 175 poz. 1457,
z 2006 r., Nr 17 poz. 128), po przeprowadzeniu konsultacji
z mieszkañcami so³ectwa, Rada Gminy W¹growiec uchwala:

§4. So³ectwo dzia³a zgodnie z postanowieniami obowi¹zuj¹cych przepisów, a w szczególnoci:
1) ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorz¹dzie gminnym
(Dz.U. z 2001 r. Nr 142 poz. 1591 z póniejszymi zmianami),
2) Statutu Gminy W¹growiec,
3) niniejszego Statutu So³ectwa.
ROZDZIA£ 2

STATUT SO£ECTWA BRACHOLIN

Zakres zadañ przekazanych so³ectwu
przez gminê oraz sposób ich realizacji

ROZDZIA£ 1
Postanowienia ogólne

§5. 1. Podstawowym celem istnienia i dzia³ania so³ectwa
jest:

§1. So³ectwo Bracholin jest jednostk¹ pomocnicz¹ Gminy
W¹growiec.

1) dba³oæ o zaspokajanie potrzeb mieszkañców so³ectwa
i reprezentowanie ich interesów na zewn¹trz;

§2. Ilekroæ w niniejszym Statucie jest mowa o:
1) Gminie  nale¿y przez to rozumieæ Gminê W¹growiec;
2) So³ectwie  nale¿y przez to rozumieæ jednostkê pomocnicz¹ okrelon¹ w §1 niniejszego Statutu;
3) Statucie  nale¿y przez to rozumieæ statut so³ectwa Bracholin;

2) wspó³praca z organami gminy oraz pomoc w wykonywaniu przez te organy zadañ publicznych na rzecz spo³ecznoci lokalnej;
3) zapewnienie mieszkañcom so³ectwa udzia³u w realizacji
zadañ gminy;
2. Do zadañ so³ectwa nale¿y uczestniczenie w realizacji
zadañ gminy poprzez:

4) Radzie  nale¿y przez to rozumieæ Radê Gminy W¹growiec;

1) inicjowanie dzia³añ organów gminy;

5) Wójcie  nale¿y przez to rozumieæ Wójta Gminy W¹growiec;

2) reprezentowanie interesów spo³ecznoci so³eckiej i jej
cz³onków wobec organów gminy, organów administracji
pañstwowej i innych podmiotów ¿ycia publicznego;

6) Zebraniu Wiejskim  nale¿y przez to rozumieæ organ
uchwa³odawczy So³ectwa;
7) So³tysie  nale¿y przez to rozumieæ organ wykonawczy
So³ectwa;
8) Radzie So³eckiej  nale¿y przez to rozumieæ organ wspieraj¹cy So³tysa;
9) Przewodnicz¹cym Rady So³eckiej  nale¿y przez to rozumieæ So³tysa;
10) Komisje  nale¿y rozumieæ organy kontrolne i opiniodawcze powo³ywane w So³ectwie.
km2,

§3. 1. So³ectwo obejmuje obszar o powierzchni 4,20
którego granice zaznaczone s¹ na mapie stanowi¹cej za³¹cznik do Statutu.
2. W sk³ad So³ectwa wchodzi miejscowoæ: Bracholin.
3. Siedzib¹ w³adz So³ectwa jest miejscowoæ Bracholin.

3) tworzenie warunków do pe³nego udzia³u w ¿yciu publicznym so³ectwa wszystkich mieszkañców so³ectwa;
4) dzia³anie na rzecz rozwoju so³ectwa;
5) konsultowanie spraw przedstawionych przez Radê lub
Wójta, w tym spraw dotycz¹cych:
a) planów zagospodarowania przestrzennego w zakresie
dotycz¹cym so³ectwa,
b) sieci szkó³ i przedszkoli,
c) zasad gospodarowania mieniem komunalnym po³o¿onym na terenie so³ectwa,
d) zmiany nazewnictwa ulic, placów oraz nadawanie nazw
miejscowoci, podzia³u, po³¹czenia wsi, utworzenia
nowej,
e) innych spraw, których potrzebê konsultacji Rada lub
Wójt uzna za celowe.
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ROZDZIA£ 3

6) wspó³dzia³anie z policj¹ i s³u¿bami porz¹dkowymi w zakresie bezpieczeñstwa i porz¹dku na terenie so³ectwa;
7) wspó³praca z organizacjami i instytucjami dzia³aj¹cymi na
terenie so³ectwa, zw³aszcza kulturalnymi, sportowymi,
zak³adami opieki zdrowotnej;
8) podejmowanie dzia³añ na rzecz ochrony rodowiska naturalnego: w szczególnoci w zakresie budowy sieci wodno
 kanalizacyjnych, utrzymania porz¹dku i czystoci na
terenie so³ectwa oraz ochrony zieleni;
9) wspieranie inicjatyw spo³ecznych podejmowanych na rzecz
so³ectwa;
10) wspó³praca z radnymi z danego okrêgu wyborczego;
11) pomoc organom gminy przy organizowaniu konsultacji
spo³ecznych;
12) realizacja zadañ przejêtych od gminy i gospodarowanie
przekazanym mieniem w granicach zgodnych z celem
i zakresem przekazania;
13) wspieranie dzia³añ gminy w zakresie pomocy spo³ecznej,
w szczególnoci sygnalizowanie potrzeb spo³ecznych
w zakresie organizowania okrelonych form pomocy spo³ecznej;
14) inicjowanie samopomocy wspólnoty so³eckiej;
15) wyra¿anie opinii w celu uwzglêdnienia istotnych interesów mieszkañców so³ectwa w nastêpuj¹cych sprawach:
a) dostosowania organizacji i godzin pracy placówek
u¿ytecznoci publicznej, placówek wiadcz¹cych us³ugi komunalne, komunikacji, placówek opieki zdrowotnej i opiekuñczo - wychowawczych dla potrzeb mieszkañców so³ectwa,
b) zapobiegania oraz usuwania skutków powodzi, huraganów i innych klêsk ¿ywio³owych na terenie so³ectwa;

Organizacja i zadania organów so³ectwa
§7. 1. Organami so³ectwa s¹:
1) Zebranie Wiejskie jako organ uchwa³odawczy;
2) So³tys jako organ wykonawczy.
2.

Dzia³alnoæ so³tysa wspomaga rada so³ecka.

1) Rada so³ecka sk³ada siê z 4 do 6 osób w tym So³tysa.
2) Liczbê cz³onków rady so³eckiej ustala zebranie wiejskie
odrêbn¹ uchwa³¹.
3) Przewodnicz¹cym rady so³eckiej jest So³tys.
§8. Kadencja So³tysa i rady so³eckiej trwa 4 lata, tak jak
kadencja Rady i koñczy siê z momentem wyboru nowych
organów so³ectwa.
§9. 1. Organy so³ectwa zobowi¹zane s¹ dbaæ o przestrzeganie zasad jawnoci i dostêpu do informacji publicznej.
2. So³tys, co najmniej raz w roku, obowi¹zany jest sk³adaæ na zebraniu wiejskim sprawozdanie ze swojej dzia³alnoci
oraz z dzia³alnoci rady so³eckiej.
§10. 1. Do zakresu dzia³ania zebrania wiejskiego nale¿y
podejmowanie uchwa³ we wszystkich sprawach zastrze¿onych do wy³¹cznej kompetencji zebrania wiejskiego oraz
innych istotnych dla so³ectwa sprawach, obejmuj¹cych zadania so³ectwa okrelone w statucie.
2. Do wy³¹cznej kompetencji zebrania wiejskiego nale¿y:
1) wybór i odwo³ywanie so³tysa i rady so³eckiej;
2) dokonywanie okresowych ocen dzia³alnoci so³tysa i rady
so³eckiej;

16) wykonywanie uchwa³ Rady w zakresie odnosz¹cym siê do
so³ectwa.

3) wyra¿enie stanowiska so³ectwa w przypadku wyst¹pienia
organu gminy o wyra¿enie takiego stanowiska lub konsultacjê;

§6. 1. Zadania okrelone w statucie so³ectwo realizuje
w szczególnoci poprzez:

4) przyjmowanie, rozpatrywanie lub odrzucanie sprawozdañ
komisji powo³ywanych na zebraniu wiejskim.

1) podejmowanie uchwa³ w sprawach so³ectwa w ramach
posiadanych kompetencji,

§11. W przypadku przedstawienia przez Wójta, zebranie
wiejskie konsultuje w zakresie dotycz¹cym so³ectwa, projekty
uchwa³ Rady w sprawach:

2) zbieranie opinii spo³ecznej w sprawach dotycz¹cych problematyki wsi oraz przekazywanie jej Radzie,
3) wspó³uczestnictwo w organizowaniu i przeprowadzaniu
przez Radê konsultacji spo³ecznej w sprawach dotycz¹cych gminy i so³ectwa,
4) wystêpowanie z wnioskami do Wójta o rozpatrzenie spraw,
których za³atwienie wykracza poza mo¿liwoci so³ectwa,
5) wspó³pracê z radnymi z terenu so³ectwa i z komisjami
Rady.
2. Dla realizacji wspólnych przedsiêwziêæ so³ectwo nawi¹zuje wspó³pracê z innymi so³ectwami gminy, zawiera
porozumienia okrelaj¹ce zakres i sposób wykonywania wspólnych zadañ.

1) utrzymania, konserwacji, remontu wiejskich obiektów
mieszkalnych, urz¹dzeñ komunalnych, socjalnych, kulturalnych i sportowych w ramach ustaleñ planu wydatków
z bud¿etu gminy;
2) plany rozwoju gminy w czêci dotycz¹cej so³ectwa;
3) utrzymania porz¹dku na terenie wsi;
4) gospodarki wodno  ciekowej oraz gospodarki odpadami;
5) dróg gminnych;
6) owietlenia.
§12. 1. Do zakresu dzia³ania zebrania wiejskiego nale¿y
sprawowanie kontroli nad dzia³alnoci¹ so³tysa i rady so³ec-
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kiej. W celu sprawowania kontroli zebranie wiejskie mo¿e
powo³aæ komisjê rewizyjn¹.

wniosku zaproponowano termin póniejszy. Termin 14 dni,
o którym mowa wy¿ej dotyczy terminu odbycia zebrania.

2. Zebranie wiejskie podejmuj¹c uchwa³ê o powo³aniu
Komisji Rewizyjnej, okrela sk³ad osobowy komisji oraz zakres jej dzia³ania.

6. Zebranie wiejskie w sprawie wyborów so³tysa i rady
so³eckiej oraz zebranie wiejskie, którego nie zwo³a so³tys na
wniosek organu gminy w terminie okrelonym w ust. 5
zwo³uje Wójt.

3. Komisja Rewizyjna uprawniona jest do ¿¹dania wyjanieñ od so³tysa i cz³onków rady so³eckiej oraz przegl¹dania
dokumentów w sprawach objêtych przeprowadzan¹ kontrol¹.
§13. 1. Zebranie wiejskie dla zapewnienia w³aciwej realizacji zadañ so³ectwa mo¿e powo³ywaæ tak¿e inne sta³e lub
dorane komisje o uprawnieniach opiniodawczo - doradczych.
2. Zebranie wiejskie podejmuj¹c uchwa³ê o powo³aniu
komisji, o których mowa w ust. 1, okrela sk³ad osobowy
komisji oraz zakres ich dzia³ania.
§14. 1. Do udzia³u w zebraniu wiejskim uprawnieni s¹
wszyscy, którzy w dniu jego zwo³ania zamieszkuj¹ na terenie
so³ectwa.
2. Zebranie jest wa¿ne, gdy mieszkañcy so³ectwa zostali
o nim prawid³owo powiadomieni.
§15. Uprawnienie do udzia³u w zebraniu wiejskim obejmuje prawa:
1) inicjatywy uchwa³odawczej;
2) udzia³u w dyskusji nad porz¹dkiem obrad;
3) zadawania pytañ i uzyskiwania odpowiedzi;
4) ¿¹dania utrwalenia w protokole w³asnych czynnoci
i zg³oszonych wniosków oraz wypowiedzi;
5) zg³aszania kandydatur i kandydowania w wybieralnych
organach so³ectwa;
6) udzia³u w g³osowaniu.
§16. 1. Zebranie wiejskie zwo³ywane jest przez so³tysa,
z zastrze¿eniem ust. 6 i 7.
2. Zebrania wiejskie odbywaj¹ siê w miarê potrzeb nie
rzadziej jednak ni¿ raz w roku.
3. So³tys zwo³uje zebranie wiejskie:
1) z w³asnej inicjatywy;
2) na ¿¹danie organów gminy (Rady i Wójta), wskazuj¹ce cel
zwo³ania zebrania wiejskiego;
3) na pisemny wniosek co najmniej 1/10 uprawnionych do
udzia³u w zebraniu wiejskim mieszkañców so³ectwa, wskazuj¹cy cel zwo³ania zebrania oraz osobê, któr¹ nale¿y
powiadomiæ o terminie i miejscu zwo³ania zebrania;
4) na wniosek Komisji Rewizyjnej So³ectwa (w przypadku jej
powo³ania przez zebranie wiejskie).

7. W przypadku d³u¿szej nieobecnoci so³tysa zebranie
wiejskie zwo³uje upowa¿niony przez radê so³eck¹ cz³onek tej
rady.
§17. 1. Termin i miejsce zebrania wiejskiego podaje siê
do wiadomoci publicznej poprzez rozplakatowanie na tablicy
og³oszeñ so³ectwa, kurend¹, lub w sposób zwyczajowo przyjêty, co najmniej na 7 dni przed terminem zwo³ania zebrania.
2. O terminie i miejscu zebrania powiadamia siê odrêbnie organy gminy oraz osobê reprezentuj¹c¹ mieszkañców,
którzy z³o¿yli wniosek o jego zwo³anie.
§18. 1. Obradom Zebrania Wiejskiego przewodniczy So³tys.
2. Pod nieobecnoæ So³tysa obradom Zebrania Wiejskiego przewodniczy cz³onek Rady So³eckiej upowa¿niony przez
So³tysa.
3. W przypadku, gdy So³tys nie mo¿e prowadziæ zwo³anego Zebrania Wiejskiego i nie udzieli³ upowa¿nienia ¿adnemu z cz³onków Rady So³eckiej, obradom Zebrania Wiejskiego
przewodniczy cz³onek Rady So³eckiej przez ni¹ wybrany.
4. Zebranie otwiera So³tys, przedstawia porz¹dek obrad
oraz prowadzi zebranie zgodnie z porz¹dkiem przyjêtym przez
zebranie.
5. Porz¹dek obrad ustala zebranie wiejskie na podstawie
projektu przed³o¿onego przez so³tysa. Projekt porz¹dku obrad
podlega konsultacji z rad¹ so³eck¹.
6. Obrady zebrania s¹ protoko³owane. Protoko³y i uchwa³y podpisuje przewodnicz¹cy zebrania i protokolant.
7. Osoby uprawnione do udzia³u w zebraniu wiejskim
odnotowuj¹ swoja obecnoæ w licie obecnoci wy³o¿onej do
podpisu w miejscu, w którym odbywa siê zebranie. Lista
obecnoci jest za³¹cznikiem do protokó³u zebrania i s³u¿y do
stwierdzania prawomocnoci obrad.
§19. 1. Przewodniczenie obradom Zebrania Wiejskiego
uprawnia do decydowania o:
1) kolejnoci zabierania g³osu przez poszczególnych mówców,
2) udzieleniu g³osu poza kolejnoci¹,
3) okrelania iloci czasu przeznaczonego dla ka¿dego
z mówców,
4) odebraniu g³osu,

4. W przypadkach, o których mowa w ust. 3 pkt 2 - 4
so³tys jest zobowi¹zany do zwo³ania zebrania wiejskiego.

5) zamkniêciu dyskusji nad poszczególnymi punktami porz¹dku obrad,

5. Zebranie wiejskie powinno zostaæ zwo³ane najpóniej
w terminie 14 dni od daty zg³oszenia ¿¹dania lub wniosku,
o których mowa w ust. 3 pkt 2  4, chyba, ¿e w ¿¹daniu lub

6) ¿¹daniu okrelonego zachowania od uczestników Zebrania Wiejskiego.
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2. Przewodnicz¹cy Zebraniu Wiejskiemu nie mo¿e odmówiæ poddania pod g³osowanie wniosku, jeli jego przedmiot
odpowiada przyjêtemu porz¹dkowi obrad.
§20. 1. So³tys przekazuje uchwa³y podjête na zebraniu
wraz z protokó³em zebrania Wójtowi w terminie 7 dni od dnia
odbycia zebrania.
2. Wójt, w zale¿noci od treci uchwa³y, za³atwia uchwa³ê
we w³asnym zakresie lub przekazuje uchwa³ê do rozpatrzenia
Radzie.
3. W zale¿noci od treci uchwa³y o sposobie za³atwienia
uchwa³y Wójt informuje zebranie wiejskie bezporednio lub
za porednictwem so³tysa.
§21. 1. Zebranie wiejskie jest uprawnione do podejmowania uchwa³ przy obecnoci, co najmniej 1/5 uprawnionych
do g³osowania mieszkañców so³ectwa oraz gdy mieszkañcy
so³ectwa zostali poinformowani o zwo³aniu i terminie zebrania w sposób zgodny z postanowieniami niniejszego statutu.

Poz. 3372

9) uczestniczenie w naradach so³tysów organizowanych przez
Wójta;
10) uczestniczenie w spotkaniach z radnymi gminy powiêconych realizacji spraw ogólnogminnych, w przypadku wyst¹pienia przez radnych o udzia³ w takim spotkaniu;
11) informowanie ogó³u mieszkañców o wszystkich wa¿nych
dla so³ectwa sprawach;
12) udzia³ w sesjach Rady i posiedzeniach komisji Rady, na
zasadach okrelonych w Statucie Gminy;
13) organizowanie i koordynowanie przedsiêwziêæ maj¹cych
na celu poprawê warunków ¿ycia mieszkañców so³ectwa;
14) administrowanie tymi sk³adnikami mienia, które Rada
przekaza³a do dyspozycji so³ectwa;
15) opiniowanie w zakresie wskazanym przez Wójta wniosków o udzielanie ulg i zwolnieñ z podatków i op³at
stanowi¹cych dochody gminy;

2. W przypadku, gdy w ustalonym terminie nie zbierze siê
wymagana liczba uprawnionych do g³osowania mieszkañców
so³ectwa, zebranie obejmuj¹ce ten sam porz¹dek zwo³uje siê
w drugim terminie. Drugi termin wyznacza siê w tym samym
dniu, pó³ godziny póniej; w tym przypadku do wa¿noci
zebrania wymagana jest obecnoæ uprawnionych do g³osowania mieszkañców so³ectwa w liczbie, co najmniej po³owy
liczby okrelonej w ust. 1.

16) wystêpowanie z wnioskami dotycz¹cymi potrzeb so³ectwa
i jego mieszkañców;

§22. 1. Uchwa³y zebrania wiejskiego zapadaj¹ w g³osowaniu jawnym, zwyk³¹ wiêkszoci¹ g³osów, osób uprawnionych uczestnicz¹cych w nim, co oznacza, ¿e przechodzi uchwa³a
lub wniosek, które uzyska³y wiêksz¹ liczbê g³osów  za ni¿
g³osów przeciw.

19) wspó³praca z gminnymi jednostkami organizacyjnymi
w zakresie zaspakajania okrelonych potrzeb mieszkañców;

2. Zebranie wiejskie mo¿e postanowiæ o przeprowadzeniu tajnego g³osowania w konkretnej sprawie, na wniosek, co
najmniej 1/4 uprawnionych do g³osowania, obecnych na
zebraniu.
§23. 1. Do zadañ so³tysa nale¿y zarz¹dzanie bie¿¹cymi
sprawami so³ectwa, realizacja uchwa³ zebrania wiejskiego
oraz wykonywanie czynnoci okrelonych niniejszym statutem.
2. Do zadañ so³tysa nale¿y w szczególnoci:
1) reprezentowanie so³ectwa na zewn¹trz;
2) zwo³ywanie zebrañ wiejskich i przewodniczenie ich obradom;

17) sporz¹dzanie rozliczeñ m.in. z dzia³alnoci finansowej
i gospodarczej so³ectwa;
18) stosowanie w ramach so³ectwa postanowieñ instrukcji
kancelaryjnej oraz zasad obiegu dokumentów ksiêgowych
i finansowych w zakresie wskazanym przez Wójta;

20) natychmiastowe informowanie wójta o wyst¹pieniu po¿aru, klêski padniêcia stada, katastrofy budowlanej oraz
innych zdarzeñ losowych, celem skoordynowania dzia³añ
czy udzielenia pomocy.
21) wykonywanie innych zadañ wynikaj¹cych z obowi¹zuj¹cych przepisów.
3. Przy wykonywaniu zadañ okrelonych w ust. 2 pkt 1417 so³tys zasiêga opinii rady so³eckiej.
4. Na zebraniach wiejskich so³tys przedk³ada informacje
ze swojej dzia³alnoci.
5. Pe³nienie funkcji so³tysa ma charakter spo³eczny.
6. So³tys korzysta z ochrony prawnej przys³uguj¹cej funkcjonariuszom publicznym.
§24. So³tys  jako przewodnicz¹cy rady so³eckiej:

3) zwo³ywanie posiedzeñ rady so³eckiej i przewodniczenie jej
obradom;

1) kieruje prac¹ rady so³eckiej;

4) wykonywanie uchwa³ organów gminy w zakresie dotycz¹cym so³ectwa;

2) zapewnia sporz¹dzenie protokó³ów z posiedzeñ rady so³eckiej;

5) kierowanie wykonywaniem uchwa³ rady so³eckiej;

3) sk³ada informacje o dzia³alnoci rady so³eckiej na zebraniach wiejskich.

6) utrzymywanie sta³ego kontaktu z organami gminy;
7) kierowanie akcj¹ pomocy w so³ectwie w razie wypadków
losowych i klêsk ¿ywio³owych,
8) w tym realizacja zarz¹dzeñ Wójta wydanych w powy¿szym
zakresie;

§25. Do zadañ rady so³eckiej nale¿y pe³nienie funkcji
pomocniczo-doradczej so³tysa oraz wspomaganie jego dzia³añ, w tym:
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1) przygotowanie zebrañ wiejskich oraz opracowywanie
i przedk³adanie zebraniu wiejskiemu projektów uchwa³,
w sprawach bêd¹cych przedmiotem zebrania;
2) zbieranie wniosków i innych wyst¹pieñ mieszkañców
w sprawach so³ectwa;
3) sporz¹dzanie projektów wyst¹pieñ w sprawach wykraczaj¹cych poza mo¿liwoci ich realizacji w ramach so³ectwa;
4) inicjowanie dzia³añ na rzecz rozwoju so³ectwa;
5) opiniowanie zakupu sprzêtu i wyposa¿enia mienia gminnego;
6) inicjowanie i pomoc w organizacji imprez wiejskich
w dziedzinie kultury, sportu, rekreacji i wypoczynku;
7) konsultacja spraw przedstawionych przez so³tysa zgodnie
z postanowieniami niniejszego statutu.
§26. 1. Posiedzenia rady so³eckiej odbywaj¹ siê w miarê
potrzeb, nie rzadziej ni¿ dwa razy w roku.
2. Posiedzenia rady so³eckiej zwo³uje so³tys, który przewodniczy tym posiedzeniom.
§27. 1. Urz¹d Gminy zapewnia pomoc w obs³udze techniczno biurowej organów so³ectwa.
2. W celu udzielenia so³tysowi sta³ej pomocy w przygotowywaniu materia³ów w organizowaniu zebrañ, Wójt mo¿e
wyznaczyæ pracownika Urzêdu do kontaktów z so³ectwem.

Poz. 3372

3. W przypadku, gdy w ustalonym terminie nie zbierze siê
wymagana liczba uprawnionych do g³osowania mieszkañców
so³ectwa, zebranie obejmuj¹ce ten sam porz¹dek zwo³uje siê
w drugim terminie. Drugi termin wyznacza siê w tym samym
dniu pó³ godziny póniej; w tym przypadku do wa¿noci
zebrania wymagana jest obecnoæ uprawnionych do g³osowania mieszkañców so³ectwa w liczbie, co najmniej po³owy
liczby okrelonej w ust. 1.
4. O ile w wyznaczonym w ust. 2 terminie nie bêdzie
wymaganego okrelonego quorum, wybory w nastêpnym
terminie mog¹ zostaæ przeprowadzone najwczeniej po up³ywie 7 dni od pierwszego, wy¿ej wskazanego terminu, a do ich
wa¿noci wymagana jest obecnoæ uprawnionych do g³osowania mieszkañców so³ectwa, w liczbie, co najmniej po³owy
liczby okrelonej w ust. 1.
5. W przypadku braku quorum, w terminie, okrelonym
w ust. 3 wybory przeprowadza siê w nowym terminie, niezale¿nie od iloci uprawnionych do g³osowania obecnych na
zebraniu wiejskim. Nowy termin ustala siê w tym samym
dniu, co termin ustalony w ust. 3, pó³ godziny póniej.
§31. 1. W celu przeprowadzania wyboru so³tysa i cz³onków rady so³eckiej, zebranie wiejskie powo³uje sporód uprawnionych uczestników zebrania minimum 3 - osobow¹ komisjê
skrutacyjn¹.
2. Komisja skrutacyjna wybiera ze swojego grona przewodnicz¹cego, który kieruje pracami komisji.
3. Do zadañ komisji skrutacyjnej nale¿y:

ROZDZIA£ 4
Zasady i tryb wyboru organów so³ectwa
§28. 1. Zebranie wiejskie wybiera so³tysa i radê so³eck¹
na okres kadencji odpowiadaj¹cy kadencji Rady.
2. Zebranie wiejskie w sprawie wyboru so³tysa i rady
so³eckiej winno odbyæ siê w terminie 6ciu miesiêcy od
up³ywu kadencji rady gminy.
§29. 1. Wybory so³tysa, rady so³eckiej przeprowadzane
s¹ w terminie i miejscu okrelonym zarz¹dzeniem Wójta,
które podlega podaniu do wiadomoci mieszkañców so³ectwa, co najmniej na 7 dni przed terminem zebrania, w sposób
okrelony w niniejszym statucie.

1) rejestrowanie kandydatów na so³tysa i cz³onków rady
so³eckiej;
2) obliczanie g³osów oddawanych na poszczególne kandydatury;
3) sporz¹dzenie protoko³u, ustalenie i podanie do wiadomoci zebrania wiejskiego wyniku g³osowania i wyborów.
4. Protokó³ g³osowania podpisuj¹ wszyscy cz³onkowie
komisji oraz przewodnicz¹cy zebrania.
5. Cz³onkowie komisji nie mog¹ kandydowaæ na stanowisko so³tysa ani do rady so³eckiej.
§32. 1. W pierwszej kolejnoci przeprowadza siê zg³aszanie kandydatów oraz g³osowanie w celu wyboru so³tysa.

2. Zarz¹dzenie, o którym mowa w ust. 1 okrela ponadto
porz¹dek obrad zebrania wiejskiego, obejmuj¹cy w szczególnoci wybór so³tysa i rady so³eckiej.

2. W drugiej kolejnoci przeprowadza siê zg³aszanie kandydatów oraz g³osowanie w celu wyboru cz³onków rady
so³eckiej.

3. Obradom zebrania wyborczego przewodniczy osoba
wskazana przez Wójta.

§33. 1. Kandydatury na stanowisko so³tysa oraz do rady
so³eckiej mog¹ zg³aszaæ osobicie uprawnieni mieszkañcy,
uczestnicz¹cy w zebraniu wiejskim. Zg³oszenie kandydata
odbywa siê ustnie w trakcie zebrania wiejskiego.

4. Obs³ugê kancelaryjn¹ zebrania zapewnia Wójt za porednictwem Urzêdu Gminy.
§30. 1. Dla dokonania wa¿nego wyboru so³tysa i rady
so³eckiej wymagana jest osobista obecnoæ, co najmniej 1/5
mieszkañców so³ectwa uprawnionych do g³osowania.
2. Kr¹g osób uprawnionych do g³osowania ustala siê na
podstawie sta³ego rejestru wyborców Gminy W¹growiec.

2. Uprawnieni do kandydowania s¹ wy³¹cznie stali mieszkañcy, uczestnicz¹cy w zebraniu wiejskim.
3. Wybory odbywaj¹ siê przy nieograniczonej liczbie zg³oszonych kandydatów, z zachowaniem zasad okrelonych
w ust. 1 i ust. 2.
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4. Warunkiem przyjêcia ka¿dej kandydatury jest ustna
zgoda kandydata wyra¿ona w trakcie obrad.
5. So³tys i rada so³ecka wybierani s¹ w g³osowaniu
tajnym, bezporednim, sporód nieograniczonej liczby kandydatów, przez uprawnionych mieszkañców zebrania.
§34. 1. Po zarejestrowaniu przez komisjê skrutacyjn¹
wszystkich nazwisk kandydatów zg³oszonych przez uprawnionych uczestników zebrania wiejskiego, komisja zamyka listê
kandydatur na stanowisko so³tysa oraz do rady so³eckiej.
Wniosek o zamkniêcie listy kandydatów przewodnicz¹cy zebrania poddaje pod g³osowanie zebrania wiejskiego.
2. Po zamkniêciu listy kandydatów przewodnicz¹cy zebrania podaje pod g³osowanie wszystkie zarejestrowane kandydatury umieszczone na licie w kolejnoci alfabetycznej.
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4) odwo³ania przed up³ywem kadencji.
2. W przypadkach okrelonych w ust. 1 pkt 1 i 2 wyganiêcie mandatu stwierdza niezw³ocznie zebranie wiejskie.
§37. 1. Odwo³anie So³tysa i rady so³eckiej lub jej poszczególnych cz³onków przed up³ywem kadencji, stanowi
wy³¹czn¹ kompetencjê zebrania wiejskiego i mo¿e nast¹piæ w
przypadkach okrelonych w niniejszym statucie, na podstawie uchwa³y zebrania wiejskiego, podjêtej zwyk³¹ wiêkszoci¹
g³osów, w g³osowaniu tajnym.
2. Dla dokonania odwo³ania organów so³ectwa, o których
mowa w §37 ust. 1, na zebraniu wiejskim wymagana jest
obecnoæ, co najmniej 1/5 uprawnionych do g³osowania,
mieszkañców So³ectwa.

3. Wybór so³tysa odbywa siê zwyk³¹ wiêkszoci¹ g³osów,
co oznacza, ¿e przechodzi ta kandydatura, która uzyska³a, co
najmniej jeden g³os wiêcej od sumy pozosta³ych wa¿nie
oddanych g³osów.

3. O ile w wyznaczonym terminie nie bêdzie wymaganego, okrelonego w ust. 2 quorum, wybory w drugim terminie
mog¹ zostaæ przeprowadzone najwczeniej po up³ywie 1
miesi¹ca, od pierwszego wskazanego terminu, z zastrze¿eniem ust. 2.

4. Uprawnieni uczestnicy Zebrania g³osuj¹ kartami do
g³osowania, opatrzonymi pieczêci¹ Urzêdu Gminy.

4. Uchwa³y zebrania wiejskiego w sprawach okrelonych
w ust. 1 podaje siê do wiadomoci mieszkañców so³ectwa.

5. Na karcie do g³osowania uprawnieni mieszkañcy pozostawiaj¹ nieskrelone nazwisko wybranego przez siebie
kandydata.

§38. 1. So³tys i cz³onkowie rady so³eckiej s¹ bezporednio odpowiedzialni przed zebraniem wiejskim i mog¹ byæ
przez zebranie odwo³ani przed up³ywem kadencji.

6. Niewa¿ne s¹ g³osy na kartach: bez pieczêci Urzêdu
Gminy, ca³kowicie przedartych i kartach, na których pozostawiono wiêcej kandydatów ni¿ miejsc mandatowych.

2. Zebranie wiejskie mo¿e odwo³aæ so³tysa, radê so³ecka
lub poszczególnych jej cz³onków, je¿eli nie wykonuj¹ swoich
obowi¹zków, w tym naruszaj¹ postanowienia statutu.

§35. 1. Na stanowisko so³tysa zostaje wybrany kandydat, który uzyska³ najwiêksz¹ zwyk³¹ wiêkszoæ g³osów uprawnionych do g³osowania uczestników zebrania.

3. Zebranie wiejskie odwo³uje so³tysa lub cz³onka rady
so³eckiej, je¿eli dopuci³ siê przestêpstwa, stwierdzonego
prawomocnym wyrokiem s¹du.

2. Na cz³onków rady so³eckiej zostaj¹ wybrani kandydaci,
którzy uzyskali najwiêksz¹ iloæ g³osów.

§39. 1. Zebrania wiejskie w celu ewentualnego odwo³ania so³tysa b¹d rady so³eckiej (ca³ego sk³adu) zwo³uje Wójt,
ustalaj¹c zarz¹dzeniem miejsce i termin (dzieñ, godzinê)
zebrania. W zarz¹dzeniu podaje siê sk³adaj¹cego wniosek
o odwo³anie.

3. W przypadku równej liczby g³osów, g³osowanie zostaje powtórzone, z tym, ¿e w wyborach bior¹ udzia³ kandydaci,
którzy uzyskali równ¹ najwiêksz¹ liczbê g³osów.
4. Przepisy §35 ust. 2 stosuje siê przy wyborach komisji,
o których mowa w niniejszym statucie.
5. Przejêcie obowi¹zków przez nowo wybranego so³tysa
nastêpuje w ci¹gu trzech dni od daty wyboru, a przekazanie
pieczêci protokolarnie w dniu wyboru.
ROZDZIA£ 5
Zasady i tryb odwo³ywania so³tysa i rady so³eckiej
§36. 1. Wyganiêcie mandatu so³tysa lub cz³onka rady
so³eckiej nastêpuje na skutek:
1) z³o¿enia na rêce wójta pisemnej rezygnacji z pe³nionej
funkcji;
2) pozbawienia praw publicznych i wyborczych oraz ubezw³asnowolnienia na podstawie prawomocnego wyroku
s¹du;
3) mierci;

2. Zebranie wiejskie w celu ewentualnego odwo³ania
poszczególnych cz³onków rady so³eckiej (z wyj¹tkiem so³tysa
 przewodnicz¹cego rady so³eckiej) zwo³uje so³tys, podaj¹c w
og³oszeniu o zwo³aniu zebrania sk³adaj¹cego wniosek o odwo³anie cz³onka (cz³onków) rady so³eckiej.
3. Pisemne wnioski o odwo³anie so³tysa lub rady so³eckiej kierowane s¹ do Wójta, natomiast wnioski o odwo³anie
poszczególnych cz³onków rady so³eckiej kierowane s¹ do
so³tysa, z zastrze¿eniem ust. 4 pkt 4.
4. O odwo³anie so³tysa, rady so³eckiej oraz poszczególnych jej cz³onków mo¿e wyst¹piæ z zastrze¿eniem ust. 5 i 6:
1) Wójt;
2) grupa mieszkañców gminy uprawniona do g³osowania,
w liczbie odpowiadaj¹cej  1/5 uprawnionych do g³osowania mieszkañców so³ectwa, a w przypadku, gdy wniosek
o odwo³anie dotyczy rady so³eckiej lub poszczególnych jej
cz³onków  1/10 uprawnionych.
3) Wniosek o odwo³anie So³tysa winien prócz podpisów byæ
opatrzony czytelnym imieniem i nazwiskiem, numerem
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PESEL i adresem zamieszkania z podaniem numeru nieruchomoci.
4) Wniosek o odwo³anie, który nie zostanie przyjêty na
zebraniu wiejskim, mo¿e byæ z³o¿ony powtórnie po up³ywie 6 miesiêcy od dnia z³o¿enia pierwszego wniosku.
5. Wniosek o odwo³anie powinien zawieraæ uzasadnienie, wnioskom bez uzasadnienia nie nadaje siê biegu.
6. Bieg nadaje siê wy³¹cznie wnioskom o odwo³anie
so³tysa, rady so³eckiej, komisji rewizyjnej lub jej cz³onków
zawieraj¹cym:
1) zarzuty nie wywi¹zywania siê przez so³tysa lub cz³onków
rady so³eckiej z obowi¹zków statutowych;
2) zarzuty nie respektowania (nie wykonywania) przez so³tysa lub cz³onków rady so³eckiej uchwa³ zebrania wiejskiego;
3) wskazuj¹cym na dopuszczenie siê czynów dyskwalifikuj¹cych w opinii spo³ecznej w tym utratê zaufania spo³ecznego.
7. Odwo³anie nie mo¿e nast¹piæ zaocznie, chyba, ¿e
osoba zainteresowana skutecznie zawiadomiona, nie wziê³a
udzia³u w zebraniu wiejskim bez usprawiedliwionych przyczyn lub wyrazi³a zgodê na pimie, na zaoczne g³osowanie
nad jej odwo³aniem.
8. Odwo³anie mo¿e nast¹piæ po wys³uchaniu przez zebranie wiejskie wszystkich wyjanieñ oraz racji zainteresowanego, chyba ze wystêpuj¹ okolicznoci okrelone w ust. 7.
§40. 1. So³tys lub cz³onek rady so³eckiej mo¿e z³o¿yæ
rezygnacjê w trakcie kadencji z pe³nionej funkcji, z zastrze¿eniem ust. 2.
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ROZDZIA£ 6
Zasady gospodarki mieniem
§42. 1. Rada Gminy przekazuje So³ectwu sk³adniki mienia komunalnego na mocy odrêbnych uchwa³ oraz protoko³u
przekazania, sporz¹dzonego przez Wójta i So³tysa.
2. So³ectwo zarz¹dza i korzysta z przekazanego mienia
komunalnego zgodnie z postanowieniami uchwa³y, o której
mowa w ust. 1, a w szczególnoci So³ectwo samodzielnie
wykonuje czynnoci zwyk³ego zarz¹du w stosunku do przekazanego mienia. Zwyk³y zarz¹d obejmuje czynnoci okrelone
przepisami prawa cywilnego.
3. Przekazanie obowi¹zków oraz mienia komunalnego
i so³eckiego, pomiêdzy ustêpuj¹cym So³tysem a nowo wybranym, nastêpuje w terminie 3 dni od daty wyborów, w formie
protokó³u zdawczo  odbiorczego, przedk³adanego w ci¹gu
7 dni Wójtowi Gminy.
ROZDZIA£ 7
Zasady gospodarki finansowej so³ectwa
§43. 1. Gospodarka finansowa so³ectwa prowadzona jest
w ramach bud¿etu gminy, zatwierdzonego przez Radê Gminy.
§44. 1. Dochodami so³ectwa mog¹ byæ:
1) wp³ywy z wynajmowania i wydzier¿awiania sk³adników
mienia komunalnego przekazanego So³ectwu,
2) darowizny i dobrowolne wp³aty osób fizycznych i prawnych na rzecz so³ectwa,
3) rodki uzyskiwane z organizowanych przez so³ectwo przedsiêwziêæ.

2. Z³o¿enie rezygnacji przez so³tysa, radê so³ecka lub
poszczególnych jej cz³onków a tak¿e odwo³anie so³tysa, rady
so³eckiej lub poszczególnych jej cz³onków, zobowi¹zuje odpowiednio Wójta i So³tysa do zarz¹dzenia wyborów uzupe³niaj¹cych.

2. rodki finansowe pochodz¹ce z bud¿etu gminy mog¹
byæ przeznaczone tylko na cele okrelone w uchwale bud¿etowej.

3. Je¿eli do up³ywu kadencji So³tysa pozosta³o nie wiêcej
jak 6 miesiêcy, przepisu ust. 2 nie stosuje siê, a obowi¹zki
so³tysa pe³ni cz³onek Rady So³eckiej przez ni¹ wskazany.

§45. rodki finansowe So³ectwa mog¹ byæ przeznaczone
wy³¹cznie na realizacjê zadañ w³asnych gminy, w tym miêdzy
innymi, na:

4. Kadencja So³tysa i cz³onków Rady so³eckiej wybranych
w wyborach uzupe³niaj¹cych trwa do koñca kadencji, w której
wybór nast¹pi³.

1) utrzymanie mienia komunalnego przekazanego w zarz¹d
So³ectwu,

§41. 1. Zebranie wiejskie zwo³ane w sprawie odwo³ania
so³tysa, rady so³eckiej lub poszczególnych jej cz³onków, powo³uje sporód uprawnionych do g³osowania uczestników
zebrania komisjê skrutacyjn¹, powierzaj¹c jej obowi¹zki przeprowadzenia g³osowania.
2. Do powo³ywania i zasad dzia³ania tej komisji maj¹
zastosowanie odpowiednie przepisy dotycz¹ce komisji skrutacyjnej okrelone w Rozdziale 4 niniejszego statutu.

2) remont i utrzymanie dróg gminnych w granicach So³ectwa.
3) utrzymanie lokali bêd¹cych w dyspozycji So³ectwa,
4) zaspakajanie miejscowych potrzeb kulturalno  owiatowych i sportowych,
5) dzia³alnoæ organów So³ectwa,
6) utrzymanie porz¹dku i estetyki na terenie So³ectwa.
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ROZDZIA£ 8
Zakres i formy kontroli oraz nadzoru organów
Gminy nad dzia³alnoci¹ organów So³ectwa
§46. 1. So³tys zobowi¹zany jest do przed³o¿enia Wójtowi
Gminy uchwa³ Zebrania Wiejskiego w ci¹gu 7 dni od daty ich
podjêcia.
2. Uchwa³a Zebrania Wiejskiego sprzeczna z prawem jest
niewa¿na.
3. O niewa¿noci uchwa³y w ca³oci lub w czêci orzeka
Wójt Gminy.
4. Uchwa³a Zebrania Wiejskiego nieodpowiadaj¹ca wymogom celowoci, gospodarnoci, rzetelnoci lub niezgodna
z prawem mo¿e byæ uchylona przez Wójta Gminy.
5. W przypadkach okrelonych w ust. 4, Wójt Gminy
mo¿e wstrzymaæ uchwa³y Zebrania Wiejskiego i za¿¹daæ
ponownego rozpatrzenia sprawy stanowi¹cej przedmiot
uchwa³y, wskazuj¹c zaistnia³e uchybienia oraz termin za³atwienia sprawy.
6. Je¿eli uchwa³a Zebrania Wiejskiego podjêta w wyniku
ponownego rozpatrzenia sprawy nie uwzglêdnia wskazówek
Wójta Gminy, Wójt Gminy mo¿e wydaæ uchwa³ê zastêpcz¹.
O podjêciu uchwa³y zastêpczej, Wójt Gminy powiadamia
Radê Gminy na jej najbli¿szej Sesji.
§47. Nadzór nad dzia³alnoci¹ so³ectwa sprawowany jest
na podstawie kryteriów zgodnoci z prawem, celowoci,
rzetelnoci i gospodarnoci.
§48. Organami nadzoru nad dzia³alnoci¹ so³ectwa s¹:
1) Rada,
2) Wójt.
§49. 1. Organy nadzoru maj¹ prawo ¿¹dania niezbêdnych informacji, danych i wyjanieñ oraz okazania dokumentów dotycz¹cych funkcjonowania so³ectwa a tak¿e uczestniczenia w posiedzeniach jego organów.
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2. Do wykonywania czynnoci, o których mowa w ust. 1
organy nadzoru mog¹ delegowaæ swych przedstawicieli.
§50. Organy nadzoru sygnalizuj¹ so³ectwu nieprawid³owoci stwierdzone w ramach wykonywania nadzoru oraz
podejmuj¹ dzia³ania przewidziane prawem, w celu wyeliminowania stwierdzonych nieprawid³owoci.
ROZDZIA£ 9
Postanowienia koñcowe
§51. 1. Zmiany niniejszego statutu dokonuje Rada:
1) z w³asnej inicjatywy;
2) na wniosek Wójta;
3) na wniosek zebrania wiejskiego.
2. Statut i jego zmiany w przypadkach okrelonych w ust.
1 pkt 1 i 2 uchwalane s¹ po przeprowadzeniu konsultacji
z mieszkañcami so³ectwa.
§52. O utworzeniu, po³¹czeniu, podziale i znoszeniu,
a tak¿e ustaleniu granic, nazwy i siedziby w³adz So³ectwa
decyduje Rada w drodze odrêbnej uchwa³y.
§53. Protesty w sprawie trybu i formy przeprowadzenia
wyborów So³tysa i Rady So³eckiej zainteresowani mog¹
sk³adaæ do Wójta w terminie siedmiu dni od og³oszenia ich
wyników. Wójt rozstrzyga o protecie stosuj¹c odpowiednio
przepisy niniejszego Statutu.
§54. Wykonanie uchwa³y powierza siê Wójtowi Gminy
W¹growiec.
§55. Traci moc Uchwa³a Rady Gminy W¹growiec Nr
XXIV/151/96 z 28 padziernika 1996 w sprawie statutu so³ectwa.
§56. Uchwa³a wchodzi w ¿ycie po up³ywie 14 dni od dnia
og³oszenia w Dzienniku Urzêdowym Województwa Wielkopolskiego.
Przewodnicz¹cy
Rady Gminy
() Micha³ Nogalski
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3373
UCHWA£A Nr XXX/265/06 RADY GMINY W¥GROWIEC
z dnia 30 czerwca 2006 r.
w sprawie uchwalenia statutu So³ectwa Brzeno Stare
Na podstawie art. 35 ust. 1 i 3, art. 48 ust. 1 ustawy z dnia
8 marca 1990 r. o samorz¹dzie gminnym (Dz.U. z 2001 r., Nr
142 poz. 1591 z 2002 r., Nr 23 poz. 220, Nr 62 poz. 558, Nr 113
poz. 984, Nr 153 poz. 1271 i Nr 214 poz. 1806, z 2003 r., Nr 80
poz. 717 i Nr 162 poz. 1568, z 2004 r. Nr 102 poz. 1055
i Nr 116 poz. 1203, z 2005 r., Nr 172 poz. 1441, Nr 175 poz. 1457,
z 2006 r., Nr 17 poz. 128), po przeprowadzeniu konsultacji
z mieszkañcami so³ectwa, Rada Gminy W¹growiec uchwala:

§4. So³ectwo dzia³a zgodnie z postanowieniami obowi¹zuj¹cych przepisów, a w szczególnoci:
1) ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorz¹dzie gminnym
(Dz.U. z 2001 r. Nr 142 poz. 1591 z póniejszymi zmianami),
2) Statutu Gminy W¹growiec,
3) niniejszego Statutu So³ectwa.
ROZDZIA£ 2

STATUT SO£ECTWA BRZENO STARE

Zakres zadañ przekazanych so³ectwu
przez gminê oraz sposób ich realizacji

ROZDZIA£ 1
Postanowienia ogólne

§5. 1. Podstawowym celem istnienia i dzia³ania so³ectwa
jest:

§1. So³ectwo Brzeno jest jednostk¹ pomocnicz¹ Gminy
W¹growiec.

1) dba³oæ o zaspokajanie potrzeb mieszkañców so³ectwa
i reprezentowanie ich interesów na zewn¹trz;
2) wspó³praca z organami gminy oraz pomoc w wykonywaniu przez te organy zadañ publicznych na rzecz spo³ecznoci lokalnej;

§2. Ilekroæ w niniejszym Statucie jest mowa o:
1) Gminie  nale¿y przez to rozumieæ Gminê W¹growiec;
2) So³ectwie  nale¿y przez to rozumieæ jednostkê pomocnicz¹ okrelon¹ w §1 niniejszego Statutu;
3) Statucie  nale¿y przez to rozumieæ statut so³ectwa Brzeno Stare

3) zapewnienie mieszkañcom so³ectwa udzia³u w realizacji
zadañ gminy;
2. Do zadañ so³ectwa nale¿y uczestniczenie w realizacji
zadañ gminy poprzez:

4) Radzie  nale¿y przez to rozumieæ Radê Gminy W¹growiec;

1) inicjowanie dzia³añ organów gminy;

5) Wójcie  nale¿y przez to rozumieæ Wójta Gminy W¹growiec;

2) reprezentowanie interesów spo³ecznoci so³eckiej i jej
cz³onków wobec organów gminy, organów administracji
pañstwowej i innych podmiotów ¿ycia publicznego;

6) Zebraniu Wiejskim  nale¿y przez to rozumieæ organ
uchwa³odawczy So³ectwa;
7) So³tysie  nale¿y przez to rozumieæ organ wykonawczy
So³ectwa;
8) Radzie So³eckiej  nale¿y przez to rozumieæ organ wspieraj¹cy So³tysa;
9) Przewodnicz¹cym Rady So³eckiej  nale¿y przez to rozumieæ So³tysa;
10) Komisje  nale¿y rozumieæ organy kontrolne i opiniodawcze powo³ywane w So³ectwie.
2

§3. 1. So³ectwo obejmuje obszar o powierzchni 6,04 km ,
którego granice zaznaczone s¹ na mapie stanowi¹cej za³¹cznik do Statutu.
2. So³ectw obejmuje: BrzenoStare.
3. Siedzib¹ w³adz So³ectwa jest miejscowoæ Brzeno
Stare.

3) tworzenie warunków do pe³nego udzia³u w ¿yciu publicznym so³ectwa wszystkich mieszkañców so³ectwa;
4) dzia³anie na rzecz rozwoju so³ectwa;
5) konsultowanie spraw przedstawionych przez Radê lub
Wójta, w tym spraw dotycz¹cych:
a) planów zagospodarowania przestrzennego w zakresie
dotycz¹cym so³ectwa,
b) sieci szkó³ i przedszkoli,
c) zasad gospodarowania mieniem komunalnym po³o¿onym na terenie so³ectwa,
d) zmiany nazewnictwa ulic, placów oraz nadawanie nazw
miejscowoci, podzia³u, po³¹czenia wsi, utworzenia
nowej,
e) innych spraw, których potrzebê konsultacji Rada lub
Wójt uzna za celowe.
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ROZDZIA£ 3

6) wspó³dzia³anie z policj¹ i s³u¿bami porz¹dkowymi w zakresie bezpieczeñstwa i porz¹dku na terenie so³ectwa;
7) wspó³praca z organizacjami i instytucjami dzia³aj¹cymi na
terenie so³ectwa, zw³aszcza kulturalnymi, sportowymi,
zak³adami opieki zdrowotnej;
8) podejmowanie dzia³añ na rzecz ochrony rodowiska naturalnego: w szczególnoci w zakresie budowy sieci wodno
 kanalizacyjnych, utrzymania porz¹dku i czystoci na
terenie so³ectwa oraz ochrony zieleni;
9) wspieranie inicjatyw spo³ecznych podejmowanych na rzecz
so³ectwa;
10) wspó³praca z radnymi z danego okrêgu wyborczego;
11) pomoc organom gminy przy organizowaniu konsultacji
spo³ecznych;
12) realizacja zadañ przejêtych od gminy i gospodarowanie
przekazanym mieniem w granicach zgodnych z celem
i zakresem przekazania;
13) wspieranie dzia³añ gminy w zakresie pomocy spo³ecznej,
w szczególnoci sygnalizowanie potrzeb spo³ecznych
w zakresie organizowania okrelonych form pomocy spo³ecznej;
14) inicjowanie samopomocy wspólnoty so³eckiej;
15) wyra¿anie opinii w celu uwzglêdnienia istotnych interesów mieszkañców so³ectwa w nastêpuj¹cych sprawach:
a) dostosowania organizacji i godzin pracy placówek
u¿ytecznoci publicznej, placówek wiadcz¹cych us³ugi komunalne, komunikacji, placówek opieki zdrowotnej i opiekuñczo - wychowawczych dla potrzeb mieszkañców so³ectwa,
b) zapobiegania oraz usuwania skutków powodzi, huraganów i innych klêsk ¿ywio³owych na terenie so³ectwa;

Organizacja i zadania organów so³ectwa
§7. 1. Organami so³ectwa s¹:
1) Zebranie Wiejskie jako organ uchwa³odawczy;
2) So³tys jako organ wykonawczy.
2.

Dzia³alnoæ so³tysa wspomaga rada so³ecka.

1) Rada so³ecka sk³ada siê z 4 do 6 osób w tym So³tysa.
2) Liczbê cz³onków rady so³eckiej ustala zebranie wiejskie
odrêbn¹ uchwa³¹.
3) Przewodnicz¹cym rady so³eckiej jest So³tys.
§8. Kadencja So³tysa i rady so³eckiej trwa 4 lata, tak jak
kadencja Rady i koñczy siê z momentem wyboru nowych
organów so³ectwa.
§9. 1. Organy so³ectwa zobowi¹zane s¹ dbaæ o przestrzeganie zasad jawnoci i dostêpu do informacji publicznej.
2. So³tys, co najmniej raz w roku, obowi¹zany jest sk³adaæ na zebraniu wiejskim sprawozdanie ze swojej dzia³alnoci
oraz z dzia³alnoci rady so³eckiej.
§10. 1. Do zakresu dzia³ania zebrania wiejskiego nale¿y
podejmowanie uchwa³ we wszystkich sprawach zastrze¿onych do wy³¹cznej kompetencji zebrania wiejskiego oraz
innych istotnych dla so³ectwa sprawach, obejmuj¹cych zadania so³ectwa okrelone w statucie.
2. Do wy³¹cznej kompetencji zebrania wiejskiego nale¿y:
1) wybór i odwo³ywanie so³tysa i rady so³eckiej;
2) dokonywanie okresowych ocen dzia³alnoci so³tysa i rady
so³eckiej;

16) wykonywanie uchwa³ Rady w zakresie odnosz¹cym siê do
so³ectwa.

3) wyra¿enie stanowiska so³ectwa w przypadku wyst¹pienia
organu gminy o wyra¿enie takiego stanowiska lub konsultacjê;

§6. 1. Zadania okrelone w statucie so³ectwo realizuje
w szczególnoci poprzez:

4) przyjmowanie, rozpatrywanie lub odrzucanie sprawozdañ
komisji powo³ywanych na zebraniu wiejskim.

1) podejmowanie uchwa³ w sprawach so³ectwa w ramach
posiadanych kompetencji,

§11. W przypadku przedstawienia przez Wójta, zebranie
wiejskie konsultuje w zakresie dotycz¹cym so³ectwa, projekty
uchwa³ Rady w sprawach:

2) zbieranie opinii spo³ecznej w sprawach dotycz¹cych problematyki wsi oraz przekazywanie jej Radzie,
3) wspó³uczestnictwo w organizowaniu i przeprowadzaniu
przez Radê konsultacji spo³ecznej w sprawach dotycz¹cych gminy i so³ectwa,
4) wystêpowanie z wnioskami do Wójta o rozpatrzenie spraw,
których za³atwienie wykracza poza mo¿liwoci so³ectwa,
5) wspó³pracê z radnymi z terenu so³ectwa i z komisjami
Rady.
2. Dla realizacji wspólnych przedsiêwziêæ so³ectwo nawi¹zuje wspó³pracê z innymi so³ectwami gminy, zawiera
porozumienia okrelaj¹ce zakres i sposób wykonywania wspólnych zadañ.

1) utrzymania, konserwacji, remontu wiejskich obiektów
mieszkalnych, urz¹dzeñ komunalnych, socjalnych, kulturalnych i sportowych w ramach ustaleñ planu wydatków
z bud¿etu gminy;
2) plany rozwoju gminy w czêci dotycz¹cej so³ectwa;
3) utrzymania porz¹dku na terenie wsi;
4) gospodarki wodno  ciekowej oraz gospodarki odpadami;
5) dróg gminnych;
6) owietlenia.
§12. 1. Do zakresu dzia³ania zebrania wiejskiego nale¿y
sprawowanie kontroli nad dzia³alnoci¹ so³tysa i rady so³ec-
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kiej. W celu sprawowania kontroli zebranie wiejskie mo¿e
powo³aæ komisjê rewizyjn¹.

wniosku zaproponowano termin póniejszy. Termin 14 dni,
o którym mowa wy¿ej dotyczy terminu odbycia zebrania.

2. Zebranie wiejskie podejmuj¹c uchwa³ê o powo³aniu
Komisji Rewizyjnej, okrela sk³ad osobowy komisji oraz zakres jej dzia³ania.

6. Zebranie wiejskie w sprawie wyborów so³tysa i rady
so³eckiej oraz zebranie wiejskie, którego nie zwo³a so³tys na
wniosek organu gminy w terminie okrelonym w ust. 5
zwo³uje Wójt.

3. Komisja Rewizyjna uprawniona jest do ¿¹dania wyjanieñ od so³tysa i cz³onków rady so³eckiej oraz przegl¹dania
dokumentów w sprawach objêtych przeprowadzan¹ kontrol¹.
§13. 1. Zebranie wiejskie dla zapewnienia w³aciwej realizacji zadañ so³ectwa mo¿e powo³ywaæ tak¿e inne sta³e lub
dorane komisje o uprawnieniach opiniodawczo - doradczych.
2. Zebranie wiejskie podejmuj¹c uchwa³ê o powo³aniu
komisji, o których mowa w ust. 1, okrela sk³ad osobowy
komisji oraz zakres ich dzia³ania.
§14. 1. Do udzia³u w zebraniu wiejskim uprawnieni s¹
wszyscy, którzy w dniu jego zwo³ania zamieszkuj¹ na terenie
so³ectwa.
2. Zebranie jest wa¿ne, gdy mieszkañcy so³ectwa zostali
o nim prawid³owo powiadomieni.
§15. Uprawnienie do udzia³u w zebraniu wiejskim obejmuje prawa:
1) inicjatywy uchwa³odawczej;
2) udzia³u w dyskusji nad porz¹dkiem obrad;
3) zadawania pytañ i uzyskiwania odpowiedzi;
4) ¿¹dania utrwalenia w protokole w³asnych czynnoci
i zg³oszonych wniosków oraz wypowiedzi;
5) zg³aszania kandydatur i kandydowania w wybieralnych
organach so³ectwa;
6) udzia³u w g³osowaniu.
§16. 1. Zebranie wiejskie zwo³ywane jest przez so³tysa,
z zastrze¿eniem ust. 6 i 7.
2. Zebrania wiejskie odbywaj¹ siê w miarê potrzeb nie
rzadziej jednak ni¿ raz w roku.
3. So³tys zwo³uje zebranie wiejskie:
1) z w³asnej inicjatywy;
2) na ¿¹danie organów gminy (Rady i Wójta), wskazuj¹ce cel
zwo³ania zebrania wiejskiego;
3) na pisemny wniosek co najmniej 1/10 uprawnionych do
udzia³u w zebraniu wiejskim mieszkañców so³ectwa, wskazuj¹cy cel zwo³ania zebrania oraz osobê, któr¹ nale¿y
powiadomiæ o terminie i miejscu zwo³ania zebrania;
4) na wniosek Komisji Rewizyjnej So³ectwa (w przypadku jej
powo³ania przez zebranie wiejskie).

7. W przypadku d³u¿szej nieobecnoci so³tysa zebranie
wiejskie zwo³uje upowa¿niony przez radê so³eck¹ cz³onek tej
rady.
§17. 1. Termin i miejsce zebrania wiejskiego podaje siê
do wiadomoci publicznej poprzez rozplakatowanie na tablicy
og³oszeñ so³ectwa, kurend¹, lub w sposób zwyczajowo przyjêty, co najmniej na 7 dni przed terminem zwo³ania zebrania.
2. O terminie i miejscu zebrania powiadamia siê odrêbnie organy gminy oraz osobê reprezentuj¹c¹ mieszkañców,
którzy z³o¿yli wniosek o jego zwo³anie.
§18. 1. Obradom Zebrania Wiejskiego przewodniczy So³tys.
2. Pod nieobecnoæ So³tysa obradom Zebrania Wiejskiego przewodniczy cz³onek Rady So³eckiej upowa¿niony przez
So³tysa.
3. W przypadku, gdy So³tys nie mo¿e prowadziæ zwo³anego Zebrania Wiejskiego i nie udzieli³ upowa¿nienia ¿adnemu z cz³onków Rady So³eckiej, obradom Zebrania Wiejskiego
przewodniczy cz³onek Rady So³eckiej przez ni¹ wybrany.
4. Zebranie otwiera So³tys, przedstawia porz¹dek obrad
oraz prowadzi zebranie zgodnie z porz¹dkiem przyjêtym przez
zebranie.
5. Porz¹dek obrad ustala zebranie wiejskie na podstawie
projektu przed³o¿onego przez so³tysa. Projekt porz¹dku obrad
podlega konsultacji z rad¹ so³eck¹.
6. Obrady zebrania s¹ protoko³owane. Protoko³y i uchwa³y podpisuje przewodnicz¹cy zebrania i protokolant.
7. Osoby uprawnione do udzia³u w zebraniu wiejskim
odnotowuj¹ swoja obecnoæ w licie obecnoci wy³o¿onej do
podpisu w miejscu, w którym odbywa siê zebranie. Lista
obecnoci jest za³¹cznikiem do protokó³u zebrania i s³u¿y do
stwierdzania prawomocnoci obrad.
§19. 1. Przewodniczenie obradom Zebrania Wiejskiego
uprawnia do decydowania o:
1) kolejnoci zabierania g³osu przez poszczególnych mówców,
2) udzieleniu g³osu poza kolejnoci¹,
3) okrelania iloci czasu przeznaczonego dla ka¿dego
z mówców,
4) odebraniu g³osu,

4. W przypadkach, o których mowa w ust. 3 pkt 2 - 4
so³tys jest zobowi¹zany do zwo³ania zebrania wiejskiego.

5) zamkniêciu dyskusji nad poszczególnymi punktami porz¹dku obrad,

5. Zebranie wiejskie powinno zostaæ zwo³ane najpóniej
w terminie 14 dni od daty zg³oszenia ¿¹dania lub wniosku,
o których mowa w ust. 3 pkt 2  4, chyba, ¿e w ¿¹daniu lub

6) ¿¹daniu okrelonego zachowania od uczestników Zebrania Wiejskiego.
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2. Przewodnicz¹cy Zebraniu Wiejskiemu nie mo¿e odmówiæ poddania pod g³osowanie wniosku, jeli jego przedmiot
odpowiada przyjêtemu porz¹dkowi obrad.
§20. 1. So³tys przekazuje uchwa³y podjête na zebraniu
wraz z protokó³em zebrania Wójtowi w terminie 7 dni od dnia
odbycia zebrania.
2. Wójt, w zale¿noci od treci uchwa³y, za³atwia uchwa³ê
we w³asnym zakresie lub przekazuje uchwa³ê do rozpatrzenia
Radzie.
3. W zale¿noci od treci uchwa³y o sposobie za³atwienia
uchwa³y Wójt informuje zebranie wiejskie bezporednio lub
za porednictwem so³tysa.
§21. 1. Zebranie wiejskie jest uprawnione do podejmowania uchwa³ przy obecnoci, co najmniej 1/5 uprawnionych
do g³osowania mieszkañców so³ectwa oraz gdy mieszkañcy
so³ectwa zostali poinformowani o zwo³aniu i terminie zebrania w sposób zgodny z postanowieniami niniejszego statutu.

Poz. 3373

9) uczestniczenie w naradach so³tysów organizowanych przez
Wójta;
10) uczestniczenie w spotkaniach z radnymi gminy powiêconych realizacji spraw ogólnogminnych, w przypadku wyst¹pienia przez radnych o udzia³ w takim spotkaniu;
11) informowanie ogó³u mieszkañców o wszystkich wa¿nych
dla so³ectwa sprawach;
12) udzia³ w sesjach Rady i posiedzeniach komisji Rady, na
zasadach okrelonych w Statucie Gminy;
13) organizowanie i koordynowanie przedsiêwziêæ maj¹cych
na celu poprawê warunków ¿ycia mieszkañców so³ectwa;
14) administrowanie tymi sk³adnikami mienia, które Rada
przekaza³a do dyspozycji so³ectwa;
15) opiniowanie w zakresie wskazanym przez Wójta wniosków o udzielanie ulg i zwolnieñ z podatków i op³at
stanowi¹cych dochody gminy;

2. W przypadku, gdy w ustalonym terminie nie zbierze siê
wymagana liczba uprawnionych do g³osowania mieszkañców
so³ectwa, zebranie obejmuj¹ce ten sam porz¹dek zwo³uje siê
w drugim terminie. Drugi termin wyznacza siê w tym samym
dniu, pó³ godziny póniej; w tym przypadku do wa¿noci
zebrania wymagana jest obecnoæ uprawnionych do g³osowania mieszkañców so³ectwa w liczbie, co najmniej po³owy
liczby okrelonej w ust. 1.

16) wystêpowanie z wnioskami dotycz¹cymi potrzeb so³ectwa
i jego mieszkañców;

§22. 1. Uchwa³y zebrania wiejskiego zapadaj¹ w g³osowaniu jawnym, zwyk³¹ wiêkszoci¹ g³osów, osób uprawnionych uczestnicz¹cych w nim, co oznacza, ¿e przechodzi uchwa³a
lub wniosek, które uzyska³y wiêksz¹ liczbê g³osów  za ni¿
g³osów przeciw.

19) wspó³praca z gminnymi jednostkami organizacyjnymi
w zakresie zaspakajania okrelonych potrzeb mieszkañców;

2. Zebranie wiejskie mo¿e postanowiæ o przeprowadzeniu tajnego g³osowania w konkretnej sprawie, na wniosek, co
najmniej 1/4 uprawnionych do g³osowania, obecnych na
zebraniu.
§23. 1. Do zadañ so³tysa nale¿y zarz¹dzanie bie¿¹cymi
sprawami so³ectwa, realizacja uchwa³ zebrania wiejskiego
oraz wykonywanie czynnoci okrelonych niniejszym statutem.
2. Do zadañ so³tysa nale¿y w szczególnoci:
1) reprezentowanie so³ectwa na zewn¹trz;
2) zwo³ywanie zebrañ wiejskich i przewodniczenie ich obradom;

17) sporz¹dzanie rozliczeñ m.in. z dzia³alnoci finansowej
i gospodarczej so³ectwa;
18) stosowanie w ramach so³ectwa postanowieñ instrukcji
kancelaryjnej oraz zasad obiegu dokumentów ksiêgowych
i finansowych w zakresie wskazanym przez Wójta;

20) natychmiastowe informowanie wójta o wyst¹pieniu po¿aru, klêski padniêcia stada, katastrofy budowlanej oraz
innych zdarzeñ losowych, celem skoordynowania dzia³añ
czy udzielenia pomocy.
21) wykonywanie innych zadañ wynikaj¹cych z obowi¹zuj¹cych przepisów.
3. Przy wykonywaniu zadañ okrelonych w ust. 2 pkt 1417 so³tys zasiêga opinii rady so³eckiej.
4. Na zebraniach wiejskich so³tys przedk³ada informacje
ze swojej dzia³alnoci.
5. Pe³nienie funkcji so³tysa ma charakter spo³eczny.
6. So³tys korzysta z ochrony prawnej przys³uguj¹cej funkcjonariuszom publicznym.
§24. So³tys  jako przewodnicz¹cy rady so³eckiej:

3) zwo³ywanie posiedzeñ rady so³eckiej i przewodniczenie jej
obradom;

1) kieruje prac¹ rady so³eckiej;

4) wykonywanie uchwa³ organów gminy w zakresie dotycz¹cym so³ectwa;

2) zapewnia sporz¹dzenie protokó³ów z posiedzeñ rady so³eckiej;

5) kierowanie wykonywaniem uchwa³ rady so³eckiej;

3) sk³ada informacje o dzia³alnoci rady so³eckiej na zebraniach wiejskich.

6) utrzymywanie sta³ego kontaktu z organami gminy;
7) kierowanie akcj¹ pomocy w so³ectwie w razie wypadków
losowych i klêsk ¿ywio³owych,
8) w tym realizacja zarz¹dzeñ Wójta wydanych w powy¿szym
zakresie;

§25. Do zadañ rady so³eckiej nale¿y pe³nienie funkcji
pomocniczo-doradczej so³tysa oraz wspomaganie jego dzia³añ, w tym:
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1) przygotowanie zebrañ wiejskich oraz opracowywanie
i przedk³adanie zebraniu wiejskiemu projektów uchwa³,
w sprawach bêd¹cych przedmiotem zebrania;
2) zbieranie wniosków i innych wyst¹pieñ mieszkañców
w sprawach so³ectwa;
3) sporz¹dzanie projektów wyst¹pieñ w sprawach wykraczaj¹cych poza mo¿liwoci ich realizacji w ramach so³ectwa;
4) inicjowanie dzia³añ na rzecz rozwoju so³ectwa;
5) opiniowanie zakupu sprzêtu i wyposa¿enia mienia gminnego;
6) inicjowanie i pomoc w organizacji imprez wiejskich
w dziedzinie kultury, sportu, rekreacji i wypoczynku;
7) konsultacja spraw przedstawionych przez so³tysa zgodnie
z postanowieniami niniejszego statutu.
§26. 1. Posiedzenia rady so³eckiej odbywaj¹ siê w miarê
potrzeb, nie rzadziej ni¿ dwa razy w roku.
2. Posiedzenia rady so³eckiej zwo³uje so³tys, który przewodniczy tym posiedzeniom.
§27. 1. Urz¹d Gminy zapewnia pomoc w obs³udze techniczno biurowej organów so³ectwa.
2. W celu udzielenia so³tysowi sta³ej pomocy w przygotowywaniu materia³ów w organizowaniu zebrañ, Wójt mo¿e
wyznaczyæ pracownika Urzêdu do kontaktów z so³ectwem.
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3. W przypadku, gdy w ustalonym terminie nie zbierze siê
wymagana liczba uprawnionych do g³osowania mieszkañców
so³ectwa, zebranie obejmuj¹ce ten sam porz¹dek zwo³uje siê
w drugim terminie. Drugi termin wyznacza siê w tym samym
dniu pó³ godziny póniej; w tym przypadku do wa¿noci
zebrania wymagana jest obecnoæ uprawnionych do g³osowania mieszkañców so³ectwa w liczbie, co najmniej po³owy
liczby okrelonej w ust. 1.
4. O ile w wyznaczonym w ust. 2 terminie nie bêdzie
wymaganego okrelonego quorum, wybory w nastêpnym
terminie mog¹ zostaæ przeprowadzone najwczeniej po up³ywie 7 dni od pierwszego, wy¿ej wskazanego terminu, a do ich
wa¿noci wymagana jest obecnoæ uprawnionych do g³osowania mieszkañców so³ectwa, w liczbie, co najmniej po³owy
liczby okrelonej w ust. 1.
5. W przypadku braku quorum, w terminie, okrelonym
w ust. 3 wybory przeprowadza siê w nowym terminie, niezale¿nie od iloci uprawnionych do g³osowania obecnych na
zebraniu wiejskim. Nowy termin ustala siê w tym samym
dniu, co termin ustalony w ust. 3, pó³ godziny póniej.
§31. 1. W celu przeprowadzania wyboru so³tysa i cz³onków rady so³eckiej, zebranie wiejskie powo³uje sporód uprawnionych uczestników zebrania minimum 3 - osobow¹ komisjê
skrutacyjn¹.
2. Komisja skrutacyjna wybiera ze swojego grona przewodnicz¹cego, który kieruje pracami komisji.
3. Do zadañ komisji skrutacyjnej nale¿y:

ROZDZIA£ 4
Zasady i tryb wyboru organów so³ectwa
§28. 1. Zebranie wiejskie wybiera so³tysa i radê so³eck¹
na okres kadencji odpowiadaj¹cy kadencji Rady.
2. Zebranie wiejskie w sprawie wyboru so³tysa i rady
so³eckiej winno odbyæ siê w terminie 6ciu miesiêcy od
up³ywu kadencji rady gminy.
§29. 1. Wybory so³tysa, rady so³eckiej przeprowadzane
s¹ w terminie i miejscu okrelonym zarz¹dzeniem Wójta,
które podlega podaniu do wiadomoci mieszkañców so³ectwa, co najmniej na 7 dni przed terminem zebrania, w sposób
okrelony w niniejszym statucie.

1) rejestrowanie kandydatów na so³tysa i cz³onków rady
so³eckiej;
2) obliczanie g³osów oddawanych na poszczególne kandydatury;
3) sporz¹dzenie protoko³u, ustalenie i podanie do wiadomoci zebrania wiejskiego wyniku g³osowania i wyborów.
4. Protokó³ g³osowania podpisuj¹ wszyscy cz³onkowie
komisji oraz przewodnicz¹cy zebrania.
5. Cz³onkowie komisji nie mog¹ kandydowaæ na stanowisko so³tysa ani do rady so³eckiej.
§32. 1. W pierwszej kolejnoci przeprowadza siê zg³aszanie kandydatów oraz g³osowanie w celu wyboru so³tysa.

2. Zarz¹dzenie, o którym mowa w ust. 1 okrela ponadto
porz¹dek obrad zebrania wiejskiego, obejmuj¹cy w szczególnoci wybór so³tysa i rady so³eckiej.

2. W drugiej kolejnoci przeprowadza siê zg³aszanie kandydatów oraz g³osowanie w celu wyboru cz³onków rady
so³eckiej.

3. Obradom zebrania wyborczego przewodniczy osoba
wskazana przez Wójta.

§33. 1. Kandydatury na stanowisko so³tysa oraz do rady
so³eckiej mog¹ zg³aszaæ osobicie uprawnieni mieszkañcy,
uczestnicz¹cy w zebraniu wiejskim. Zg³oszenie kandydata
odbywa siê ustnie w trakcie zebrania wiejskiego.

4. Obs³ugê kancelaryjn¹ zebrania zapewnia Wójt za porednictwem Urzêdu Gminy.
§30. 1. Dla dokonania wa¿nego wyboru so³tysa i rady
so³eckiej wymagana jest osobista obecnoæ, co najmniej 1/5
mieszkañców so³ectwa uprawnionych do g³osowania.
2. Kr¹g osób uprawnionych do g³osowania ustala siê na
podstawie sta³ego rejestru wyborców Gminy W¹growiec.

2. Uprawnieni do kandydowania s¹ wy³¹cznie stali mieszkañcy, uczestnicz¹cy w zebraniu wiejskim.
3. Wybory odbywaj¹ siê przy nieograniczonej liczbie zg³oszonych kandydatów, z zachowaniem zasad okrelonych
w ust. 1 i ust. 2.
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4. Warunkiem przyjêcia ka¿dej kandydatury jest ustna
zgoda kandydata wyra¿ona w trakcie obrad.
5. So³tys i rada so³ecka wybierani s¹ w g³osowaniu
tajnym, bezporednim, sporód nieograniczonej liczby kandydatów, przez uprawnionych mieszkañców zebrania.
§34. 1. Po zarejestrowaniu przez komisjê skrutacyjn¹
wszystkich nazwisk kandydatów zg³oszonych przez uprawnionych uczestników zebrania wiejskiego, komisja zamyka listê
kandydatur na stanowisko so³tysa oraz do rady so³eckiej.
Wniosek o zamkniêcie listy kandydatów przewodnicz¹cy zebrania poddaje pod g³osowanie zebrania wiejskiego.
2. Po zamkniêciu listy kandydatów przewodnicz¹cy zebrania podaje pod g³osowanie wszystkie zarejestrowane kandydatury umieszczone na licie w kolejnoci alfabetycznej.

Poz. 3373

4) odwo³ania przed up³ywem kadencji.
2. W przypadkach okrelonych w ust. 1 pkt 1 i 2 wyganiêcie mandatu stwierdza niezw³ocznie zebranie wiejskie.
§37. 1. Odwo³anie So³tysa i rady so³eckiej lub jej poszczególnych cz³onków przed up³ywem kadencji, stanowi
wy³¹czn¹ kompetencjê zebrania wiejskiego i mo¿e nast¹piæ
w przypadkach okrelonych w niniejszym statucie, na podstawie uchwa³y zebrania wiejskiego, podjêtej zwyk³¹ wiêkszoci¹
g³osów, w g³osowaniu tajnym.
2. Dla dokonania odwo³ania organów so³ectwa, o których
mowa w §37 ust. 1, na zebraniu wiejskim wymagana jest
obecnoæ, co najmniej 1/5 uprawnionych do g³osowania,
mieszkañców So³ectwa.

3. Wybór so³tysa odbywa siê zwyk³¹ wiêkszoci¹ g³osów,
co oznacza, ¿e przechodzi ta kandydatura, która uzyska³a, co
najmniej jeden g³os wiêcej od sumy pozosta³ych wa¿nie
oddanych g³osów.

3. O ile w wyznaczonym terminie nie bêdzie wymaganego, okrelonego w ust. 2 quorum, wybory w drugim terminie
mog¹ zostaæ przeprowadzone najwczeniej po up³ywie 1
miesi¹ca, od pierwszego wskazanego terminu, z zastrze¿eniem ust. 2.

4. Uprawnieni uczestnicy Zebrania g³osuj¹ kartami do
g³osowania, opatrzonymi pieczêci¹ Urzêdu Gminy.

4. Uchwa³y zebrania wiejskiego w sprawach okrelonych
w ust. 1 podaje siê do wiadomoci mieszkañców so³ectwa.

5. Na karcie do g³osowania uprawnieni mieszkañcy pozostawiaj¹ nieskrelone nazwisko wybranego przez siebie
kandydata.

§38. 1. So³tys i cz³onkowie rady so³eckiej s¹ bezporednio odpowiedzialni przed zebraniem wiejskim i mog¹ byæ
przez zebranie odwo³ani przed up³ywem kadencji.

6. Niewa¿ne s¹ g³osy na kartach: bez pieczêci Urzêdu
Gminy, ca³kowicie przedartych i kartach, na których pozostawiono wiêcej kandydatów ni¿ miejsc mandatowych.

2. Zebranie wiejskie mo¿e odwo³aæ so³tysa, radê so³ecka
lub poszczególnych jej cz³onków, je¿eli nie wykonuj¹ swoich
obowi¹zków, w tym naruszaj¹ postanowienia statutu.

§35. 1. Na stanowisko so³tysa zostaje wybrany kandydat, który uzyska³ najwiêksz¹ zwyk³¹ wiêkszoæ g³osów uprawnionych do g³osowania uczestników zebrania.

3. Zebranie wiejskie odwo³uje so³tysa lub cz³onka rady
so³eckiej, je¿eli dopuci³ siê przestêpstwa, stwierdzonego
prawomocnym wyrokiem s¹du.

2. Na cz³onków rady so³eckiej zostaj¹ wybrani kandydaci,
którzy uzyskali najwiêksz¹ iloæ g³osów.

§39. 1. Zebrania wiejskie w celu ewentualnego odwo³ania so³tysa b¹d rady so³eckiej (ca³ego sk³adu) zwo³uje Wójt,
ustalaj¹c zarz¹dzeniem miejsce i termin (dzieñ, godzinê)
zebrania. W zarz¹dzeniu podaje siê sk³adaj¹cego wniosek
o odwo³anie.

3. W przypadku równej liczby g³osów, g³osowanie zostaje powtórzone, z tym, ¿e w wyborach bior¹ udzia³ kandydaci,
którzy uzyskali równ¹ najwiêksz¹ liczbê g³osów.
4. Przepisy §35 ust. 2 stosuje siê przy wyborach komisji,
o których mowa w niniejszym statucie.
5. Przejêcie obowi¹zków przez nowo wybranego so³tysa
nastêpuje w ci¹gu trzech dni od daty wyboru, a przekazanie
pieczêci protokolarnie w dniu wyboru.
ROZDZIA£ 5
Zasady i tryb odwo³ywania so³tysa i rady so³eckiej
§36. 1. Wyganiêcie mandatu so³tysa lub cz³onka rady
so³eckiej nastêpuje na skutek:
1) z³o¿enia na rêce wójta pisemnej rezygnacji z pe³nionej
funkcji;
2) pozbawienia praw publicznych i wyborczych oraz ubezw³asnowolnienia na podstawie prawomocnego wyroku
s¹du;
3) mierci;

2. Zebranie wiejskie w celu ewentualnego odwo³ania
poszczególnych cz³onków rady so³eckiej (z wyj¹tkiem so³tysa
 przewodnicz¹cego rady so³eckiej) zwo³uje so³tys, podaj¹c
w og³oszeniu o zwo³aniu zebrania sk³adaj¹cego wniosek
o odwo³anie cz³onka (cz³onków) rady so³eckiej.
3. Pisemne wnioski o odwo³anie so³tysa lub rady so³eckiej kierowane s¹ do Wójta, natomiast wnioski o odwo³anie
poszczególnych cz³onków rady so³eckiej kierowane s¹ do
so³tysa, z zastrze¿eniem ust. 4 pkt 4.
4. O odwo³anie so³tysa, rady so³eckiej oraz poszczególnych jej cz³onków mo¿e wyst¹piæ z zastrze¿eniem ust. 5 i 6:
1) Wójt;
2) grupa mieszkañców gminy uprawniona do g³osowania,
w liczbie odpowiadaj¹cej  1/5 uprawnionych do g³osowania mieszkañców so³ectwa, a w przypadku, gdy wniosek
o odwo³anie dotyczy rady so³eckiej lub poszczególnych jej
cz³onków  1/10 uprawnionych.
3) Wniosek o odwo³anie So³tysa winien prócz podpisów byæ
opatrzony czytelnym imieniem i nazwiskiem, numerem
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PESEL i adresem zamieszkania z podaniem numeru nieruchomoci.
4) Wniosek o odwo³anie, który nie zostanie przyjêty na
zebraniu wiejskim, mo¿e byæ z³o¿ony powtórnie po up³ywie 6 miesiêcy od dnia z³o¿enia pierwszego wniosku.
5. Wniosek o odwo³anie powinien zawieraæ uzasadnienie, wnioskom bez uzasadnienia nie nadaje siê biegu.
6. Bieg nadaje siê wy³¹cznie wnioskom o odwo³anie
so³tysa, rady so³eckiej, komisji rewizyjnej lub jej cz³onków
zawieraj¹cym:
1) zarzuty nie wywi¹zywania siê przez so³tysa lub cz³onków
rady so³eckiej z obowi¹zków statutowych;
2) zarzuty nie respektowania (nie wykonywania) przez so³tysa lub cz³onków rady so³eckiej uchwa³ zebrania wiejskiego;
3) wskazuj¹cym na dopuszczenie siê czynów dyskwalifikuj¹cych w opinii spo³ecznej w tym utratê zaufania spo³ecznego.
7. Odwo³anie nie mo¿e nast¹piæ zaocznie, chyba, ¿e
osoba zainteresowana skutecznie zawiadomiona, nie wziê³a
udzia³u w zebraniu wiejskim bez usprawiedliwionych przyczyn lub wyrazi³a zgodê na pimie, na zaoczne g³osowanie
nad jej odwo³aniem.
8. Odwo³anie mo¿e nast¹piæ po wys³uchaniu przez zebranie wiejskie wszystkich wyjanieñ oraz racji zainteresowanego, chyba ze wystêpuj¹ okolicznoci okrelone w ust. 7.
§40. 1. So³tys lub cz³onek rady so³eckiej mo¿e z³o¿yæ
rezygnacjê w trakcie kadencji z pe³nionej funkcji, z zastrze¿eniem ust. 2.
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ROZDZIA£ 6
Zasady gospodarki mieniem
§42. 1. Rada Gminy przekazuje So³ectwu sk³adniki mienia komunalnego na mocy odrêbnych uchwa³ oraz protoko³u
przekazania, sporz¹dzonego przez Wójta i So³tysa.
2. So³ectwo zarz¹dza i korzysta z przekazanego mienia
komunalnego zgodnie z postanowieniami uchwa³y, o której
mowa w ust. 1, a w szczególnoci So³ectwo samodzielnie
wykonuje czynnoci zwyk³ego zarz¹du w stosunku do przekazanego mienia. Zwyk³y zarz¹d obejmuje czynnoci okrelone
przepisami prawa cywilnego.
3. Przekazanie obowi¹zków oraz mienia komunalnego
i so³eckiego, pomiêdzy ustêpuj¹cym So³tysem a nowo wybranym, nastêpuje w terminie 3 dni od daty wyborów, w formie
protokó³u zdawczo  odbiorczego, przedk³adanego w ci¹gu
7 dni Wójtowi Gminy.
ROZDZIA£ 7
Zasady gospodarki finansowej so³ectwa
§43. 1. Gospodarka finansowa so³ectwa prowadzona jest
w ramach bud¿etu gminy, zatwierdzonego przez Radê Gminy.
§44. 1. Dochodami so³ectwa mog¹ byæ:
1) wp³ywy z wynajmowania i wydzier¿awiania sk³adników
mienia komunalnego przekazanego So³ectwu,
2) darowizny i dobrowolne wp³aty osób fizycznych i prawnych na rzecz so³ectwa,
3) rodki uzyskiwane z organizowanych przez so³ectwo przedsiêwziêæ.

2. Z³o¿enie rezygnacji przez so³tysa, radê so³ecka lub
poszczególnych jej cz³onków a tak¿e odwo³anie so³tysa, rady
so³eckiej lub poszczególnych jej cz³onków, zobowi¹zuje odpowiednio Wójta i So³tysa do zarz¹dzenia wyborów uzupe³niaj¹cych.

2. rodki finansowe pochodz¹ce z bud¿etu gminy mog¹
byæ przeznaczone tylko na cele okrelone w uchwale bud¿etowej.

3. Je¿eli do up³ywu kadencji So³tysa pozosta³o nie wiêcej
jak 6 miesiêcy, przepisu ust. 2 nie stosuje siê, a obowi¹zki
so³tysa pe³ni cz³onek Rady So³eckiej przez ni¹ wskazany.

§45. rodki finansowe So³ectwa mog¹ byæ przeznaczone
wy³¹cznie na realizacjê zadañ w³asnych gminy, w tym miêdzy
innymi, na:

4. Kadencja So³tysa i cz³onków Rady so³eckiej wybranych
w wyborach uzupe³niaj¹cych trwa do koñca kadencji, w której
wybór nast¹pi³.

1) utrzymanie mienia komunalnego przekazanego w zarz¹d
So³ectwu,

§41. 1. Zebranie wiejskie zwo³ane w sprawie odwo³ania
so³tysa, rady so³eckiej lub poszczególnych jej cz³onków, powo³uje sporód uprawnionych do g³osowania uczestników
zebrania komisjê skrutacyjn¹, powierzaj¹c jej obowi¹zki przeprowadzenia g³osowania.
2. Do powo³ywania i zasad dzia³ania tej komisji maj¹
zastosowanie odpowiednie przepisy dotycz¹ce komisji skrutacyjnej okrelone w Rozdziale 4 niniejszego statutu.

2) remont i utrzymanie dróg gminnych w granicach So³ectwa.
3) utrzymanie lokali bêd¹cych w dyspozycji So³ectwa,
4) zaspakajanie miejscowych potrzeb kulturalno  owiatowych i sportowych,
5) dzia³alnoæ organów So³ectwa,
6) utrzymanie porz¹dku i estetyki na terenie So³ectwa.
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ROZDZIA£ 8
Zakres i formy kontroli oraz nadzoru organów
Gminy nad dzia³alnoci¹ organów So³ectwa
§46. 1. So³tys zobowi¹zany jest do przed³o¿enia Wójtowi
Gminy uchwa³ Zebrania Wiejskiego w ci¹gu 7 dni od daty ich
podjêcia.
2. Uchwa³a Zebrania Wiejskiego sprzeczna z prawem jest
niewa¿na.
3. O niewa¿noci uchwa³y w ca³oci lub w czêci orzeka
Wójt Gminy.
4. Uchwa³a Zebrania Wiejskiego nieodpowiadaj¹ca wymogom celowoci, gospodarnoci, rzetelnoci lub niezgodna
z prawem mo¿e byæ uchylona przez Wójta Gminy.
5. W przypadkach okrelonych w ust. 4, Wójt Gminy
mo¿e wstrzymaæ uchwa³y Zebrania Wiejskiego i za¿¹daæ
ponownego rozpatrzenia sprawy stanowi¹cej przedmiot
uchwa³y, wskazuj¹c zaistnia³e uchybienia oraz termin za³atwienia sprawy.
6. Je¿eli uchwa³a Zebrania Wiejskiego podjêta w wyniku
ponownego rozpatrzenia sprawy nie uwzglêdnia wskazówek
Wójta Gminy, Wójt Gminy mo¿e wydaæ uchwa³ê zastêpcz¹.
O podjêciu uchwa³y zastêpczej, Wójt Gminy powiadamia
Radê Gminy na jej najbli¿szej Sesji.
§47. Nadzór nad dzia³alnoci¹ so³ectwa sprawowany jest
na podstawie kryteriów zgodnoci z prawem, celowoci,
rzetelnoci i gospodarnoci.
§48. Organami nadzoru nad dzia³alnoci¹ so³ectwa s¹:
1) Rada,
2) Wójt.
§49. 1. Organy nadzoru maj¹ prawo ¿¹dania niezbêdnych informacji, danych i wyjanieñ oraz okazania dokumentów dotycz¹cych funkcjonowania so³ectwa a tak¿e uczestniczenia w posiedzeniach jego organów.
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2. Do wykonywania czynnoci, o których mowa w ust. 1
organy nadzoru mog¹ delegowaæ swych przedstawicieli.
§50. Organy nadzoru sygnalizuj¹ so³ectwu nieprawid³owoci stwierdzone w ramach wykonywania nadzoru oraz
podejmuj¹ dzia³ania przewidziane prawem, w celu wyeliminowania stwierdzonych nieprawid³owoci.
ROZDZIA£ 9
Postanowienia koñcowe
§51. 1. Zmiany niniejszego statutu dokonuje Rada:
1) z w³asnej inicjatywy;
2) na wniosek Wójta;
3) na wniosek zebrania wiejskiego.
2. Statut i jego zmiany w przypadkach okrelonych w ust.
1 pkt 1 i 2 uchwalane s¹ po przeprowadzeniu konsultacji
z mieszkañcami so³ectwa.
§52. O utworzeniu, po³¹czeniu, podziale i znoszeniu,
a tak¿e ustaleniu granic, nazwy i siedziby w³adz So³ectwa
decyduje Rada w drodze odrêbnej uchwa³y.
§53. Protesty w sprawie trybu i formy przeprowadzenia
wyborów So³tysa i Rady So³eckiej zainteresowani mog¹
sk³adaæ do Wójta w terminie siedmiu dni od og³oszenia ich
wyników. Wójt rozstrzyga o protecie stosuj¹c odpowiednio
przepisy niniejszego Statutu.
§54. Wykonanie uchwa³y powierza siê Wójtowi Gminy
W¹growiec.
§55. Traci moc Uchwa³a Rady Gminy W¹growiec Nr
XXIV/152/96 z 28 padziernika 1996 w sprawie statutu so³ectwa.
§56. Uchwa³a wchodzi w ¿ycie po up³ywie 14 dni od dnia
og³oszenia w Dzienniku Urzêdowym Województwa Wielkopolskiego.
Przewodnicz¹cy
Rady Gminy
() Micha³ Nogalski
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3374
UCHWA£A Nr XXXIV/266/06 RADY GMINY W¥GROWIEC
z dnia 30 czerwca 2006 r.
w sprawie uchwalenia statutu So³ectwa Bukowiec
Na podstawie art. 35 ust. 1 i 3, art. 48 ust. 1 ustawy z dnia
8 marca 1990 r. o samorz¹dzie gminnym (Dz.U. z 2001 r., Nr
142 poz. 1591 z 2002 r., Nr 23 poz. 220, Nr 62 poz. 558, Nr 113
poz. 984, Nr 153 poz. 1271 i Nr 214 poz. 1806, z 2003 r., Nr 80
poz. 717 i Nr 162 poz. 1568, z 2004 r. Nr 102 poz. 1055
i Nr 116 poz. 1203, z 2005 r., Nr 172 poz. 1441, Nr 175 poz. 1457,
z 2006 r., Nr 17 poz. 128), po przeprowadzeniu konsultacji
z mieszkañcami so³ectwa, Rada Gminy W¹growiec uchwala:

3. Siedzib¹ w³adz So³ectwa jest miejscowoæ Bukowiec.
§4. So³ectwo dzia³a zgodnie z postanowieniami obowi¹zuj¹cych przepisów, a w szczególnoci:
1) ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorz¹dzie gminnym
(Dz.U. z 2001 r. Nr 142 poz. 1591 z póniejszymi zmianami),
2) Statutu Gminy W¹growiec,
3) niniejszego Statutu So³ectwa.

STATUT SO£ECTWA BUKOWIEC
ROZDZIA£ 2
ROZDZIA£ 1

Zakres zadañ przekazanych so³ectwu
przez gminê oraz sposób ich realizacji

Postanowienia ogólne
§1. So³ectwo Bukowiec jest jednostk¹ pomocnicz¹ Gminy
W¹growiec.
§2. Ilekroæ w niniejszym Statucie jest mowa o:
1) Gminie  nale¿y przez to rozumieæ Gminê W¹growiec;
2) So³ectwie  nale¿y przez to rozumieæ jednostkê pomocnicz¹ okrelon¹ w §1 niniejszego Statutu;
3) Statucie  nale¿y przez to rozumieæ statut so³ectwa Bukowiec;
4) Radzie  nale¿y przez to rozumieæ Radê Gminy W¹growiec;
5) Wójcie  nale¿y przez to rozumieæ Wójta Gminy W¹growiec;
6) Zebraniu Wiejskim  nale¿y przez to rozumieæ organ
uchwa³odawczy So³ectwa;
7) So³tysie  nale¿y przez to rozumieæ organ wykonawczy
So³ectwa;
8) Radzie So³eckiej  nale¿y przez to rozumieæ organ wspieraj¹cy So³tysa;
9) Przewodnicz¹cym Rady So³eckiej  nale¿y przez to rozumieæ So³tysa;
10) Komisje  nale¿y rozumieæ organy kontrolne i opiniodawcze powo³ywane w So³ectwie.
§3. 1. So³ectwo obejmuje obszar o powierzchni 7,39 km2,
którego granice zaznaczone s¹ na mapie stanowi¹cej za³¹cznik do Statutu.
2. So³ectwo obejmuje miejscowoæ: Bukowiec, Danabórz.

§5. 1. Podstawowym celem istnienia i dzia³ania so³ectwa
jest:
1) dba³oæ o zaspokajanie potrzeb mieszkañców so³ectwa i
reprezentowanie ich interesów na zewn¹trz;
2) wspó³praca z organami gminy oraz pomoc w wykonywaniu przez te organy zadañ publicznych na rzecz spo³ecznoci lokalnej;
3) zapewnienie mieszkañcom so³ectwa udzia³u w realizacji
zadañ gminy;
2. Do zadañ so³ectwa nale¿y uczestniczenie w realizacji
zadañ gminy poprzez:
1) inicjowanie dzia³añ organów gminy;
2) reprezentowanie interesów spo³ecznoci so³eckiej i jej
cz³onków wobec organów gminy, organów administracji
pañstwowej i innych podmiotów ¿ycia publicznego;
3) tworzenie warunków do pe³nego udzia³u w ¿yciu publicznym so³ectwa wszystkich mieszkañców so³ectwa;
4) dzia³anie na rzecz rozwoju so³ectwa;
5) konsultowanie spraw przedstawionych przez Radê lub
Wójta, w tym spraw dotycz¹cych:
a) planów zagospodarowania przestrzennego w zakresie
dotycz¹cym so³ectwa,
b) sieci szkó³ i przedszkoli,
c) zasad gospodarowania mieniem komunalnym po³o¿onym na terenie so³ectwa,
d) zmiany nazewnictwa ulic, placów oraz nadawanie nazw
miejscowoci, podzia³u, po³¹czenia wsi, utworzenia
nowej,
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e) innych spraw, których potrzebê konsultacji Rada lub
Wójt uzna za celowe.
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porozumienia okrelaj¹ce zakres i sposób wykonywania wspólnych zadañ.
ROZDZIA£ 3

6) wspó³dzia³anie z policj¹ i s³u¿bami porz¹dkowymi w zakresie bezpieczeñstwa i porz¹dku na terenie so³ectwa;
7) wspó³praca z organizacjami i instytucjami dzia³aj¹cymi na
terenie so³ectwa, zw³aszcza kulturalnymi, sportowymi,
zak³adami opieki zdrowotnej;
8) podejmowanie dzia³añ na rzecz ochrony rodowiska naturalnego: w szczególnoci w zakresie budowy sieci wodno
 kanalizacyjnych, utrzymania porz¹dku i czystoci na
terenie so³ectwa oraz ochrony zieleni;
9) wspieranie inicjatyw spo³ecznych podejmowanych na rzecz
so³ectwa;
10) wspó³praca z radnymi z danego okrêgu wyborczego;
11) pomoc organom gminy przy organizowaniu konsultacji
spo³ecznych;
12) realizacja zadañ przejêtych od gminy i gospodarowanie
przekazanym mieniem w granicach zgodnych z celem
i zakresem przekazania;
13) wspieranie dzia³añ gminy w zakresie pomocy spo³ecznej,
w szczególnoci sygnalizowanie potrzeb spo³ecznych
w zakresie organizowania okrelonych form pomocy spo³ecznej;
14) inicjowanie samopomocy wspólnoty so³eckiej;
15) wyra¿anie opinii w celu uwzglêdnienia istotnych interesów mieszkañców so³ectwa w nastêpuj¹cych sprawach:
a) dostosowania organizacji i godzin pracy placówek
u¿ytecznoci publicznej, placówek wiadcz¹cych us³ugi komunalne, komunikacji, placówek opieki zdrowotnej i opiekuñczo - wychowawczych dla potrzeb mieszkañców so³ectwa,
b) zapobiegania oraz usuwania skutków powodzi, huraganów i innych klêsk ¿ywio³owych na terenie so³ectwa;

Organizacja i zadania organów so³ectwa
§7. 1. Organami so³ectwa s¹:
1) Zebranie Wiejskie jako organ uchwa³odawczy;
2) So³tys jako organ wykonawczy.
2.

Dzia³alnoæ so³tysa wspomaga rada so³ecka.

1) Rada so³ecka sk³ada siê z 4 do 6 osób w tym So³tysa.
2) Liczbê cz³onków rady so³eckiej ustala zebranie wiejskie
odrêbn¹ uchwa³¹.
3) Przewodnicz¹cym rady so³eckiej jest So³tys.
§8. Kadencja So³tysa i rady so³eckiej trwa 4 lata, tak jak
kadencja Rady i koñczy siê z momentem wyboru nowych
organów so³ectwa.
§9. 1. Organy so³ectwa zobowi¹zane s¹ dbaæ o przestrzeganie zasad jawnoci i dostêpu do informacji publicznej.
2. So³tys, co najmniej raz w roku, obowi¹zany jest sk³adaæ na zebraniu wiejskim sprawozdanie ze swojej dzia³alnoci
oraz z dzia³alnoci rady so³eckiej.
§10. 1. Do zakresu dzia³ania zebrania wiejskiego nale¿y
podejmowanie uchwa³ we wszystkich sprawach zastrze¿onych do wy³¹cznej kompetencji zebrania wiejskiego oraz
innych istotnych dla so³ectwa sprawach, obejmuj¹cych zadania so³ectwa okrelone w statucie.
2. Do wy³¹cznej kompetencji zebrania wiejskiego nale¿y:
1) wybór i odwo³ywanie so³tysa i rady so³eckiej;
2) dokonywanie okresowych ocen dzia³alnoci so³tysa i rady
so³eckiej;

16) wykonywanie uchwa³ Rady w zakresie odnosz¹cym siê do
so³ectwa.

3) wyra¿enie stanowiska so³ectwa w przypadku wyst¹pienia
organu gminy o wyra¿enie takiego stanowiska lub konsultacjê;

§6. 1. Zadania okrelone w statucie so³ectwo realizuje
w szczególnoci poprzez:

4) przyjmowanie, rozpatrywanie lub odrzucanie sprawozdañ
komisji powo³ywanych na zebraniu wiejskim.

1) podejmowanie uchwa³ w sprawach so³ectwa w ramach
posiadanych kompetencji,

§11. W przypadku przedstawienia przez Wójta, zebranie
wiejskie konsultuje w zakresie dotycz¹cym so³ectwa, projekty
uchwa³ Rady w sprawach:

2) zbieranie opinii spo³ecznej w sprawach dotycz¹cych problematyki wsi oraz przekazywanie jej Radzie,
3) wspó³uczestnictwo w organizowaniu i przeprowadzaniu
przez Radê konsultacji spo³ecznej w sprawach dotycz¹cych gminy i so³ectwa,
4) wystêpowanie z wnioskami do Wójta o rozpatrzenie spraw,
których za³atwienie wykracza poza mo¿liwoci so³ectwa,
5) wspó³pracê z radnymi z terenu so³ectwa i z komisjami
Rady.
2. Dla realizacji wspólnych przedsiêwziêæ so³ectwo nawi¹zuje wspó³pracê z innymi so³ectwami gminy, zawiera

1) utrzymania, konserwacji, remontu wiejskich obiektów
mieszkalnych, urz¹dzeñ komunalnych, socjalnych, kulturalnych i sportowych w ramach ustaleñ planu wydatków
z bud¿etu gminy;
2) plany rozwoju gminy w czêci dotycz¹cej so³ectwa;
3) utrzymania porz¹dku na terenie wsi;
4) gospodarki wodno  ciekowej oraz gospodarki odpadami;
5) dróg gminnych;
6) owietlenia.

Dziennik Urzêdowy
Województwa Wielkopolskiego Nr 138

 14689 

§12. 1. Do zakresu dzia³ania zebrania wiejskiego nale¿y
sprawowanie kontroli nad dzia³alnoci¹ so³tysa i rady so³eckiej. W celu sprawowania kontroli zebranie wiejskie mo¿e
powo³aæ komisjê rewizyjn¹.
2. Zebranie wiejskie podejmuj¹c uchwa³ê o powo³aniu
Komisji Rewizyjnej, okrela sk³ad osobowy komisji oraz zakres jej dzia³ania.
3. Komisja Rewizyjna uprawniona jest do ¿¹dania wyjanieñ od so³tysa i cz³onków rady so³eckiej oraz przegl¹dania
dokumentów w sprawach objêtych przeprowadzan¹ kontrol¹.
§13. 1. Zebranie wiejskie dla zapewnienia w³aciwej realizacji zadañ so³ectwa mo¿e powo³ywaæ tak¿e inne sta³e lub
dorane komisje o uprawnieniach opiniodawczo - doradczych.
2. Zebranie wiejskie podejmuj¹c uchwa³ê o powo³aniu
komisji, o których mowa w ust. 1, okrela sk³ad osobowy
komisji oraz zakres ich dzia³ania.
§14. 1. Do udzia³u w zebraniu wiejskim uprawnieni s¹
wszyscy, którzy w dniu jego zwo³ania zamieszkuj¹ na terenie
so³ectwa.
2. Zebranie jest wa¿ne, gdy mieszkañcy so³ectwa zostali
o nim prawid³owo powiadomieni.
§15. Uprawnienie do udzia³u w zebraniu wiejskim obejmuje prawa:
1) inicjatywy uchwa³odawczej;
2) udzia³u w dyskusji nad porz¹dkiem obrad;
3) zadawania pytañ i uzyskiwania odpowiedzi;
4) ¿¹dania utrwalenia w protokole w³asnych czynnoci
i zg³oszonych wniosków oraz wypowiedzi;
5) zg³aszania kandydatur i kandydowania w wybieralnych
organach so³ectwa;
6) udzia³u w g³osowaniu.

Poz. 3374

5. Zebranie wiejskie powinno zostaæ zwo³ane najpóniej
w terminie 14 dni od daty zg³oszenia ¿¹dania lub wniosku,
o których mowa w ust. 3 pkt 2  4, chyba, ¿e w ¿¹daniu lub
wniosku zaproponowano termin póniejszy. Termin 14 dni,
o którym mowa wy¿ej dotyczy terminu odbycia zebrania.
6. Zebranie wiejskie w sprawie wyborów so³tysa i rady
so³eckiej oraz zebranie wiejskie, którego nie zwo³a so³tys na
wniosek organu gminy w terminie okrelonym w ust. 5
zwo³uje Wójt.
7. W przypadku d³u¿szej nieobecnoci so³tysa zebranie
wiejskie zwo³uje upowa¿niony przez radê so³eck¹ cz³onek tej
rady.
§17. 1. Termin i miejsce zebrania wiejskiego podaje siê
do wiadomoci publicznej poprzez rozplakatowanie na tablicy
og³oszeñ so³ectwa, kurend¹, lub w sposób zwyczajowo przyjêty, co najmniej na 7 dni przed terminem zwo³ania zebrania.
2. O terminie i miejscu zebrania powiadamia siê odrêbnie organy gminy oraz osobê reprezentuj¹c¹ mieszkañców,
którzy z³o¿yli wniosek o jego zwo³anie.
§18. 1. Obradom Zebrania Wiejskiego przewodniczy So³tys.
2. Pod nieobecnoæ So³tysa obradom Zebrania Wiejskiego przewodniczy cz³onek Rady So³eckiej upowa¿niony przez
So³tysa.
3. W przypadku, gdy So³tys nie mo¿e prowadziæ zwo³anego Zebrania Wiejskiego i nie udzieli³ upowa¿nienia ¿adnemu z cz³onków Rady So³eckiej, obradom Zebrania Wiejskiego
przewodniczy cz³onek Rady So³eckiej przez ni¹ wybrany.
4. Zebranie otwiera So³tys, przedstawia porz¹dek obrad
oraz prowadzi zebranie zgodnie z porz¹dkiem przyjêtym przez
zebranie.
5. Porz¹dek obrad ustala zebranie wiejskie na podstawie
projektu przed³o¿onego przez so³tysa. Projekt porz¹dku obrad
podlega konsultacji z rad¹ so³eck¹.

§16. 1. Zebranie wiejskie zwo³ywane jest przez so³tysa,
z zastrze¿eniem ust. 6 i 7.

6. Obrady zebrania s¹ protoko³owane. Protoko³y i uchwa³y podpisuje przewodnicz¹cy zebrania i protokolant.

2. Zebrania wiejskie odbywaj¹ siê w miarê potrzeb nie
rzadziej jednak ni¿ raz w roku.

1) z w³asnej inicjatywy;

7. Osoby uprawnione do udzia³u w zebraniu wiejskim
odnotowuj¹ swoja obecnoæ w licie obecnoci wy³o¿onej do
podpisu w miejscu, w którym odbywa siê zebranie. Lista
obecnoci jest za³¹cznikiem do protokó³u zebrania i s³u¿y do
stwierdzania prawomocnoci obrad.

2) na ¿¹danie organów gminy (Rady i Wójta), wskazuj¹ce cel
zwo³ania zebrania wiejskiego;

§19. 1. Przewodniczenie obradom Zebrania Wiejskiego
uprawnia do decydowania o:

3) na pisemny wniosek co najmniej 1/10 uprawnionych do
udzia³u w zebraniu wiejskim mieszkañców so³ectwa, wskazuj¹cy cel zwo³ania zebrania oraz osobê, któr¹ nale¿y
powiadomiæ o terminie i miejscu zwo³ania zebrania;

1) kolejnoci zabierania g³osu przez poszczególnych mówców,

3. So³tys zwo³uje zebranie wiejskie:

4) na wniosek Komisji Rewizyjnej So³ectwa (w przypadku jej
powo³ania przez zebranie wiejskie).
4. W przypadkach, o których mowa w ust. 3 pkt 2 - 4
so³tys jest zobowi¹zany do zwo³ania zebrania wiejskiego.

2) udzieleniu g³osu poza kolejnoci¹,
3) okrelania iloci czasu przeznaczonego dla ka¿dego
z mówców,
4) odebraniu g³osu,
5) zamkniêciu dyskusji nad poszczególnymi punktami porz¹dku obrad,
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6) ¿¹daniu okrelonego zachowania od uczestników Zebrania Wiejskiego.

8) w tym realizacja zarz¹dzeñ Wójta wydanych w powy¿szym
zakresie;

2. Przewodnicz¹cy Zebraniu Wiejskiemu nie mo¿e odmówiæ poddania pod g³osowanie wniosku, jeli jego przedmiot
odpowiada przyjêtemu porz¹dkowi obrad.

9) uczestniczenie w naradach so³tysów organizowanych przez
Wójta;

§20. 1. So³tys przekazuje uchwa³y podjête na zebraniu
wraz z protokó³em zebrania Wójtowi w terminie 7 dni od dnia
odbycia zebrania.
2. Wójt, w zale¿noci od treci uchwa³y, za³atwia uchwa³ê
we w³asnym zakresie lub przekazuje uchwa³ê do rozpatrzenia
Radzie.
3. W zale¿noci od treci uchwa³y o sposobie za³atwienia
uchwa³y Wójt informuje zebranie wiejskie bezporednio lub
za porednictwem so³tysa.
§21. 1. Zebranie wiejskie jest uprawnione do podejmowania uchwa³ przy obecnoci, co najmniej 1/5 uprawnionych
do g³osowania mieszkañców so³ectwa oraz gdy mieszkañcy
so³ectwa zostali poinformowani o zwo³aniu i terminie zebrania w sposób zgodny z postanowieniami niniejszego statutu.

10) uczestniczenie w spotkaniach z radnymi gminy powiêconych realizacji spraw ogólnogminnych, w przypadku wyst¹pienia przez radnych o udzia³ w takim spotkaniu;
11) informowanie ogó³u mieszkañców o wszystkich wa¿nych
dla so³ectwa sprawach;
12) udzia³ w sesjach Rady i posiedzeniach komisji Rady, na
zasadach okrelonych w Statucie Gminy;
13) organizowanie i koordynowanie przedsiêwziêæ maj¹cych
na celu poprawê warunków ¿ycia mieszkañców so³ectwa;
14) administrowanie tymi sk³adnikami mienia, które Rada
przekaza³a do dyspozycji so³ectwa;
15) opiniowanie w zakresie wskazanym przez Wójta wniosków o udzielanie ulg i zwolnieñ z podatków i op³at
stanowi¹cych dochody gminy;

2. W przypadku, gdy w ustalonym terminie nie zbierze siê
wymagana liczba uprawnionych do g³osowania mieszkañców
so³ectwa, zebranie obejmuj¹ce ten sam porz¹dek zwo³uje siê
w drugim terminie. Drugi termin wyznacza siê w tym samym
dniu, pó³ godziny póniej; w tym przypadku do wa¿noci
zebrania wymagana jest obecnoæ uprawnionych do g³osowania mieszkañców so³ectwa w liczbie, co najmniej po³owy
liczby okrelonej w ust. 1.

16) wystêpowanie z wnioskami dotycz¹cymi potrzeb so³ectwa
i jego mieszkañców;

§22. 1. Uchwa³y zebrania wiejskiego zapadaj¹ w g³osowaniu jawnym, zwyk³¹ wiêkszoci¹ g³osów, osób uprawnionych uczestnicz¹cych w nim, co oznacza, ¿e przechodzi uchwa³a
lub wniosek, które uzyska³y wiêksz¹ liczbê g³osów  za ni¿
g³osów przeciw.

19) wspó³praca z gminnymi jednostkami organizacyjnymi
w zakresie zaspakajania okrelonych potrzeb mieszkañców;

2. Zebranie wiejskie mo¿e postanowiæ o przeprowadzeniu tajnego g³osowania w konkretnej sprawie, na wniosek, co
najmniej 1/4 uprawnionych do g³osowania, obecnych na
zebraniu.
§23. 1. Do zadañ so³tysa nale¿y zarz¹dzanie bie¿¹cymi
sprawami so³ectwa, realizacja uchwa³ zebrania wiejskiego
oraz wykonywanie czynnoci okrelonych niniejszym statutem.
2. Do zadañ so³tysa nale¿y w szczególnoci:
1) reprezentowanie so³ectwa na zewn¹trz;
2) zwo³ywanie zebrañ wiejskich i przewodniczenie ich obradom;

17) sporz¹dzanie rozliczeñ m.in. z dzia³alnoci finansowej
i gospodarczej so³ectwa;
18) stosowanie w ramach so³ectwa postanowieñ instrukcji
kancelaryjnej oraz zasad obiegu dokumentów ksiêgowych
i finansowych w zakresie wskazanym przez Wójta;

20) natychmiastowe informowanie wójta o wyst¹pieniu po¿aru, klêski padniêcia stada, katastrofy budowlanej oraz
innych zdarzeñ losowych, celem skoordynowania dzia³añ
czy udzielenia pomocy.
21) wykonywanie innych zadañ wynikaj¹cych z obowi¹zuj¹cych przepisów.
3. Przy wykonywaniu zadañ okrelonych w ust. 2 pkt 1417 so³tys zasiêga opinii rady so³eckiej.
4. Na zebraniach wiejskich so³tys przedk³ada informacje
ze swojej dzia³alnoci.
5. Pe³nienie funkcji so³tysa ma charakter spo³eczny.
6. So³tys korzysta z ochrony prawnej przys³uguj¹cej funkcjonariuszom publicznym.
§24. So³tys  jako przewodnicz¹cy rady so³eckiej:

3) zwo³ywanie posiedzeñ rady so³eckiej i przewodniczenie jej
obradom;

1) kieruje prac¹ rady so³eckiej;

4) wykonywanie uchwa³ organów gminy w zakresie dotycz¹cym so³ectwa;

2) zapewnia sporz¹dzenie protokó³ów z posiedzeñ rady so³eckiej;

5) kierowanie wykonywaniem uchwa³ rady so³eckiej;

3) sk³ada informacje o dzia³alnoci rady so³eckiej na zebraniach wiejskich.

6) utrzymywanie sta³ego kontaktu z organami gminy;
7) kierowanie akcj¹ pomocy w so³ectwie w razie wypadków
losowych i klêsk ¿ywio³owych,

§25. Do zadañ rady so³eckiej nale¿y pe³nienie funkcji
pomocniczo-doradczej so³tysa oraz wspomaganie jego dzia³añ, w tym:
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1) przygotowanie zebrañ wiejskich oraz opracowywanie
i przedk³adanie zebraniu wiejskiemu projektów uchwa³,
w sprawach bêd¹cych przedmiotem zebrania;
2) zbieranie wniosków i innych wyst¹pieñ mieszkañców
w sprawach so³ectwa;
3) sporz¹dzanie projektów wyst¹pieñ w sprawach wykraczaj¹cych poza mo¿liwoci ich realizacji w ramach so³ectwa;
4) inicjowanie dzia³añ na rzecz rozwoju so³ectwa;
5) opiniowanie zakupu sprzêtu i wyposa¿enia mienia gminnego;
6) inicjowanie i pomoc w organizacji imprez wiejskich
w dziedzinie kultury, sportu, rekreacji i wypoczynku;
7) konsultacja spraw przedstawionych przez so³tysa zgodnie
z postanowieniami niniejszego statutu.
§26. 1. Posiedzenia rady so³eckiej odbywaj¹ siê w miarê
potrzeb, nie rzadziej ni¿ dwa razy w roku.
2. Posiedzenia rady so³eckiej zwo³uje so³tys, który przewodniczy tym posiedzeniom.
§27. 1. Urz¹d Gminy zapewnia pomoc w obs³udze techniczno biurowej organów so³ectwa.
2. W celu udzielenia so³tysowi sta³ej pomocy w przygotowywaniu materia³ów w organizowaniu zebrañ, Wójt mo¿e
wyznaczyæ pracownika Urzêdu do kontaktów z so³ectwem.
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3. W przypadku, gdy w ustalonym terminie nie zbierze siê
wymagana liczba uprawnionych do g³osowania mieszkañców
so³ectwa, zebranie obejmuj¹ce ten sam porz¹dek zwo³uje siê
w drugim terminie. Drugi termin wyznacza siê w tym samym
dniu pó³ godziny póniej; w tym przypadku do wa¿noci
zebrania wymagana jest obecnoæ uprawnionych do g³osowania mieszkañców so³ectwa w liczbie, co najmniej po³owy
liczby okrelonej w ust. 1.
4. O ile w wyznaczonym w ust. 2 terminie nie bêdzie
wymaganego okrelonego quorum, wybory w nastêpnym
terminie mog¹ zostaæ przeprowadzone najwczeniej po up³ywie 7 dni od pierwszego, wy¿ej wskazanego terminu, a do ich
wa¿noci wymagana jest obecnoæ uprawnionych do g³osowania mieszkañców so³ectwa, w liczbie, co najmniej po³owy
liczby okrelonej w ust. 1.
5. W przypadku braku quorum, w terminie, okrelonym
w ust. 3 wybory przeprowadza siê w nowym terminie, niezale¿nie od iloci uprawnionych do g³osowania obecnych na
zebraniu wiejskim. Nowy termin ustala siê w tym samym
dniu, co termin ustalony w ust. 3, pó³ godziny póniej.
§31. 1. W celu przeprowadzania wyboru so³tysa i cz³onków rady so³eckiej, zebranie wiejskie powo³uje sporód uprawnionych uczestników zebrania minimum 3 - osobow¹ komisjê
skrutacyjn¹.
2. Komisja skrutacyjna wybiera ze swojego grona przewodnicz¹cego, który kieruje pracami komisji.
3. Do zadañ komisji skrutacyjnej nale¿y:

ROZDZIA£ 4
Zasady i tryb wyboru organów so³ectwa
§28. 1. Zebranie wiejskie wybiera so³tysa i radê so³eck¹
na okres kadencji odpowiadaj¹cy kadencji Rady.
2. Zebranie wiejskie w sprawie wyboru so³tysa i rady
so³eckiej winno odbyæ siê w terminie 6ciu miesiêcy od
up³ywu kadencji rady gminy.
§29. 1. Wybory so³tysa, rady so³eckiej przeprowadzane
s¹ w terminie i miejscu okrelonym zarz¹dzeniem Wójta,
które podlega podaniu do wiadomoci mieszkañców so³ectwa, co najmniej na 7 dni przed terminem zebrania, w sposób
okrelony w niniejszym statucie.

1) rejestrowanie kandydatów na so³tysa i cz³onków rady
so³eckiej;
2) obliczanie g³osów oddawanych na poszczególne kandydatury;
3) sporz¹dzenie protoko³u, ustalenie i podanie do wiadomoci zebrania wiejskiego wyniku g³osowania i wyborów.
4. Protokó³ g³osowania podpisuj¹ wszyscy cz³onkowie
komisji oraz przewodnicz¹cy zebrania.
5. Cz³onkowie komisji nie mog¹ kandydowaæ na stanowisko so³tysa ani do rady so³eckiej.
§32. 1. W pierwszej kolejnoci przeprowadza siê zg³aszanie kandydatów oraz g³osowanie w celu wyboru so³tysa.

2. Zarz¹dzenie, o którym mowa w ust. 1 okrela ponadto
porz¹dek obrad zebrania wiejskiego, obejmuj¹cy w szczególnoci wybór so³tysa i rady so³eckiej.

2. W drugiej kolejnoci przeprowadza siê zg³aszanie kandydatów oraz g³osowanie w celu wyboru cz³onków rady
so³eckiej.

3. Obradom zebrania wyborczego przewodniczy osoba
wskazana przez Wójta.

§33. 1. Kandydatury na stanowisko so³tysa oraz do rady
so³eckiej mog¹ zg³aszaæ osobicie uprawnieni mieszkañcy,
uczestnicz¹cy w zebraniu wiejskim. Zg³oszenie kandydata
odbywa siê ustnie w trakcie zebrania wiejskiego.

4. Obs³ugê kancelaryjn¹ zebrania zapewnia Wójt za porednictwem Urzêdu Gminy.
§30. 1. Dla dokonania wa¿nego wyboru so³tysa i rady
so³eckiej wymagana jest osobista obecnoæ, co najmniej 1/5
mieszkañców so³ectwa uprawnionych do g³osowania.
2. Kr¹g osób uprawnionych do g³osowania ustala siê na
podstawie sta³ego rejestru wyborców Gminy W¹growiec.

2. Uprawnieni do kandydowania s¹ wy³¹cznie stali mieszkañcy, uczestnicz¹cy w zebraniu wiejskim.
3. Wybory odbywaj¹ siê przy nieograniczonej liczbie zg³oszonych kandydatów, z zachowaniem zasad okrelonych
w ust. 1 i ust. 2.
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4. Warunkiem przyjêcia ka¿dej kandydatury jest ustna
zgoda kandydata wyra¿ona w trakcie obrad.
5. So³tys i rada so³ecka wybierani s¹ w g³osowaniu
tajnym, bezporednim, sporód nieograniczonej liczby kandydatów, przez uprawnionych mieszkañców zebrania.
§34. 1. Po zarejestrowaniu przez komisjê skrutacyjn¹
wszystkich nazwisk kandydatów zg³oszonych przez uprawnionych uczestników zebrania wiejskiego, komisja zamyka listê
kandydatur na stanowisko so³tysa oraz do rady so³eckiej.
Wniosek o zamkniêcie listy kandydatów przewodnicz¹cy zebrania poddaje pod g³osowanie zebrania wiejskiego.
2. Po zamkniêciu listy kandydatów przewodnicz¹cy zebrania podaje pod g³osowanie wszystkie zarejestrowane kandydatury umieszczone na licie w kolejnoci alfabetycznej.

Poz. 3374

4) odwo³ania przed up³ywem kadencji.
2. W przypadkach okrelonych w ust. 1 pkt 1 i 2 wyganiêcie mandatu stwierdza niezw³ocznie zebranie wiejskie.
§37. 1. Odwo³anie So³tysa i rady so³eckiej lub jej poszczególnych cz³onków przed up³ywem kadencji, stanowi
wy³¹czn¹ kompetencjê zebrania wiejskiego i mo¿e nast¹piæ
w przypadkach okrelonych w niniejszym statucie, na podstawie uchwa³y zebrania wiejskiego, podjêtej zwyk³¹ wiêkszoci¹
g³osów, w g³osowaniu tajnym.
2. Dla dokonania odwo³ania organów so³ectwa, o których
mowa w §37 ust. 1, na zebraniu wiejskim wymagana jest
obecnoæ, co najmniej 1/5 uprawnionych do g³osowania,
mieszkañców So³ectwa.

3. Wybór so³tysa odbywa siê zwyk³¹ wiêkszoci¹ g³osów,
co oznacza, ¿e przechodzi ta kandydatura, która uzyska³a, co
najmniej jeden g³os wiêcej od sumy pozosta³ych wa¿nie
oddanych g³osów.

3. O ile w wyznaczonym terminie nie bêdzie wymaganego, okrelonego w ust. 2 quorum, wybory w drugim terminie
mog¹ zostaæ przeprowadzone najwczeniej po up³ywie 1
miesi¹ca, od pierwszego wskazanego terminu, z zastrze¿eniem ust. 2.

4. Uprawnieni uczestnicy Zebrania g³osuj¹ kartami do
g³osowania, opatrzonymi pieczêci¹ Urzêdu Gminy.

4. Uchwa³y zebrania wiejskiego w sprawach okrelonych
w ust. 1 podaje siê do wiadomoci mieszkañców so³ectwa.

5. Na karcie do g³osowania uprawnieni mieszkañcy pozostawiaj¹ nieskrelone nazwisko wybranego przez siebie
kandydata.

§38. 1. So³tys i cz³onkowie rady so³eckiej s¹ bezporednio odpowiedzialni przed zebraniem wiejskim i mog¹ byæ
przez zebranie odwo³ani przed up³ywem kadencji.

6. Niewa¿ne s¹ g³osy na kartach: bez pieczêci Urzêdu
Gminy, ca³kowicie przedartych i kartach, na których pozostawiono wiêcej kandydatów ni¿ miejsc mandatowych.

2. Zebranie wiejskie mo¿e odwo³aæ so³tysa, radê so³ecka
lub poszczególnych jej cz³onków, je¿eli nie wykonuj¹ swoich
obowi¹zków, w tym naruszaj¹ postanowienia statutu.

§35. 1. Na stanowisko so³tysa zostaje wybrany kandydat, który uzyska³ najwiêksz¹ zwyk³¹ wiêkszoæ g³osów uprawnionych do g³osowania uczestników zebrania.

3. Zebranie wiejskie odwo³uje so³tysa lub cz³onka rady
so³eckiej, je¿eli dopuci³ siê przestêpstwa, stwierdzonego
prawomocnym wyrokiem s¹du.

2. Na cz³onków rady so³eckiej zostaj¹ wybrani kandydaci,
którzy uzyskali najwiêksz¹ iloæ g³osów.

§39. 1. Zebrania wiejskie w celu ewentualnego odwo³ania so³tysa b¹d rady so³eckiej (ca³ego sk³adu) zwo³uje Wójt,
ustalaj¹c zarz¹dzeniem miejsce i termin (dzieñ, godzinê)
zebrania. W zarz¹dzeniu podaje siê sk³adaj¹cego wniosek
o odwo³anie.

3. W przypadku równej liczby g³osów, g³osowanie zostaje powtórzone, z tym, ¿e w wyborach bior¹ udzia³ kandydaci,
którzy uzyskali równ¹ najwiêksz¹ liczbê g³osów.
4. Przepisy §35 ust. 2 stosuje siê przy wyborach komisji,
o których mowa w niniejszym statucie.
5. Przejêcie obowi¹zków przez nowo wybranego so³tysa
nastêpuje w ci¹gu trzech dni od daty wyboru, a przekazanie
pieczêci protokolarnie w dniu wyboru.
ROZDZIA£ 5
Zasady i tryb odwo³ywania so³tysa i rady so³eckiej
§36. 1. Wyganiêcie mandatu so³tysa lub cz³onka rady
so³eckiej nastêpuje na skutek:
1) z³o¿enia na rêce wójta pisemnej rezygnacji z pe³nionej
funkcji;
2) pozbawienia praw publicznych i wyborczych oraz ubezw³asnowolnienia na podstawie prawomocnego wyroku
s¹du;
3) mierci;

2. Zebranie wiejskie w celu ewentualnego odwo³ania
poszczególnych cz³onków rady so³eckiej (z wyj¹tkiem so³tysa
 przewodnicz¹cego rady so³eckiej) zwo³uje so³tys, podaj¹c
w og³oszeniu o zwo³aniu zebrania sk³adaj¹cego wniosek
o odwo³anie cz³onka (cz³onków) rady so³eckiej.
3. Pisemne wnioski o odwo³anie so³tysa lub rady so³eckiej kierowane s¹ do Wójta, natomiast wnioski o odwo³anie
poszczególnych cz³onków rady so³eckiej kierowane s¹ do
so³tysa, z zastrze¿eniem ust. 4 pkt 4.
4. O odwo³anie so³tysa, rady so³eckiej oraz poszczególnych jej cz³onków mo¿e wyst¹piæ z zastrze¿eniem ust. 5 i 6:
1) Wójt;
2) grupa mieszkañców gminy uprawniona do g³osowania,
w liczbie odpowiadaj¹cej  1/5 uprawnionych do g³osowania mieszkañców so³ectwa, a w przypadku, gdy wniosek
o odwo³anie dotyczy rady so³eckiej lub poszczególnych jej
cz³onków  1/10 uprawnionych.
3) Wniosek o odwo³anie So³tysa winien prócz podpisów byæ
opatrzony czytelnym imieniem i nazwiskiem, numerem
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PESEL i adresem zamieszkania z podaniem numeru nieruchomoci.
4) Wniosek o odwo³anie, który nie zostanie przyjêty na
zebraniu wiejskim, mo¿e byæ z³o¿ony powtórnie po up³ywie 6 miesiêcy od dnia z³o¿enia pierwszego wniosku.
5. Wniosek o odwo³anie powinien zawieraæ uzasadnienie, wnioskom bez uzasadnienia nie nadaje siê biegu.
6. Bieg nadaje siê wy³¹cznie wnioskom o odwo³anie
so³tysa, rady so³eckiej, komisji rewizyjnej lub jej cz³onków
zawieraj¹cym:
1) zarzuty nie wywi¹zywania siê przez so³tysa lub cz³onków
rady so³eckiej z obowi¹zków statutowych;
2) zarzuty nie respektowania (nie wykonywania) przez so³tysa lub cz³onków rady so³eckiej uchwa³ zebrania wiejskiego;
3) wskazuj¹cym na dopuszczenie siê czynów dyskwalifikuj¹cych w opinii spo³ecznej w tym utratê zaufania spo³ecznego.
7. Odwo³anie nie mo¿e nast¹piæ zaocznie, chyba, ¿e
osoba zainteresowana skutecznie zawiadomiona, nie wziê³a
udzia³u w zebraniu wiejskim bez usprawiedliwionych przyczyn lub wyrazi³a zgodê na pimie, na zaoczne g³osowanie
nad jej odwo³aniem.
8. Odwo³anie mo¿e nast¹piæ po wys³uchaniu przez zebranie wiejskie wszystkich wyjanieñ oraz racji zainteresowanego, chyba ze wystêpuj¹ okolicznoci okrelone w ust. 7.
§40. 1. So³tys lub cz³onek rady so³eckiej mo¿e z³o¿yæ
rezygnacjê w trakcie kadencji z pe³nionej funkcji, z zastrze¿eniem ust. 2.
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ROZDZIA£ 6
Zasady gospodarki mieniem
§42. 1. Rada Gminy przekazuje So³ectwu sk³adniki mienia komunalnego na mocy odrêbnych uchwa³ oraz protoko³u
przekazania, sporz¹dzonego przez Wójta i So³tysa.
2. So³ectwo zarz¹dza i korzysta z przekazanego mienia
komunalnego zgodnie z postanowieniami uchwa³y, o której
mowa w ust. 1, a w szczególnoci So³ectwo samodzielnie
wykonuje czynnoci zwyk³ego zarz¹du w stosunku do przekazanego mienia. Zwyk³y zarz¹d obejmuje czynnoci okrelone
przepisami prawa cywilnego.
3. Przekazanie obowi¹zków oraz mienia komunalnego
i so³eckiego, pomiêdzy ustêpuj¹cym So³tysem a nowo wybranym, nastêpuje w terminie 3 dni od daty wyborów, w formie
protokó³u zdawczo  odbiorczego, przedk³adanego w ci¹gu
7 dni Wójtowi Gminy.
ROZDZIA£ 7
Zasady gospodarki finansowej so³ectwa
§43. 1. Gospodarka finansowa so³ectwa prowadzona jest
w ramach bud¿etu gminy, zatwierdzonego przez Radê Gminy.
§44. 1. Dochodami so³ectwa mog¹ byæ:
1) wp³ywy z wynajmowania i wydzier¿awiania sk³adników
mienia komunalnego przekazanego So³ectwu,
2) darowizny i dobrowolne wp³aty osób fizycznych i prawnych na rzecz so³ectwa,
3) rodki uzyskiwane z organizowanych przez so³ectwo przedsiêwziêæ.

2. Z³o¿enie rezygnacji przez so³tysa, radê so³ecka lub
poszczególnych jej cz³onków a tak¿e odwo³anie so³tysa, rady
so³eckiej lub poszczególnych jej cz³onków, zobowi¹zuje odpowiednio Wójta i So³tysa do zarz¹dzenia wyborów uzupe³niaj¹cych.

2. rodki finansowe pochodz¹ce z bud¿etu gminy mog¹
byæ przeznaczone tylko na cele okrelone w uchwale bud¿etowej.

3. Je¿eli do up³ywu kadencji So³tysa pozosta³o nie wiêcej
jak 6 miesiêcy, przepisu ust. 2 nie stosuje siê, a obowi¹zki
so³tysa pe³ni cz³onek Rady So³eckiej przez ni¹ wskazany.

§45. rodki finansowe So³ectwa mog¹ byæ przeznaczone
wy³¹cznie na realizacjê zadañ w³asnych gminy, w tym miêdzy
innymi, na:

4. Kadencja So³tysa i cz³onków Rady so³eckiej wybranych
w wyborach uzupe³niaj¹cych trwa do koñca kadencji, w której
wybór nast¹pi³.

1) utrzymanie mienia komunalnego przekazanego w zarz¹d
So³ectwu,

§41. 1. Zebranie wiejskie zwo³ane w sprawie odwo³ania
so³tysa, rady so³eckiej lub poszczególnych jej cz³onków, powo³uje sporód uprawnionych do g³osowania uczestników
zebrania komisjê skrutacyjn¹, powierzaj¹c jej obowi¹zki przeprowadzenia g³osowania.
2. Do powo³ywania i zasad dzia³ania tej komisji maj¹
zastosowanie odpowiednie przepisy dotycz¹ce komisji skrutacyjnej okrelone w Rozdziale 4 niniejszego statutu.

2) remont i utrzymanie dróg gminnych w granicach So³ectwa.
3) utrzymanie lokali bêd¹cych w dyspozycji So³ectwa,
4) zaspakajanie miejscowych potrzeb kulturalno  owiatowych i sportowych,
5) dzia³alnoæ organów So³ectwa,
6) utrzymanie porz¹dku i estetyki na terenie So³ectwa.
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ROZDZIA£ 8
Zakres i formy kontroli oraz nadzoru organów
Gminy nad dzia³alnoci¹ organów So³ectwa
§46. 1. So³tys zobowi¹zany jest do przed³o¿enia Wójtowi
Gminy uchwa³ Zebrania Wiejskiego w ci¹gu 7 dni od daty ich
podjêcia.
2. Uchwa³a Zebrania Wiejskiego sprzeczna z prawem jest
niewa¿na.
3. O niewa¿noci uchwa³y w ca³oci lub w czêci orzeka
Wójt Gminy.
4. Uchwa³a Zebrania Wiejskiego nieodpowiadaj¹ca wymogom celowoci, gospodarnoci, rzetelnoci lub niezgodna
z prawem mo¿e byæ uchylona przez Wójta Gminy.
5. W przypadkach okrelonych w ust. 4, Wójt Gminy
mo¿e wstrzymaæ uchwa³y Zebrania Wiejskiego i za¿¹daæ
ponownego rozpatrzenia sprawy stanowi¹cej przedmiot
uchwa³y, wskazuj¹c zaistnia³e uchybienia oraz termin za³atwienia sprawy.
6. Je¿eli uchwa³a Zebrania Wiejskiego podjêta w wyniku
ponownego rozpatrzenia sprawy nie uwzglêdnia wskazówek
Wójta Gminy, Wójt Gminy mo¿e wydaæ uchwa³ê zastêpcz¹.
O podjêciu uchwa³y zastêpczej, Wójt Gminy powiadamia
Radê Gminy na jej najbli¿szej Sesji.
§47. Nadzór nad dzia³alnoci¹ so³ectwa sprawowany jest
na podstawie kryteriów zgodnoci z prawem, celowoci,
rzetelnoci i gospodarnoci.
§48. Organami nadzoru nad dzia³alnoci¹ so³ectwa s¹:
1) Rada,
2) Wójt.
§49. 1. Organy nadzoru maj¹ prawo ¿¹dania niezbêdnych informacji, danych i wyjanieñ oraz okazania dokumentów dotycz¹cych funkcjonowania so³ectwa a tak¿e uczestniczenia w posiedzeniach jego organów.
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2. Do wykonywania czynnoci, o których mowa w ust. 1
organy nadzoru mog¹ delegowaæ swych przedstawicieli.
§50. Organy nadzoru sygnalizuj¹ so³ectwu nieprawid³owoci stwierdzone w ramach wykonywania nadzoru oraz
podejmuj¹ dzia³ania przewidziane prawem, w celu wyeliminowania stwierdzonych nieprawid³owoci.
ROZDZIA£ 9
Postanowienia koñcowe
§51. 1. Zmiany niniejszego statutu dokonuje Rada:
1) z w³asnej inicjatywy;
2) na wniosek Wójta;
3) na wniosek zebrania wiejskiego.
2. Statut i jego zmiany w przypadkach okrelonych w ust.
1 pkt 1 i 2 uchwalane s¹ po przeprowadzeniu konsultacji
z mieszkañcami so³ectwa.
§52. O utworzeniu, po³¹czeniu, podziale i znoszeniu,
a tak¿e ustaleniu granic, nazwy i siedziby w³adz So³ectwa
decyduje Rada w drodze odrêbnej uchwa³y.
§53. Protesty w sprawie trybu i formy przeprowadzenia
wyborów So³tysa i Rady So³eckiej zainteresowani mog¹
sk³adaæ do Wójta w terminie siedmiu dni od og³oszenia ich
wyników. Wójt rozstrzyga o protecie stosuj¹c odpowiednio
przepisy niniejszego Statutu.
§54. Wykonanie uchwa³y powierza siê Wójtowi Gminy
W¹growiec.
§55. Traci moc Uchwa³a Rady Gminy W¹growiec Nr
XXIV/153/96 z 28 padziernika 1996 w sprawie statutu so³ectwa.
§56. Uchwa³a wchodzi w ¿ycie po up³ywie 14 dni od dnia
og³oszenia w Dzienniku Urzêdowym Województwa Wielkopolskiego.
Przewodnicz¹cy
Rady Gminy
() Micha³ Nogalski
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3375
UCHWA£A Nr XXXIV/267/06 RADY GMINY W¥GROWIEC
z dnia 30 czerwca 2006 r.
w sprawie uchwalenia statutu So³ectwa Czekanowo
Na podstawie art. 35 ust. 1 i 3, art. 48 ust. 1 ustawy z dnia
8 marca 1990 r. o samorz¹dzie gminnym (Dz.U. z 2001 r., Nr
142 poz. 1591 z 2002 r., Nr 23 poz. 220, Nr 62 poz. 558, Nr 113
poz. 984, Nr 153 poz. 1271 i Nr 214 poz. 1806, z 2003 r., Nr 80
poz. 717 i Nr 162 poz. 1568, z 2004 r. Nr 102 poz. 1055
i Nr 116 poz. 1203, z 2005 r., Nr 172 poz. 1441, Nr 175 poz. 1457,
z 2006 r., Nr 17 poz. 128), po przeprowadzeniu konsultacji
z mieszkañcami so³ectwa, Rada Gminy W¹growiec uchwala:
STATUT SO£ECTWA CZEKANOWO

3. Siedzib¹ w³adz So³ectwa jest miejscowoæ Czekanowo.
§4. So³ectwo dzia³a zgodnie z postanowieniami obowi¹zuj¹cych przepisów, a w szczególnoci:
1) ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorz¹dzie gminnym
(Dz.U. z 2001 r. Nr 142 poz. 1591 z póniejszymi zmianami),
2) Statutu Gminy W¹growiec,
3) niniejszego Statutu So³ectwa.
ROZDZIA£ 2

ROZDZIA£ 1
Postanowienia ogólne

Zakres zadañ przekazanych so³ectwu
przez gminê oraz sposób ich realizacji

§1. So³ectwo Czekanowo jest jednostk¹ pomocnicz¹ Gminy W¹growiec.

§5. 1. Podstawowym celem istnienia i dzia³ania so³ectwa
jest:

§2. Ilekroæ w niniejszym Statucie jest mowa o:
1) Gminie  nale¿y przez to rozumieæ Gminê W¹growiec;
2) So³ectwie  nale¿y przez to rozumieæ jednostkê pomocnicz¹ okrelon¹ w §1 niniejszego Statutu;
3) Statucie  nale¿y przez to rozumieæ statut so³ectwa Czekanowo;
4) Radzie  nale¿y przez to rozumieæ Radê Gminy W¹growiec;

1) dba³oæ o zaspokajanie potrzeb mieszkañców so³ectwa
i reprezentowanie ich interesów na zewn¹trz;
2) wspó³praca z organami gminy oraz pomoc w wykonywaniu przez te organy zadañ publicznych na rzecz spo³ecznoci lokalnej;
3) zapewnienie mieszkañcom so³ectwa udzia³u w realizacji
zadañ gminy;
2. Do zadañ so³ectwa nale¿y uczestniczenie w realizacji
zadañ gminy poprzez:

5) Wójcie  nale¿y przez to rozumieæ Wójta Gminy W¹growiec;

1) inicjowanie dzia³añ organów gminy;

6) Zebraniu Wiejskim  nale¿y przez to rozumieæ organ
uchwa³odawczy So³ectwa;

2) reprezentowanie interesów spo³ecznoci so³eckiej i jej
cz³onków wobec organów gminy, organów administracji
pañstwowej i innych podmiotów ¿ycia publicznego;

7) So³tysie  nale¿y przez to rozumieæ organ wykonawczy
So³ectwa;
8) Radzie So³eckiej  nale¿y przez to rozumieæ organ wspieraj¹cy So³tysa;
9) Przewodnicz¹cym Rady So³eckiej  nale¿y przez to rozumieæ So³tysa;
10) Komisje  nale¿y rozumieæ organy kontrolne i opiniodawcze powo³ywane w So³ectwie.
§3. 1. So³ectwo obejmuje obszar o powierzchni 2,27 km2,
którego granice zaznaczone s¹ na mapie stanowi¹cej za³¹cznik do Statutu.
2. So³ectwo obejmuje miejscowoæ: Czekanowo.

3) tworzenie warunków do pe³nego udzia³u w ¿yciu publicznym so³ectwa wszystkich mieszkañców so³ectwa;
4) dzia³anie na rzecz rozwoju so³ectwa;
5) konsultowanie spraw przedstawionych przez Radê lub
Wójta, w tym spraw dotycz¹cych:
a) planów zagospodarowania przestrzennego w zakresie
dotycz¹cym so³ectwa,
b) sieci szkó³ i przedszkoli,
c) zasad gospodarowania mieniem komunalnym po³o¿onym na terenie so³ectwa,
d) zmiany nazewnictwa ulic, placów oraz nadawanie nazw
miejscowoci, podzia³u, po³¹czenia wsi, utworzenia
nowej,
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e) innych spraw, których potrzebê konsultacji Rada lub
Wójt uzna za celowe.
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porozumienia okrelaj¹ce zakres i sposób wykonywania wspólnych zadañ.
ROZDZIA£ 3

6) wspó³dzia³anie z policj¹ i s³u¿bami porz¹dkowymi w zakresie bezpieczeñstwa i porz¹dku na terenie so³ectwa;
7) wspó³praca z organizacjami i instytucjami dzia³aj¹cymi na
terenie so³ectwa, zw³aszcza kulturalnymi, sportowymi,
zak³adami opieki zdrowotnej;
8) podejmowanie dzia³añ na rzecz ochrony rodowiska naturalnego: w szczególnoci w zakresie budowy sieci wodno
 kanalizacyjnych, utrzymania porz¹dku i czystoci na
terenie so³ectwa oraz ochrony zieleni;
9) wspieranie inicjatyw spo³ecznych podejmowanych na rzecz
so³ectwa;
10) wspó³praca z radnymi z danego okrêgu wyborczego;
11) pomoc organom gminy przy organizowaniu konsultacji
spo³ecznych;
12) realizacja zadañ przejêtych od gminy i gospodarowanie
przekazanym mieniem w granicach zgodnych z celem
i zakresem przekazania;
13) wspieranie dzia³añ gminy w zakresie pomocy spo³ecznej,
w szczególnoci sygnalizowanie potrzeb spo³ecznych
w zakresie organizowania okrelonych form pomocy spo³ecznej;
14) inicjowanie samopomocy wspólnoty so³eckiej;
15) wyra¿anie opinii w celu uwzglêdnienia istotnych interesów mieszkañców so³ectwa w nastêpuj¹cych sprawach:
a) dostosowania organizacji i godzin pracy placówek
u¿ytecznoci publicznej, placówek wiadcz¹cych us³ugi komunalne, komunikacji, placówek opieki zdrowotnej i opiekuñczo - wychowawczych dla potrzeb mieszkañców so³ectwa,
b) zapobiegania oraz usuwania skutków powodzi, huraganów i innych klêsk ¿ywio³owych na terenie so³ectwa;

Organizacja i zadania organów so³ectwa
§7. 1. Organami so³ectwa s¹:
1) Zebranie Wiejskie jako organ uchwa³odawczy;
2) So³tys jako organ wykonawczy.
2.

Dzia³alnoæ so³tysa wspomaga rada so³ecka.

1) Rada so³ecka sk³ada siê z 4 do 6 osób w tym So³tysa.
2) Liczbê cz³onków rady so³eckiej ustala zebranie wiejskie
odrêbn¹ uchwa³¹.
3) Przewodnicz¹cym rady so³eckiej jest So³tys.
§8. Kadencja So³tysa i rady so³eckiej trwa 4 lata, tak jak
kadencja Rady i koñczy siê z momentem wyboru nowych
organów so³ectwa.
§9. 1. Organy so³ectwa zobowi¹zane s¹ dbaæ o przestrzeganie zasad jawnoci i dostêpu do informacji publicznej.
2. So³tys, co najmniej raz w roku, obowi¹zany jest sk³adaæ na zebraniu wiejskim sprawozdanie ze swojej dzia³alnoci
oraz z dzia³alnoci rady so³eckiej.
§10. 1. Do zakresu dzia³ania zebrania wiejskiego nale¿y
podejmowanie uchwa³ we wszystkich sprawach zastrze¿onych do wy³¹cznej kompetencji zebrania wiejskiego oraz
innych istotnych dla so³ectwa sprawach, obejmuj¹cych zadania so³ectwa okrelone w statucie.
2. Do wy³¹cznej kompetencji zebrania wiejskiego nale¿y:
1) wybór i odwo³ywanie so³tysa i rady so³eckiej;
2) dokonywanie okresowych ocen dzia³alnoci so³tysa i rady
so³eckiej;

16) wykonywanie uchwa³ Rady w zakresie odnosz¹cym siê do
so³ectwa.

3) wyra¿enie stanowiska so³ectwa w przypadku wyst¹pienia
organu gminy o wyra¿enie takiego stanowiska lub konsultacjê;

§6. 1. Zadania okrelone w statucie so³ectwo realizuje
w szczególnoci poprzez:

4) przyjmowanie, rozpatrywanie lub odrzucanie sprawozdañ
komisji powo³ywanych na zebraniu wiejskim.

1) podejmowanie uchwa³ w sprawach so³ectwa w ramach
posiadanych kompetencji,

§11. W przypadku przedstawienia przez Wójta, zebranie
wiejskie konsultuje w zakresie dotycz¹cym so³ectwa, projekty
uchwa³ Rady w sprawach:

2) zbieranie opinii spo³ecznej w sprawach dotycz¹cych problematyki wsi oraz przekazywanie jej Radzie,
3) wspó³uczestnictwo w organizowaniu i przeprowadzaniu
przez Radê konsultacji spo³ecznej w sprawach dotycz¹cych gminy i so³ectwa,
4) wystêpowanie z wnioskami do Wójta o rozpatrzenie spraw,
których za³atwienie wykracza poza mo¿liwoci so³ectwa,
5) wspó³pracê z radnymi z terenu so³ectwa i z komisjami
Rady.
2. Dla realizacji wspólnych przedsiêwziêæ so³ectwo nawi¹zuje wspó³pracê z innymi so³ectwami gminy, zawiera

1) utrzymania, konserwacji, remontu wiejskich obiektów
mieszkalnych, urz¹dzeñ komunalnych, socjalnych, kulturalnych i sportowych w ramach ustaleñ planu wydatków
z bud¿etu gminy;
2) plany rozwoju gminy w czêci dotycz¹cej so³ectwa;
3) utrzymania porz¹dku na terenie wsi;
4) gospodarki wodno  ciekowej oraz gospodarki odpadami;
5) dróg gminnych;
6) owietlenia.
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§12. 1. Do zakresu dzia³ania zebrania wiejskiego nale¿y
sprawowanie kontroli nad dzia³alnoci¹ so³tysa i rady so³eckiej. W celu sprawowania kontroli zebranie wiejskie mo¿e
powo³aæ komisjê rewizyjn¹.
2. Zebranie wiejskie podejmuj¹c uchwa³ê o powo³aniu
Komisji Rewizyjnej, okrela sk³ad osobowy komisji oraz zakres jej dzia³ania.
3. Komisja Rewizyjna uprawniona jest do ¿¹dania wyjanieñ od so³tysa i cz³onków rady so³eckiej oraz przegl¹dania
dokumentów w sprawach objêtych przeprowadzan¹ kontrol¹.
§13. 1. Zebranie wiejskie dla zapewnienia w³aciwej realizacji zadañ so³ectwa mo¿e powo³ywaæ tak¿e inne sta³e lub
dorane komisje o uprawnieniach opiniodawczo - doradczych.
2. Zebranie wiejskie podejmuj¹c uchwa³ê o powo³aniu
komisji, o których mowa w ust. 1, okrela sk³ad osobowy
komisji oraz zakres ich dzia³ania.
§14. 1. Do udzia³u w zebraniu wiejskim uprawnieni s¹
wszyscy, którzy w dniu jego zwo³ania zamieszkuj¹ na terenie
so³ectwa.
2. Zebranie jest wa¿ne, gdy mieszkañcy so³ectwa zostali
o nim prawid³owo powiadomieni.
§15. Uprawnienie do udzia³u w zebraniu wiejskim obejmuje prawa:
1) inicjatywy uchwa³odawczej;
2) udzia³u w dyskusji nad porz¹dkiem obrad;
3) zadawania pytañ i uzyskiwania odpowiedzi;
4) ¿¹dania utrwalenia w protokole w³asnych czynnoci
i zg³oszonych wniosków oraz wypowiedzi;
5) zg³aszania kandydatur i kandydowania w wybieralnych
organach so³ectwa;
6) udzia³u w g³osowaniu.
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5. Zebranie wiejskie powinno zostaæ zwo³ane najpóniej
w terminie 14 dni od daty zg³oszenia ¿¹dania lub wniosku,
o których mowa w ust. 3 pkt 2  4, chyba, ¿e w ¿¹daniu lub
wniosku zaproponowano termin póniejszy. Termin 14 dni,
o którym mowa wy¿ej dotyczy terminu odbycia zebrania.
6. Zebranie wiejskie w sprawie wyborów so³tysa i rady
so³eckiej oraz zebranie wiejskie, którego nie zwo³a so³tys na
wniosek organu gminy w terminie okrelonym w ust. 5
zwo³uje Wójt.
7. W przypadku d³u¿szej nieobecnoci so³tysa zebranie
wiejskie zwo³uje upowa¿niony przez radê so³eck¹ cz³onek tej
rady.
§17. 1. Termin i miejsce zebrania wiejskiego podaje siê
do wiadomoci publicznej poprzez rozplakatowanie na tablicy
og³oszeñ so³ectwa, kurend¹, lub w sposób zwyczajowo przyjêty, co najmniej na 7 dni przed terminem zwo³ania zebrania.
2. O terminie i miejscu zebrania powiadamia siê odrêbnie organy gminy oraz osobê reprezentuj¹c¹ mieszkañców,
którzy z³o¿yli wniosek o jego zwo³anie.
§18. 1. Obradom Zebrania Wiejskiego przewodniczy So³tys.
2. Pod nieobecnoæ So³tysa obradom Zebrania Wiejskiego przewodniczy cz³onek Rady So³eckiej upowa¿niony przez
So³tysa.
3. W przypadku, gdy So³tys nie mo¿e prowadziæ zwo³anego Zebrania Wiejskiego i nie udzieli³ upowa¿nienia ¿adnemu z cz³onków Rady So³eckiej, obradom Zebrania Wiejskiego
przewodniczy cz³onek Rady So³eckiej przez ni¹ wybrany.
4. Zebranie otwiera So³tys, przedstawia porz¹dek obrad
oraz prowadzi zebranie zgodnie z porz¹dkiem przyjêtym przez
zebranie.
5. Porz¹dek obrad ustala zebranie wiejskie na podstawie
projektu przed³o¿onego przez so³tysa. Projekt porz¹dku obrad
podlega konsultacji z rad¹ so³eck¹.

§16. 1. Zebranie wiejskie zwo³ywane jest przez so³tysa,
z zastrze¿eniem ust. 6 i 7.

6. Obrady zebrania s¹ protoko³owane. Protoko³y i uchwa³y podpisuje przewodnicz¹cy zebrania i protokolant.

2. Zebrania wiejskie odbywaj¹ siê w miarê potrzeb nie
rzadziej jednak ni¿ raz w roku.

1) z w³asnej inicjatywy;

7. Osoby uprawnione do udzia³u w zebraniu wiejskim
odnotowuj¹ swoja obecnoæ w licie obecnoci wy³o¿onej do
podpisu w miejscu, w którym odbywa siê zebranie. Lista
obecnoci jest za³¹cznikiem do protokó³u zebrania i s³u¿y do
stwierdzania prawomocnoci obrad.

2) na ¿¹danie organów gminy (Rady i Wójta), wskazuj¹ce cel
zwo³ania zebrania wiejskiego;

§19. 1. Przewodniczenie obradom Zebrania Wiejskiego
uprawnia do decydowania o:

3) na pisemny wniosek co najmniej 1/10 uprawnionych do
udzia³u w zebraniu wiejskim mieszkañców so³ectwa, wskazuj¹cy cel zwo³ania zebrania oraz osobê, któr¹ nale¿y
powiadomiæ o terminie i miejscu zwo³ania zebrania;

1) kolejnoci zabierania g³osu przez poszczególnych mówców,

3. So³tys zwo³uje zebranie wiejskie:

4) na wniosek Komisji Rewizyjnej So³ectwa (w przypadku jej
powo³ania przez zebranie wiejskie).
4. W przypadkach, o których mowa w ust. 3 pkt 2 - 4
so³tys jest zobowi¹zany do zwo³ania zebrania wiejskiego.

2) udzieleniu g³osu poza kolejnoci¹,
3) okrelania iloci czasu przeznaczonego dla ka¿dego
z mówców,
4) odebraniu g³osu,
5) zamkniêciu dyskusji nad poszczególnymi punktami porz¹dku obrad,

Dziennik Urzêdowy
Województwa Wielkopolskiego Nr 138

 14699 

Poz. 3375

6) ¿¹daniu okrelonego zachowania od uczestników Zebrania Wiejskiego.

8) w tym realizacja zarz¹dzeñ Wójta wydanych w powy¿szym
zakresie;

2. Przewodnicz¹cy Zebraniu Wiejskiemu nie mo¿e odmówiæ poddania pod g³osowanie wniosku, jeli jego przedmiot
odpowiada przyjêtemu porz¹dkowi obrad.

9) uczestniczenie w naradach so³tysów organizowanych przez
Wójta;

§20. 1. So³tys przekazuje uchwa³y podjête na zebraniu
wraz z protokó³em zebrania Wójtowi w terminie 7 dni od dnia
odbycia zebrania.
2. Wójt, w zale¿noci od treci uchwa³y, za³atwia uchwa³ê
we w³asnym zakresie lub przekazuje uchwa³ê do rozpatrzenia
Radzie.
3. W zale¿noci od treci uchwa³y o sposobie za³atwienia
uchwa³y Wójt informuje zebranie wiejskie bezporednio lub
za porednictwem so³tysa.
§21. 1. Zebranie wiejskie jest uprawnione do podejmowania uchwa³ przy obecnoci, co najmniej 1/5 uprawnionych
do g³osowania mieszkañców so³ectwa oraz gdy mieszkañcy
so³ectwa zostali poinformowani o zwo³aniu i terminie zebrania w sposób zgodny z postanowieniami niniejszego statutu.

10) uczestniczenie w spotkaniach z radnymi gminy powiêconych realizacji spraw ogólnogminnych, w przypadku wyst¹pienia przez radnych o udzia³ w takim spotkaniu;
11) informowanie ogó³u mieszkañców o wszystkich wa¿nych
dla so³ectwa sprawach;
12) udzia³ w sesjach Rady i posiedzeniach komisji Rady, na
zasadach okrelonych w Statucie Gminy;
13) organizowanie i koordynowanie przedsiêwziêæ maj¹cych
na celu poprawê warunków ¿ycia mieszkañców so³ectwa;
14) administrowanie tymi sk³adnikami mienia, które Rada
przekaza³a do dyspozycji so³ectwa;
15) opiniowanie w zakresie wskazanym przez Wójta wniosków o udzielanie ulg i zwolnieñ z podatków i op³at
stanowi¹cych dochody gminy;

2. W przypadku, gdy w ustalonym terminie nie zbierze siê
wymagana liczba uprawnionych do g³osowania mieszkañców
so³ectwa, zebranie obejmuj¹ce ten sam porz¹dek zwo³uje siê
w drugim terminie. Drugi termin wyznacza siê w tym samym
dniu, pó³ godziny póniej; w tym przypadku do wa¿noci
zebrania wymagana jest obecnoæ uprawnionych do g³osowania mieszkañców so³ectwa w liczbie, co najmniej po³owy
liczby okrelonej w ust. 1.

16) wystêpowanie z wnioskami dotycz¹cymi potrzeb so³ectwa
i jego mieszkañców;

§22. 1. Uchwa³y zebrania wiejskiego zapadaj¹ w g³osowaniu jawnym, zwyk³¹ wiêkszoci¹ g³osów, osób uprawnionych uczestnicz¹cych w nim, co oznacza, ¿e przechodzi uchwa³a
lub wniosek, które uzyska³y wiêksz¹ liczbê g³osów  za ni¿
g³osów przeciw.

19) wspó³praca z gminnymi jednostkami organizacyjnymi w
zakresie zaspakajania okrelonych potrzeb mieszkañców;

2. Zebranie wiejskie mo¿e postanowiæ o przeprowadzeniu tajnego g³osowania w konkretnej sprawie, na wniosek, co
najmniej 1/4 uprawnionych do g³osowania, obecnych na
zebraniu.
§23. 1. Do zadañ so³tysa nale¿y zarz¹dzanie bie¿¹cymi
sprawami so³ectwa, realizacja uchwa³ zebrania wiejskiego
oraz wykonywanie czynnoci okrelonych niniejszym statutem.
2. Do zadañ so³tysa nale¿y w szczególnoci:
1) reprezentowanie so³ectwa na zewn¹trz;
2) zwo³ywanie zebrañ wiejskich i przewodniczenie ich obradom;
3) zwo³ywanie posiedzeñ rady so³eckiej i przewodniczenie jej
obradom;
4) wykonywanie uchwa³ organów gminy w zakresie dotycz¹cym so³ectwa;
5) kierowanie wykonywaniem uchwa³ rady so³eckiej;
6) utrzymywanie sta³ego kontaktu z organami gminy;
7) kierowanie akcj¹ pomocy w so³ectwie w razie wypadków
losowych i klêsk ¿ywio³owych,

17) sporz¹dzanie rozliczeñ m.in. z dzia³alnoci finansowej i
gospodarczej so³ectwa;
18) stosowanie w ramach so³ectwa postanowieñ instrukcji
kancelaryjnej oraz zasad obiegu dokumentów ksiêgowych
i finansowych w zakresie wskazanym przez Wójta;

20) natychmiastowe informowanie wójta o wyst¹pieniu po¿aru, klêski padniêcia stada, katastrofy budowlanej oraz
innych zdarzeñ losowych, celem skoordynowania dzia³añ
czy udzielenia pomocy.
21) wykonywanie innych zadañ wynikaj¹cych z obowi¹zuj¹cych przepisów.
3. Przy wykonywaniu zadañ okrelonych w ust. 2 pkt 1417 so³tys zasiêga opinii rady so³eckiej.
4. Na zebraniach wiejskich so³tys przedk³ada informacje
ze swojej dzia³alnoci.
5. Pe³nienie funkcji so³tysa ma charakter spo³eczny.
6. So³tys korzysta z ochrony prawnej przys³uguj¹cej funkcjonariuszom publicznym.
§24. So³tys  jako przewodnicz¹cy rady so³eckiej:
1) kieruje prac¹ rady so³eckiej;
2) zapewnia sporz¹dzenie protokó³ów z posiedzeñ rady so³eckiej;
3) sk³ada informacje o dzia³alnoci rady so³eckiej na zebraniach wiejskich.
§25. Do zadañ rady so³eckiej nale¿y pe³nienie funkcji
pomocniczo-doradczej so³tysa oraz wspomaganie jego dzia³añ, w tym:
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1) przygotowanie zebrañ wiejskich oraz opracowywanie
i przedk³adanie zebraniu wiejskiemu projektów uchwa³,
w sprawach bêd¹cych przedmiotem zebrania;
2) zbieranie wniosków i innych wyst¹pieñ mieszkañców
w sprawach so³ectwa;
3) sporz¹dzanie projektów wyst¹pieñ w sprawach wykraczaj¹cych poza mo¿liwoci ich realizacji w ramach so³ectwa;
4) inicjowanie dzia³añ na rzecz rozwoju so³ectwa;
5) opiniowanie zakupu sprzêtu i wyposa¿enia mienia gminnego;
6) inicjowanie i pomoc w organizacji imprez wiejskich
w dziedzinie kultury, sportu, rekreacji i wypoczynku;
7) konsultacja spraw przedstawionych przez so³tysa zgodnie
z postanowieniami niniejszego statutu.
§26. 1. Posiedzenia rady so³eckiej odbywaj¹ siê w miarê
potrzeb, nie rzadziej ni¿ dwa razy w roku.
2. Posiedzenia rady so³eckiej zwo³uje so³tys, który przewodniczy tym posiedzeniom.
§27. 1. Urz¹d Gminy zapewnia pomoc w obs³udze techniczno biurowej organów so³ectwa.
2. W celu udzielenia so³tysowi sta³ej pomocy w przygotowywaniu materia³ów w organizowaniu zebrañ, Wójt mo¿e
wyznaczyæ pracownika Urzêdu do kontaktów z so³ectwem.
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3. W przypadku, gdy w ustalonym terminie nie zbierze siê
wymagana liczba uprawnionych do g³osowania mieszkañców
so³ectwa, zebranie obejmuj¹ce ten sam porz¹dek zwo³uje siê
w drugim terminie. Drugi termin wyznacza siê w tym samym
dniu pó³ godziny póniej; w tym przypadku do wa¿noci
zebrania wymagana jest obecnoæ uprawnionych do g³osowania mieszkañców so³ectwa w liczbie, co najmniej po³owy
liczby okrelonej w ust. 1.
4. O ile w wyznaczonym w ust. 2 terminie nie bêdzie
wymaganego okrelonego quorum, wybory w nastêpnym
terminie mog¹ zostaæ przeprowadzone najwczeniej po up³ywie 7 dni od pierwszego, wy¿ej wskazanego terminu, a do ich
wa¿noci wymagana jest obecnoæ uprawnionych do g³osowania mieszkañców so³ectwa, w liczbie, co najmniej po³owy
liczby okrelonej w ust. 1.
5. W przypadku braku quorum, w terminie, okrelonym
w ust. 3 wybory przeprowadza siê w nowym terminie, niezale¿nie od iloci uprawnionych do g³osowania obecnych na
zebraniu wiejskim. Nowy termin ustala siê w tym samym
dniu, co termin ustalony w ust. 3, pó³ godziny póniej.
§31. 1. W celu przeprowadzania wyboru so³tysa i cz³onków rady so³eckiej, zebranie wiejskie powo³uje sporód uprawnionych uczestników zebrania minimum 3 - osobow¹ komisjê
skrutacyjn¹.
2. Komisja skrutacyjna wybiera ze swojego grona przewodnicz¹cego, który kieruje pracami komisji.
3. Do zadañ komisji skrutacyjnej nale¿y:

ROZDZIA£ 4
Zasady i tryb wyboru organów so³ectwa
§28. 1. Zebranie wiejskie wybiera so³tysa i radê so³eck¹
na okres kadencji odpowiadaj¹cy kadencji Rady.
2. Zebranie wiejskie w sprawie wyboru so³tysa i rady
so³eckiej winno odbyæ siê w terminie 6ciu miesiêcy od
up³ywu kadencji rady gminy.
§29. 1. Wybory so³tysa, rady so³eckiej przeprowadzane
s¹ w terminie i miejscu okrelonym zarz¹dzeniem Wójta,
które podlega podaniu do wiadomoci mieszkañców so³ectwa, co najmniej na 7 dni przed terminem zebrania, w sposób
okrelony w niniejszym statucie.

1) rejestrowanie kandydatów na so³tysa i cz³onków rady
so³eckiej;
2) obliczanie g³osów oddawanych na poszczególne kandydatury;
3) sporz¹dzenie protoko³u, ustalenie i podanie do wiadomoci zebrania wiejskiego wyniku g³osowania i wyborów.
4. Protokó³ g³osowania podpisuj¹ wszyscy cz³onkowie
komisji oraz przewodnicz¹cy zebrania.
5. Cz³onkowie komisji nie mog¹ kandydowaæ na stanowisko so³tysa ani do rady so³eckiej.
§32. 1. W pierwszej kolejnoci przeprowadza siê zg³aszanie kandydatów oraz g³osowanie w celu wyboru so³tysa.

2. Zarz¹dzenie, o którym mowa w ust. 1 okrela ponadto
porz¹dek obrad zebrania wiejskiego, obejmuj¹cy w szczególnoci wybór so³tysa i rady so³eckiej.

2. W drugiej kolejnoci przeprowadza siê zg³aszanie kandydatów oraz g³osowanie w celu wyboru cz³onków rady
so³eckiej.

3. Obradom zebrania wyborczego przewodniczy osoba
wskazana przez Wójta.

§33. 1. Kandydatury na stanowisko so³tysa oraz do rady
so³eckiej mog¹ zg³aszaæ osobicie uprawnieni mieszkañcy,
uczestnicz¹cy w zebraniu wiejskim. Zg³oszenie kandydata
odbywa siê ustnie w trakcie zebrania wiejskiego.

4. Obs³ugê kancelaryjn¹ zebrania zapewnia Wójt za porednictwem Urzêdu Gminy.
§30. 1. Dla dokonania wa¿nego wyboru so³tysa i rady
so³eckiej wymagana jest osobista obecnoæ, co najmniej 1/5
mieszkañców so³ectwa uprawnionych do g³osowania.
2. Kr¹g osób uprawnionych do g³osowania ustala siê na
podstawie sta³ego rejestru wyborców Gminy W¹growiec.

2. Uprawnieni do kandydowania s¹ wy³¹cznie stali mieszkañcy, uczestnicz¹cy w zebraniu wiejskim.
3. Wybory odbywaj¹ siê przy nieograniczonej liczbie zg³oszonych kandydatów, z zachowaniem zasad okrelonych
w ust. 1 i ust. 2.
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4. Warunkiem przyjêcia ka¿dej kandydatury jest ustna
zgoda kandydata wyra¿ona w trakcie obrad.
5. So³tys i rada so³ecka wybierani s¹ w g³osowaniu
tajnym, bezporednim, sporód nieograniczonej liczby kandydatów, przez uprawnionych mieszkañców zebrania.
§34. 1. Po zarejestrowaniu przez komisjê skrutacyjn¹
wszystkich nazwisk kandydatów zg³oszonych przez uprawnionych uczestników zebrania wiejskiego, komisja zamyka listê
kandydatur na stanowisko so³tysa oraz do rady so³eckiej.
Wniosek o zamkniêcie listy kandydatów przewodnicz¹cy zebrania poddaje pod g³osowanie zebrania wiejskiego.
2. Po zamkniêciu listy kandydatów przewodnicz¹cy zebrania podaje pod g³osowanie wszystkie zarejestrowane kandydatury umieszczone na licie w kolejnoci alfabetycznej.

Poz. 3375

4) odwo³ania przed up³ywem kadencji.
2. W przypadkach okrelonych w ust. 1 pkt 1 i 2 wyganiêcie mandatu stwierdza niezw³ocznie zebranie wiejskie.
§37. 1. Odwo³anie So³tysa i rady so³eckiej lub jej poszczególnych cz³onków przed up³ywem kadencji, stanowi
wy³¹czn¹ kompetencjê zebrania wiejskiego i mo¿e nast¹piæ w
przypadkach okrelonych w niniejszym statucie, na podstawie uchwa³y zebrania wiejskiego, podjêtej zwyk³¹ wiêkszoci¹
g³osów, w g³osowaniu tajnym.
2. Dla dokonania odwo³ania organów so³ectwa, o których
mowa w §37 ust. 1, na zebraniu wiejskim wymagana jest
obecnoæ, co najmniej 1/5 uprawnionych do g³osowania,
mieszkañców So³ectwa.

3. Wybór so³tysa odbywa siê zwyk³¹ wiêkszoci¹ g³osów,
co oznacza, ¿e przechodzi ta kandydatura, która uzyska³a, co
najmniej jeden g³os wiêcej od sumy pozosta³ych wa¿nie
oddanych g³osów.

3. O ile w wyznaczonym terminie nie bêdzie wymaganego, okrelonego w ust. 2 quorum, wybory w drugim terminie
mog¹ zostaæ przeprowadzone najwczeniej po up³ywie 1
miesi¹ca, od pierwszego wskazanego terminu, z zastrze¿eniem ust. 2.

4. Uprawnieni uczestnicy Zebrania g³osuj¹ kartami do
g³osowania, opatrzonymi pieczêci¹ Urzêdu Gminy.

4. Uchwa³y zebrania wiejskiego w sprawach okrelonych
w ust. 1 podaje siê do wiadomoci mieszkañców so³ectwa.

5. Na karcie do g³osowania uprawnieni mieszkañcy pozostawiaj¹ nieskrelone nazwisko wybranego przez siebie
kandydata.

§38. 1. So³tys i cz³onkowie rady so³eckiej s¹ bezporednio odpowiedzialni przed zebraniem wiejskim i mog¹ byæ
przez zebranie odwo³ani przed up³ywem kadencji.

6. Niewa¿ne s¹ g³osy na kartach: bez pieczêci Urzêdu
Gminy, ca³kowicie przedartych i kartach, na których pozostawiono wiêcej kandydatów ni¿ miejsc mandatowych.

2. Zebranie wiejskie mo¿e odwo³aæ so³tysa, radê so³ecka
lub poszczególnych jej cz³onków, je¿eli nie wykonuj¹ swoich
obowi¹zków, w tym naruszaj¹ postanowienia statutu.

§35. 1. Na stanowisko so³tysa zostaje wybrany kandydat, który uzyska³ najwiêksz¹ zwyk³¹ wiêkszoæ g³osów uprawnionych do g³osowania uczestników zebrania.

3. Zebranie wiejskie odwo³uje so³tysa lub cz³onka rady
so³eckiej, je¿eli dopuci³ siê przestêpstwa, stwierdzonego
prawomocnym wyrokiem s¹du.

2. Na cz³onków rady so³eckiej zostaj¹ wybrani kandydaci,
którzy uzyskali najwiêksz¹ iloæ g³osów.

§39. 1. Zebrania wiejskie w celu ewentualnego odwo³ania so³tysa b¹d rady so³eckiej (ca³ego sk³adu) zwo³uje Wójt,
ustalaj¹c zarz¹dzeniem miejsce i termin (dzieñ, godzinê)
zebrania. W zarz¹dzeniu podaje siê sk³adaj¹cego wniosek o
odwo³anie.

3. W przypadku równej liczby g³osów, g³osowanie zostaje powtórzone, z tym, ¿e w wyborach bior¹ udzia³ kandydaci,
którzy uzyskali równ¹ najwiêksz¹ liczbê g³osów.
4. Przepisy §35 ust. 2 stosuje siê przy wyborach komisji,
o których mowa w niniejszym statucie.
5. Przejêcie obowi¹zków przez nowo wybranego so³tysa
nastêpuje w ci¹gu trzech dni od daty wyboru, a przekazanie
pieczêci protokolarnie w dniu wyboru.
ROZDZIA£ 5
Zasady i tryb odwo³ywania so³tysa i rady so³eckiej
§36. 1. Wyganiêcie mandatu so³tysa lub cz³onka rady
so³eckiej nastêpuje na skutek:
1) z³o¿enia na rêce wójta pisemnej rezygnacji z pe³nionej
funkcji;
2) pozbawienia praw publicznych i wyborczych oraz ubezw³asnowolnienia na podstawie prawomocnego wyroku
s¹du;
3) mierci;

2. Zebranie wiejskie w celu ewentualnego odwo³ania
poszczególnych cz³onków rady so³eckiej (z wyj¹tkiem so³tysa
 przewodnicz¹cego rady so³eckiej) zwo³uje so³tys, podaj¹c w
og³oszeniu o zwo³aniu zebrania sk³adaj¹cego wniosek o odwo³anie cz³onka (cz³onków) rady so³eckiej.
3. Pisemne wnioski o odwo³anie so³tysa lub rady so³eckiej kierowane s¹ do Wójta, natomiast wnioski o odwo³anie
poszczególnych cz³onków rady so³eckiej kierowane s¹ do
so³tysa, z zastrze¿eniem ust. 4 pkt 4.
4. O odwo³anie so³tysa, rady so³eckiej oraz poszczególnych jej cz³onków mo¿e wyst¹piæ z zastrze¿eniem ust. 5 i 6:
1) Wójt;
2) grupa mieszkañców gminy uprawniona do g³osowania, w
liczbie odpowiadaj¹cej  1/5 uprawnionych do g³osowania
mieszkañców so³ectwa, a w przypadku, gdy wniosek o
odwo³anie dotyczy rady so³eckiej lub poszczególnych jej
cz³onków  1/10 uprawnionych.
3) Wniosek o odwo³anie So³tysa winien prócz podpisów byæ
opatrzony czytelnym imieniem i nazwiskiem, numerem
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PESEL i adresem zamieszkania z podaniem numeru nieruchomoci.
4) Wniosek o odwo³anie, który nie zostanie przyjêty na
zebraniu wiejskim, mo¿e byæ z³o¿ony powtórnie po up³ywie 6 miesiêcy od dnia z³o¿enia pierwszego wniosku.
5. Wniosek o odwo³anie powinien zawieraæ uzasadnienie, wnioskom bez uzasadnienia nie nadaje siê biegu.
6. Bieg nadaje siê wy³¹cznie wnioskom o odwo³anie
so³tysa, rady so³eckiej, komisji rewizyjnej lub jej cz³onków
zawieraj¹cym:
1) zarzuty nie wywi¹zywania siê przez so³tysa lub cz³onków
rady so³eckiej z obowi¹zków statutowych;
2) zarzuty nie respektowania (nie wykonywania) przez so³tysa lub cz³onków rady so³eckiej uchwa³ zebrania wiejskiego;
3) wskazuj¹cym na dopuszczenie siê czynów dyskwalifikuj¹cych w opinii spo³ecznej w tym utratê zaufania spo³ecznego.
7. Odwo³anie nie mo¿e nast¹piæ zaocznie, chyba, ¿e
osoba zainteresowana skutecznie zawiadomiona, nie wziê³a
udzia³u w zebraniu wiejskim bez usprawiedliwionych przyczyn lub wyrazi³a zgodê na pimie, na zaoczne g³osowanie
nad jej odwo³aniem.
8. Odwo³anie mo¿e nast¹piæ po wys³uchaniu przez zebranie wiejskie wszystkich wyjanieñ oraz racji zainteresowanego, chyba ze wystêpuj¹ okolicznoci okrelone w ust. 7.
§40. 1. So³tys lub cz³onek rady so³eckiej mo¿e z³o¿yæ
rezygnacjê w trakcie kadencji z pe³nionej funkcji, z zastrze¿eniem ust. 2.
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ROZDZIA£ 6
Zasady gospodarki mieniem
§42. 1. Rada Gminy przekazuje So³ectwu sk³adniki mienia komunalnego na mocy odrêbnych uchwa³ oraz protoko³u
przekazania, sporz¹dzonego przez Wójta i So³tysa.
2. So³ectwo zarz¹dza i korzysta z przekazanego mienia
komunalnego zgodnie z postanowieniami uchwa³y, o której
mowa w ust. 1, a w szczególnoci So³ectwo samodzielnie
wykonuje czynnoci zwyk³ego zarz¹du w stosunku do przekazanego mienia. Zwyk³y zarz¹d obejmuje czynnoci okrelone
przepisami prawa cywilnego.
3. Przekazanie obowi¹zków oraz mienia komunalnego
i so³eckiego, pomiêdzy ustêpuj¹cym So³tysem a nowo wybranym, nastêpuje w terminie 3 dni od daty wyborów, w formie
protokó³u zdawczo  odbiorczego, przedk³adanego w ci¹gu
7 dni Wójtowi Gminy.
ROZDZIA£ 7
Zasady gospodarki finansowej so³ectwa
§43. 1. Gospodarka finansowa so³ectwa prowadzona jest
w ramach bud¿etu gminy, zatwierdzonego przez Radê Gminy.
§44. 1. Dochodami so³ectwa mog¹ byæ:
1) wp³ywy z wynajmowania i wydzier¿awiania sk³adników
mienia komunalnego przekazanego So³ectwu,
2) darowizny i dobrowolne wp³aty osób fizycznych i prawnych na rzecz so³ectwa,
3) rodki uzyskiwane z organizowanych przez so³ectwo przedsiêwziêæ.

2. Z³o¿enie rezygnacji przez so³tysa, radê so³ecka lub
poszczególnych jej cz³onków a tak¿e odwo³anie so³tysa, rady
so³eckiej lub poszczególnych jej cz³onków, zobowi¹zuje odpowiednio Wójta i So³tysa do zarz¹dzenia wyborów uzupe³niaj¹cych.

2. rodki finansowe pochodz¹ce z bud¿etu gminy mog¹
byæ przeznaczone tylko na cele okrelone w uchwale bud¿etowej.

3. Je¿eli do up³ywu kadencji So³tysa pozosta³o nie wiêcej
jak 6 miesiêcy, przepisu ust. 2 nie stosuje siê, a obowi¹zki
so³tysa pe³ni cz³onek Rady So³eckiej przez ni¹ wskazany.

§45. rodki finansowe So³ectwa mog¹ byæ przeznaczone
wy³¹cznie na realizacjê zadañ w³asnych gminy, w tym miêdzy
innymi, na:

4. Kadencja So³tysa i cz³onków Rady so³eckiej wybranych
w wyborach uzupe³niaj¹cych trwa do koñca kadencji, w której
wybór nast¹pi³.

1) utrzymanie mienia komunalnego przekazanego w zarz¹d
So³ectwu,

§41. 1. Zebranie wiejskie zwo³ane w sprawie odwo³ania
so³tysa, rady so³eckiej lub poszczególnych jej cz³onków, powo³uje sporód uprawnionych do g³osowania uczestników
zebrania komisjê skrutacyjn¹, powierzaj¹c jej obowi¹zki przeprowadzenia g³osowania.
2. Do powo³ywania i zasad dzia³ania tej komisji maj¹
zastosowanie odpowiednie przepisy dotycz¹ce komisji skrutacyjnej okrelone w Rozdziale 4 niniejszego statutu.

2) remont i utrzymanie dróg gminnych w granicach So³ectwa.
3) utrzymanie lokali bêd¹cych w dyspozycji So³ectwa,
4) zaspakajanie miejscowych potrzeb kulturalno  owiatowych i sportowych,
5) dzia³alnoæ organów So³ectwa,
6) utrzymanie porz¹dku i estetyki na terenie So³ectwa.
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ROZDZIA£ 8
Zakres i formy kontroli oraz nadzoru organów
Gminy nad dzia³alnoci¹ organów So³ectwa
§46. 1. So³tys zobowi¹zany jest do przed³o¿enia Wójtowi
Gminy uchwa³ Zebrania Wiejskiego w ci¹gu 7 dni od daty ich
podjêcia.
2. Uchwa³a Zebrania Wiejskiego sprzeczna z prawem jest
niewa¿na.
3. O niewa¿noci uchwa³y w ca³oci lub w czêci orzeka
Wójt Gminy.
4. Uchwa³a Zebrania Wiejskiego nieodpowiadaj¹ca wymogom celowoci, gospodarnoci, rzetelnoci lub niezgodna
z prawem mo¿e byæ uchylona przez Wójta Gminy.
5. W przypadkach okrelonych w ust. 4, Wójt Gminy
mo¿e wstrzymaæ uchwa³y Zebrania Wiejskiego i za¿¹daæ
ponownego rozpatrzenia sprawy stanowi¹cej przedmiot
uchwa³y, wskazuj¹c zaistnia³e uchybienia oraz termin za³atwienia sprawy.
6. Je¿eli uchwa³a Zebrania Wiejskiego podjêta w wyniku
ponownego rozpatrzenia sprawy nie uwzglêdnia wskazówek
Wójta Gminy, Wójt Gminy mo¿e wydaæ uchwa³ê zastêpcz¹.
O podjêciu uchwa³y zastêpczej, Wójt Gminy powiadamia
Radê Gminy na jej najbli¿szej Sesji.
§47. Nadzór nad dzia³alnoci¹ so³ectwa sprawowany jest
na podstawie kryteriów zgodnoci z prawem, celowoci,
rzetelnoci i gospodarnoci.
§48. Organami nadzoru nad dzia³alnoci¹ so³ectwa s¹:
1) Rada,
2) Wójt.
§49. 1. Organy nadzoru maj¹ prawo ¿¹dania niezbêdnych informacji, danych i wyjanieñ oraz okazania dokumentów dotycz¹cych funkcjonowania so³ectwa a tak¿e uczestniczenia w posiedzeniach jego organów.
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2. Do wykonywania czynnoci, o których mowa w ust. 1
organy nadzoru mog¹ delegowaæ swych przedstawicieli.
§50. Organy nadzoru sygnalizuj¹ so³ectwu nieprawid³owoci stwierdzone w ramach wykonywania nadzoru oraz
podejmuj¹ dzia³ania przewidziane prawem, w celu wyeliminowania stwierdzonych nieprawid³owoci.
ROZDZIA£ 9
Postanowienia koñcowe
§51. 1. Zmiany niniejszego statutu dokonuje Rada:
1) z w³asnej inicjatywy;
2) na wniosek Wójta;
3) na wniosek zebrania wiejskiego.
2. Statut i jego zmiany w przypadkach okrelonych w ust.
1 pkt 1 i 2 uchwalane s¹ po przeprowadzeniu konsultacji
z mieszkañcami so³ectwa.
§52. O utworzeniu, po³¹czeniu, podziale i znoszeniu,
a tak¿e ustaleniu granic, nazwy i siedziby w³adz So³ectwa
decyduje Rada w drodze odrêbnej uchwa³y.
§53. Protesty w sprawie trybu i formy przeprowadzenia
wyborów So³tysa i Rady So³eckiej zainteresowani mog¹
sk³adaæ do Wójta w terminie siedmiu dni od og³oszenia ich
wyników. Wójt rozstrzyga o protecie stosuj¹c odpowiednio
przepisy niniejszego Statutu.
§54. Wykonanie uchwa³y powierza siê Wójtowi Gminy
W¹growiec.
§55. Traci moc Uchwa³a Rady Gminy W¹growiec Nr
XXIV/154/96 z 28 padziernika 1996 w sprawie statutu so³ectwa.
§56. Uchwa³a wchodzi w ¿ycie po up³ywie 14 dni od dnia
og³oszenia w Dzienniku Urzêdowym Województwa Wielkopolskiego.
Przewodnicz¹cy
Rady Gminy
() Micha³ Nogalski
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3376
UCHWA£A Nr XXXIV/263/06 RADY GMINY W¥GROWIEC
z dnia 30 czerwca 2006 r.
w sprawie uchwalenia statutu So³ectwa D³uga Wie
Na podstawie art. 35 ust. 1 i 3, art. 48 ust. 1 ustawy z dnia
8 marca 1990 r. o samorz¹dzie gminnym (Dz.U. z 2001 r., Nr
142 poz. 1591 z 2002 r., Nr 23 poz. 220, Nr 62 poz. 558, Nr 113
poz. 984, Nr 153 poz. 1271 i Nr 214 poz. 1806, z 2003 r., Nr
80 poz. 717 i Nr 162 poz. 1568, z 2004 r. Nr 102 poz. 1055 i
Nr 116 poz. 1203, z 2005 r., Nr 172 poz. 1441, Nr 175 poz. 1457,
z 2006 r., Nr 17 poz. 128), po przeprowadzeniu konsultacji z
mieszkañcami so³ectwa, Rada Gminy W¹growiec uchwala:
STATUT SO£ECTWA D£UGA WIE

ROZDZIA£ 1

§4. So³ectwo dzia³a zgodnie z postanowieniami obowi¹zuj¹cych przepisów, a w szczególnoci:
1) ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorz¹dzie gminnym
(Dz.U. z 2001 r. Nr 142 poz. 1591 z póniejszymi zmianami),
2) Statutu Gminy W¹growiec,
3) niniejszego Statutu So³ectwa.
ROZDZIA£ 2
Zakres zadañ przekazanych so³ectwu
przez gminê oraz sposób ich realizacji

Postanowienia ogólne

§5. 1. Podstawowym celem istnienia i dzia³ania so³ectwa
jest:

§1. So³ectwo D³uga Wie jest jednostk¹ pomocnicz¹ Gminy W¹growiec.

1) dba³oæ o zaspokajanie potrzeb mieszkañców so³ectwa
i reprezentowanie ich interesów na zewn¹trz;

§2. Ilekroæ w niniejszym Statucie jest mowa o:
1) Gminie  nale¿y przez to rozumieæ Gminê W¹growiec;
2) So³ectwie  nale¿y przez to rozumieæ jednostkê pomocnicz¹ okrelon¹ w §1 niniejszego Statutu;
3) Statucie  nale¿y przez to rozumieæ statut so³ectwa D³uga
Wie;

2) wspó³praca z organami gminy oraz pomoc w wykonywaniu przez te organy zadañ publicznych na rzecz spo³ecznoci lokalnej;
3) zapewnienie mieszkañcom so³ectwa udzia³u w realizacji
zadañ gminy;
2. Do zadañ so³ectwa nale¿y uczestniczenie w realizacji
zadañ gminy poprzez:

4) Radzie  nale¿y przez to rozumieæ Radê Gminy W¹growiec;

1) inicjowanie dzia³añ organów gminy;

5) Wójcie  nale¿y przez to rozumieæ Wójta Gminy W¹growiec;

2) reprezentowanie interesów spo³ecznoci so³eckiej i jej
cz³onków wobec organów gminy, organów administracji
pañstwowej i innych podmiotów ¿ycia publicznego;

6) Zebraniu Wiejskim  nale¿y przez to rozumieæ organ
uchwa³odawczy So³ectwa;
7) So³tysie  nale¿y przez to rozumieæ organ wykonawczy
So³ectwa;
8) Radzie So³eckiej  nale¿y przez to rozumieæ organ wspieraj¹cy So³tysa;
9) Przewodnicz¹cym Rady So³eckiej  nale¿y przez to rozumieæ So³tysa;
10) Komisje  nale¿y rozumieæ organy kontrolne i opiniodawcze powo³ywane w So³ectwie.
§3. 1. So³ectwo obejmuje obszar o powierzchni 4,47 km2,
którego granice zaznaczone s¹ na mapie stanowi¹cej za³¹cznik do Statutu.
2. So³ectwo obejmuje miejscowoci: D³uga Wie, eñsko.
3. Siedzib¹ w³adz So³ectwa jest miejscowoæ D³uga Wie.

3) tworzenie warunków do pe³nego udzia³u w ¿yciu publicznym so³ectwa wszystkich mieszkañców so³ectwa;
4) dzia³anie na rzecz rozwoju so³ectwa;
5) konsultowanie spraw przedstawionych przez Radê lub
Wójta, w tym spraw dotycz¹cych:
a) planów zagospodarowania przestrzennego w zakresie
dotycz¹cym so³ectwa,
b) sieci szkó³ i przedszkoli,
c) zasad gospodarowania mieniem komunalnym po³o¿onym na terenie so³ectwa,
d) zmiany nazewnictwa ulic, placów oraz nadawanie nazw
miejscowoci, podzia³u, po³¹czenia wsi, utworzenia
nowej,
e) innych spraw, których potrzebê konsultacji Rada lub
Wójt uzna za celowe.
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ROZDZIA£ 3

6) wspó³dzia³anie z policj¹ i s³u¿bami porz¹dkowymi w zakresie bezpieczeñstwa i porz¹dku na terenie so³ectwa;
7) wspó³praca z organizacjami i instytucjami dzia³aj¹cymi na
terenie so³ectwa, zw³aszcza kulturalnymi, sportowymi,
zak³adami opieki zdrowotnej;
8) podejmowanie dzia³añ na rzecz ochrony rodowiska naturalnego: w szczególnoci w zakresie budowy sieci wodno
 kanalizacyjnych, utrzymania porz¹dku i czystoci na
terenie so³ectwa oraz ochrony zieleni;
9) wspieranie inicjatyw spo³ecznych podejmowanych na rzecz
so³ectwa;
10) wspó³praca z radnymi z danego okrêgu wyborczego;
11) pomoc organom gminy przy organizowaniu konsultacji
spo³ecznych;
12) realizacja zadañ przejêtych od gminy i gospodarowanie
przekazanym mieniem w granicach zgodnych z celem
i zakresem przekazania;
13) wspieranie dzia³añ gminy w zakresie pomocy spo³ecznej,
w szczególnoci sygnalizowanie potrzeb spo³ecznych
w zakresie organizowania okrelonych form pomocy spo³ecznej;
14) inicjowanie samopomocy wspólnoty so³eckiej;
15) wyra¿anie opinii w celu uwzglêdnienia istotnych interesów mieszkañców so³ectwa w nastêpuj¹cych sprawach:
a) dostosowania organizacji i godzin pracy placówek
u¿ytecznoci publicznej, placówek wiadcz¹cych us³ugi komunalne, komunikacji, placówek opieki zdrowotnej i opiekuñczo - wychowawczych dla potrzeb mieszkañców so³ectwa,
b) zapobiegania oraz usuwania skutków powodzi, huraganów i innych klêsk ¿ywio³owych na terenie so³ectwa;

Organizacja i zadania organów so³ectwa
§7. 1. Organami so³ectwa s¹:
1) Zebranie Wiejskie jako organ uchwa³odawczy;
2) So³tys jako organ wykonawczy.
2.

Dzia³alnoæ so³tysa wspomaga rada so³ecka.

1) Rada so³ecka sk³ada siê z 4 do 6 osób w tym So³tysa.
2) Liczbê cz³onków rady so³eckiej ustala zebranie wiejskie
odrêbn¹ uchwa³¹.
3) Przewodnicz¹cym rady so³eckiej jest So³tys.
§8. Kadencja So³tysa i rady so³eckiej trwa 4 lata, tak jak
kadencja Rady i koñczy siê z momentem wyboru nowych
organów so³ectwa.
§9. 1. Organy so³ectwa zobowi¹zane s¹ dbaæ o przestrzeganie zasad jawnoci i dostêpu do informacji publicznej.
2. So³tys, co najmniej raz w roku, obowi¹zany jest sk³adaæ na zebraniu wiejskim sprawozdanie ze swojej dzia³alnoci
oraz z dzia³alnoci rady so³eckiej.
§10. 1. Do zakresu dzia³ania zebrania wiejskiego nale¿y
podejmowanie uchwa³ we wszystkich sprawach zastrze¿onych do wy³¹cznej kompetencji zebrania wiejskiego oraz
innych istotnych dla so³ectwa sprawach, obejmuj¹cych zadania so³ectwa okrelone w statucie.
2. Do wy³¹cznej kompetencji zebrania wiejskiego nale¿y:
1) wybór i odwo³ywanie so³tysa i rady so³eckiej;
2) dokonywanie okresowych ocen dzia³alnoci so³tysa i rady
so³eckiej;

16) wykonywanie uchwa³ Rady w zakresie odnosz¹cym siê do
so³ectwa.

3) wyra¿enie stanowiska so³ectwa w przypadku wyst¹pienia
organu gminy o wyra¿enie takiego stanowiska lub konsultacjê;

§6. 1. Zadania okrelone w statucie so³ectwo realizuje
w szczególnoci poprzez:

4) przyjmowanie, rozpatrywanie lub odrzucanie sprawozdañ
komisji powo³ywanych na zebraniu wiejskim.

1) podejmowanie uchwa³ w sprawach so³ectwa w ramach
posiadanych kompetencji,

§11. W przypadku przedstawienia przez Wójta, zebranie
wiejskie konsultuje w zakresie dotycz¹cym so³ectwa, projekty
uchwa³ Rady w sprawach:

2) zbieranie opinii spo³ecznej w sprawach dotycz¹cych problematyki wsi oraz przekazywanie jej Radzie,
3) wspó³uczestnictwo w organizowaniu i przeprowadzaniu
przez Radê konsultacji spo³ecznej w sprawach dotycz¹cych gminy i so³ectwa,
4) wystêpowanie z wnioskami do Wójta o rozpatrzenie spraw,
których za³atwienie wykracza poza mo¿liwoci so³ectwa,
5) wspó³pracê z radnymi z terenu so³ectwa i z komisjami
Rady.
2. Dla realizacji wspólnych przedsiêwziêæ so³ectwo nawi¹zuje wspó³pracê z innymi so³ectwami gminy, zawiera
porozumienia okrelaj¹ce zakres i sposób wykonywania wspólnych zadañ.

1) utrzymania, konserwacji, remontu wiejskich obiektów
mieszkalnych, urz¹dzeñ komunalnych, socjalnych, kulturalnych i sportowych w ramach ustaleñ planu wydatków
z bud¿etu gminy;
2) plany rozwoju gminy w czêci dotycz¹cej so³ectwa;
3) utrzymania porz¹dku na terenie wsi;
4) gospodarki wodno  ciekowej oraz gospodarki odpadami;
5) dróg gminnych;
6) owietlenia.
§12. 1. Do zakresu dzia³ania zebrania wiejskiego nale¿y
sprawowanie kontroli nad dzia³alnoci¹ so³tysa i rady so³ec-
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kiej. W celu sprawowania kontroli zebranie wiejskie mo¿e
powo³aæ komisjê rewizyjn¹.

wniosku zaproponowano termin póniejszy. Termin 14 dni,
o którym mowa wy¿ej dotyczy terminu odbycia zebrania.

2. Zebranie wiejskie podejmuj¹c uchwa³ê o powo³aniu
Komisji Rewizyjnej, okrela sk³ad osobowy komisji oraz zakres jej dzia³ania.

6. Zebranie wiejskie w sprawie wyborów so³tysa i rady
so³eckiej oraz zebranie wiejskie, którego nie zwo³a so³tys na
wniosek organu gminy w terminie okrelonym w ust. 5
zwo³uje Wójt.

3. Komisja Rewizyjna uprawniona jest do ¿¹dania wyjanieñ od so³tysa i cz³onków rady so³eckiej oraz przegl¹dania
dokumentów w sprawach objêtych przeprowadzan¹ kontrol¹.
§13. 1. Zebranie wiejskie dla zapewnienia w³aciwej realizacji zadañ so³ectwa mo¿e powo³ywaæ tak¿e inne sta³e lub
dorane komisje o uprawnieniach opiniodawczo - doradczych.
2. Zebranie wiejskie podejmuj¹c uchwa³ê o powo³aniu
komisji, o których mowa w ust. 1, okrela sk³ad osobowy
komisji oraz zakres ich dzia³ania.
§14. 1. Do udzia³u w zebraniu wiejskim uprawnieni s¹
wszyscy, którzy w dniu jego zwo³ania zamieszkuj¹ na terenie
so³ectwa.
2. Zebranie jest wa¿ne, gdy mieszkañcy so³ectwa zostali
o nim prawid³owo powiadomieni.
§15. Uprawnienie do udzia³u w zebraniu wiejskim obejmuje prawa:
1) inicjatywy uchwa³odawczej;
2) udzia³u w dyskusji nad porz¹dkiem obrad;
3) zadawania pytañ i uzyskiwania odpowiedzi;
4) ¿¹dania utrwalenia w protokole w³asnych czynnoci
i zg³oszonych wniosków oraz wypowiedzi;
5) zg³aszania kandydatur i kandydowania w wybieralnych
organach so³ectwa;
6) udzia³u w g³osowaniu.
§16. 1. Zebranie wiejskie zwo³ywane jest przez so³tysa,
z zastrze¿eniem ust. 6 i 7.
2. Zebrania wiejskie odbywaj¹ siê w miarê potrzeb nie
rzadziej jednak ni¿ raz w roku.
3. So³tys zwo³uje zebranie wiejskie:
1) z w³asnej inicjatywy;
2) na ¿¹danie organów gminy (Rady i Wójta), wskazuj¹ce cel
zwo³ania zebrania wiejskiego;
3) na pisemny wniosek co najmniej 1/10 uprawnionych do
udzia³u w zebraniu wiejskim mieszkañców so³ectwa, wskazuj¹cy cel zwo³ania zebrania oraz osobê, któr¹ nale¿y
powiadomiæ o terminie i miejscu zwo³ania zebrania;
4) na wniosek Komisji Rewizyjnej So³ectwa (w przypadku jej
powo³ania przez zebranie wiejskie).

7. W przypadku d³u¿szej nieobecnoci so³tysa zebranie
wiejskie zwo³uje upowa¿niony przez radê so³eck¹ cz³onek tej
rady.
§17. 1. Termin i miejsce zebrania wiejskiego podaje siê
do wiadomoci publicznej poprzez rozplakatowanie na tablicy
og³oszeñ so³ectwa, kurend¹, lub w sposób zwyczajowo przyjêty, co najmniej na 7 dni przed terminem zwo³ania zebrania.
2. O terminie i miejscu zebrania powiadamia siê odrêbnie organy gminy oraz osobê reprezentuj¹c¹ mieszkañców,
którzy z³o¿yli wniosek o jego zwo³anie.
§18. 1. Obradom Zebrania Wiejskiego przewodniczy So³tys.
2. Pod nieobecnoæ So³tysa obradom Zebrania Wiejskiego przewodniczy cz³onek Rady So³eckiej upowa¿niony przez
So³tysa.
3. W przypadku, gdy So³tys nie mo¿e prowadziæ zwo³anego Zebrania Wiejskiego i nie udzieli³ upowa¿nienia ¿adnemu z cz³onków Rady So³eckiej, obradom Zebrania Wiejskiego
przewodniczy cz³onek Rady So³eckiej przez ni¹ wybrany.
4. Zebranie otwiera So³tys, przedstawia porz¹dek obrad
oraz prowadzi zebranie zgodnie z porz¹dkiem przyjêtym przez
zebranie.
5. Porz¹dek obrad ustala zebranie wiejskie na podstawie
projektu przed³o¿onego przez so³tysa. Projekt porz¹dku obrad
podlega konsultacji z rad¹ so³eck¹.
6. Obrady zebrania s¹ protoko³owane. Protoko³y i uchwa³y podpisuje przewodnicz¹cy zebrania i protokolant.
7. Osoby uprawnione do udzia³u w zebraniu wiejskim
odnotowuj¹ swoja obecnoæ w licie obecnoci wy³o¿onej do
podpisu w miejscu, w którym odbywa siê zebranie. Lista
obecnoci jest za³¹cznikiem do protokó³u zebrania i s³u¿y do
stwierdzania prawomocnoci obrad.
§19. 1. Przewodniczenie obradom Zebrania Wiejskiego
uprawnia do decydowania o:
1) kolejnoci zabierania g³osu przez poszczególnych mówców,
2) udzieleniu g³osu poza kolejnoci¹,
3) okrelania iloci czasu przeznaczonego dla ka¿dego
z mówców,
4) odebraniu g³osu,

4. W przypadkach, o których mowa w ust. 3 pkt 2 - 4
so³tys jest zobowi¹zany do zwo³ania zebrania wiejskiego.

5) zamkniêciu dyskusji nad poszczególnymi punktami porz¹dku obrad,

5. Zebranie wiejskie powinno zostaæ zwo³ane najpóniej
w terminie 14 dni od daty zg³oszenia ¿¹dania lub wniosku,
o których mowa w ust. 3 pkt 2  4, chyba, ¿e w ¿¹daniu lub

6) ¿¹daniu okrelonego zachowania od uczestników Zebrania Wiejskiego.
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2. Przewodnicz¹cy Zebraniu Wiejskiemu nie mo¿e odmówiæ poddania pod g³osowanie wniosku, jeli jego przedmiot
odpowiada przyjêtemu porz¹dkowi obrad.
§20. 1. So³tys przekazuje uchwa³y podjête na zebraniu
wraz z protokó³em zebrania Wójtowi w terminie 7 dni od dnia
odbycia zebrania.
2. Wójt, w zale¿noci od treci uchwa³y, za³atwia uchwa³ê
we w³asnym zakresie lub przekazuje uchwa³ê do rozpatrzenia
Radzie.
3. W zale¿noci od treci uchwa³y o sposobie za³atwienia
uchwa³y Wójt informuje zebranie wiejskie bezporednio lub
za porednictwem so³tysa.
§21. 1. Zebranie wiejskie jest uprawnione do podejmowania uchwa³ przy obecnoci, co najmniej 1/5 uprawnionych
do g³osowania mieszkañców so³ectwa oraz gdy mieszkañcy
so³ectwa zostali poinformowani o zwo³aniu i terminie zebrania w sposób zgodny z postanowieniami niniejszego statutu.
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9) uczestniczenie w naradach so³tysów organizowanych przez
Wójta;
10) uczestniczenie w spotkaniach z radnymi gminy powiêconych realizacji spraw ogólnogminnych, w przypadku wyst¹pienia przez radnych o udzia³ w takim spotkaniu;
11) informowanie ogó³u mieszkañców o wszystkich wa¿nych
dla so³ectwa sprawach;
12) udzia³ w sesjach Rady i posiedzeniach komisji Rady, na
zasadach okrelonych w Statucie Gminy;
13) organizowanie i koordynowanie przedsiêwziêæ maj¹cych
na celu poprawê warunków ¿ycia mieszkañców so³ectwa;
14) administrowanie tymi sk³adnikami mienia, które Rada
przekaza³a do dyspozycji so³ectwa;
15) opiniowanie w zakresie wskazanym przez Wójta wniosków o udzielanie ulg i zwolnieñ z podatków i op³at
stanowi¹cych dochody gminy;

2. W przypadku, gdy w ustalonym terminie nie zbierze siê
wymagana liczba uprawnionych do g³osowania mieszkañców
so³ectwa, zebranie obejmuj¹ce ten sam porz¹dek zwo³uje siê
w drugim terminie. Drugi termin wyznacza siê w tym samym
dniu, pó³ godziny póniej; w tym przypadku do wa¿noci
zebrania wymagana jest obecnoæ uprawnionych do g³osowania mieszkañców so³ectwa w liczbie, co najmniej po³owy
liczby okrelonej w ust. 1.

16) wystêpowanie z wnioskami dotycz¹cymi potrzeb so³ectwa
i jego mieszkañców;

§22. 1. Uchwa³y zebrania wiejskiego zapadaj¹ w g³osowaniu jawnym, zwyk³¹ wiêkszoci¹ g³osów, osób uprawnionych uczestnicz¹cych w nim, co oznacza, ¿e przechodzi uchwa³a
lub wniosek, które uzyska³y wiêksz¹ liczbê g³osów  za ni¿
g³osów przeciw.

19) wspó³praca z gminnymi jednostkami organizacyjnymi
w zakresie zaspakajania okrelonych potrzeb mieszkañców;

2. Zebranie wiejskie mo¿e postanowiæ o przeprowadzeniu tajnego g³osowania w konkretnej sprawie, na wniosek, co
najmniej 1/4 uprawnionych do g³osowania, obecnych na
zebraniu.
§23. 1. Do zadañ so³tysa nale¿y zarz¹dzanie bie¿¹cymi
sprawami so³ectwa, realizacja uchwa³ zebrania wiejskiego
oraz wykonywanie czynnoci okrelonych niniejszym statutem.
2. Do zadañ so³tysa nale¿y w szczególnoci:
1) reprezentowanie so³ectwa na zewn¹trz;
2) zwo³ywanie zebrañ wiejskich i przewodniczenie ich obradom;

17) sporz¹dzanie rozliczeñ m.in. z dzia³alnoci finansowej
i gospodarczej so³ectwa;
18) stosowanie w ramach so³ectwa postanowieñ instrukcji
kancelaryjnej oraz zasad obiegu dokumentów ksiêgowych
i finansowych w zakresie wskazanym przez Wójta;

20) natychmiastowe informowanie wójta o wyst¹pieniu po¿aru, klêski padniêcia stada, katastrofy budowlanej oraz
innych zdarzeñ losowych, celem skoordynowania dzia³añ
czy udzielenia pomocy.
21) wykonywanie innych zadañ wynikaj¹cych z obowi¹zuj¹cych przepisów.
3. Przy wykonywaniu zadañ okrelonych w ust. 2 pkt 1417 so³tys zasiêga opinii rady so³eckiej.
4. Na zebraniach wiejskich so³tys przedk³ada informacje
ze swojej dzia³alnoci.
5. Pe³nienie funkcji so³tysa ma charakter spo³eczny.
6. So³tys korzysta z ochrony prawnej przys³uguj¹cej funkcjonariuszom publicznym.
§24. So³tys  jako przewodnicz¹cy rady so³eckiej:

3) zwo³ywanie posiedzeñ rady so³eckiej i przewodniczenie jej
obradom;

1) kieruje prac¹ rady so³eckiej;

4) wykonywanie uchwa³ organów gminy w zakresie dotycz¹cym so³ectwa;

2) zapewnia sporz¹dzenie protokó³ów z posiedzeñ rady so³eckiej;

5) kierowanie wykonywaniem uchwa³ rady so³eckiej;

3) sk³ada informacje o dzia³alnoci rady so³eckiej na zebraniach wiejskich.

6) utrzymywanie sta³ego kontaktu z organami gminy;
7) kierowanie akcj¹ pomocy w so³ectwie w razie wypadków
losowych i klêsk ¿ywio³owych,
8) w tym realizacja zarz¹dzeñ Wójta wydanych w powy¿szym
zakresie;

§25. Do zadañ rady so³eckiej nale¿y pe³nienie funkcji
pomocniczo-doradczej so³tysa oraz wspomaganie jego dzia³añ, w tym:
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1) przygotowanie zebrañ wiejskich oraz opracowywanie
i przedk³adanie zebraniu wiejskiemu projektów uchwa³,
w sprawach bêd¹cych przedmiotem zebrania;
2) zbieranie wniosków i innych wyst¹pieñ mieszkañców
w sprawach so³ectwa;
3) sporz¹dzanie projektów wyst¹pieñ w sprawach wykraczaj¹cych poza mo¿liwoci ich realizacji w ramach so³ectwa;
4) inicjowanie dzia³añ na rzecz rozwoju so³ectwa;
5) opiniowanie zakupu sprzêtu i wyposa¿enia mienia gminnego;
6) inicjowanie i pomoc w organizacji imprez wiejskich
w dziedzinie kultury, sportu, rekreacji i wypoczynku;
7) konsultacja spraw przedstawionych przez so³tysa zgodnie
z postanowieniami niniejszego statutu.
§26. 1. Posiedzenia rady so³eckiej odbywaj¹ siê w miarê
potrzeb, nie rzadziej ni¿ dwa razy w roku.
2. Posiedzenia rady so³eckiej zwo³uje so³tys, który przewodniczy tym posiedzeniom.
§27. 1. Urz¹d Gminy zapewnia pomoc w obs³udze techniczno biurowej organów so³ectwa.
2. W celu udzielenia so³tysowi sta³ej pomocy w przygotowywaniu materia³ów w organizowaniu zebrañ, Wójt mo¿e
wyznaczyæ pracownika Urzêdu do kontaktów z so³ectwem.
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3. W przypadku, gdy w ustalonym terminie nie zbierze siê
wymagana liczba uprawnionych do g³osowania mieszkañców
so³ectwa, zebranie obejmuj¹ce ten sam porz¹dek zwo³uje siê
w drugim terminie. Drugi termin wyznacza siê w tym samym
dniu pó³ godziny póniej; w tym przypadku do wa¿noci
zebrania wymagana jest obecnoæ uprawnionych do g³osowania mieszkañców so³ectwa w liczbie, co najmniej po³owy
liczby okrelonej w ust. 1.
4. O ile w wyznaczonym w ust. 2 terminie nie bêdzie
wymaganego okrelonego quorum, wybory w nastêpnym
terminie mog¹ zostaæ przeprowadzone najwczeniej po up³ywie 7 dni od pierwszego, wy¿ej wskazanego terminu, a do ich
wa¿noci wymagana jest obecnoæ uprawnionych do g³osowania mieszkañców so³ectwa, w liczbie, co najmniej po³owy
liczby okrelonej w ust. 1.
5. W przypadku braku quorum, w terminie, okrelonym
w ust. 3 wybory przeprowadza siê w nowym terminie, niezale¿nie od iloci uprawnionych do g³osowania obecnych na
zebraniu wiejskim. Nowy termin ustala siê w tym samym
dniu, co termin ustalony w ust. 3, pó³ godziny póniej.
§31. 1. W celu przeprowadzania wyboru so³tysa i cz³onków rady so³eckiej, zebranie wiejskie powo³uje sporód uprawnionych uczestników zebrania minimum 3 - osobow¹ komisjê
skrutacyjn¹.
2. Komisja skrutacyjna wybiera ze swojego grona przewodnicz¹cego, który kieruje pracami komisji.
3. Do zadañ komisji skrutacyjnej nale¿y:

ROZDZIA£ 4
Zasady i tryb wyboru organów so³ectwa
§28. 1. Zebranie wiejskie wybiera so³tysa i radê so³eck¹
na okres kadencji odpowiadaj¹cy kadencji Rady.
2. Zebranie wiejskie w sprawie wyboru so³tysa i rady
so³eckiej winno odbyæ siê w terminie 6ciu miesiêcy od
up³ywu kadencji rady gminy.
§29. 1. Wybory so³tysa, rady so³eckiej przeprowadzane
s¹ w terminie i miejscu okrelonym zarz¹dzeniem Wójta,
które podlega podaniu do wiadomoci mieszkañców so³ectwa, co najmniej na 7 dni przed terminem zebrania, w sposób
okrelony w niniejszym statucie.

1) rejestrowanie kandydatów na so³tysa i cz³onków rady
so³eckiej;
2) obliczanie g³osów oddawanych na poszczególne kandydatury;
3) sporz¹dzenie protoko³u, ustalenie i podanie do wiadomoci zebrania wiejskiego wyniku g³osowania i wyborów.
4. Protokó³ g³osowania podpisuj¹ wszyscy cz³onkowie
komisji oraz przewodnicz¹cy zebrania.
5. Cz³onkowie komisji nie mog¹ kandydowaæ na stanowisko so³tysa ani do rady so³eckiej.
§32. 1. W pierwszej kolejnoci przeprowadza siê zg³aszanie kandydatów oraz g³osowanie w celu wyboru so³tysa.

2. Zarz¹dzenie, o którym mowa w ust. 1 okrela ponadto
porz¹dek obrad zebrania wiejskiego, obejmuj¹cy w szczególnoci wybór so³tysa i rady so³eckiej.

2. W drugiej kolejnoci przeprowadza siê zg³aszanie kandydatów oraz g³osowanie w celu wyboru cz³onków rady
so³eckiej.

3. Obradom zebrania wyborczego przewodniczy osoba
wskazana przez Wójta.

§33. 1. Kandydatury na stanowisko so³tysa oraz do rady
so³eckiej mog¹ zg³aszaæ osobicie uprawnieni mieszkañcy,
uczestnicz¹cy w zebraniu wiejskim. Zg³oszenie kandydata
odbywa siê ustnie w trakcie zebrania wiejskiego.

4. Obs³ugê kancelaryjn¹ zebrania zapewnia Wójt za porednictwem Urzêdu Gminy.
§30. 1. Dla dokonania wa¿nego wyboru so³tysa i rady
so³eckiej wymagana jest osobista obecnoæ, co najmniej 1/5
mieszkañców so³ectwa uprawnionych do g³osowania.
2. Kr¹g osób uprawnionych do g³osowania ustala siê na
podstawie sta³ego rejestru wyborców Gminy W¹growiec.

2. Uprawnieni do kandydowania s¹ wy³¹cznie stali mieszkañcy, uczestnicz¹cy w zebraniu wiejskim.
3. Wybory odbywaj¹ siê przy nieograniczonej liczbie zg³oszonych kandydatów, z zachowaniem zasad okrelonych
w ust. 1 i ust. 2.
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4. Warunkiem przyjêcia ka¿dej kandydatury jest ustna
zgoda kandydata wyra¿ona w trakcie obrad.
5. So³tys i rada so³ecka wybierani s¹ w g³osowaniu
tajnym, bezporednim, sporód nieograniczonej liczby kandydatów, przez uprawnionych mieszkañców zebrania.
§34. 1. Po zarejestrowaniu przez komisjê skrutacyjn¹
wszystkich nazwisk kandydatów zg³oszonych przez uprawnionych uczestników zebrania wiejskiego, komisja zamyka listê
kandydatur na stanowisko so³tysa oraz do rady so³eckiej.
Wniosek o zamkniêcie listy kandydatów przewodnicz¹cy zebrania poddaje pod g³osowanie zebrania wiejskiego.
2. Po zamkniêciu listy kandydatów przewodnicz¹cy zebrania podaje pod g³osowanie wszystkie zarejestrowane kandydatury umieszczone na licie w kolejnoci alfabetycznej.

Poz. 3376

4) odwo³ania przed up³ywem kadencji.
2. W przypadkach okrelonych w ust. 1 pkt 1 i 2 wyganiêcie mandatu stwierdza niezw³ocznie zebranie wiejskie.
§37. 1. Odwo³anie So³tysa i rady so³eckiej lub jej poszczególnych cz³onków przed up³ywem kadencji, stanowi
wy³¹czn¹ kompetencjê zebrania wiejskiego i mo¿e nast¹piæ
w przypadkach okrelonych w niniejszym statucie, na podstawie uchwa³y zebrania wiejskiego, podjêtej zwyk³¹ wiêkszoci¹
g³osów, w g³osowaniu tajnym.
2. Dla dokonania odwo³ania organów so³ectwa, o których
mowa w §37 ust. 1, na zebraniu wiejskim wymagana jest
obecnoæ, co najmniej 1/5 uprawnionych do g³osowania,
mieszkañców So³ectwa.

3. Wybór so³tysa odbywa siê zwyk³¹ wiêkszoci¹ g³osów,
co oznacza, ¿e przechodzi ta kandydatura, która uzyska³a, co
najmniej jeden g³os wiêcej od sumy pozosta³ych wa¿nie
oddanych g³osów.

3. O ile w wyznaczonym terminie nie bêdzie wymaganego, okrelonego w ust. 2 quorum, wybory w drugim terminie
mog¹ zostaæ przeprowadzone najwczeniej po up³ywie 1
miesi¹ca, od pierwszego wskazanego terminu, z zastrze¿eniem ust. 2.

4. Uprawnieni uczestnicy Zebrania g³osuj¹ kartami do
g³osowania, opatrzonymi pieczêci¹ Urzêdu Gminy.

4. Uchwa³y zebrania wiejskiego w sprawach okrelonych
w ust. 1 podaje siê do wiadomoci mieszkañców so³ectwa.

5. Na karcie do g³osowania uprawnieni mieszkañcy pozostawiaj¹ nieskrelone nazwisko wybranego przez siebie
kandydata.

§38. 1. So³tys i cz³onkowie rady so³eckiej s¹ bezporednio odpowiedzialni przed zebraniem wiejskim i mog¹ byæ
przez zebranie odwo³ani przed up³ywem kadencji.

6. Niewa¿ne s¹ g³osy na kartach: bez pieczêci Urzêdu
Gminy, ca³kowicie przedartych i kartach, na których pozostawiono wiêcej kandydatów ni¿ miejsc mandatowych.

2. Zebranie wiejskie mo¿e odwo³aæ so³tysa, radê so³ecka
lub poszczególnych jej cz³onków, je¿eli nie wykonuj¹ swoich
obowi¹zków, w tym naruszaj¹ postanowienia statutu.

§35. 1. Na stanowisko so³tysa zostaje wybrany kandydat, który uzyska³ najwiêksz¹ zwyk³¹ wiêkszoæ g³osów uprawnionych do g³osowania uczestników zebrania.

3. Zebranie wiejskie odwo³uje so³tysa lub cz³onka rady
so³eckiej, je¿eli dopuci³ siê przestêpstwa, stwierdzonego
prawomocnym wyrokiem s¹du.

2. Na cz³onków rady so³eckiej zostaj¹ wybrani kandydaci,
którzy uzyskali najwiêksz¹ iloæ g³osów.

§39. 1. Zebrania wiejskie w celu ewentualnego odwo³ania so³tysa b¹d rady so³eckiej (ca³ego sk³adu) zwo³uje Wójt,
ustalaj¹c zarz¹dzeniem miejsce i termin (dzieñ, godzinê)
zebrania. W zarz¹dzeniu podaje siê sk³adaj¹cego wniosek
o odwo³anie.

3. W przypadku równej liczby g³osów, g³osowanie zostaje powtórzone, z tym, ¿e w wyborach bior¹ udzia³ kandydaci,
którzy uzyskali równ¹ najwiêksz¹ liczbê g³osów.
4. Przepisy §35 ust. 2 stosuje siê przy wyborach komisji,
o których mowa w niniejszym statucie.
5. Przejêcie obowi¹zków przez nowo wybranego so³tysa
nastêpuje w ci¹gu trzech dni od daty wyboru, a przekazanie
pieczêci protokolarnie w dniu wyboru.
ROZDZIA£ 5
Zasady i tryb odwo³ywania so³tysa i rady so³eckiej
§36. 1. Wyganiêcie mandatu so³tysa lub cz³onka rady
so³eckiej nastêpuje na skutek:
1) z³o¿enia na rêce wójta pisemnej rezygnacji z pe³nionej
funkcji;
2) pozbawienia praw publicznych i wyborczych oraz ubezw³asnowolnienia na podstawie prawomocnego wyroku
s¹du;
3) mierci;

2. Zebranie wiejskie w celu ewentualnego odwo³ania
poszczególnych cz³onków rady so³eckiej (z wyj¹tkiem so³tysa
 przewodnicz¹cego rady so³eckiej) zwo³uje so³tys, podaj¹c w
og³oszeniu o zwo³aniu zebrania sk³adaj¹cego wniosek o odwo³anie cz³onka (cz³onków) rady so³eckiej.
3. Pisemne wnioski o odwo³anie so³tysa lub rady so³eckiej kierowane s¹ do Wójta, natomiast wnioski o odwo³anie
poszczególnych cz³onków rady so³eckiej kierowane s¹ do
so³tysa, z zastrze¿eniem ust. 4 pkt 4.
4. O odwo³anie so³tysa, rady so³eckiej oraz poszczególnych jej cz³onków mo¿e wyst¹piæ z zastrze¿eniem ust. 5 i 6:
1) Wójt;
2) grupa mieszkañców gminy uprawniona do g³osowania, w
liczbie odpowiadaj¹cej  1/5 uprawnionych do g³osowania
mieszkañców so³ectwa, a w przypadku, gdy wniosek o
odwo³anie dotyczy rady so³eckiej lub poszczególnych jej
cz³onków  1/10 uprawnionych.
3) Wniosek o odwo³anie So³tysa winien prócz podpisów byæ
opatrzony czytelnym imieniem i nazwiskiem, numerem
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PESEL i adresem zamieszkania z podaniem numeru nieruchomoci.
4) Wniosek o odwo³anie, który nie zostanie przyjêty na
zebraniu wiejskim, mo¿e byæ z³o¿ony powtórnie po up³ywie 6 miesiêcy od dnia z³o¿enia pierwszego wniosku.
5. Wniosek o odwo³anie powinien zawieraæ uzasadnienie, wnioskom bez uzasadnienia nie nadaje siê biegu.
6. Bieg nadaje siê wy³¹cznie wnioskom o odwo³anie
so³tysa, rady so³eckiej, komisji rewizyjnej lub jej cz³onków
zawieraj¹cym:
1) zarzuty nie wywi¹zywania siê przez so³tysa lub cz³onków
rady so³eckiej z obowi¹zków statutowych;
2) zarzuty nie respektowania (nie wykonywania) przez so³tysa lub cz³onków rady so³eckiej uchwa³ zebrania wiejskiego;
3) wskazuj¹cym na dopuszczenie siê czynów dyskwalifikuj¹cych w opinii spo³ecznej w tym utratê zaufania spo³ecznego.
7. Odwo³anie nie mo¿e nast¹piæ zaocznie, chyba, ¿e
osoba zainteresowana skutecznie zawiadomiona, nie wziê³a
udzia³u w zebraniu wiejskim bez usprawiedliwionych przyczyn lub wyrazi³a zgodê na pimie, na zaoczne g³osowanie
nad jej odwo³aniem.
8. Odwo³anie mo¿e nast¹piæ po wys³uchaniu przez zebranie wiejskie wszystkich wyjanieñ oraz racji zainteresowanego, chyba ze wystêpuj¹ okolicznoci okrelone w ust. 7.
§40. 1. So³tys lub cz³onek rady so³eckiej mo¿e z³o¿yæ
rezygnacjê w trakcie kadencji z pe³nionej funkcji, z zastrze¿eniem ust. 2.
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ROZDZIA£ 6
Zasady gospodarki mieniem
§42. 1. Rada Gminy przekazuje So³ectwu sk³adniki mienia komunalnego na mocy odrêbnych uchwa³ oraz protoko³u
przekazania, sporz¹dzonego przez Wójta i So³tysa.
2. So³ectwo zarz¹dza i korzysta z przekazanego mienia
komunalnego zgodnie z postanowieniami uchwa³y, o której
mowa w ust. 1, a w szczególnoci So³ectwo samodzielnie
wykonuje czynnoci zwyk³ego zarz¹du w stosunku do przekazanego mienia. Zwyk³y zarz¹d obejmuje czynnoci okrelone
przepisami prawa cywilnego.
3. Przekazanie obowi¹zków oraz mienia komunalnego
i so³eckiego, pomiêdzy ustêpuj¹cym So³tysem a nowo wybranym, nastêpuje w terminie 3 dni od daty wyborów, w formie
protokó³u zdawczo  odbiorczego, przedk³adanego w ci¹gu
7 dni Wójtowi Gminy.
ROZDZIA£ 7
Zasady gospodarki finansowej so³ectwa
§43. 1. Gospodarka finansowa so³ectwa prowadzona jest
w ramach bud¿etu gminy, zatwierdzonego przez Radê Gminy.
§44. 1. Dochodami so³ectwa mog¹ byæ:
1) wp³ywy z wynajmowania i wydzier¿awiania sk³adników
mienia komunalnego przekazanego So³ectwu,
2) darowizny i dobrowolne wp³aty osób fizycznych i prawnych na rzecz so³ectwa,
3) rodki uzyskiwane z organizowanych przez so³ectwo przedsiêwziêæ.

2. Z³o¿enie rezygnacji przez so³tysa, radê so³ecka lub
poszczególnych jej cz³onków a tak¿e odwo³anie so³tysa, rady
so³eckiej lub poszczególnych jej cz³onków, zobowi¹zuje odpowiednio Wójta i So³tysa do zarz¹dzenia wyborów uzupe³niaj¹cych.

2. rodki finansowe pochodz¹ce z bud¿etu gminy mog¹
byæ przeznaczone tylko na cele okrelone w uchwale bud¿etowej.

3. Je¿eli do up³ywu kadencji So³tysa pozosta³o nie wiêcej
jak 6 miesiêcy, przepisu ust. 2 nie stosuje siê, a obowi¹zki
so³tysa pe³ni cz³onek Rady So³eckiej przez ni¹ wskazany.

§45. rodki finansowe So³ectwa mog¹ byæ przeznaczone
wy³¹cznie na realizacjê zadañ w³asnych gminy, w tym miêdzy
innymi, na:

4. Kadencja So³tysa i cz³onków Rady so³eckiej wybranych
w wyborach uzupe³niaj¹cych trwa do koñca kadencji, w której
wybór nast¹pi³.

1) utrzymanie mienia komunalnego przekazanego w zarz¹d
So³ectwu,

§41. 1. Zebranie wiejskie zwo³ane w sprawie odwo³ania
so³tysa, rady so³eckiej lub poszczególnych jej cz³onków, powo³uje sporód uprawnionych do g³osowania uczestników
zebrania komisjê skrutacyjn¹, powierzaj¹c jej obowi¹zki przeprowadzenia g³osowania.
2. Do powo³ywania i zasad dzia³ania tej komisji maj¹
zastosowanie odpowiednie przepisy dotycz¹ce komisji skrutacyjnej okrelone w Rozdziale 4 niniejszego statutu.

2) remont i utrzymanie dróg gminnych w granicach So³ectwa.
3) utrzymanie lokali bêd¹cych w dyspozycji So³ectwa,
4) zaspakajanie miejscowych potrzeb kulturalno  owiatowych i sportowych,
5) dzia³alnoæ organów So³ectwa,
6) utrzymanie porz¹dku i estetyki na terenie So³ectwa.
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ROZDZIA£ 8
Zakres i formy kontroli oraz nadzoru organów
Gminy nad dzia³alnoci¹ organów So³ectwa
§46. 1. So³tys zobowi¹zany jest do przed³o¿enia Wójtowi
Gminy uchwa³ Zebrania Wiejskiego w ci¹gu 7 dni od daty ich
podjêcia.
2. Uchwa³a Zebrania Wiejskiego sprzeczna z prawem jest
niewa¿na.
3. O niewa¿noci uchwa³y w ca³oci lub w czêci orzeka
Wójt Gminy.
4. Uchwa³a Zebrania Wiejskiego nieodpowiadaj¹ca wymogom celowoci, gospodarnoci, rzetelnoci lub niezgodna
z prawem mo¿e byæ uchylona przez Wójta Gminy.
5. W przypadkach okrelonych w ust. 4, Wójt Gminy
mo¿e wstrzymaæ uchwa³y Zebrania Wiejskiego i za¿¹daæ
ponownego rozpatrzenia sprawy stanowi¹cej przedmiot
uchwa³y, wskazuj¹c zaistnia³e uchybienia oraz termin za³atwienia sprawy.
6. Je¿eli uchwa³a Zebrania Wiejskiego podjêta w wyniku
ponownego rozpatrzenia sprawy nie uwzglêdnia wskazówek
Wójta Gminy, Wójt Gminy mo¿e wydaæ uchwa³ê zastêpcz¹.
O podjêciu uchwa³y zastêpczej, Wójt Gminy powiadamia
Radê Gminy na jej najbli¿szej Sesji.
§47. Nadzór nad dzia³alnoci¹ so³ectwa sprawowany jest
na podstawie kryteriów zgodnoci z prawem, celowoci,
rzetelnoci i gospodarnoci.
§48. Organami nadzoru nad dzia³alnoci¹ so³ectwa s¹:
1) Rada,
2) Wójt.
§49. 1. Organy nadzoru maj¹ prawo ¿¹dania niezbêdnych informacji, danych i wyjanieñ oraz okazania dokumentów dotycz¹cych funkcjonowania so³ectwa a tak¿e uczestniczenia w posiedzeniach jego organów.
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2. Do wykonywania czynnoci, o których mowa w ust. 1
organy nadzoru mog¹ delegowaæ swych przedstawicieli.
§50. Organy nadzoru sygnalizuj¹ so³ectwu nieprawid³owoci stwierdzone w ramach wykonywania nadzoru oraz
podejmuj¹ dzia³ania przewidziane prawem, w celu wyeliminowania stwierdzonych nieprawid³owoci.
ROZDZIA£ 9
Postanowienia koñcowe
§51. 1. Zmiany niniejszego statutu dokonuje Rada:
1) z w³asnej inicjatywy;
2) na wniosek Wójta;
3) na wniosek zebrania wiejskiego.
2. Statut i jego zmiany w przypadkach okrelonych w ust.
1 pkt 1 i 2 uchwalane s¹ po przeprowadzeniu konsultacji
z mieszkañcami so³ectwa.
§52. O utworzeniu, po³¹czeniu, podziale i znoszeniu,
a tak¿e ustaleniu granic, nazwy i siedziby w³adz So³ectwa
decyduje Rada w drodze odrêbnej uchwa³y.
§53. Protesty w sprawie trybu i formy przeprowadzenia
wyborów So³tysa i Rady So³eckiej zainteresowani mog¹
sk³adaæ do Wójta w terminie siedmiu dni od og³oszenia ich
wyników. Wójt rozstrzyga o protecie stosuj¹c odpowiednio
przepisy niniejszego Statutu.
§54. Wykonanie uchwa³y powierza siê Wójtowi Gminy
W¹growiec.
§55. Traci moc Uchwa³a Rady Gminy W¹growiec Nr
XXIV/155/96 z 28 padziernika 1996 w sprawie statutu so³ectwa.
§56. Uchwa³a wchodzi w ¿ycie po up³ywie 14 dni od dnia
og³oszenia w Dzienniku Urzêdowym Województwa Wielkopolskiego.
Przewodnicz¹cy
Rady Gminy
() Micha³ Nogalski
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3377
UCHWA£A Nr XXXIV/269/06 RADY GMINY W¥GROWIEC
z dnia 30 czerwca 2006 r.
w sprawie uchwalenia statutu So³ectwa Grylewo
Na podstawie art. 35 ust. 1 i 3, art. 48 ust. 1 ustawy z dnia
8 marca 1990 r. o samorz¹dzie gminnym (Dz.U. z 2001 r., Nr
142 poz. 1591 z 2002 r., Nr 23 poz. 220, Nr 62 poz. 558, Nr 113
poz. 984, Nr 153 poz. 1271 i Nr 214 poz. 1806, z 2003 r., Nr 80
poz. 717 i Nr 162 poz. 1568, z 2004 r. Nr 102 poz. 1055
i Nr 116 poz. 1203, z 2005 r., Nr 172 poz. 1441, Nr 175 poz. 1457,
z 2006 r., Nr 17 poz. 128), po przeprowadzeniu konsultacji
z mieszkañcami so³ectwa, Rada Gminy W¹growiec uchwala:

§4. So³ectwo dzia³a zgodnie z postanowieniami obowi¹zuj¹cych przepisów, a w szczególnoci:
1) ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorz¹dzie gminnym
(Dz.U. z 2001 r. Nr 142 poz. 1591 z póniejszymi zmianami),
2) Statutu Gminy W¹growiec,
3) niniejszego Statutu So³ectwa.
ROZDZIA£ 2

STATUT SO£ECTWA GRYLEWO

Zakres zadañ przekazanych so³ectwu
przez gminê oraz sposób ich realizacji

ROZDZIA£ 1
Postanowienia ogólne

§5. 1. Podstawowym celem istnienia i dzia³ania so³ectwa
jest:

§1. So³ectwo Grylewo jest jednostk¹ pomocnicz¹ Gminy
W¹growiec.

1) dba³oæ o zaspokajanie potrzeb mieszkañców so³ectwa
i reprezentowanie ich interesów na zewn¹trz;

§2. Ilekroæ w niniejszym Statucie jest mowa o:
1) Gminie  nale¿y przez to rozumieæ Gminê W¹growiec;
2) So³ectwie  nale¿y przez to rozumieæ jednostkê pomocnicz¹ okrelon¹ w §1 niniejszego Statutu;
3) Statucie  nale¿y przez to rozumieæ statut so³ectwa Grylewo;

2) wspó³praca z organami gminy oraz pomoc w wykonywaniu przez te organy zadañ publicznych na rzecz spo³ecznoci lokalnej;
3) zapewnienie mieszkañcom so³ectwa udzia³u w realizacji
zadañ gminy;
2. Do zadañ so³ectwa nale¿y uczestniczenie w realizacji
zadañ gminy poprzez:

4) Radzie  nale¿y przez to rozumieæ Radê Gminy W¹growiec;

1) inicjowanie dzia³añ organów gminy;

5) Wójcie  nale¿y przez to rozumieæ Wójta Gminy W¹growiec;

2) reprezentowanie interesów spo³ecznoci so³eckiej i jej
cz³onków wobec organów gminy, organów administracji
pañstwowej i innych podmiotów ¿ycia publicznego;

6) Zebraniu Wiejskim  nale¿y przez to rozumieæ organ
uchwa³odawczy So³ectwa;
7) So³tysie  nale¿y przez to rozumieæ organ wykonawczy
So³ectwa;
8) Radzie So³eckiej  nale¿y przez to rozumieæ organ wspieraj¹cy So³tysa;
9) Przewodnicz¹cym Rady So³eckiej  nale¿y przez to rozumieæ So³tysa;
10) Komisje  nale¿y rozumieæ organy kontrolne i opiniodawcze powo³ywane w So³ectwie.
km2,

§3. 1. So³ectwo obejmuje obszar o powierzchni 11,89
którego granice zaznaczone s¹ na mapie stanowi¹cej za³¹cznik do Statutu.
2. So³ectwo obejmuje miejscowoci: Grylewo.
3. Siedzib¹ w³adz So³ectwa jest miejscowoæ Grylewo.

3) tworzenie warunków do pe³nego udzia³u w ¿yciu publicznym so³ectwa wszystkich mieszkañców so³ectwa;
4) dzia³anie na rzecz rozwoju so³ectwa;
5) konsultowanie spraw przedstawionych przez Radê lub
Wójta, w tym spraw dotycz¹cych:
a) planów zagospodarowania przestrzennego w zakresie
dotycz¹cym so³ectwa,
b) sieci szkó³ i przedszkoli,
c) zasad gospodarowania mieniem komunalnym po³o¿onym na terenie so³ectwa,
d) zmiany nazewnictwa ulic, placów oraz nadawanie nazw
miejscowoci, podzia³u, po³¹czenia wsi, utworzenia
nowej,
e) innych spraw, których potrzebê konsultacji Rada lub
Wójt uzna za celowe.
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ROZDZIA£ 3

6) wspó³dzia³anie z policj¹ i s³u¿bami porz¹dkowymi w zakresie bezpieczeñstwa i porz¹dku na terenie so³ectwa;
7) wspó³praca z organizacjami i instytucjami dzia³aj¹cymi na
terenie so³ectwa, zw³aszcza kulturalnymi, sportowymi,
zak³adami opieki zdrowotnej;
8) podejmowanie dzia³añ na rzecz ochrony rodowiska naturalnego: w szczególnoci w zakresie budowy sieci wodno
 kanalizacyjnych, utrzymania porz¹dku i czystoci na
terenie so³ectwa oraz ochrony zieleni;
9) wspieranie inicjatyw spo³ecznych podejmowanych na rzecz
so³ectwa;
10) wspó³praca z radnymi z danego okrêgu wyborczego;
11) pomoc organom gminy przy organizowaniu konsultacji
spo³ecznych;
12) realizacja zadañ przejêtych od gminy i gospodarowanie
przekazanym mieniem w granicach zgodnych z celem
i zakresem przekazania;
13) wspieranie dzia³añ gminy w zakresie pomocy spo³ecznej,
w szczególnoci sygnalizowanie potrzeb spo³ecznych
w zakresie organizowania okrelonych form pomocy spo³ecznej;
14) inicjowanie samopomocy wspólnoty so³eckiej;
15) wyra¿anie opinii w celu uwzglêdnienia istotnych interesów mieszkañców so³ectwa w nastêpuj¹cych sprawach:
a) dostosowania organizacji i godzin pracy placówek
u¿ytecznoci publicznej, placówek wiadcz¹cych us³ugi komunalne, komunikacji, placówek opieki zdrowotnej i opiekuñczo - wychowawczych dla potrzeb mieszkañców so³ectwa,
b) zapobiegania oraz usuwania skutków powodzi, huraganów i innych klêsk ¿ywio³owych na terenie so³ectwa;

Organizacja i zadania organów so³ectwa
§7. 1. Organami so³ectwa s¹:
1) Zebranie Wiejskie jako organ uchwa³odawczy;
2) So³tys jako organ wykonawczy.
2.

Dzia³alnoæ so³tysa wspomaga rada so³ecka.

1) Rada so³ecka sk³ada siê z 4 do 6 osób w tym So³tysa.
2) Liczbê cz³onków rady so³eckiej ustala zebranie wiejskie
odrêbn¹ uchwa³¹.
3) Przewodnicz¹cym rady so³eckiej jest So³tys.
§8. Kadencja So³tysa i rady so³eckiej trwa 4 lata, tak jak
kadencja Rady i koñczy siê z momentem wyboru nowych
organów so³ectwa.
§9. 1. Organy so³ectwa zobowi¹zane s¹ dbaæ o przestrzeganie zasad jawnoci i dostêpu do informacji publicznej.
2. So³tys, co najmniej raz w roku, obowi¹zany jest sk³adaæ na zebraniu wiejskim sprawozdanie ze swojej dzia³alnoci
oraz z dzia³alnoci rady so³eckiej.
§10. 1. Do zakresu dzia³ania zebrania wiejskiego nale¿y
podejmowanie uchwa³ we wszystkich sprawach zastrze¿onych do wy³¹cznej kompetencji zebrania wiejskiego oraz
innych istotnych dla so³ectwa sprawach, obejmuj¹cych zadania so³ectwa okrelone w statucie.
2. Do wy³¹cznej kompetencji zebrania wiejskiego nale¿y:
1) wybór i odwo³ywanie so³tysa i rady so³eckiej;
2) dokonywanie okresowych ocen dzia³alnoci so³tysa i rady
so³eckiej;

16) wykonywanie uchwa³ Rady w zakresie odnosz¹cym siê do
so³ectwa.

3) wyra¿enie stanowiska so³ectwa w przypadku wyst¹pienia
organu gminy o wyra¿enie takiego stanowiska lub konsultacjê;

§6. 1. Zadania okrelone w statucie so³ectwo realizuje
w szczególnoci poprzez:

4) przyjmowanie, rozpatrywanie lub odrzucanie sprawozdañ
komisji powo³ywanych na zebraniu wiejskim.

1) podejmowanie uchwa³ w sprawach so³ectwa w ramach
posiadanych kompetencji,

§11. W przypadku przedstawienia przez Wójta, zebranie
wiejskie konsultuje w zakresie dotycz¹cym so³ectwa, projekty
uchwa³ Rady w sprawach:

2) zbieranie opinii spo³ecznej w sprawach dotycz¹cych problematyki wsi oraz przekazywanie jej Radzie,
3) wspó³uczestnictwo w organizowaniu i przeprowadzaniu
przez Radê konsultacji spo³ecznej w sprawach dotycz¹cych gminy i so³ectwa,
4) wystêpowanie z wnioskami do Wójta o rozpatrzenie spraw,
których za³atwienie wykracza poza mo¿liwoci so³ectwa,
5) wspó³pracê z radnymi z terenu so³ectwa i z komisjami
Rady.
2. Dla realizacji wspólnych przedsiêwziêæ so³ectwo nawi¹zuje wspó³pracê z innymi so³ectwami gminy, zawiera
porozumienia okrelaj¹ce zakres i sposób wykonywania wspólnych zadañ.

1) utrzymania, konserwacji, remontu wiejskich obiektów
mieszkalnych, urz¹dzeñ komunalnych, socjalnych, kulturalnych i sportowych w ramach ustaleñ planu wydatków
z bud¿etu gminy;
2) plany rozwoju gminy w czêci dotycz¹cej so³ectwa;
3) utrzymania porz¹dku na terenie wsi;
4) gospodarki wodno  ciekowej oraz gospodarki odpadami;
5) dróg gminnych;
6) owietlenia.
§12. 1. Do zakresu dzia³ania zebrania wiejskiego nale¿y
sprawowanie kontroli nad dzia³alnoci¹ so³tysa i rady so³ec-
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kiej. W celu sprawowania kontroli zebranie wiejskie mo¿e
powo³aæ komisjê rewizyjn¹.

wniosku zaproponowano termin póniejszy. Termin 14 dni,
o którym mowa wy¿ej dotyczy terminu odbycia zebrania.

2. Zebranie wiejskie podejmuj¹c uchwa³ê o powo³aniu
Komisji Rewizyjnej, okrela sk³ad osobowy komisji oraz zakres jej dzia³ania.

6. Zebranie wiejskie w sprawie wyborów so³tysa i rady
so³eckiej oraz zebranie wiejskie, którego nie zwo³a so³tys na
wniosek organu gminy w terminie okrelonym w ust. 5
zwo³uje Wójt.

3. Komisja Rewizyjna uprawniona jest do ¿¹dania wyjanieñ od so³tysa i cz³onków rady so³eckiej oraz przegl¹dania
dokumentów w sprawach objêtych przeprowadzan¹ kontrol¹.
§13. 1. Zebranie wiejskie dla zapewnienia w³aciwej realizacji zadañ so³ectwa mo¿e powo³ywaæ tak¿e inne sta³e lub
dorane komisje o uprawnieniach opiniodawczo - doradczych.
2. Zebranie wiejskie podejmuj¹c uchwa³ê o powo³aniu
komisji, o których mowa w ust. 1, okrela sk³ad osobowy
komisji oraz zakres ich dzia³ania.
§14. 1. Do udzia³u w zebraniu wiejskim uprawnieni s¹
wszyscy, którzy w dniu jego zwo³ania zamieszkuj¹ na terenie
so³ectwa.
2. Zebranie jest wa¿ne, gdy mieszkañcy so³ectwa zostali
o nim prawid³owo powiadomieni.
§15. Uprawnienie do udzia³u w zebraniu wiejskim obejmuje prawa:
1) inicjatywy uchwa³odawczej;
2) udzia³u w dyskusji nad porz¹dkiem obrad;
3) zadawania pytañ i uzyskiwania odpowiedzi;
4) ¿¹dania utrwalenia w protokole w³asnych czynnoci
i zg³oszonych wniosków oraz wypowiedzi;
5) zg³aszania kandydatur i kandydowania w wybieralnych
organach so³ectwa;
6) udzia³u w g³osowaniu.
§16. 1. Zebranie wiejskie zwo³ywane jest przez so³tysa,
z zastrze¿eniem ust. 6 i 7.
2. Zebrania wiejskie odbywaj¹ siê w miarê potrzeb nie
rzadziej jednak ni¿ raz w roku.
3. So³tys zwo³uje zebranie wiejskie:
1) z w³asnej inicjatywy;
2) na ¿¹danie organów gminy (Rady i Wójta), wskazuj¹ce cel
zwo³ania zebrania wiejskiego;
3) na pisemny wniosek co najmniej 1/10 uprawnionych do
udzia³u w zebraniu wiejskim mieszkañców so³ectwa, wskazuj¹cy cel zwo³ania zebrania oraz osobê, któr¹ nale¿y
powiadomiæ o terminie i miejscu zwo³ania zebrania;
4) na wniosek Komisji Rewizyjnej So³ectwa (w przypadku jej
powo³ania przez zebranie wiejskie).

7. W przypadku d³u¿szej nieobecnoci so³tysa zebranie
wiejskie zwo³uje upowa¿niony przez radê so³eck¹ cz³onek tej
rady.
§17. 1. Termin i miejsce zebrania wiejskiego podaje siê
do wiadomoci publicznej poprzez rozplakatowanie na tablicy
og³oszeñ so³ectwa, kurend¹, lub w sposób zwyczajowo przyjêty, co najmniej na 7 dni przed terminem zwo³ania zebrania.
2. O terminie i miejscu zebrania powiadamia siê odrêbnie organy gminy oraz osobê reprezentuj¹c¹ mieszkañców,
którzy z³o¿yli wniosek o jego zwo³anie.
§18. 1. Obradom Zebrania Wiejskiego przewodniczy So³tys.
2. Pod nieobecnoæ So³tysa obradom Zebrania Wiejskiego przewodniczy cz³onek Rady So³eckiej upowa¿niony przez
So³tysa.
3. W przypadku, gdy So³tys nie mo¿e prowadziæ zwo³anego Zebrania Wiejskiego i nie udzieli³ upowa¿nienia ¿adnemu z cz³onków Rady So³eckiej, obradom Zebrania Wiejskiego
przewodniczy cz³onek Rady So³eckiej przez ni¹ wybrany.
4. Zebranie otwiera So³tys, przedstawia porz¹dek obrad
oraz prowadzi zebranie zgodnie z porz¹dkiem przyjêtym przez
zebranie.
5. Porz¹dek obrad ustala zebranie wiejskie na podstawie
projektu przed³o¿onego przez so³tysa. Projekt porz¹dku obrad
podlega konsultacji z rad¹ so³eck¹.
6. Obrady zebrania s¹ protoko³owane. Protoko³y i uchwa³y podpisuje przewodnicz¹cy zebrania i protokolant.
7. Osoby uprawnione do udzia³u w zebraniu wiejskim
odnotowuj¹ swoja obecnoæ w licie obecnoci wy³o¿onej do
podpisu w miejscu, w którym odbywa siê zebranie. Lista
obecnoci jest za³¹cznikiem do protokó³u zebrania i s³u¿y do
stwierdzania prawomocnoci obrad.
§19. 1. Przewodniczenie obradom Zebrania Wiejskiego
uprawnia do decydowania o:
1) kolejnoci zabierania g³osu przez poszczególnych mówców,
2) udzieleniu g³osu poza kolejnoci¹,
3) okrelania iloci czasu przeznaczonego dla ka¿dego
z mówców,
4) odebraniu g³osu,

4. W przypadkach, o których mowa w ust. 3 pkt 2 - 4
so³tys jest zobowi¹zany do zwo³ania zebrania wiejskiego.

5) zamkniêciu dyskusji nad poszczególnymi punktami porz¹dku obrad,

5. Zebranie wiejskie powinno zostaæ zwo³ane najpóniej
w terminie 14 dni od daty zg³oszenia ¿¹dania lub wniosku,
o których mowa w ust. 3 pkt 2  4, chyba, ¿e w ¿¹daniu lub

6) ¿¹daniu okrelonego zachowania od uczestników Zebrania Wiejskiego.
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2. Przewodnicz¹cy Zebraniu Wiejskiemu nie mo¿e odmówiæ poddania pod g³osowanie wniosku, jeli jego przedmiot
odpowiada przyjêtemu porz¹dkowi obrad.
§20. 1. So³tys przekazuje uchwa³y podjête na zebraniu
wraz z protokó³em zebrania Wójtowi w terminie 7 dni od dnia
odbycia zebrania.
2. Wójt, w zale¿noci od treci uchwa³y, za³atwia uchwa³ê
we w³asnym zakresie lub przekazuje uchwa³ê do rozpatrzenia
Radzie.
3. W zale¿noci od treci uchwa³y o sposobie za³atwienia
uchwa³y Wójt informuje zebranie wiejskie bezporednio lub
za porednictwem so³tysa.
§21. 1. Zebranie wiejskie jest uprawnione do podejmowania uchwa³ przy obecnoci, co najmniej 1/5 uprawnionych
do g³osowania mieszkañców so³ectwa oraz gdy mieszkañcy
so³ectwa zostali poinformowani o zwo³aniu i terminie zebrania w sposób zgodny z postanowieniami niniejszego statutu.
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9) uczestniczenie w naradach so³tysów organizowanych przez
Wójta;
10) uczestniczenie w spotkaniach z radnymi gminy powiêconych realizacji spraw ogólnogminnych, w przypadku wyst¹pienia przez radnych o udzia³ w takim spotkaniu;
11) informowanie ogó³u mieszkañców o wszystkich wa¿nych
dla so³ectwa sprawach;
12) udzia³ w sesjach Rady i posiedzeniach komisji Rady, na
zasadach okrelonych w Statucie Gminy;
13) organizowanie i koordynowanie przedsiêwziêæ maj¹cych
na celu poprawê warunków ¿ycia mieszkañców so³ectwa;
14) administrowanie tymi sk³adnikami mienia, które Rada
przekaza³a do dyspozycji so³ectwa;
15) opiniowanie w zakresie wskazanym przez Wójta wniosków o udzielanie ulg i zwolnieñ z podatków i op³at
stanowi¹cych dochody gminy;

2. W przypadku, gdy w ustalonym terminie nie zbierze siê
wymagana liczba uprawnionych do g³osowania mieszkañców
so³ectwa, zebranie obejmuj¹ce ten sam porz¹dek zwo³uje siê
w drugim terminie. Drugi termin wyznacza siê w tym samym
dniu, pó³ godziny póniej; w tym przypadku do wa¿noci
zebrania wymagana jest obecnoæ uprawnionych do g³osowania mieszkañców so³ectwa w liczbie, co najmniej po³owy
liczby okrelonej w ust. 1.

16) wystêpowanie z wnioskami dotycz¹cymi potrzeb so³ectwa
i jego mieszkañców;

§22. 1. Uchwa³y zebrania wiejskiego zapadaj¹ w g³osowaniu jawnym, zwyk³¹ wiêkszoci¹ g³osów, osób uprawnionych uczestnicz¹cych w nim, co oznacza, ¿e przechodzi uchwa³a
lub wniosek, które uzyska³y wiêksz¹ liczbê g³osów  za ni¿
g³osów przeciw.

19) wspó³praca z gminnymi jednostkami organizacyjnymi
w zakresie zaspakajania okrelonych potrzeb mieszkañców;

2. Zebranie wiejskie mo¿e postanowiæ o przeprowadzeniu tajnego g³osowania w konkretnej sprawie, na wniosek, co
najmniej 1/4 uprawnionych do g³osowania, obecnych na
zebraniu.
§23. 1. Do zadañ so³tysa nale¿y zarz¹dzanie bie¿¹cymi
sprawami so³ectwa, realizacja uchwa³ zebrania wiejskiego
oraz wykonywanie czynnoci okrelonych niniejszym statutem.
2. Do zadañ so³tysa nale¿y w szczególnoci:
1) reprezentowanie so³ectwa na zewn¹trz;
2) zwo³ywanie zebrañ wiejskich i przewodniczenie ich obradom;

17) sporz¹dzanie rozliczeñ m.in. z dzia³alnoci finansowej
i gospodarczej so³ectwa;
18) stosowanie w ramach so³ectwa postanowieñ instrukcji
kancelaryjnej oraz zasad obiegu dokumentów ksiêgowych
i finansowych w zakresie wskazanym przez Wójta;

20) natychmiastowe informowanie wójta o wyst¹pieniu po¿aru, klêski padniêcia stada, katastrofy budowlanej oraz
innych zdarzeñ losowych, celem skoordynowania dzia³añ
czy udzielenia pomocy.
21) wykonywanie innych zadañ wynikaj¹cych z obowi¹zuj¹cych przepisów.
3. Przy wykonywaniu zadañ okrelonych w ust. 2 pkt 1417 so³tys zasiêga opinii rady so³eckiej.
4. Na zebraniach wiejskich so³tys przedk³ada informacje
ze swojej dzia³alnoci.
5. Pe³nienie funkcji so³tysa ma charakter spo³eczny.
6. So³tys korzysta z ochrony prawnej przys³uguj¹cej funkcjonariuszom publicznym.
§24. So³tys  jako przewodnicz¹cy rady so³eckiej:

3) zwo³ywanie posiedzeñ rady so³eckiej i przewodniczenie jej
obradom;

1) kieruje prac¹ rady so³eckiej;

4) wykonywanie uchwa³ organów gminy w zakresie dotycz¹cym so³ectwa;

2) zapewnia sporz¹dzenie protokó³ów z posiedzeñ rady so³eckiej;

5) kierowanie wykonywaniem uchwa³ rady so³eckiej;

3) sk³ada informacje o dzia³alnoci rady so³eckiej na zebraniach wiejskich.

6) utrzymywanie sta³ego kontaktu z organami gminy;
7) kierowanie akcj¹ pomocy w so³ectwie w razie wypadków
losowych i klêsk ¿ywio³owych,
8) w tym realizacja zarz¹dzeñ Wójta wydanych w powy¿szym
zakresie;

§25. Do zadañ rady so³eckiej nale¿y pe³nienie funkcji
pomocniczo-doradczej so³tysa oraz wspomaganie jego dzia³añ, w tym:
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1) przygotowanie zebrañ wiejskich oraz opracowywanie
i przedk³adanie zebraniu wiejskiemu projektów uchwa³,
w sprawach bêd¹cych przedmiotem zebrania;
2) zbieranie wniosków i innych wyst¹pieñ mieszkañców
w sprawach so³ectwa;
3) sporz¹dzanie projektów wyst¹pieñ w sprawach wykraczaj¹cych poza mo¿liwoci ich realizacji w ramach so³ectwa;
4) inicjowanie dzia³añ na rzecz rozwoju so³ectwa;
5) opiniowanie zakupu sprzêtu i wyposa¿enia mienia gminnego;
6) inicjowanie i pomoc w organizacji imprez wiejskich
w dziedzinie kultury, sportu, rekreacji i wypoczynku;
7) konsultacja spraw przedstawionych przez so³tysa zgodnie
z postanowieniami niniejszego statutu.
§26. 1. Posiedzenia rady so³eckiej odbywaj¹ siê w miarê
potrzeb, nie rzadziej ni¿ dwa razy w roku.
2. Posiedzenia rady so³eckiej zwo³uje so³tys, który przewodniczy tym posiedzeniom.
§27. 1. Urz¹d Gminy zapewnia pomoc w obs³udze techniczno biurowej organów so³ectwa.
2. W celu udzielenia so³tysowi sta³ej pomocy w przygotowywaniu materia³ów w organizowaniu zebrañ, Wójt mo¿e
wyznaczyæ pracownika Urzêdu do kontaktów z so³ectwem.
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3. W przypadku, gdy w ustalonym terminie nie zbierze siê
wymagana liczba uprawnionych do g³osowania mieszkañców
so³ectwa, zebranie obejmuj¹ce ten sam porz¹dek zwo³uje siê
w drugim terminie. Drugi termin wyznacza siê w tym samym
dniu pó³ godziny póniej; w tym przypadku do wa¿noci
zebrania wymagana jest obecnoæ uprawnionych do g³osowania mieszkañców so³ectwa w liczbie, co najmniej po³owy
liczby okrelonej w ust. 1.
4. O ile w wyznaczonym w ust. 2 terminie nie bêdzie
wymaganego okrelonego quorum, wybory w nastêpnym
terminie mog¹ zostaæ przeprowadzone najwczeniej po up³ywie 7 dni od pierwszego, wy¿ej wskazanego terminu, a do ich
wa¿noci wymagana jest obecnoæ uprawnionych do g³osowania mieszkañców so³ectwa, w liczbie, co najmniej po³owy
liczby okrelonej w ust. 1.
5. W przypadku braku quorum, w terminie, okrelonym
w ust. 3 wybory przeprowadza siê w nowym terminie, niezale¿nie od iloci uprawnionych do g³osowania obecnych na
zebraniu wiejskim. Nowy termin ustala siê w tym samym
dniu, co termin ustalony w ust. 3, pó³ godziny póniej.
§31. 1. W celu przeprowadzania wyboru so³tysa i cz³onków rady so³eckiej, zebranie wiejskie powo³uje sporód uprawnionych uczestników zebrania minimum 3 - osobow¹ komisjê
skrutacyjn¹.
2. Komisja skrutacyjna wybiera ze swojego grona przewodnicz¹cego, który kieruje pracami komisji.
3. Do zadañ komisji skrutacyjnej nale¿y:

ROZDZIA£ 4
Zasady i tryb wyboru organów so³ectwa
§28. 1. Zebranie wiejskie wybiera so³tysa i radê so³eck¹
na okres kadencji odpowiadaj¹cy kadencji Rady.
2. Zebranie wiejskie w sprawie wyboru so³tysa i rady
so³eckiej winno odbyæ siê w terminie 6ciu miesiêcy od
up³ywu kadencji rady gminy.
§29. 1. Wybory so³tysa, rady so³eckiej przeprowadzane
s¹ w terminie i miejscu okrelonym zarz¹dzeniem Wójta,
które podlega podaniu do wiadomoci mieszkañców so³ectwa, co najmniej na 7 dni przed terminem zebrania, w sposób
okrelony w niniejszym statucie.

1) rejestrowanie kandydatów na so³tysa i cz³onków rady
so³eckiej;
2) obliczanie g³osów oddawanych na poszczególne kandydatury;
3) sporz¹dzenie protoko³u, ustalenie i podanie do wiadomoci zebrania wiejskiego wyniku g³osowania i wyborów.
4. Protokó³ g³osowania podpisuj¹ wszyscy cz³onkowie
komisji oraz przewodnicz¹cy zebrania.
5. Cz³onkowie komisji nie mog¹ kandydowaæ na stanowisko so³tysa ani do rady so³eckiej.
§32. 1. W pierwszej kolejnoci przeprowadza siê zg³aszanie kandydatów oraz g³osowanie w celu wyboru so³tysa.

2. Zarz¹dzenie, o którym mowa w ust. 1 okrela ponadto
porz¹dek obrad zebrania wiejskiego, obejmuj¹cy w szczególnoci wybór so³tysa i rady so³eckiej.

2. W drugiej kolejnoci przeprowadza siê zg³aszanie kandydatów oraz g³osowanie w celu wyboru cz³onków rady
so³eckiej.

3. Obradom zebrania wyborczego przewodniczy osoba
wskazana przez Wójta.

§33. 1. Kandydatury na stanowisko so³tysa oraz do rady
so³eckiej mog¹ zg³aszaæ osobicie uprawnieni mieszkañcy,
uczestnicz¹cy w zebraniu wiejskim. Zg³oszenie kandydata
odbywa siê ustnie w trakcie zebrania wiejskiego.

4. Obs³ugê kancelaryjn¹ zebrania zapewnia Wójt za porednictwem Urzêdu Gminy.
§30. 1. Dla dokonania wa¿nego wyboru so³tysa i rady
so³eckiej wymagana jest osobista obecnoæ, co najmniej 1/5
mieszkañców so³ectwa uprawnionych do g³osowania.
2. Kr¹g osób uprawnionych do g³osowania ustala siê na
podstawie sta³ego rejestru wyborców Gminy W¹growiec.

2. Uprawnieni do kandydowania s¹ wy³¹cznie stali mieszkañcy, uczestnicz¹cy w zebraniu wiejskim.
3. Wybory odbywaj¹ siê przy nieograniczonej liczbie zg³oszonych kandydatów, z zachowaniem zasad okrelonych
w ust. 1 i ust. 2.
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4. Warunkiem przyjêcia ka¿dej kandydatury jest ustna
zgoda kandydata wyra¿ona w trakcie obrad.
5. So³tys i rada so³ecka wybierani s¹ w g³osowaniu
tajnym, bezporednim, sporód nieograniczonej liczby kandydatów, przez uprawnionych mieszkañców zebrania.
§34. 1. Po zarejestrowaniu przez komisjê skrutacyjn¹
wszystkich nazwisk kandydatów zg³oszonych przez uprawnionych uczestników zebrania wiejskiego, komisja zamyka listê
kandydatur na stanowisko so³tysa oraz do rady so³eckiej.
Wniosek o zamkniêcie listy kandydatów przewodnicz¹cy zebrania poddaje pod g³osowanie zebrania wiejskiego.
2. Po zamkniêciu listy kandydatów przewodnicz¹cy zebrania podaje pod g³osowanie wszystkie zarejestrowane kandydatury umieszczone na licie w kolejnoci alfabetycznej.
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4) odwo³ania przed up³ywem kadencji.
2. W przypadkach okrelonych w ust. 1 pkt 1 i 2 wyganiêcie mandatu stwierdza niezw³ocznie zebranie wiejskie.
§37. 1. Odwo³anie So³tysa i rady so³eckiej lub jej poszczególnych cz³onków przed up³ywem kadencji, stanowi
wy³¹czn¹ kompetencjê zebrania wiejskiego i mo¿e nast¹piæ
w przypadkach okrelonych w niniejszym statucie, na podstawie uchwa³y zebrania wiejskiego, podjêtej zwyk³¹ wiêkszoci¹
g³osów, w g³osowaniu tajnym.
2. Dla dokonania odwo³ania organów so³ectwa, o których
mowa w §37 ust. 1, na zebraniu wiejskim wymagana jest
obecnoæ, co najmniej 1/5 uprawnionych do g³osowania,
mieszkañców So³ectwa.

3. Wybór so³tysa odbywa siê zwyk³¹ wiêkszoci¹ g³osów,
co oznacza, ¿e przechodzi ta kandydatura, która uzyska³a, co
najmniej jeden g³os wiêcej od sumy pozosta³ych wa¿nie
oddanych g³osów.

3. O ile w wyznaczonym terminie nie bêdzie wymaganego, okrelonego w ust. 2 quorum, wybory w drugim terminie
mog¹ zostaæ przeprowadzone najwczeniej po up³ywie 1
miesi¹ca, od pierwszego wskazanego terminu, z zastrze¿eniem ust. 2.

4. Uprawnieni uczestnicy Zebrania g³osuj¹ kartami do
g³osowania, opatrzonymi pieczêci¹ Urzêdu Gminy.

4. Uchwa³y zebrania wiejskiego w sprawach okrelonych
w ust. 1 podaje siê do wiadomoci mieszkañców so³ectwa.

5. Na karcie do g³osowania uprawnieni mieszkañcy pozostawiaj¹ nieskrelone nazwisko wybranego przez siebie
kandydata.

§38. 1. So³tys i cz³onkowie rady so³eckiej s¹ bezporednio odpowiedzialni przed zebraniem wiejskim i mog¹ byæ
przez zebranie odwo³ani przed up³ywem kadencji.

6. Niewa¿ne s¹ g³osy na kartach: bez pieczêci Urzêdu
Gminy, ca³kowicie przedartych i kartach, na których pozostawiono wiêcej kandydatów ni¿ miejsc mandatowych.

2. Zebranie wiejskie mo¿e odwo³aæ so³tysa, radê so³ecka
lub poszczególnych jej cz³onków, je¿eli nie wykonuj¹ swoich
obowi¹zków, w tym naruszaj¹ postanowienia statutu.

§35. 1. Na stanowisko so³tysa zostaje wybrany kandydat, który uzyska³ najwiêksz¹ zwyk³¹ wiêkszoæ g³osów uprawnionych do g³osowania uczestników zebrania.

3. Zebranie wiejskie odwo³uje so³tysa lub cz³onka rady
so³eckiej, je¿eli dopuci³ siê przestêpstwa, stwierdzonego
prawomocnym wyrokiem s¹du.

2. Na cz³onków rady so³eckiej zostaj¹ wybrani kandydaci,
którzy uzyskali najwiêksz¹ iloæ g³osów.

§39. 1. Zebrania wiejskie w celu ewentualnego odwo³ania so³tysa b¹d rady so³eckiej (ca³ego sk³adu) zwo³uje Wójt,
ustalaj¹c zarz¹dzeniem miejsce i termin (dzieñ, godzinê)
zebrania. W zarz¹dzeniu podaje siê sk³adaj¹cego wniosek
o odwo³anie.

3. W przypadku równej liczby g³osów, g³osowanie zostaje powtórzone, z tym, ¿e w wyborach bior¹ udzia³ kandydaci,
którzy uzyskali równ¹ najwiêksz¹ liczbê g³osów.
4. Przepisy §35 ust. 2 stosuje siê przy wyborach komisji,
o których mowa w niniejszym statucie.
5. Przejêcie obowi¹zków przez nowo wybranego so³tysa
nastêpuje w ci¹gu trzech dni od daty wyboru, a przekazanie
pieczêci protokolarnie w dniu wyboru.
ROZDZIA£ 5
Zasady i tryb odwo³ywania so³tysa i rady so³eckiej
§36. 1. Wyganiêcie mandatu so³tysa lub cz³onka rady
so³eckiej nastêpuje na skutek:
1) z³o¿enia na rêce wójta pisemnej rezygnacji z pe³nionej
funkcji;
2) pozbawienia praw publicznych i wyborczych oraz ubezw³asnowolnienia na podstawie prawomocnego wyroku
s¹du;
3) mierci;

2. Zebranie wiejskie w celu ewentualnego odwo³ania
poszczególnych cz³onków rady so³eckiej (z wyj¹tkiem so³tysa
 przewodnicz¹cego rady so³eckiej) zwo³uje so³tys, podaj¹c
w og³oszeniu o zwo³aniu zebrania sk³adaj¹cego wniosek
o odwo³anie cz³onka (cz³onków) rady so³eckiej.
3. Pisemne wnioski o odwo³anie so³tysa lub rady so³eckiej kierowane s¹ do Wójta, natomiast wnioski o odwo³anie
poszczególnych cz³onków rady so³eckiej kierowane s¹ do
so³tysa, z zastrze¿eniem ust. 4 pkt 4.
4. O odwo³anie so³tysa, rady so³eckiej oraz poszczególnych jej cz³onków mo¿e wyst¹piæ z zastrze¿eniem ust. 5 i 6:
1) Wójt;
2) grupa mieszkañców gminy uprawniona do g³osowania,
w liczbie odpowiadaj¹cej  1/5 uprawnionych do g³osowania mieszkañców so³ectwa, a w przypadku, gdy wniosek
o odwo³anie dotyczy rady so³eckiej lub poszczególnych jej
cz³onków  1/10 uprawnionych.
3) Wniosek o odwo³anie So³tysa winien prócz podpisów byæ
opatrzony czytelnym imieniem i nazwiskiem, numerem
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PESEL i adresem zamieszkania z podaniem numeru nieruchomoci.
4) Wniosek o odwo³anie, który nie zostanie przyjêty na
zebraniu wiejskim, mo¿e byæ z³o¿ony powtórnie po up³ywie 6 miesiêcy od dnia z³o¿enia pierwszego wniosku.
5. Wniosek o odwo³anie powinien zawieraæ uzasadnienie, wnioskom bez uzasadnienia nie nadaje siê biegu.
6. Bieg nadaje siê wy³¹cznie wnioskom o odwo³anie
so³tysa, rady so³eckiej, komisji rewizyjnej lub jej cz³onków
zawieraj¹cym:
1) zarzuty nie wywi¹zywania siê przez so³tysa lub cz³onków
rady so³eckiej z obowi¹zków statutowych;
2) zarzuty nie respektowania (nie wykonywania) przez so³tysa lub cz³onków rady so³eckiej uchwa³ zebrania wiejskiego;
3) wskazuj¹cym na dopuszczenie siê czynów dyskwalifikuj¹cych w opinii spo³ecznej w tym utratê zaufania spo³ecznego.
7. Odwo³anie nie mo¿e nast¹piæ zaocznie, chyba, ¿e
osoba zainteresowana skutecznie zawiadomiona, nie wziê³a
udzia³u w zebraniu wiejskim bez usprawiedliwionych przyczyn lub wyrazi³a zgodê na pimie, na zaoczne g³osowanie
nad jej odwo³aniem.
8. Odwo³anie mo¿e nast¹piæ po wys³uchaniu przez zebranie wiejskie wszystkich wyjanieñ oraz racji zainteresowanego, chyba ze wystêpuj¹ okolicznoci okrelone w ust. 7.
§40. 1. So³tys lub cz³onek rady so³eckiej mo¿e z³o¿yæ
rezygnacjê w trakcie kadencji z pe³nionej funkcji, z zastrze¿eniem ust. 2.
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ROZDZIA£ 6
Zasady gospodarki mieniem
§42. 1. Rada Gminy przekazuje So³ectwu sk³adniki mienia komunalnego na mocy odrêbnych uchwa³ oraz protoko³u
przekazania, sporz¹dzonego przez Wójta i So³tysa.
2. So³ectwo zarz¹dza i korzysta z przekazanego mienia
komunalnego zgodnie z postanowieniami uchwa³y, o której
mowa w ust. 1, a w szczególnoci So³ectwo samodzielnie
wykonuje czynnoci zwyk³ego zarz¹du w stosunku do przekazanego mienia. Zwyk³y zarz¹d obejmuje czynnoci okrelone
przepisami prawa cywilnego.
3. Przekazanie obowi¹zków oraz mienia komunalnego
i so³eckiego, pomiêdzy ustêpuj¹cym So³tysem a nowo wybranym, nastêpuje w terminie 3 dni od daty wyborów, w formie
protokó³u zdawczo  odbiorczego, przedk³adanego w ci¹gu
7 dni Wójtowi Gminy.
ROZDZIA£ 7
Zasady gospodarki finansowej so³ectwa
§43. 1. Gospodarka finansowa so³ectwa prowadzona jest
w ramach bud¿etu gminy, zatwierdzonego przez Radê Gminy.
§44. 1. Dochodami so³ectwa mog¹ byæ:
1) wp³ywy z wynajmowania i wydzier¿awiania sk³adników
mienia komunalnego przekazanego So³ectwu,
2) darowizny i dobrowolne wp³aty osób fizycznych i prawnych na rzecz so³ectwa,
3) rodki uzyskiwane z organizowanych przez so³ectwo przedsiêwziêæ.

2. Z³o¿enie rezygnacji przez so³tysa, radê so³ecka lub
poszczególnych jej cz³onków a tak¿e odwo³anie so³tysa, rady
so³eckiej lub poszczególnych jej cz³onków, zobowi¹zuje odpowiednio Wójta i So³tysa do zarz¹dzenia wyborów uzupe³niaj¹cych.

2. rodki finansowe pochodz¹ce z bud¿etu gminy mog¹
byæ przeznaczone tylko na cele okrelone w uchwale bud¿etowej.

3. Je¿eli do up³ywu kadencji So³tysa pozosta³o nie wiêcej
jak 6 miesiêcy, przepisu ust. 2 nie stosuje siê, a obowi¹zki
so³tysa pe³ni cz³onek Rady So³eckiej przez ni¹ wskazany.

§45. rodki finansowe So³ectwa mog¹ byæ przeznaczone
wy³¹cznie na realizacjê zadañ w³asnych gminy, w tym miêdzy
innymi, na:

4. Kadencja So³tysa i cz³onków Rady so³eckiej wybranych
w wyborach uzupe³niaj¹cych trwa do koñca kadencji, w której
wybór nast¹pi³.

1) utrzymanie mienia komunalnego przekazanego w zarz¹d
So³ectwu,

§41. 1. Zebranie wiejskie zwo³ane w sprawie odwo³ania
so³tysa, rady so³eckiej lub poszczególnych jej cz³onków, powo³uje sporód uprawnionych do g³osowania uczestników
zebrania komisjê skrutacyjn¹, powierzaj¹c jej obowi¹zki przeprowadzenia g³osowania.
2. Do powo³ywania i zasad dzia³ania tej komisji maj¹
zastosowanie odpowiednie przepisy dotycz¹ce komisji skrutacyjnej okrelone w Rozdziale 4 niniejszego statutu.

2) remont i utrzymanie dróg gminnych w granicach So³ectwa.
3) utrzymanie lokali bêd¹cych w dyspozycji So³ectwa,
4) zaspakajanie miejscowych potrzeb kulturalno  owiatowych i sportowych,
5) dzia³alnoæ organów So³ectwa,
6) utrzymanie porz¹dku i estetyki na terenie So³ectwa.
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ROZDZIA£ 8
Zakres i formy kontroli oraz nadzoru organów
Gminy nad dzia³alnoci¹ organów So³ectwa
§46. 1. So³tys zobowi¹zany jest do przed³o¿enia Wójtowi
Gminy uchwa³ Zebrania Wiejskiego w ci¹gu 7 dni od daty ich
podjêcia.
2. Uchwa³a Zebrania Wiejskiego sprzeczna z prawem jest
niewa¿na.
3. O niewa¿noci uchwa³y w ca³oci lub w czêci orzeka
Wójt Gminy.
4. Uchwa³a Zebrania Wiejskiego nieodpowiadaj¹ca wymogom celowoci, gospodarnoci, rzetelnoci lub niezgodna
z prawem mo¿e byæ uchylona przez Wójta Gminy.
5. W przypadkach okrelonych w ust. 4, Wójt Gminy
mo¿e wstrzymaæ uchwa³y Zebrania Wiejskiego i za¿¹daæ
ponownego rozpatrzenia sprawy stanowi¹cej przedmiot
uchwa³y, wskazuj¹c zaistnia³e uchybienia oraz termin za³atwienia sprawy.
6. Je¿eli uchwa³a Zebrania Wiejskiego podjêta w wyniku
ponownego rozpatrzenia sprawy nie uwzglêdnia wskazówek
Wójta Gminy, Wójt Gminy mo¿e wydaæ uchwa³ê zastêpcz¹.
O podjêciu uchwa³y zastêpczej, Wójt Gminy powiadamia
Radê Gminy na jej najbli¿szej Sesji.
§47. Nadzór nad dzia³alnoci¹ so³ectwa sprawowany jest
na podstawie kryteriów zgodnoci z prawem, celowoci,
rzetelnoci i gospodarnoci.
§48. Organami nadzoru nad dzia³alnoci¹ so³ectwa s¹:
1) Rada,
2) Wójt.
§49. 1. Organy nadzoru maj¹ prawo ¿¹dania niezbêdnych informacji, danych i wyjanieñ oraz okazania dokumentów dotycz¹cych funkcjonowania so³ectwa a tak¿e uczestniczenia w posiedzeniach jego organów.
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2. Do wykonywania czynnoci, o których mowa w ust. 1
organy nadzoru mog¹ delegowaæ swych przedstawicieli.
§50. Organy nadzoru sygnalizuj¹ so³ectwu nieprawid³owoci stwierdzone w ramach wykonywania nadzoru oraz
podejmuj¹ dzia³ania przewidziane prawem, w celu wyeliminowania stwierdzonych nieprawid³owoci.
ROZDZIA£ 9
Postanowienia koñcowe
§51. 1. Zmiany niniejszego statutu dokonuje Rada:
1) z w³asnej inicjatywy;
2) na wniosek Wójta;
3) na wniosek zebrania wiejskiego.
2. Statut i jego zmiany w przypadkach okrelonych w ust.
1 pkt 1 i 2 uchwalane s¹ po przeprowadzeniu konsultacji
z mieszkañcami so³ectwa.
§52. O utworzeniu, po³¹czeniu, podziale i znoszeniu,
a tak¿e ustaleniu granic, nazwy i siedziby w³adz So³ectwa
decyduje Rada w drodze odrêbnej uchwa³y.
§53. Protesty w sprawie trybu i formy przeprowadzenia
wyborów So³tysa i Rady So³eckiej zainteresowani mog¹
sk³adaæ do Wójta w terminie siedmiu dni od og³oszenia ich
wyników. Wójt rozstrzyga o protecie stosuj¹c odpowiednio
przepisy niniejszego Statutu.
§54. Wykonanie uchwa³y powierza siê Wójtowi Gminy
W¹growiec.
§55. Traci moc Uchwa³a Rady Gminy W¹growiec Nr
XXIV/156/96 z 28 padziernika 1996 w sprawie statutu so³ectwa.
§56. Uchwa³a wchodzi w ¿ycie po up³ywie 14 dni od dnia
og³oszenia w Dzienniku Urzêdowym Województwa Wielkopolskiego.
Przewodnicz¹cy
Rady Gminy
() Micha³ Nogalski
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3378
UCHWA£A Nr XXXIV/270/06 RADY GMINY W¥GROWIEC
z dnia 30 czerwca 2006 r.
w sprawie uchwalenia statutu So³ectwa Kaliska
Na podstawie art. 35 ust. 1 i 3, art. 48 ust. 1 ustawy z dnia
8 marca 1990 r. o samorz¹dzie gminnym (Dz.U. z 2001 r., Nr
142 poz. 1591 z 2002 r., Nr 23 poz. 220, Nr 62 poz. 558, Nr 113
poz. 984, Nr 153 poz. 1271 i Nr 214 poz. 1806, z 2003 r., Nr 80
poz. 717 i Nr 162 poz. 1568, z 2004 r. Nr 102 poz. 1055
i Nr 116 poz. 1203, z 2005 r., Nr 172 poz. 1441, Nr 175 poz. 1457,
z 2006 r., Nr 17 poz. 128), po przeprowadzeniu konsultacji
z mieszkañcami so³ectwa, Rada Gminy W¹growiec uchwala:

§4. So³ectwo dzia³a zgodnie z postanowieniami obowi¹zuj¹cych przepisów, a w szczególnoci:
1) ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorz¹dzie gminnym
(Dz.U. z 2001 r. Nr 142 poz. 1591 z póniejszymi zmianami),
2) Statutu Gminy W¹growiec,
3) niniejszego Statutu So³ectwa.
ROZDZIA£ 2

STATUT SO£ECTWA KALISKA

Zakres zadañ przekazanych so³ectwu
przez gminê oraz sposób ich realizacji

ROZDZIA£ 1
Postanowienia ogólne

§5. 1. Podstawowym celem istnienia i dzia³ania so³ectwa
jest:

§1. So³ectwo Kaliska jest jednostk¹ pomocnicz¹ Gminy
W¹growiec.

1) dba³oæ o zaspokajanie potrzeb mieszkañców so³ectwa
i reprezentowanie ich interesów na zewn¹trz;
2) wspó³praca z organami gminy oraz pomoc w wykonywaniu przez te organy zadañ publicznych na rzecz spo³ecznoci lokalnej;

§2. Ilekroæ w niniejszym Statucie jest mowa o:
1) Gminie  nale¿y przez to rozumieæ Gminê W¹growiec;
2) So³ectwie  nale¿y przez to rozumieæ jednostkê pomocnicz¹ okrelon¹ w §1 niniejszego Statutu;
3) Statucie  nale¿y przez to rozumieæ statut so³ectwa Kaliska;

3) zapewnienie mieszkañcom so³ectwa udzia³u w realizacji
zadañ gminy;
2. Do zadañ so³ectwa nale¿y uczestniczenie w realizacji
zadañ gminy poprzez:

4) Radzie  nale¿y przez to rozumieæ Radê Gminy W¹growiec;

1) inicjowanie dzia³añ organów gminy;

5) Wójcie  nale¿y przez to rozumieæ Wójta Gminy W¹growiec;

2) reprezentowanie interesów spo³ecznoci so³eckiej i jej
cz³onków wobec organów gminy, organów administracji
pañstwowej i innych podmiotów ¿ycia publicznego;

6) Zebraniu Wiejskim  nale¿y przez to rozumieæ organ
uchwa³odawczy So³ectwa;
7) So³tysie  nale¿y przez to rozumieæ organ wykonawczy
So³ectwa;
8) Radzie So³eckiej  nale¿y przez to rozumieæ organ wspieraj¹cy So³tysa;
9) Przewodnicz¹cym Rady So³eckiej  nale¿y przez to rozumieæ So³tysa;
10) Komisje  nale¿y rozumieæ organy kontrolne i opiniodawcze powo³ywane w So³ectwie.
2

§3. 1. So³ectwo obejmuje obszar o powierzchni 3,20 km ,
którego granice zaznaczone s¹ na mapie stanowi¹cej za³¹cznik do Statutu.
2. So³ectwo obejmuje miejscowoci: Kaliska, Michorzewo.
3. Siedzib¹ w³adz So³ectwa jest miejscowoæ Kaliska.

3) tworzenie warunków do pe³nego udzia³u w ¿yciu publicznym so³ectwa wszystkich mieszkañców so³ectwa;
4) dzia³anie na rzecz rozwoju so³ectwa;
5) konsultowanie spraw przedstawionych przez Radê lub
Wójta, w tym spraw dotycz¹cych:
a) planów zagospodarowania przestrzennego w zakresie
dotycz¹cym so³ectwa,
b) sieci szkó³ i przedszkoli,
c) zasad gospodarowania mieniem komunalnym po³o¿onym na terenie so³ectwa,
d) zmiany nazewnictwa ulic, placów oraz nadawanie nazw
miejscowoci, podzia³u, po³¹czenia wsi, utworzenia
nowej,
e) innych spraw, których potrzebê konsultacji Rada lub
Wójt uzna za celowe.
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ROZDZIA£ 3

6) wspó³dzia³anie z policj¹ i s³u¿bami porz¹dkowymi w zakresie bezpieczeñstwa i porz¹dku na terenie so³ectwa;
7) wspó³praca z organizacjami i instytucjami dzia³aj¹cymi na
terenie so³ectwa, zw³aszcza kulturalnymi, sportowymi,
zak³adami opieki zdrowotnej;
8) podejmowanie dzia³añ na rzecz ochrony rodowiska naturalnego: w szczególnoci w zakresie budowy sieci wodno
 kanalizacyjnych, utrzymania porz¹dku i czystoci na
terenie so³ectwa oraz ochrony zieleni;
9) wspieranie inicjatyw spo³ecznych podejmowanych na rzecz
so³ectwa;
10) wspó³praca z radnymi z danego okrêgu wyborczego;
11) pomoc organom gminy przy organizowaniu konsultacji
spo³ecznych;
12) realizacja zadañ przejêtych od gminy i gospodarowanie
przekazanym mieniem w granicach zgodnych z celem i
zakresem przekazania;
13) wspieranie dzia³añ gminy w zakresie pomocy spo³ecznej,
w szczególnoci sygnalizowanie potrzeb spo³ecznych w
zakresie organizowania okrelonych form pomocy spo³ecznej;
14) inicjowanie samopomocy wspólnoty so³eckiej;
15) wyra¿anie opinii w celu uwzglêdnienia istotnych interesów mieszkañców so³ectwa w nastêpuj¹cych sprawach:
a) dostosowania organizacji i godzin pracy placówek
u¿ytecznoci publicznej, placówek wiadcz¹cych us³ugi komunalne, komunikacji, placówek opieki zdrowotnej i opiekuñczo - wychowawczych dla potrzeb mieszkañców so³ectwa,
b) zapobiegania oraz usuwania skutków powodzi, huraganów i innych klêsk ¿ywio³owych na terenie so³ectwa;

Organizacja i zadania organów so³ectwa
§7. 1. Organami so³ectwa s¹:
1) Zebranie Wiejskie jako organ uchwa³odawczy;
2) So³tys jako organ wykonawczy.
2.

Dzia³alnoæ so³tysa wspomaga rada so³ecka.

1) Rada so³ecka sk³ada siê z 4 do 6 osób w tym So³tysa.
2) Liczbê cz³onków rady so³eckiej ustala zebranie wiejskie
odrêbn¹ uchwa³¹.
3) Przewodnicz¹cym rady so³eckiej jest So³tys.
§8. Kadencja So³tysa i rady so³eckiej trwa 4 lata, tak jak
kadencja Rady i koñczy siê z momentem wyboru nowych
organów so³ectwa.
§9. 1. Organy so³ectwa zobowi¹zane s¹ dbaæ o przestrzeganie zasad jawnoci i dostêpu do informacji publicznej.
2. So³tys, co najmniej raz w roku, obowi¹zany jest sk³adaæ na zebraniu wiejskim sprawozdanie ze swojej dzia³alnoci
oraz z dzia³alnoci rady so³eckiej.
§10. 1. Do zakresu dzia³ania zebrania wiejskiego nale¿y
podejmowanie uchwa³ we wszystkich sprawach zastrze¿onych do wy³¹cznej kompetencji zebrania wiejskiego oraz
innych istotnych dla so³ectwa sprawach, obejmuj¹cych zadania so³ectwa okrelone w statucie.
2. Do wy³¹cznej kompetencji zebrania wiejskiego nale¿y:
1) wybór i odwo³ywanie so³tysa i rady so³eckiej;
2) dokonywanie okresowych ocen dzia³alnoci so³tysa i rady
so³eckiej;

16) wykonywanie uchwa³ Rady w zakresie odnosz¹cym siê do
so³ectwa.

3) wyra¿enie stanowiska so³ectwa w przypadku wyst¹pienia
organu gminy o wyra¿enie takiego stanowiska lub konsultacjê;

§6. 1. Zadania okrelone w statucie so³ectwo realizuje
w szczególnoci poprzez:

4) przyjmowanie, rozpatrywanie lub odrzucanie sprawozdañ
komisji powo³ywanych na zebraniu wiejskim.

1) podejmowanie uchwa³ w sprawach so³ectwa w ramach
posiadanych kompetencji,

§11. W przypadku przedstawienia przez Wójta, zebranie
wiejskie konsultuje w zakresie dotycz¹cym so³ectwa, projekty
uchwa³ Rady w sprawach:

2) zbieranie opinii spo³ecznej w sprawach dotycz¹cych problematyki wsi oraz przekazywanie jej Radzie,
3) wspó³uczestnictwo w organizowaniu i przeprowadzaniu
przez Radê konsultacji spo³ecznej w sprawach dotycz¹cych gminy i so³ectwa,
4) wystêpowanie z wnioskami do Wójta o rozpatrzenie spraw,
których za³atwienie wykracza poza mo¿liwoci so³ectwa,
5) wspó³pracê z radnymi z terenu so³ectwa i z komisjami
Rady.
2. Dla realizacji wspólnych przedsiêwziêæ so³ectwo nawi¹zuje wspó³pracê z innymi so³ectwami gminy, zawiera
porozumienia okrelaj¹ce zakres i sposób wykonywania wspólnych zadañ.

1) utrzymania, konserwacji, remontu wiejskich obiektów
mieszkalnych, urz¹dzeñ komunalnych, socjalnych, kulturalnych i sportowych w ramach ustaleñ planu wydatków
z bud¿etu gminy;
2) plany rozwoju gminy w czêci dotycz¹cej so³ectwa;
3) utrzymania porz¹dku na terenie wsi;
4) gospodarki wodno  ciekowej oraz gospodarki odpadami;
5) dróg gminnych;
6) owietlenia.
§12. 1. Do zakresu dzia³ania zebrania wiejskiego nale¿y
sprawowanie kontroli nad dzia³alnoci¹ so³tysa i rady so³ec-
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kiej. W celu sprawowania kontroli zebranie wiejskie mo¿e
powo³aæ komisjê rewizyjn¹.

wniosku zaproponowano termin póniejszy. Termin 14 dni,
o którym mowa wy¿ej dotyczy terminu odbycia zebrania.

2. Zebranie wiejskie podejmuj¹c uchwa³ê o powo³aniu
Komisji Rewizyjnej, okrela sk³ad osobowy komisji oraz zakres jej dzia³ania.

6. Zebranie wiejskie w sprawie wyborów so³tysa i rady
so³eckiej oraz zebranie wiejskie, którego nie zwo³a so³tys na
wniosek organu gminy w terminie okrelonym w ust. 5
zwo³uje Wójt.

3. Komisja Rewizyjna uprawniona jest do ¿¹dania wyjanieñ od so³tysa i cz³onków rady so³eckiej oraz przegl¹dania
dokumentów w sprawach objêtych przeprowadzan¹ kontrol¹.
§13. 1. Zebranie wiejskie dla zapewnienia w³aciwej realizacji zadañ so³ectwa mo¿e powo³ywaæ tak¿e inne sta³e lub
dorane komisje o uprawnieniach opiniodawczo - doradczych.
2. Zebranie wiejskie podejmuj¹c uchwa³ê o powo³aniu
komisji, o których mowa w ust. 1, okrela sk³ad osobowy
komisji oraz zakres ich dzia³ania.
§14. 1. Do udzia³u w zebraniu wiejskim uprawnieni s¹
wszyscy, którzy w dniu jego zwo³ania zamieszkuj¹ na terenie
so³ectwa.
2. Zebranie jest wa¿ne, gdy mieszkañcy so³ectwa zostali
o nim prawid³owo powiadomieni.
§15. Uprawnienie do udzia³u w zebraniu wiejskim obejmuje prawa:
1) inicjatywy uchwa³odawczej;
2) udzia³u w dyskusji nad porz¹dkiem obrad;
3) zadawania pytañ i uzyskiwania odpowiedzi;
4) ¿¹dania utrwalenia w protokole w³asnych czynnoci
i zg³oszonych wniosków oraz wypowiedzi;
5) zg³aszania kandydatur i kandydowania w wybieralnych
organach so³ectwa;
6) udzia³u w g³osowaniu.
§16. 1. Zebranie wiejskie zwo³ywane jest przez so³tysa,
z zastrze¿eniem ust. 6 i 7.
2. Zebrania wiejskie odbywaj¹ siê w miarê potrzeb nie
rzadziej jednak ni¿ raz w roku.
3. So³tys zwo³uje zebranie wiejskie:
1) z w³asnej inicjatywy;
2) na ¿¹danie organów gminy (Rady i Wójta), wskazuj¹ce cel
zwo³ania zebrania wiejskiego;
3) na pisemny wniosek co najmniej 1/10 uprawnionych do
udzia³u w zebraniu wiejskim mieszkañców so³ectwa, wskazuj¹cy cel zwo³ania zebrania oraz osobê, któr¹ nale¿y
powiadomiæ o terminie i miejscu zwo³ania zebrania;
4) na wniosek Komisji Rewizyjnej So³ectwa (w przypadku jej
powo³ania przez zebranie wiejskie).

7. W przypadku d³u¿szej nieobecnoci so³tysa zebranie
wiejskie zwo³uje upowa¿niony przez radê so³eck¹ cz³onek tej
rady.
§17. 1. Termin i miejsce zebrania wiejskiego podaje siê
do wiadomoci publicznej poprzez rozplakatowanie na tablicy
og³oszeñ so³ectwa, kurend¹, lub w sposób zwyczajowo przyjêty, co najmniej na 7 dni przed terminem zwo³ania zebrania.
2. O terminie i miejscu zebrania powiadamia siê odrêbnie organy gminy oraz osobê reprezentuj¹c¹ mieszkañców,
którzy z³o¿yli wniosek o jego zwo³anie.
§18. 1. Obradom Zebrania Wiejskiego przewodniczy So³tys.
2. Pod nieobecnoæ So³tysa obradom Zebrania Wiejskiego przewodniczy cz³onek Rady So³eckiej upowa¿niony przez
So³tysa.
3. W przypadku, gdy So³tys nie mo¿e prowadziæ zwo³anego Zebrania Wiejskiego i nie udzieli³ upowa¿nienia ¿adnemu z cz³onków Rady So³eckiej, obradom Zebrania Wiejskiego
przewodniczy cz³onek Rady So³eckiej przez ni¹ wybrany.
4. Zebranie otwiera So³tys, przedstawia porz¹dek obrad
oraz prowadzi zebranie zgodnie z porz¹dkiem przyjêtym przez
zebranie.
5. Porz¹dek obrad ustala zebranie wiejskie na podstawie
projektu przed³o¿onego przez so³tysa. Projekt porz¹dku obrad
podlega konsultacji z rad¹ so³eck¹.
6. Obrady zebrania s¹ protoko³owane. Protoko³y i uchwa³y podpisuje przewodnicz¹cy zebrania i protokolant.
7. Osoby uprawnione do udzia³u w zebraniu wiejskim
odnotowuj¹ swoja obecnoæ w licie obecnoci wy³o¿onej do
podpisu w miejscu, w którym odbywa siê zebranie. Lista
obecnoci jest za³¹cznikiem do protokó³u zebrania i s³u¿y do
stwierdzania prawomocnoci obrad.
§19. 1. Przewodniczenie obradom Zebrania Wiejskiego
uprawnia do decydowania o:
1) kolejnoci zabierania g³osu przez poszczególnych mówców,
2) udzieleniu g³osu poza kolejnoci¹,
3) okrelania iloci czasu przeznaczonego dla ka¿dego
z mówców,
4) odebraniu g³osu,

4. W przypadkach, o których mowa w ust. 3 pkt 2 - 4
so³tys jest zobowi¹zany do zwo³ania zebrania wiejskiego.

5) zamkniêciu dyskusji nad poszczególnymi punktami porz¹dku obrad,

5. Zebranie wiejskie powinno zostaæ zwo³ane najpóniej
w terminie 14 dni od daty zg³oszenia ¿¹dania lub wniosku,
o których mowa w ust. 3 pkt 2  4, chyba, ¿e w ¿¹daniu lub

6) ¿¹daniu okrelonego zachowania od uczestników Zebrania Wiejskiego.
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2. Przewodnicz¹cy Zebraniu Wiejskiemu nie mo¿e odmówiæ poddania pod g³osowanie wniosku, jeli jego przedmiot
odpowiada przyjêtemu porz¹dkowi obrad.
§20. 1. So³tys przekazuje uchwa³y podjête na zebraniu
wraz z protokó³em zebrania Wójtowi w terminie 7 dni od dnia
odbycia zebrania.
2. Wójt, w zale¿noci od treci uchwa³y, za³atwia uchwa³ê
we w³asnym zakresie lub przekazuje uchwa³ê do rozpatrzenia
Radzie.
3. W zale¿noci od treci uchwa³y o sposobie za³atwienia
uchwa³y Wójt informuje zebranie wiejskie bezporednio lub
za porednictwem so³tysa.
§21. 1. Zebranie wiejskie jest uprawnione do podejmowania uchwa³ przy obecnoci, co najmniej 1/5 uprawnionych
do g³osowania mieszkañców so³ectwa oraz gdy mieszkañcy
so³ectwa zostali poinformowani o zwo³aniu i terminie zebrania w sposób zgodny z postanowieniami niniejszego statutu.

Poz. 3378

9) uczestniczenie w naradach so³tysów organizowanych przez
Wójta;
10) uczestniczenie w spotkaniach z radnymi gminy powiêconych realizacji spraw ogólnogminnych, w przypadku wyst¹pienia przez radnych o udzia³ w takim spotkaniu;
11) informowanie ogó³u mieszkañców o wszystkich wa¿nych
dla so³ectwa sprawach;
12) udzia³ w sesjach Rady i posiedzeniach komisji Rady, na
zasadach okrelonych w Statucie Gminy;
13) organizowanie i koordynowanie przedsiêwziêæ maj¹cych
na celu poprawê warunków ¿ycia mieszkañców so³ectwa;
14) administrowanie tymi sk³adnikami mienia, które Rada
przekaza³a do dyspozycji so³ectwa;
15) opiniowanie w zakresie wskazanym przez Wójta wniosków o udzielanie ulg i zwolnieñ z podatków i op³at
stanowi¹cych dochody gminy;

2. W przypadku, gdy w ustalonym terminie nie zbierze siê
wymagana liczba uprawnionych do g³osowania mieszkañców
so³ectwa, zebranie obejmuj¹ce ten sam porz¹dek zwo³uje siê
w drugim terminie. Drugi termin wyznacza siê w tym samym
dniu, pó³ godziny póniej; w tym przypadku do wa¿noci
zebrania wymagana jest obecnoæ uprawnionych do g³osowania mieszkañców so³ectwa w liczbie, co najmniej po³owy
liczby okrelonej w ust. 1.

16) wystêpowanie z wnioskami dotycz¹cymi potrzeb so³ectwa
i jego mieszkañców;

§22. 1. Uchwa³y zebrania wiejskiego zapadaj¹ w g³osowaniu jawnym, zwyk³¹ wiêkszoci¹ g³osów, osób uprawnionych uczestnicz¹cych w nim, co oznacza, ¿e przechodzi uchwa³a
lub wniosek, które uzyska³y wiêksz¹ liczbê g³osów  za ni¿
g³osów przeciw.

19) wspó³praca z gminnymi jednostkami organizacyjnymi
w zakresie zaspakajania okrelonych potrzeb mieszkañców;

2. Zebranie wiejskie mo¿e postanowiæ o przeprowadzeniu tajnego g³osowania w konkretnej sprawie, na wniosek, co
najmniej 1/4 uprawnionych do g³osowania, obecnych na
zebraniu.
§23. 1. Do zadañ so³tysa nale¿y zarz¹dzanie bie¿¹cymi
sprawami so³ectwa, realizacja uchwa³ zebrania wiejskiego
oraz wykonywanie czynnoci okrelonych niniejszym statutem.
2. Do zadañ so³tysa nale¿y w szczególnoci:
1) reprezentowanie so³ectwa na zewn¹trz;
2) zwo³ywanie zebrañ wiejskich i przewodniczenie ich obradom;

17) sporz¹dzanie rozliczeñ m.in. z dzia³alnoci finansowej
i gospodarczej so³ectwa;
18) stosowanie w ramach so³ectwa postanowieñ instrukcji
kancelaryjnej oraz zasad obiegu dokumentów ksiêgowych
i finansowych w zakresie wskazanym przez Wójta;

20) natychmiastowe informowanie wójta o wyst¹pieniu po¿aru, klêski padniêcia stada, katastrofy budowlanej oraz
innych zdarzeñ losowych, celem skoordynowania dzia³añ
czy udzielenia pomocy.
21) wykonywanie innych zadañ wynikaj¹cych z obowi¹zuj¹cych przepisów.
3. Przy wykonywaniu zadañ okrelonych w ust. 2 pkt 1417 so³tys zasiêga opinii rady so³eckiej.
4. Na zebraniach wiejskich so³tys przedk³ada informacje
ze swojej dzia³alnoci.
5. Pe³nienie funkcji so³tysa ma charakter spo³eczny.
6. So³tys korzysta z ochrony prawnej przys³uguj¹cej funkcjonariuszom publicznym.
§24. So³tys  jako przewodnicz¹cy rady so³eckiej:

3) zwo³ywanie posiedzeñ rady so³eckiej i przewodniczenie jej
obradom;

1) kieruje prac¹ rady so³eckiej;

4) wykonywanie uchwa³ organów gminy w zakresie dotycz¹cym so³ectwa;

2) zapewnia sporz¹dzenie protokó³ów z posiedzeñ rady so³eckiej;

5) kierowanie wykonywaniem uchwa³ rady so³eckiej;

3) sk³ada informacje o dzia³alnoci rady so³eckiej na zebraniach wiejskich.

6) utrzymywanie sta³ego kontaktu z organami gminy;
7) kierowanie akcj¹ pomocy w so³ectwie w razie wypadków
losowych i klêsk ¿ywio³owych,
8) w tym realizacja zarz¹dzeñ Wójta wydanych w powy¿szym
zakresie;

§25. Do zadañ rady so³eckiej nale¿y pe³nienie funkcji
pomocniczo-doradczej so³tysa oraz wspomaganie jego dzia³añ, w tym:
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1) przygotowanie zebrañ wiejskich oraz opracowywanie
i przedk³adanie zebraniu wiejskiemu projektów uchwa³,
w sprawach bêd¹cych przedmiotem zebrania;
2) zbieranie wniosków i innych wyst¹pieñ mieszkañców
w sprawach so³ectwa;
3) sporz¹dzanie projektów wyst¹pieñ w sprawach wykraczaj¹cych poza mo¿liwoci ich realizacji w ramach so³ectwa;
4) inicjowanie dzia³añ na rzecz rozwoju so³ectwa;
5) opiniowanie zakupu sprzêtu i wyposa¿enia mienia gminnego;
6) inicjowanie i pomoc w organizacji imprez wiejskich
w dziedzinie kultury, sportu, rekreacji i wypoczynku;
7) konsultacja spraw przedstawionych przez so³tysa zgodnie
z postanowieniami niniejszego statutu.
§26. 1. Posiedzenia rady so³eckiej odbywaj¹ siê w miarê
potrzeb, nie rzadziej ni¿ dwa razy w roku.
2. Posiedzenia rady so³eckiej zwo³uje so³tys, który przewodniczy tym posiedzeniom.
§27. 1. Urz¹d Gminy zapewnia pomoc w obs³udze techniczno biurowej organów so³ectwa.
2. W celu udzielenia so³tysowi sta³ej pomocy w przygotowywaniu materia³ów w organizowaniu zebrañ, Wójt mo¿e
wyznaczyæ pracownika Urzêdu do kontaktów z so³ectwem.

Poz. 3378

3. W przypadku, gdy w ustalonym terminie nie zbierze siê
wymagana liczba uprawnionych do g³osowania mieszkañców
so³ectwa, zebranie obejmuj¹ce ten sam porz¹dek zwo³uje siê
w drugim terminie. Drugi termin wyznacza siê w tym samym
dniu pó³ godziny póniej; w tym przypadku do wa¿noci
zebrania wymagana jest obecnoæ uprawnionych do g³osowania mieszkañców so³ectwa w liczbie, co najmniej po³owy
liczby okrelonej w ust. 1.
4. O ile w wyznaczonym w ust. 2 terminie nie bêdzie
wymaganego okrelonego quorum, wybory w nastêpnym
terminie mog¹ zostaæ przeprowadzone najwczeniej po up³ywie 7 dni od pierwszego, wy¿ej wskazanego terminu, a do ich
wa¿noci wymagana jest obecnoæ uprawnionych do g³osowania mieszkañców so³ectwa, w liczbie, co najmniej po³owy
liczby okrelonej w ust. 1.
5. W przypadku braku quorum, w terminie, okrelonym
w ust. 3 wybory przeprowadza siê w nowym terminie, niezale¿nie od iloci uprawnionych do g³osowania obecnych na
zebraniu wiejskim. Nowy termin ustala siê w tym samym
dniu, co termin ustalony w ust. 3, pó³ godziny póniej.
§31. 1. W celu przeprowadzania wyboru so³tysa i cz³onków rady so³eckiej, zebranie wiejskie powo³uje sporód uprawnionych uczestników zebrania minimum 3 - osobow¹ komisjê
skrutacyjn¹.
2. Komisja skrutacyjna wybiera ze swojego grona przewodnicz¹cego, który kieruje pracami komisji.
3. Do zadañ komisji skrutacyjnej nale¿y:

ROZDZIA£ 4
Zasady i tryb wyboru organów so³ectwa
§28. 1. Zebranie wiejskie wybiera so³tysa i radê so³eck¹
na okres kadencji odpowiadaj¹cy kadencji Rady.
2. Zebranie wiejskie w sprawie wyboru so³tysa i rady
so³eckiej winno odbyæ siê w terminie 6ciu miesiêcy od
up³ywu kadencji rady gminy.
§29. 1. Wybory so³tysa, rady so³eckiej przeprowadzane
s¹ w terminie i miejscu okrelonym zarz¹dzeniem Wójta,
które podlega podaniu do wiadomoci mieszkañców so³ectwa, co najmniej na 7 dni przed terminem zebrania, w sposób
okrelony w niniejszym statucie.

1) rejestrowanie kandydatów na so³tysa i cz³onków rady
so³eckiej;
2) obliczanie g³osów oddawanych na poszczególne kandydatury;
3) sporz¹dzenie protoko³u, ustalenie i podanie do wiadomoci zebrania wiejskiego wyniku g³osowania i wyborów.
4. Protokó³ g³osowania podpisuj¹ wszyscy cz³onkowie
komisji oraz przewodnicz¹cy zebrania.
5. Cz³onkowie komisji nie mog¹ kandydowaæ na stanowisko so³tysa ani do rady so³eckiej.
§32. 1. W pierwszej kolejnoci przeprowadza siê zg³aszanie kandydatów oraz g³osowanie w celu wyboru so³tysa.

2. Zarz¹dzenie, o którym mowa w ust. 1 okrela ponadto
porz¹dek obrad zebrania wiejskiego, obejmuj¹cy w szczególnoci wybór so³tysa i rady so³eckiej.

2. W drugiej kolejnoci przeprowadza siê zg³aszanie kandydatów oraz g³osowanie w celu wyboru cz³onków rady
so³eckiej.

3. Obradom zebrania wyborczego przewodniczy osoba
wskazana przez Wójta.

§33. 1. Kandydatury na stanowisko so³tysa oraz do rady
so³eckiej mog¹ zg³aszaæ osobicie uprawnieni mieszkañcy,
uczestnicz¹cy w zebraniu wiejskim. Zg³oszenie kandydata
odbywa siê ustnie w trakcie zebrania wiejskiego.

4. Obs³ugê kancelaryjn¹ zebrania zapewnia Wójt za porednictwem Urzêdu Gminy.
§30. 1. Dla dokonania wa¿nego wyboru so³tysa i rady
so³eckiej wymagana jest osobista obecnoæ, co najmniej 1/5
mieszkañców so³ectwa uprawnionych do g³osowania.
2. Kr¹g osób uprawnionych do g³osowania ustala siê na
podstawie sta³ego rejestru wyborców Gminy W¹growiec.

2. Uprawnieni do kandydowania s¹ wy³¹cznie stali mieszkañcy, uczestnicz¹cy w zebraniu wiejskim.
3. Wybory odbywaj¹ siê przy nieograniczonej liczbie zg³oszonych kandydatów, z zachowaniem zasad okrelonych
w ust. 1 i ust. 2.
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4. Warunkiem przyjêcia ka¿dej kandydatury jest ustna
zgoda kandydata wyra¿ona w trakcie obrad.
5. So³tys i rada so³ecka wybierani s¹ w g³osowaniu
tajnym, bezporednim, sporód nieograniczonej liczby kandydatów, przez uprawnionych mieszkañców zebrania.
§34. 1. Po zarejestrowaniu przez komisjê skrutacyjn¹
wszystkich nazwisk kandydatów zg³oszonych przez uprawnionych uczestników zebrania wiejskiego, komisja zamyka listê
kandydatur na stanowisko so³tysa oraz do rady so³eckiej.
Wniosek o zamkniêcie listy kandydatów przewodnicz¹cy zebrania poddaje pod g³osowanie zebrania wiejskiego.
2. Po zamkniêciu listy kandydatów przewodnicz¹cy zebrania podaje pod g³osowanie wszystkie zarejestrowane kandydatury umieszczone na licie w kolejnoci alfabetycznej.

Poz. 3378

4) odwo³ania przed up³ywem kadencji.
2. W przypadkach okrelonych w ust. 1 pkt 1 i 2 wyganiêcie mandatu stwierdza niezw³ocznie zebranie wiejskie.
§37. 1. Odwo³anie So³tysa i rady so³eckiej lub jej poszczególnych cz³onków przed up³ywem kadencji, stanowi
wy³¹czn¹ kompetencjê zebrania wiejskiego i mo¿e nast¹piæ w
przypadkach okrelonych w niniejszym statucie, na podstawie uchwa³y zebrania wiejskiego, podjêtej zwyk³¹ wiêkszoci¹
g³osów, w g³osowaniu tajnym.
2. Dla dokonania odwo³ania organów so³ectwa, o których
mowa w §37 ust. 1, na zebraniu wiejskim wymagana jest
obecnoæ, co najmniej 1/5 uprawnionych do g³osowania,
mieszkañców So³ectwa.

3. Wybór so³tysa odbywa siê zwyk³¹ wiêkszoci¹ g³osów,
co oznacza, ¿e przechodzi ta kandydatura, która uzyska³a, co
najmniej jeden g³os wiêcej od sumy pozosta³ych wa¿nie
oddanych g³osów.

3. O ile w wyznaczonym terminie nie bêdzie wymaganego, okrelonego w ust. 2 quorum, wybory w drugim terminie
mog¹ zostaæ przeprowadzone najwczeniej po up³ywie 1
miesi¹ca, od pierwszego wskazanego terminu, z zastrze¿eniem ust. 2.

4. Uprawnieni uczestnicy Zebrania g³osuj¹ kartami do
g³osowania, opatrzonymi pieczêci¹ Urzêdu Gminy.

4. Uchwa³y zebrania wiejskiego w sprawach okrelonych
w ust. 1 podaje siê do wiadomoci mieszkañców so³ectwa.

5. Na karcie do g³osowania uprawnieni mieszkañcy pozostawiaj¹ nieskrelone nazwisko wybranego przez siebie
kandydata.

§38. 1. So³tys i cz³onkowie rady so³eckiej s¹ bezporednio odpowiedzialni przed zebraniem wiejskim i mog¹ byæ
przez zebranie odwo³ani przed up³ywem kadencji.

6. Niewa¿ne s¹ g³osy na kartach: bez pieczêci Urzêdu
Gminy, ca³kowicie przedartych i kartach, na których pozostawiono wiêcej kandydatów ni¿ miejsc mandatowych.

2. Zebranie wiejskie mo¿e odwo³aæ so³tysa, radê so³ecka
lub poszczególnych jej cz³onków, je¿eli nie wykonuj¹ swoich
obowi¹zków, w tym naruszaj¹ postanowienia statutu.

§35. 1. Na stanowisko so³tysa zostaje wybrany kandydat, który uzyska³ najwiêksz¹ zwyk³¹ wiêkszoæ g³osów uprawnionych do g³osowania uczestników zebrania.

3. Zebranie wiejskie odwo³uje so³tysa lub cz³onka rady
so³eckiej, je¿eli dopuci³ siê przestêpstwa, stwierdzonego
prawomocnym wyrokiem s¹du.

2. Na cz³onków rady so³eckiej zostaj¹ wybrani kandydaci,
którzy uzyskali najwiêksz¹ iloæ g³osów.

§39. 1. Zebrania wiejskie w celu ewentualnego odwo³ania so³tysa b¹d rady so³eckiej (ca³ego sk³adu) zwo³uje Wójt,
ustalaj¹c zarz¹dzeniem miejsce i termin (dzieñ, godzinê)
zebrania. W zarz¹dzeniu podaje siê sk³adaj¹cego wniosek
o odwo³anie.

3. W przypadku równej liczby g³osów, g³osowanie zostaje powtórzone, z tym, ¿e w wyborach bior¹ udzia³ kandydaci,
którzy uzyskali równ¹ najwiêksz¹ liczbê g³osów.
4. Przepisy §35 ust. 2 stosuje siê przy wyborach komisji,
o których mowa w niniejszym statucie.
5. Przejêcie obowi¹zków przez nowo wybranego so³tysa
nastêpuje w ci¹gu trzech dni od daty wyboru, a przekazanie
pieczêci protokolarnie w dniu wyboru.
ROZDZIA£ 5
Zasady i tryb odwo³ywania so³tysa i rady so³eckiej
§36. 1. Wyganiêcie mandatu so³tysa lub cz³onka rady
so³eckiej nastêpuje na skutek:
1) z³o¿enia na rêce wójta pisemnej rezygnacji z pe³nionej
funkcji;
2) pozbawienia praw publicznych i wyborczych oraz ubezw³asnowolnienia na podstawie prawomocnego wyroku
s¹du;
3) mierci;

2. Zebranie wiejskie w celu ewentualnego odwo³ania
poszczególnych cz³onków rady so³eckiej (z wyj¹tkiem so³tysa
 przewodnicz¹cego rady so³eckiej) zwo³uje so³tys, podaj¹c
w og³oszeniu o zwo³aniu zebrania sk³adaj¹cego wniosek
o odwo³anie cz³onka (cz³onków) rady so³eckiej.
3. Pisemne wnioski o odwo³anie so³tysa lub rady so³eckiej kierowane s¹ do Wójta, natomiast wnioski o odwo³anie
poszczególnych cz³onków rady so³eckiej kierowane s¹ do
so³tysa, z zastrze¿eniem ust. 4 pkt 4.
4. O odwo³anie so³tysa, rady so³eckiej oraz poszczególnych jej cz³onków mo¿e wyst¹piæ z zastrze¿eniem ust. 5 i 6:
1) Wójt;
2) grupa mieszkañców gminy uprawniona do g³osowania,
w liczbie odpowiadaj¹cej  1/5 uprawnionych do g³osowania mieszkañców so³ectwa, a w przypadku, gdy wniosek
o odwo³anie dotyczy rady so³eckiej lub poszczególnych jej
cz³onków  1/10 uprawnionych.
3) Wniosek o odwo³anie So³tysa winien prócz podpisów byæ
opatrzony czytelnym imieniem i nazwiskiem, numerem
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PESEL i adresem zamieszkania z podaniem numeru nieruchomoci.
4) Wniosek o odwo³anie, który nie zostanie przyjêty na
zebraniu wiejskim, mo¿e byæ z³o¿ony powtórnie po up³ywie 6 miesiêcy od dnia z³o¿enia pierwszego wniosku.
5. Wniosek o odwo³anie powinien zawieraæ uzasadnienie, wnioskom bez uzasadnienia nie nadaje siê biegu.
6. Bieg nadaje siê wy³¹cznie wnioskom o odwo³anie
so³tysa, rady so³eckiej, komisji rewizyjnej lub jej cz³onków
zawieraj¹cym:
1) zarzuty nie wywi¹zywania siê przez so³tysa lub cz³onków
rady so³eckiej z obowi¹zków statutowych;
2) zarzuty nie respektowania (nie wykonywania) przez so³tysa lub cz³onków rady so³eckiej uchwa³ zebrania wiejskiego;
3) wskazuj¹cym na dopuszczenie siê czynów dyskwalifikuj¹cych w opinii spo³ecznej w tym utratê zaufania spo³ecznego.
7. Odwo³anie nie mo¿e nast¹piæ zaocznie, chyba, ¿e
osoba zainteresowana skutecznie zawiadomiona, nie wziê³a
udzia³u w zebraniu wiejskim bez usprawiedliwionych przyczyn lub wyrazi³a zgodê na pimie, na zaoczne g³osowanie
nad jej odwo³aniem.
8. Odwo³anie mo¿e nast¹piæ po wys³uchaniu przez zebranie wiejskie wszystkich wyjanieñ oraz racji zainteresowanego, chyba ze wystêpuj¹ okolicznoci okrelone w ust. 7.
§40. 1. So³tys lub cz³onek rady so³eckiej mo¿e z³o¿yæ
rezygnacjê w trakcie kadencji z pe³nionej funkcji, z zastrze¿eniem ust. 2.
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ROZDZIA£ 6
Zasady gospodarki mieniem
§42. 1. Rada Gminy przekazuje So³ectwu sk³adniki mienia komunalnego na mocy odrêbnych uchwa³ oraz protoko³u
przekazania, sporz¹dzonego przez Wójta i So³tysa.
2. So³ectwo zarz¹dza i korzysta z przekazanego mienia
komunalnego zgodnie z postanowieniami uchwa³y, o której
mowa w ust. 1, a w szczególnoci So³ectwo samodzielnie
wykonuje czynnoci zwyk³ego zarz¹du w stosunku do przekazanego mienia. Zwyk³y zarz¹d obejmuje czynnoci okrelone
przepisami prawa cywilnego.
3. Przekazanie obowi¹zków oraz mienia komunalnego
i so³eckiego, pomiêdzy ustêpuj¹cym So³tysem a nowo wybranym, nastêpuje w terminie 3 dni od daty wyborów, w formie
protokó³u zdawczo  odbiorczego, przedk³adanego w ci¹gu
7 dni Wójtowi Gminy.
ROZDZIA£ 7
Zasady gospodarki finansowej so³ectwa
§43. 1. Gospodarka finansowa so³ectwa prowadzona jest
w ramach bud¿etu gminy, zatwierdzonego przez Radê Gminy.
§44. 1. Dochodami so³ectwa mog¹ byæ:
1) wp³ywy z wynajmowania i wydzier¿awiania sk³adników
mienia komunalnego przekazanego So³ectwu,
2) darowizny i dobrowolne wp³aty osób fizycznych i prawnych na rzecz so³ectwa,
3) rodki uzyskiwane z organizowanych przez so³ectwo przedsiêwziêæ.

2. Z³o¿enie rezygnacji przez so³tysa, radê so³ecka lub
poszczególnych jej cz³onków a tak¿e odwo³anie so³tysa, rady
so³eckiej lub poszczególnych jej cz³onków, zobowi¹zuje odpowiednio Wójta i So³tysa do zarz¹dzenia wyborów uzupe³niaj¹cych.

2. rodki finansowe pochodz¹ce z bud¿etu gminy mog¹
byæ przeznaczone tylko na cele okrelone w uchwale bud¿etowej.

3. Je¿eli do up³ywu kadencji So³tysa pozosta³o nie wiêcej
jak 6 miesiêcy, przepisu ust. 2 nie stosuje siê, a obowi¹zki
so³tysa pe³ni cz³onek Rady So³eckiej przez ni¹ wskazany.

§45. rodki finansowe So³ectwa mog¹ byæ przeznaczone
wy³¹cznie na realizacjê zadañ w³asnych gminy, w tym miêdzy
innymi, na:

4. Kadencja So³tysa i cz³onków Rady so³eckiej wybranych
w wyborach uzupe³niaj¹cych trwa do koñca kadencji, w której
wybór nast¹pi³.

1) utrzymanie mienia komunalnego przekazanego w zarz¹d
So³ectwu,

§41. 1. Zebranie wiejskie zwo³ane w sprawie odwo³ania
so³tysa, rady so³eckiej lub poszczególnych jej cz³onków, powo³uje sporód uprawnionych do g³osowania uczestników
zebrania komisjê skrutacyjn¹, powierzaj¹c jej obowi¹zki przeprowadzenia g³osowania.
2. Do powo³ywania i zasad dzia³ania tej komisji maj¹
zastosowanie odpowiednie przepisy dotycz¹ce komisji skrutacyjnej okrelone w Rozdziale 4 niniejszego statutu.

2) remont i utrzymanie dróg gminnych w granicach So³ectwa.
3) utrzymanie lokali bêd¹cych w dyspozycji So³ectwa,
4) zaspakajanie miejscowych potrzeb kulturalno  owiatowych i sportowych,
5) dzia³alnoæ organów So³ectwa,
6) utrzymanie porz¹dku i estetyki na terenie So³ectwa.
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ROZDZIA£ 8
Zakres i formy kontroli oraz nadzoru organów
Gminy nad dzia³alnoci¹ organów So³ectwa
§46. 1. So³tys zobowi¹zany jest do przed³o¿enia Wójtowi
Gminy uchwa³ Zebrania Wiejskiego w ci¹gu 7 dni od daty ich
podjêcia.
2. Uchwa³a Zebrania Wiejskiego sprzeczna z prawem jest
niewa¿na.
3. O niewa¿noci uchwa³y w ca³oci lub w czêci orzeka
Wójt Gminy.
4. Uchwa³a Zebrania Wiejskiego nieodpowiadaj¹ca wymogom celowoci, gospodarnoci, rzetelnoci lub niezgodna
z prawem mo¿e byæ uchylona przez Wójta Gminy.
5. W przypadkach okrelonych w ust. 4, Wójt Gminy
mo¿e wstrzymaæ uchwa³y Zebrania Wiejskiego i za¿¹daæ
ponownego rozpatrzenia sprawy stanowi¹cej przedmiot
uchwa³y, wskazuj¹c zaistnia³e uchybienia oraz termin za³atwienia sprawy.
6. Je¿eli uchwa³a Zebrania Wiejskiego podjêta w wyniku
ponownego rozpatrzenia sprawy nie uwzglêdnia wskazówek
Wójta Gminy, Wójt Gminy mo¿e wydaæ uchwa³ê zastêpcz¹.
O podjêciu uchwa³y zastêpczej, Wójt Gminy powiadamia
Radê Gminy na jej najbli¿szej Sesji.
§47. Nadzór nad dzia³alnoci¹ so³ectwa sprawowany jest
na podstawie kryteriów zgodnoci z prawem, celowoci,
rzetelnoci i gospodarnoci.
§48. Organami nadzoru nad dzia³alnoci¹ so³ectwa s¹:
1) Rada,
2) Wójt.
§49. 1. Organy nadzoru maj¹ prawo ¿¹dania niezbêdnych informacji, danych i wyjanieñ oraz okazania dokumentów dotycz¹cych funkcjonowania so³ectwa a tak¿e uczestniczenia w posiedzeniach jego organów.
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2. Do wykonywania czynnoci, o których mowa w ust. 1
organy nadzoru mog¹ delegowaæ swych przedstawicieli.
§50. Organy nadzoru sygnalizuj¹ so³ectwu nieprawid³owoci stwierdzone w ramach wykonywania nadzoru oraz
podejmuj¹ dzia³ania przewidziane prawem, w celu wyeliminowania stwierdzonych nieprawid³owoci.
ROZDZIA£ 9
Postanowienia koñcowe
§51. 1. Zmiany niniejszego statutu dokonuje Rada:
1) z w³asnej inicjatywy;
2) na wniosek Wójta;
3) na wniosek zebrania wiejskiego.
2. Statut i jego zmiany w przypadkach okrelonych w ust.
1 pkt 1 i 2 uchwalane s¹ po przeprowadzeniu konsultacji
z mieszkañcami so³ectwa.
§52. O utworzeniu, po³¹czeniu, podziale i znoszeniu,
a tak¿e ustaleniu granic, nazwy i siedziby w³adz So³ectwa
decyduje Rada w drodze odrêbnej uchwa³y.
§53. Protesty w sprawie trybu i formy przeprowadzenia
wyborów So³tysa i Rady So³eckiej zainteresowani mog¹
sk³adaæ do Wójta w terminie siedmiu dni od og³oszenia ich
wyników. Wójt rozstrzyga o protecie stosuj¹c odpowiednio
przepisy niniejszego Statutu.
§54. Wykonanie uchwa³y powierza siê Wójtowi Gminy
W¹growiec.
§55. Traci moc Uchwa³a Rady Gminy W¹growiec Nr
XXIV/157/96 z 28 padziernika 1996 w sprawie statutu so³ectwa.
§56. Uchwa³a wchodzi w ¿ycie po up³ywie 14 dni od dnia
og³oszenia w Dzienniku Urzêdowym Województwa Wielkopolskiego.
Przewodnicz¹cy
Rady Gminy
() Micha³ Nogalski
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3379
UCHWA£A Nr XXXIV/271/06 RADY GMINY W¥GROWIEC
z dnia 30 czerwca 2006 r.
w sprawie uchwalenia statutu So³ectwa Bartodzieje
Na podstawie art. 35 ust. 1 i 3, art. 48 ust. 1 ustawy z dnia
8 marca 1990 r. o samorz¹dzie gminnym (Dz.U. z 2001 r., Nr
142 poz. 1591 z 2002 r., Nr 23 poz. 220, Nr 62 poz. 558, Nr 113
poz. 984, Nr 153 poz. 1271 i Nr 214 poz. 1806, z 2003 r., Nr 80
poz. 717 i Nr 162 poz. 1568, z 2004 r. Nr 102 poz. 1055
i Nr 116 poz. 1203, z 2005 r., Nr 172 poz. 1441, Nr 175 poz. 1457,
z 2006 r., Nr 17 poz. 128), po przeprowadzeniu konsultacji
z mieszkañcami so³ectwa, Rada Gminy W¹growiec uchwala:
STATUT SO£ECTWA KALISZANY

ROZDZIA£ 1

§4. So³ectwo dzia³a zgodnie z postanowieniami obowi¹zuj¹cych przepisów, a w szczególnoci:
1) ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorz¹dzie gminnym
(Dz.U. z 2001 r. Nr 142 poz. 1591 z póniejszymi zmianami),
2) Statutu Gminy W¹growiec,
3) niniejszego Statutu So³ectwa.
ROZDZIA£ 2
Zakres zadañ przekazanych so³ectwu
przez gminê oraz sposób ich realizacji

Postanowienia ogólne

§5. 1. Podstawowym celem istnienia i dzia³ania so³ectwa
jest:

§1. So³ectwo Bartodzieje jest jednostk¹ pomocnicz¹ Gminy
W¹growiec.

1) dba³oæ o zaspokajanie potrzeb mieszkañców so³ectwa
i reprezentowanie ich interesów na zewn¹trz;

§2. Ilekroæ w niniejszym Statucie jest mowa o:
1) Gminie  nale¿y przez to rozumieæ Gminê W¹growiec;
2) So³ectwie  nale¿y przez to rozumieæ jednostkê pomocnicz¹ okrelon¹ w §1 niniejszego Statutu;
3) Statucie  nale¿y przez to rozumieæ statut so³ectwa Kaliszany;

2) wspó³praca z organami gminy oraz pomoc w wykonywaniu przez te organy zadañ publicznych na rzecz spo³ecznoci lokalnej;
3) zapewnienie mieszkañcom so³ectwa udzia³u w realizacji
zadañ gminy;
2. Do zadañ so³ectwa nale¿y uczestniczenie w realizacji
zadañ gminy poprzez:

4) Radzie  nale¿y przez to rozumieæ Radê Gminy W¹growiec;

1) inicjowanie dzia³añ organów gminy;

5) Wójcie  nale¿y przez to rozumieæ Wójta Gminy W¹growiec;

2) reprezentowanie interesów spo³ecznoci so³eckiej i jej
cz³onków wobec organów gminy, organów administracji
pañstwowej i innych podmiotów ¿ycia publicznego;

6) Zebraniu Wiejskim  nale¿y przez to rozumieæ organ
uchwa³odawczy So³ectwa;
7) So³tysie  nale¿y przez to rozumieæ organ wykonawczy
So³ectwa;
8) Radzie So³eckiej  nale¿y przez to rozumieæ organ wspieraj¹cy So³tysa;
9) Przewodnicz¹cym Rady So³eckiej  nale¿y przez to rozumieæ So³tysa;
10) Komisje  nale¿y rozumieæ organy kontrolne i opiniodawcze powo³ywane w So³ectwie.
§3. 1. So³ectwo obejmuje obszar o powierzchni 12,10 km2,
którego granice zaznaczone s¹ na mapie stanowi¹cej za³¹cznik do Statutu.
2. So³ectwo obejmuje miejscowoæ: Kaliszany.
3. Siedzib¹ w³adz So³ectwa jest miejscowoæ Kaliszany.

3) tworzenie warunków do pe³nego udzia³u w ¿yciu publicznym so³ectwa wszystkich mieszkañców so³ectwa;
4) dzia³anie na rzecz rozwoju so³ectwa;
5) konsultowanie spraw przedstawionych przez Radê lub
Wójta, w tym spraw dotycz¹cych:
a) planów zagospodarowania przestrzennego w zakresie
dotycz¹cym so³ectwa,
b) sieci szkó³ i przedszkoli,
c) zasad gospodarowania mieniem komunalnym po³o¿onym na terenie so³ectwa,
d) zmiany nazewnictwa ulic, placów oraz nadawanie nazw
miejscowoci, podzia³u, po³¹czenia wsi, utworzenia
nowej,
e) innych spraw, których potrzebê konsultacji Rada lub
Wójt uzna za celowe.
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ROZDZIA£ 3

6) wspó³dzia³anie z policj¹ i s³u¿bami porz¹dkowymi w zakresie bezpieczeñstwa i porz¹dku na terenie so³ectwa;
7) wspó³praca z organizacjami i instytucjami dzia³aj¹cymi na
terenie so³ectwa, zw³aszcza kulturalnymi, sportowymi,
zak³adami opieki zdrowotnej;
8) podejmowanie dzia³añ na rzecz ochrony rodowiska naturalnego: w szczególnoci w zakresie budowy sieci wodno
 kanalizacyjnych, utrzymania porz¹dku i czystoci na
terenie so³ectwa oraz ochrony zieleni;
9) wspieranie inicjatyw spo³ecznych podejmowanych na rzecz
so³ectwa;
10) wspó³praca z radnymi z danego okrêgu wyborczego;
11) pomoc organom gminy przy organizowaniu konsultacji
spo³ecznych;
12) realizacja zadañ przejêtych od gminy i gospodarowanie
przekazanym mieniem w granicach zgodnych z celem
i zakresem przekazania;
13) wspieranie dzia³añ gminy w zakresie pomocy spo³ecznej,
w szczególnoci sygnalizowanie potrzeb spo³ecznych
w zakresie organizowania okrelonych form pomocy spo³ecznej;
14) inicjowanie samopomocy wspólnoty so³eckiej;
15) wyra¿anie opinii w celu uwzglêdnienia istotnych interesów mieszkañców so³ectwa w nastêpuj¹cych sprawach:
a) dostosowania organizacji i godzin pracy placówek
u¿ytecznoci publicznej, placówek wiadcz¹cych us³ugi komunalne, komunikacji, placówek opieki zdrowotnej i opiekuñczo - wychowawczych dla potrzeb mieszkañców so³ectwa,
b) zapobiegania oraz usuwania skutków powodzi, huraganów i innych klêsk ¿ywio³owych na terenie so³ectwa;

Organizacja i zadania organów so³ectwa
§7. 1. Organami so³ectwa s¹:
1) Zebranie Wiejskie jako organ uchwa³odawczy;
2) So³tys jako organ wykonawczy.
2.

Dzia³alnoæ so³tysa wspomaga rada so³ecka.

1) Rada so³ecka sk³ada siê z 4 do 6 osób w tym So³tysa.
2) Liczbê cz³onków rady so³eckiej ustala zebranie wiejskie
odrêbn¹ uchwa³¹.
3) Przewodnicz¹cym rady so³eckiej jest So³tys.
§8. Kadencja So³tysa i rady so³eckiej trwa 4 lata, tak jak
kadencja Rady i koñczy siê z momentem wyboru nowych
organów so³ectwa.
§9. 1. Organy so³ectwa zobowi¹zane s¹ dbaæ o przestrzeganie zasad jawnoci i dostêpu do informacji publicznej.
2. So³tys, co najmniej raz w roku, obowi¹zany jest sk³adaæ na zebraniu wiejskim sprawozdanie ze swojej dzia³alnoci
oraz z dzia³alnoci rady so³eckiej.
§10. 1. Do zakresu dzia³ania zebrania wiejskiego nale¿y
podejmowanie uchwa³ we wszystkich sprawach zastrze¿onych do wy³¹cznej kompetencji zebrania wiejskiego oraz
innych istotnych dla so³ectwa sprawach, obejmuj¹cych zadania so³ectwa okrelone w statucie.
2. Do wy³¹cznej kompetencji zebrania wiejskiego nale¿y:
1) wybór i odwo³ywanie so³tysa i rady so³eckiej;
2) dokonywanie okresowych ocen dzia³alnoci so³tysa i rady
so³eckiej;

16) wykonywanie uchwa³ Rady w zakresie odnosz¹cym siê do
so³ectwa.

3) wyra¿enie stanowiska so³ectwa w przypadku wyst¹pienia
organu gminy o wyra¿enie takiego stanowiska lub konsultacjê;

§6. 1. Zadania okrelone w statucie so³ectwo realizuje
w szczególnoci poprzez:

4) przyjmowanie, rozpatrywanie lub odrzucanie sprawozdañ
komisji powo³ywanych na zebraniu wiejskim.

1) podejmowanie uchwa³ w sprawach so³ectwa w ramach
posiadanych kompetencji,

§11. W przypadku przedstawienia przez Wójta, zebranie
wiejskie konsultuje w zakresie dotycz¹cym so³ectwa, projekty
uchwa³ Rady w sprawach:

2) zbieranie opinii spo³ecznej w sprawach dotycz¹cych problematyki wsi oraz przekazywanie jej Radzie,
3) wspó³uczestnictwo w organizowaniu i przeprowadzaniu
przez Radê konsultacji spo³ecznej w sprawach dotycz¹cych gminy i so³ectwa,
4) wystêpowanie z wnioskami do Wójta o rozpatrzenie spraw,
których za³atwienie wykracza poza mo¿liwoci so³ectwa,
5) wspó³pracê z radnymi z terenu so³ectwa i z komisjami
Rady.
2. Dla realizacji wspólnych przedsiêwziêæ so³ectwo nawi¹zuje wspó³pracê z innymi so³ectwami gminy, zawiera
porozumienia okrelaj¹ce zakres i sposób wykonywania wspólnych zadañ.

1) utrzymania, konserwacji, remontu wiejskich obiektów
mieszkalnych, urz¹dzeñ komunalnych, socjalnych, kulturalnych i sportowych w ramach ustaleñ planu wydatków
z bud¿etu gminy;
2) plany rozwoju gminy w czêci dotycz¹cej so³ectwa;
3) utrzymania porz¹dku na terenie wsi;
4) gospodarki wodno  ciekowej oraz gospodarki odpadami;
5) dróg gminnych;
6) owietlenia.
§12. 1. Do zakresu dzia³ania zebrania wiejskiego nale¿y
sprawowanie kontroli nad dzia³alnoci¹ so³tysa i rady so³ec-
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kiej. W celu sprawowania kontroli zebranie wiejskie mo¿e
powo³aæ komisjê rewizyjn¹.

wniosku zaproponowano termin póniejszy. Termin 14 dni,
o którym mowa wy¿ej dotyczy terminu odbycia zebrania.

2. Zebranie wiejskie podejmuj¹c uchwa³ê o powo³aniu
Komisji Rewizyjnej, okrela sk³ad osobowy komisji oraz zakres jej dzia³ania.

6. Zebranie wiejskie w sprawie wyborów so³tysa i rady
so³eckiej oraz zebranie wiejskie, którego nie zwo³a so³tys na
wniosek organu gminy w terminie okrelonym w ust. 5
zwo³uje Wójt.

3. Komisja Rewizyjna uprawniona jest do ¿¹dania wyjanieñ od so³tysa i cz³onków rady so³eckiej oraz przegl¹dania
dokumentów w sprawach objêtych przeprowadzan¹ kontrol¹.
§13. 1. Zebranie wiejskie dla zapewnienia w³aciwej realizacji zadañ so³ectwa mo¿e powo³ywaæ tak¿e inne sta³e lub
dorane komisje o uprawnieniach opiniodawczo - doradczych.
2. Zebranie wiejskie podejmuj¹c uchwa³ê o powo³aniu
komisji, o których mowa w ust. 1, okrela sk³ad osobowy
komisji oraz zakres ich dzia³ania.
§14. 1. Do udzia³u w zebraniu wiejskim uprawnieni s¹
wszyscy, którzy w dniu jego zwo³ania zamieszkuj¹ na terenie
so³ectwa.
2. Zebranie jest wa¿ne, gdy mieszkañcy so³ectwa zostali
o nim prawid³owo powiadomieni.
§15. Uprawnienie do udzia³u w zebraniu wiejskim obejmuje prawa:
1) inicjatywy uchwa³odawczej;
2) udzia³u w dyskusji nad porz¹dkiem obrad;
3) zadawania pytañ i uzyskiwania odpowiedzi;
4) ¿¹dania utrwalenia w protokole w³asnych czynnoci
i zg³oszonych wniosków oraz wypowiedzi;
5) zg³aszania kandydatur i kandydowania w wybieralnych
organach so³ectwa;
6) udzia³u w g³osowaniu.
§16. 1. Zebranie wiejskie zwo³ywane jest przez so³tysa,
z zastrze¿eniem ust. 6 i 7.
2. Zebrania wiejskie odbywaj¹ siê w miarê potrzeb nie
rzadziej jednak ni¿ raz w roku.
3. So³tys zwo³uje zebranie wiejskie:
1) z w³asnej inicjatywy;
2) na ¿¹danie organów gminy (Rady i Wójta), wskazuj¹ce cel
zwo³ania zebrania wiejskiego;
3) na pisemny wniosek co najmniej 1/10 uprawnionych do
udzia³u w zebraniu wiejskim mieszkañców so³ectwa, wskazuj¹cy cel zwo³ania zebrania oraz osobê, któr¹ nale¿y
powiadomiæ o terminie i miejscu zwo³ania zebrania;
4) na wniosek Komisji Rewizyjnej So³ectwa (w przypadku jej
powo³ania przez zebranie wiejskie).

7. W przypadku d³u¿szej nieobecnoci so³tysa zebranie
wiejskie zwo³uje upowa¿niony przez radê so³eck¹ cz³onek tej
rady.
§17. 1. Termin i miejsce zebrania wiejskiego podaje siê
do wiadomoci publicznej poprzez rozplakatowanie na tablicy
og³oszeñ so³ectwa, kurend¹, lub w sposób zwyczajowo przyjêty, co najmniej na 7 dni przed terminem zwo³ania zebrania.
2. O terminie i miejscu zebrania powiadamia siê odrêbnie organy gminy oraz osobê reprezentuj¹c¹ mieszkañców,
którzy z³o¿yli wniosek o jego zwo³anie.
§18. 1. Obradom Zebrania Wiejskiego przewodniczy So³tys.
2. Pod nieobecnoæ So³tysa obradom Zebrania Wiejskiego przewodniczy cz³onek Rady So³eckiej upowa¿niony przez
So³tysa.
3. W przypadku, gdy So³tys nie mo¿e prowadziæ zwo³anego Zebrania Wiejskiego i nie udzieli³ upowa¿nienia ¿adnemu z cz³onków Rady So³eckiej, obradom Zebrania Wiejskiego
przewodniczy cz³onek Rady So³eckiej przez ni¹ wybrany.
4. Zebranie otwiera So³tys, przedstawia porz¹dek obrad
oraz prowadzi zebranie zgodnie z porz¹dkiem przyjêtym przez
zebranie.
5. Porz¹dek obrad ustala zebranie wiejskie na podstawie
projektu przed³o¿onego przez so³tysa. Projekt porz¹dku obrad
podlega konsultacji z rad¹ so³eck¹.
6. Obrady zebrania s¹ protoko³owane. Protoko³y i uchwa³y podpisuje przewodnicz¹cy zebrania i protokolant.
7. Osoby uprawnione do udzia³u w zebraniu wiejskim
odnotowuj¹ swoja obecnoæ w licie obecnoci wy³o¿onej do
podpisu w miejscu, w którym odbywa siê zebranie. Lista
obecnoci jest za³¹cznikiem do protokó³u zebrania i s³u¿y do
stwierdzania prawomocnoci obrad.
§19. 1. Przewodniczenie obradom Zebrania Wiejskiego
uprawnia do decydowania o:
1) kolejnoci zabierania g³osu przez poszczególnych mówców,
2) udzieleniu g³osu poza kolejnoci¹,
3) okrelania iloci czasu przeznaczonego dla ka¿dego
z mówców,
4) odebraniu g³osu,

4. W przypadkach, o których mowa w ust. 3 pkt 2 - 4
so³tys jest zobowi¹zany do zwo³ania zebrania wiejskiego.

5) zamkniêciu dyskusji nad poszczególnymi punktami porz¹dku obrad,

5. Zebranie wiejskie powinno zostaæ zwo³ane najpóniej
w terminie 14 dni od daty zg³oszenia ¿¹dania lub wniosku,
o których mowa w ust. 3 pkt 2  4, chyba, ¿e w ¿¹daniu lub

6) ¿¹daniu okrelonego zachowania od uczestników Zebrania Wiejskiego.
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2. Przewodnicz¹cy Zebraniu Wiejskiemu nie mo¿e odmówiæ poddania pod g³osowanie wniosku, jeli jego przedmiot
odpowiada przyjêtemu porz¹dkowi obrad.
§20. 1. So³tys przekazuje uchwa³y podjête na zebraniu
wraz z protokó³em zebrania Wójtowi w terminie 7 dni od dnia
odbycia zebrania.
2. Wójt, w zale¿noci od treci uchwa³y, za³atwia uchwa³ê
we w³asnym zakresie lub przekazuje uchwa³ê do rozpatrzenia
Radzie.
3. W zale¿noci od treci uchwa³y o sposobie za³atwienia
uchwa³y Wójt informuje zebranie wiejskie bezporednio lub
za porednictwem so³tysa.
§21. 1. Zebranie wiejskie jest uprawnione do podejmowania uchwa³ przy obecnoci, co najmniej 1/5 uprawnionych
do g³osowania mieszkañców so³ectwa oraz gdy mieszkañcy
so³ectwa zostali poinformowani o zwo³aniu i terminie zebrania w sposób zgodny z postanowieniami niniejszego statutu.
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9) uczestniczenie w naradach so³tysów organizowanych przez
Wójta;
10) uczestniczenie w spotkaniach z radnymi gminy powiêconych realizacji spraw ogólnogminnych, w przypadku wyst¹pienia przez radnych o udzia³ w takim spotkaniu;
11) informowanie ogó³u mieszkañców o wszystkich wa¿nych
dla so³ectwa sprawach;
12) udzia³ w sesjach Rady i posiedzeniach komisji Rady, na
zasadach okrelonych w Statucie Gminy;
13) organizowanie i koordynowanie przedsiêwziêæ maj¹cych
na celu poprawê warunków ¿ycia mieszkañców so³ectwa;
14) administrowanie tymi sk³adnikami mienia, które Rada
przekaza³a do dyspozycji so³ectwa;
15) opiniowanie w zakresie wskazanym przez Wójta wniosków o udzielanie ulg i zwolnieñ z podatków i op³at
stanowi¹cych dochody gminy;

2. W przypadku, gdy w ustalonym terminie nie zbierze siê
wymagana liczba uprawnionych do g³osowania mieszkañców
so³ectwa, zebranie obejmuj¹ce ten sam porz¹dek zwo³uje siê
w drugim terminie. Drugi termin wyznacza siê w tym samym
dniu, pó³ godziny póniej; w tym przypadku do wa¿noci
zebrania wymagana jest obecnoæ uprawnionych do g³osowania mieszkañców so³ectwa w liczbie, co najmniej po³owy
liczby okrelonej w ust. 1.

16) wystêpowanie z wnioskami dotycz¹cymi potrzeb so³ectwa
i jego mieszkañców;

§22. 1. Uchwa³y zebrania wiejskiego zapadaj¹ w g³osowaniu jawnym, zwyk³¹ wiêkszoci¹ g³osów, osób uprawnionych uczestnicz¹cych w nim, co oznacza, ¿e przechodzi uchwa³a
lub wniosek, które uzyska³y wiêksz¹ liczbê g³osów  za ni¿
g³osów przeciw.

19) wspó³praca z gminnymi jednostkami organizacyjnymi
w zakresie zaspakajania okrelonych potrzeb mieszkañców;

2. Zebranie wiejskie mo¿e postanowiæ o przeprowadzeniu tajnego g³osowania w konkretnej sprawie, na wniosek, co
najmniej 1/4 uprawnionych do g³osowania, obecnych na
zebraniu.
§23. 1. Do zadañ so³tysa nale¿y zarz¹dzanie bie¿¹cymi
sprawami so³ectwa, realizacja uchwa³ zebrania wiejskiego
oraz wykonywanie czynnoci okrelonych niniejszym statutem.
2. Do zadañ so³tysa nale¿y w szczególnoci:
1) reprezentowanie so³ectwa na zewn¹trz;
2) zwo³ywanie zebrañ wiejskich i przewodniczenie ich obradom;

17) sporz¹dzanie rozliczeñ m.in. z dzia³alnoci finansowej
i gospodarczej so³ectwa;
18) stosowanie w ramach so³ectwa postanowieñ instrukcji
kancelaryjnej oraz zasad obiegu dokumentów ksiêgowych
i finansowych w zakresie wskazanym przez Wójta;

20) natychmiastowe informowanie wójta o wyst¹pieniu po¿aru, klêski padniêcia stada, katastrofy budowlanej oraz
innych zdarzeñ losowych, celem skoordynowania dzia³añ
czy udzielenia pomocy.
21) wykonywanie innych zadañ wynikaj¹cych z obowi¹zuj¹cych przepisów.
3. Przy wykonywaniu zadañ okrelonych w ust. 2 pkt 1417 so³tys zasiêga opinii rady so³eckiej.
4. Na zebraniach wiejskich so³tys przedk³ada informacje
ze swojej dzia³alnoci.
5. Pe³nienie funkcji so³tysa ma charakter spo³eczny.
6. So³tys korzysta z ochrony prawnej przys³uguj¹cej funkcjonariuszom publicznym.
§24. So³tys  jako przewodnicz¹cy rady so³eckiej:

3) zwo³ywanie posiedzeñ rady so³eckiej i przewodniczenie jej
obradom;

1) kieruje prac¹ rady so³eckiej;

4) wykonywanie uchwa³ organów gminy w zakresie dotycz¹cym so³ectwa;

2) zapewnia sporz¹dzenie protokó³ów z posiedzeñ rady so³eckiej;

5) kierowanie wykonywaniem uchwa³ rady so³eckiej;

3) sk³ada informacje o dzia³alnoci rady so³eckiej na zebraniach wiejskich.

6) utrzymywanie sta³ego kontaktu z organami gminy;
7) kierowanie akcj¹ pomocy w so³ectwie w razie wypadków
losowych i klêsk ¿ywio³owych,
8) w tym realizacja zarz¹dzeñ Wójta wydanych w powy¿szym
zakresie;

§25. Do zadañ rady so³eckiej nale¿y pe³nienie funkcji
pomocniczo-doradczej so³tysa oraz wspomaganie jego dzia³añ, w tym:
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1) przygotowanie zebrañ wiejskich oraz opracowywanie
i przedk³adanie zebraniu wiejskiemu projektów uchwa³,
w sprawach bêd¹cych przedmiotem zebrania;
2) zbieranie wniosków i innych wyst¹pieñ mieszkañców
w sprawach so³ectwa;
3) sporz¹dzanie projektów wyst¹pieñ w sprawach wykraczaj¹cych poza mo¿liwoci ich realizacji w ramach so³ectwa;
4) inicjowanie dzia³añ na rzecz rozwoju so³ectwa;
5) opiniowanie zakupu sprzêtu i wyposa¿enia mienia gminnego;
6) inicjowanie i pomoc w organizacji imprez wiejskich
w dziedzinie kultury, sportu, rekreacji i wypoczynku;
7) konsultacja spraw przedstawionych przez so³tysa zgodnie
z postanowieniami niniejszego statutu.
§26. 1. Posiedzenia rady so³eckiej odbywaj¹ siê w miarê
potrzeb, nie rzadziej ni¿ dwa razy w roku.
2. Posiedzenia rady so³eckiej zwo³uje so³tys, który przewodniczy tym posiedzeniom.
§27. 1. Urz¹d Gminy zapewnia pomoc w obs³udze techniczno biurowej organów so³ectwa.
2. W celu udzielenia so³tysowi sta³ej pomocy w przygotowywaniu materia³ów w organizowaniu zebrañ, Wójt mo¿e
wyznaczyæ pracownika Urzêdu do kontaktów z so³ectwem.
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3. W przypadku, gdy w ustalonym terminie nie zbierze siê
wymagana liczba uprawnionych do g³osowania mieszkañców
so³ectwa, zebranie obejmuj¹ce ten sam porz¹dek zwo³uje siê
w drugim terminie. Drugi termin wyznacza siê w tym samym
dniu pó³ godziny póniej; w tym przypadku do wa¿noci
zebrania wymagana jest obecnoæ uprawnionych do g³osowania mieszkañców so³ectwa w liczbie, co najmniej po³owy
liczby okrelonej w ust. 1.
4. O ile w wyznaczonym w ust. 2 terminie nie bêdzie
wymaganego okrelonego quorum, wybory w nastêpnym
terminie mog¹ zostaæ przeprowadzone najwczeniej po up³ywie 7 dni od pierwszego, wy¿ej wskazanego terminu, a do ich
wa¿noci wymagana jest obecnoæ uprawnionych do g³osowania mieszkañców so³ectwa, w liczbie, co najmniej po³owy
liczby okrelonej w ust. 1.
5. W przypadku braku quorum, w terminie, okrelonym
w ust. 3 wybory przeprowadza siê w nowym terminie, niezale¿nie od iloci uprawnionych do g³osowania obecnych na
zebraniu wiejskim. Nowy termin ustala siê w tym samym
dniu, co termin ustalony w ust. 3, pó³ godziny póniej.
§31. 1. W celu przeprowadzania wyboru so³tysa i cz³onków rady so³eckiej, zebranie wiejskie powo³uje sporód uprawnionych uczestników zebrania minimum 3 - osobow¹ komisjê
skrutacyjn¹.
2. Komisja skrutacyjna wybiera ze swojego grona przewodnicz¹cego, który kieruje pracami komisji.
3. Do zadañ komisji skrutacyjnej nale¿y:

ROZDZIA£ 4
Zasady i tryb wyboru organów so³ectwa
§28. 1. Zebranie wiejskie wybiera so³tysa i radê so³eck¹
na okres kadencji odpowiadaj¹cy kadencji Rady.
2. Zebranie wiejskie w sprawie wyboru so³tysa i rady
so³eckiej winno odbyæ siê w terminie 6ciu miesiêcy od
up³ywu kadencji rady gminy.
§29. 1. Wybory so³tysa, rady so³eckiej przeprowadzane
s¹ w terminie i miejscu okrelonym zarz¹dzeniem Wójta,
które podlega podaniu do wiadomoci mieszkañców so³ectwa, co najmniej na 7 dni przed terminem zebrania, w sposób
okrelony w niniejszym statucie.

1) rejestrowanie kandydatów na so³tysa i cz³onków rady
so³eckiej;
2) obliczanie g³osów oddawanych na poszczególne kandydatury;
3) sporz¹dzenie protoko³u, ustalenie i podanie do wiadomoci zebrania wiejskiego wyniku g³osowania i wyborów.
4. Protokó³ g³osowania podpisuj¹ wszyscy cz³onkowie
komisji oraz przewodnicz¹cy zebrania.
5. Cz³onkowie komisji nie mog¹ kandydowaæ na stanowisko so³tysa ani do rady so³eckiej.
§32. 1. W pierwszej kolejnoci przeprowadza siê zg³aszanie kandydatów oraz g³osowanie w celu wyboru so³tysa.

2. Zarz¹dzenie, o którym mowa w ust. 1 okrela ponadto
porz¹dek obrad zebrania wiejskiego, obejmuj¹cy w szczególnoci wybór so³tysa i rady so³eckiej.

2. W drugiej kolejnoci przeprowadza siê zg³aszanie kandydatów oraz g³osowanie w celu wyboru cz³onków rady
so³eckiej.

3. Obradom zebrania wyborczego przewodniczy osoba
wskazana przez Wójta.

§33. 1. Kandydatury na stanowisko so³tysa oraz do rady
so³eckiej mog¹ zg³aszaæ osobicie uprawnieni mieszkañcy,
uczestnicz¹cy w zebraniu wiejskim. Zg³oszenie kandydata
odbywa siê ustnie w trakcie zebrania wiejskiego.

4. Obs³ugê kancelaryjn¹ zebrania zapewnia Wójt za porednictwem Urzêdu Gminy.
§30. 1. Dla dokonania wa¿nego wyboru so³tysa i rady
so³eckiej wymagana jest osobista obecnoæ, co najmniej 1/5
mieszkañców so³ectwa uprawnionych do g³osowania.
2. Kr¹g osób uprawnionych do g³osowania ustala siê na
podstawie sta³ego rejestru wyborców Gminy W¹growiec.

2. Uprawnieni do kandydowania s¹ wy³¹cznie stali mieszkañcy, uczestnicz¹cy w zebraniu wiejskim.
3. Wybory odbywaj¹ siê przy nieograniczonej liczbie zg³oszonych kandydatów, z zachowaniem zasad okrelonych
w ust. 1 i ust. 2.
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4. Warunkiem przyjêcia ka¿dej kandydatury jest ustna
zgoda kandydata wyra¿ona w trakcie obrad.
5. So³tys i rada so³ecka wybierani s¹ w g³osowaniu
tajnym, bezporednim, sporód nieograniczonej liczby kandydatów, przez uprawnionych mieszkañców zebrania.
§34. 1. Po zarejestrowaniu przez komisjê skrutacyjn¹
wszystkich nazwisk kandydatów zg³oszonych przez uprawnionych uczestników zebrania wiejskiego, komisja zamyka listê
kandydatur na stanowisko so³tysa oraz do rady so³eckiej.
Wniosek o zamkniêcie listy kandydatów przewodnicz¹cy zebrania poddaje pod g³osowanie zebrania wiejskiego.
2. Po zamkniêciu listy kandydatów przewodnicz¹cy zebrania podaje pod g³osowanie wszystkie zarejestrowane kandydatury umieszczone na licie w kolejnoci alfabetycznej.
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4) odwo³ania przed up³ywem kadencji.
2. W przypadkach okrelonych w ust. 1 pkt 1 i 2 wyganiêcie mandatu stwierdza niezw³ocznie zebranie wiejskie.
§37. 1. Odwo³anie So³tysa i rady so³eckiej lub jej poszczególnych cz³onków przed up³ywem kadencji, stanowi
wy³¹czn¹ kompetencjê zebrania wiejskiego i mo¿e nast¹piæ w
przypadkach okrelonych w niniejszym statucie, na podstawie uchwa³y zebrania wiejskiego, podjêtej zwyk³¹ wiêkszoci¹
g³osów, w g³osowaniu tajnym.
2. Dla dokonania odwo³ania organów so³ectwa, o których
mowa w §37 ust. 1, na zebraniu wiejskim wymagana jest
obecnoæ, co najmniej 1/5 uprawnionych do g³osowania,
mieszkañców So³ectwa.

3. Wybór so³tysa odbywa siê zwyk³¹ wiêkszoci¹ g³osów,
co oznacza, ¿e przechodzi ta kandydatura, która uzyska³a, co
najmniej jeden g³os wiêcej od sumy pozosta³ych wa¿nie
oddanych g³osów.

3. O ile w wyznaczonym terminie nie bêdzie wymaganego, okrelonego w ust. 2 quorum, wybory w drugim terminie
mog¹ zostaæ przeprowadzone najwczeniej po up³ywie 1
miesi¹ca, od pierwszego wskazanego terminu, z zastrze¿eniem ust. 2.

4. Uprawnieni uczestnicy Zebrania g³osuj¹ kartami do
g³osowania, opatrzonymi pieczêci¹ Urzêdu Gminy.

4. Uchwa³y zebrania wiejskiego w sprawach okrelonych
w ust. 1 podaje siê do wiadomoci mieszkañców so³ectwa.

5. Na karcie do g³osowania uprawnieni mieszkañcy pozostawiaj¹ nieskrelone nazwisko wybranego przez siebie
kandydata.

§38. 1. So³tys i cz³onkowie rady so³eckiej s¹ bezporednio odpowiedzialni przed zebraniem wiejskim i mog¹ byæ
przez zebranie odwo³ani przed up³ywem kadencji.

6. Niewa¿ne s¹ g³osy na kartach: bez pieczêci Urzêdu
Gminy, ca³kowicie przedartych i kartach, na których pozostawiono wiêcej kandydatów ni¿ miejsc mandatowych.

2. Zebranie wiejskie mo¿e odwo³aæ so³tysa, radê so³ecka
lub poszczególnych jej cz³onków, je¿eli nie wykonuj¹ swoich
obowi¹zków, w tym naruszaj¹ postanowienia statutu.

§35. 1. Na stanowisko so³tysa zostaje wybrany kandydat, który uzyska³ najwiêksz¹ zwyk³¹ wiêkszoæ g³osów uprawnionych do g³osowania uczestników zebrania.

3. Zebranie wiejskie odwo³uje so³tysa lub cz³onka rady
so³eckiej, je¿eli dopuci³ siê przestêpstwa, stwierdzonego
prawomocnym wyrokiem s¹du.

2. Na cz³onków rady so³eckiej zostaj¹ wybrani kandydaci,
którzy uzyskali najwiêksz¹ iloæ g³osów.

§39. 1. Zebrania wiejskie w celu ewentualnego odwo³ania so³tysa b¹d rady so³eckiej (ca³ego sk³adu) zwo³uje Wójt,
ustalaj¹c zarz¹dzeniem miejsce i termin (dzieñ, godzinê)
zebrania. W zarz¹dzeniu podaje siê sk³adaj¹cego wniosek
o odwo³anie.

3. W przypadku równej liczby g³osów, g³osowanie zostaje powtórzone, z tym, ¿e w wyborach bior¹ udzia³ kandydaci,
którzy uzyskali równ¹ najwiêksz¹ liczbê g³osów.
4. Przepisy §35 ust. 2 stosuje siê przy wyborach komisji,
o których mowa w niniejszym statucie.
5. Przejêcie obowi¹zków przez nowo wybranego so³tysa
nastêpuje w ci¹gu trzech dni od daty wyboru, a przekazanie
pieczêci protokolarnie w dniu wyboru.
ROZDZIA£ 5
Zasady i tryb odwo³ywania so³tysa i rady so³eckiej
§36. 1. Wyganiêcie mandatu so³tysa lub cz³onka rady
so³eckiej nastêpuje na skutek:
1) z³o¿enia na rêce wójta pisemnej rezygnacji z pe³nionej
funkcji;
2) pozbawienia praw publicznych i wyborczych oraz ubezw³asnowolnienia na podstawie prawomocnego wyroku
s¹du;
3) mierci;

2. Zebranie wiejskie w celu ewentualnego odwo³ania
poszczególnych cz³onków rady so³eckiej (z wyj¹tkiem so³tysa
 przewodnicz¹cego rady so³eckiej) zwo³uje so³tys, podaj¹c
w og³oszeniu o zwo³aniu zebrania sk³adaj¹cego wniosek
o odwo³anie cz³onka (cz³onków) rady so³eckiej.
3. Pisemne wnioski o odwo³anie so³tysa lub rady so³eckiej kierowane s¹ do Wójta, natomiast wnioski o odwo³anie
poszczególnych cz³onków rady so³eckiej kierowane s¹ do
so³tysa, z zastrze¿eniem ust. 4 pkt 4.
4. O odwo³anie so³tysa, rady so³eckiej oraz poszczególnych jej cz³onków mo¿e wyst¹piæ z zastrze¿eniem ust. 5 i 6:
1) Wójt;
2) grupa mieszkañców gminy uprawniona do g³osowania,
w liczbie odpowiadaj¹cej  1/5 uprawnionych do g³osowania mieszkañców so³ectwa, a w przypadku, gdy wniosek
o odwo³anie dotyczy rady so³eckiej lub poszczególnych jej
cz³onków  1/10 uprawnionych.
3) Wniosek o odwo³anie So³tysa winien prócz podpisów byæ
opatrzony czytelnym imieniem i nazwiskiem, numerem
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PESEL i adresem zamieszkania z podaniem numeru nieruchomoci.
4) Wniosek o odwo³anie, który nie zostanie przyjêty na
zebraniu wiejskim, mo¿e byæ z³o¿ony powtórnie po up³ywie 6 miesiêcy od dnia z³o¿enia pierwszego wniosku.
5. Wniosek o odwo³anie powinien zawieraæ uzasadnienie, wnioskom bez uzasadnienia nie nadaje siê biegu.
6. Bieg nadaje siê wy³¹cznie wnioskom o odwo³anie
so³tysa, rady so³eckiej, komisji rewizyjnej lub jej cz³onków
zawieraj¹cym:
1) zarzuty nie wywi¹zywania siê przez so³tysa lub cz³onków
rady so³eckiej z obowi¹zków statutowych;
2) zarzuty nie respektowania (nie wykonywania) przez so³tysa lub cz³onków rady so³eckiej uchwa³ zebrania wiejskiego;
3) wskazuj¹cym na dopuszczenie siê czynów dyskwalifikuj¹cych w opinii spo³ecznej w tym utratê zaufania spo³ecznego.
7. Odwo³anie nie mo¿e nast¹piæ zaocznie, chyba, ¿e
osoba zainteresowana skutecznie zawiadomiona, nie wziê³a
udzia³u w zebraniu wiejskim bez usprawiedliwionych przyczyn lub wyrazi³a zgodê na pimie, na zaoczne g³osowanie
nad jej odwo³aniem.
8. Odwo³anie mo¿e nast¹piæ po wys³uchaniu przez zebranie wiejskie wszystkich wyjanieñ oraz racji zainteresowanego, chyba ze wystêpuj¹ okolicznoci okrelone w ust. 7.
§40. 1. So³tys lub cz³onek rady so³eckiej mo¿e z³o¿yæ
rezygnacjê w trakcie kadencji z pe³nionej funkcji, z zastrze¿eniem ust. 2.
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ROZDZIA£ 6
Zasady gospodarki mieniem
§42. 1. Rada Gminy przekazuje So³ectwu sk³adniki mienia komunalnego na mocy odrêbnych uchwa³ oraz protoko³u
przekazania, sporz¹dzonego przez Wójta i So³tysa.
2. So³ectwo zarz¹dza i korzysta z przekazanego mienia
komunalnego zgodnie z postanowieniami uchwa³y, o której
mowa w ust. 1, a w szczególnoci So³ectwo samodzielnie
wykonuje czynnoci zwyk³ego zarz¹du w stosunku do przekazanego mienia. Zwyk³y zarz¹d obejmuje czynnoci okrelone
przepisami prawa cywilnego.
3. Przekazanie obowi¹zków oraz mienia komunalnego
i so³eckiego, pomiêdzy ustêpuj¹cym So³tysem a nowo wybranym, nastêpuje w terminie 3 dni od daty wyborów, w formie
protokó³u zdawczo  odbiorczego, przedk³adanego w ci¹gu
7 dni Wójtowi Gminy.
ROZDZIA£ 7
Zasady gospodarki finansowej so³ectwa
§43. 1. Gospodarka finansowa so³ectwa prowadzona jest
w ramach bud¿etu gminy, zatwierdzonego przez Radê Gminy.
§44. 1. Dochodami so³ectwa mog¹ byæ:
1) wp³ywy z wynajmowania i wydzier¿awiania sk³adników
mienia komunalnego przekazanego So³ectwu,
2) darowizny i dobrowolne wp³aty osób fizycznych i prawnych na rzecz so³ectwa,
3) rodki uzyskiwane z organizowanych przez so³ectwo przedsiêwziêæ.

2. Z³o¿enie rezygnacji przez so³tysa, radê so³ecka lub
poszczególnych jej cz³onków a tak¿e odwo³anie so³tysa, rady
so³eckiej lub poszczególnych jej cz³onków, zobowi¹zuje odpowiednio Wójta i So³tysa do zarz¹dzenia wyborów uzupe³niaj¹cych.

2. rodki finansowe pochodz¹ce z bud¿etu gminy mog¹
byæ przeznaczone tylko na cele okrelone w uchwale bud¿etowej.

3. Je¿eli do up³ywu kadencji So³tysa pozosta³o nie wiêcej
jak 6 miesiêcy, przepisu ust. 2 nie stosuje siê, a obowi¹zki
so³tysa pe³ni cz³onek Rady So³eckiej przez ni¹ wskazany.

§45. rodki finansowe So³ectwa mog¹ byæ przeznaczone
wy³¹cznie na realizacjê zadañ w³asnych gminy, w tym miêdzy
innymi, na:

4. Kadencja So³tysa i cz³onków Rady so³eckiej wybranych
w wyborach uzupe³niaj¹cych trwa do koñca kadencji, w której
wybór nast¹pi³.

1) utrzymanie mienia komunalnego przekazanego w zarz¹d
So³ectwu,

§41. 1. Zebranie wiejskie zwo³ane w sprawie odwo³ania
so³tysa, rady so³eckiej lub poszczególnych jej cz³onków, powo³uje sporód uprawnionych do g³osowania uczestników
zebrania komisjê skrutacyjn¹, powierzaj¹c jej obowi¹zki przeprowadzenia g³osowania.
2. Do powo³ywania i zasad dzia³ania tej komisji maj¹
zastosowanie odpowiednie przepisy dotycz¹ce komisji skrutacyjnej okrelone w Rozdziale 4 niniejszego statutu.

2) remont i utrzymanie dróg gminnych w granicach So³ectwa.
3) utrzymanie lokali bêd¹cych w dyspozycji So³ectwa,
4) zaspakajanie miejscowych potrzeb kulturalno  owiatowych i sportowych,
5) dzia³alnoæ organów So³ectwa,
6) utrzymanie porz¹dku i estetyki na terenie So³ectwa.
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ROZDZIA£ 8
Zakres i formy kontroli oraz nadzoru organów
Gminy nad dzia³alnoci¹ organów So³ectwa
§46. 1. So³tys zobowi¹zany jest do przed³o¿enia Wójtowi
Gminy uchwa³ Zebrania Wiejskiego w ci¹gu 7 dni od daty ich
podjêcia.
2. Uchwa³a Zebrania Wiejskiego sprzeczna z prawem jest
niewa¿na.
3. O niewa¿noci uchwa³y w ca³oci lub w czêci orzeka
Wójt Gminy.
4. Uchwa³a Zebrania Wiejskiego nieodpowiadaj¹ca wymogom celowoci, gospodarnoci, rzetelnoci lub niezgodna
z prawem mo¿e byæ uchylona przez Wójta Gminy.
5. W przypadkach okrelonych w ust. 4, Wójt Gminy
mo¿e wstrzymaæ uchwa³y Zebrania Wiejskiego i za¿¹daæ
ponownego rozpatrzenia sprawy stanowi¹cej przedmiot
uchwa³y, wskazuj¹c zaistnia³e uchybienia oraz termin za³atwienia sprawy.
6. Je¿eli uchwa³a Zebrania Wiejskiego podjêta w wyniku
ponownego rozpatrzenia sprawy nie uwzglêdnia wskazówek
Wójta Gminy, Wójt Gminy mo¿e wydaæ uchwa³ê zastêpcz¹.
O podjêciu uchwa³y zastêpczej, Wójt Gminy powiadamia
Radê Gminy na jej najbli¿szej Sesji.
§47. Nadzór nad dzia³alnoci¹ so³ectwa sprawowany jest
na podstawie kryteriów zgodnoci z prawem, celowoci,
rzetelnoci i gospodarnoci.
§48. Organami nadzoru nad dzia³alnoci¹ so³ectwa s¹:
1) Rada,
2) Wójt.
§49. 1. Organy nadzoru maj¹ prawo ¿¹dania niezbêdnych informacji, danych i wyjanieñ oraz okazania dokumentów dotycz¹cych funkcjonowania so³ectwa a tak¿e uczestniczenia w posiedzeniach jego organów.
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2. Do wykonywania czynnoci, o których mowa w ust. 1
organy nadzoru mog¹ delegowaæ swych przedstawicieli.
§50. Organy nadzoru sygnalizuj¹ so³ectwu nieprawid³owoci stwierdzone w ramach wykonywania nadzoru oraz
podejmuj¹ dzia³ania przewidziane prawem, w celu wyeliminowania stwierdzonych nieprawid³owoci.
ROZDZIA£ 9
Postanowienia koñcowe
§51. 1. Zmiany niniejszego statutu dokonuje Rada:
1) z w³asnej inicjatywy;
2) na wniosek Wójta;
3) na wniosek zebrania wiejskiego.
2. Statut i jego zmiany w przypadkach okrelonych w ust.
1 pkt 1 i 2 uchwalane s¹ po przeprowadzeniu konsultacji
z mieszkañcami so³ectwa.
§52. O utworzeniu, po³¹czeniu, podziale i znoszeniu,
a tak¿e ustaleniu granic, nazwy i siedziby w³adz So³ectwa
decyduje Rada w drodze odrêbnej uchwa³y.
§53. Protesty w sprawie trybu i formy przeprowadzenia
wyborów So³tysa i Rady So³eckiej zainteresowani mog¹
sk³adaæ do Wójta w terminie siedmiu dni od og³oszenia ich
wyników. Wójt rozstrzyga o protecie stosuj¹c odpowiednio
przepisy niniejszego Statutu.
§54. Wykonanie uchwa³y powierza siê Wójtowi Gminy
W¹growiec.
§55. Traci moc Uchwa³a Rady Gminy W¹growiec Nr
XXIV/158/96 z 28 padziernika 1996 w sprawie statutu so³ectwa.
§56. Uchwa³a wchodzi w ¿ycie po up³ywie 14 dni od dnia
og³oszenia w Dzienniku Urzêdowym Województwa Wielkopolskiego.
Przewodnicz¹cy
Rady Gminy
() Micha³ Nogalski
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3380
UCHWA£A Nr XXXIV/272/06 RADY GMINY W¥GROWIEC
z dnia 30 czerwca 2006 r.
w sprawie uchwalenia statutu So³ectwa Kamienica
Na podstawie art. 35 ust. 1 i 3, art. 48 ust. 1 ustawy z dnia
8 marca 1990 r. o samorz¹dzie gminnym (Dz.U. z 2001 r., Nr
142 poz. 1591 z 2002 r., Nr 23 poz. 220, Nr 62 poz. 558, Nr 113
poz. 984, Nr 153 poz. 1271 i Nr 214 poz. 1806, z 2003 r., Nr 80
poz. 717 i Nr 162 poz. 1568, z 2004 r. Nr 102 poz. 1055
i Nr 116 poz. 1203, z 2005 r., Nr 172 poz. 1441, Nr 175 poz. 1457,
z 2006 r., Nr 17 poz. 128), po przeprowadzeniu konsultacji
z mieszkañcami so³ectwa, Rada Gminy W¹growiec uchwala:

3. Siedzib¹ w³adz So³ectwa jest miejscowoæ Kamienica.
§4. So³ectwo dzia³a zgodnie z postanowieniami obowi¹zuj¹cych przepisów, a w szczególnoci:
1) ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorz¹dzie gminnym
(Dz.U. z 2001 r. Nr 142 poz. 1591 z póniejszymi zmianami),
2) Statutu Gminy W¹growiec,
3) niniejszego Statutu So³ectwa.

STATUT SO£ECTWA KAMIENICA
ROZDZIA£ 2
ROZDZIA£ 1

Zakres zadañ przekazanych so³ectwu
przez gminê oraz sposób ich realizacji

Postanowienia ogólne
§1. So³ectwo Kamienica jest jednostk¹ pomocnicz¹ Gminy W¹growiec.
§2. Ilekroæ w niniejszym Statucie jest mowa o:
1) Gminie  nale¿y przez to rozumieæ Gminê W¹growiec;
2) So³ectwie  nale¿y przez to rozumieæ jednostkê pomocnicz¹ okrelon¹ w §1 niniejszego Statutu;
3) Statucie  nale¿y przez to rozumieæ statut so³ectwa Kamienica;
4) Radzie  nale¿y przez to rozumieæ Radê Gminy W¹growiec;
5) Wójcie  nale¿y przez to rozumieæ Wójta Gminy W¹growiec;
6) Zebraniu Wiejskim  nale¿y przez to rozumieæ organ
uchwa³odawczy So³ectwa;
7) So³tysie  nale¿y przez to rozumieæ organ wykonawczy
So³ectwa;
8) Radzie So³eckiej  nale¿y przez to rozumieæ organ wspieraj¹cy So³tysa;
9) Przewodnicz¹cym Rady So³eckiej  nale¿y przez to rozumieæ So³tysa;
10) Komisje  nale¿y rozumieæ organy kontrolne i opiniodawcze powo³ywane w So³ectwie.
§3. 1. So³ectwo obejmuje obszar o powierzchni 11,35 km2,
którego granice zaznaczone s¹ na mapie stanowi¹cej za³¹cznik do Statutu.
2. So³ectwo obejmuje miejscowoci: Kamienica, D¹bkowice.

§5. 1. Podstawowym celem istnienia i dzia³ania so³ectwa
jest:
1) dba³oæ o zaspokajanie potrzeb mieszkañców so³ectwa
i reprezentowanie ich interesów na zewn¹trz;
2) wspó³praca z organami gminy oraz pomoc w wykonywaniu przez te organy zadañ publicznych na rzecz spo³ecznoci lokalnej;
3) zapewnienie mieszkañcom so³ectwa udzia³u w realizacji
zadañ gminy;
2. Do zadañ so³ectwa nale¿y uczestniczenie w realizacji
zadañ gminy poprzez:
1) inicjowanie dzia³añ organów gminy;
2) reprezentowanie interesów spo³ecznoci so³eckiej i jej
cz³onków wobec organów gminy, organów administracji
pañstwowej i innych podmiotów ¿ycia publicznego;
3) tworzenie warunków do pe³nego udzia³u w ¿yciu publicznym so³ectwa wszystkich mieszkañców so³ectwa;
4) dzia³anie na rzecz rozwoju so³ectwa;
5) konsultowanie spraw przedstawionych przez Radê lub
Wójta, w tym spraw dotycz¹cych:
a) planów zagospodarowania przestrzennego w zakresie
dotycz¹cym so³ectwa,
b) sieci szkó³ i przedszkoli,
c) zasad gospodarowania mieniem komunalnym po³o¿onym na terenie so³ectwa,
d) zmiany nazewnictwa ulic, placów oraz nadawanie nazw
miejscowoci, podzia³u, po³¹czenia wsi, utworzenia
nowej,
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e) innych spraw, których potrzebê konsultacji Rada lub
Wójt uzna za celowe.
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porozumienia okrelaj¹ce zakres i sposób wykonywania wspólnych zadañ.
ROZDZIA£ 3

6) wspó³dzia³anie z policj¹ i s³u¿bami porz¹dkowymi w zakresie bezpieczeñstwa i porz¹dku na terenie so³ectwa;
7) wspó³praca z organizacjami i instytucjami dzia³aj¹cymi na
terenie so³ectwa, zw³aszcza kulturalnymi, sportowymi,
zak³adami opieki zdrowotnej;
8) podejmowanie dzia³añ na rzecz ochrony rodowiska naturalnego: w szczególnoci w zakresie budowy sieci wodno
 kanalizacyjnych, utrzymania porz¹dku i czystoci na
terenie so³ectwa oraz ochrony zieleni;
9) wspieranie inicjatyw spo³ecznych podejmowanych na rzecz
so³ectwa;
10) wspó³praca z radnymi z danego okrêgu wyborczego;
11) pomoc organom gminy przy organizowaniu konsultacji
spo³ecznych;
12) realizacja zadañ przejêtych od gminy i gospodarowanie
przekazanym mieniem w granicach zgodnych z celem
i zakresem przekazania;
13) wspieranie dzia³añ gminy w zakresie pomocy spo³ecznej,
w szczególnoci sygnalizowanie potrzeb spo³ecznych
w zakresie organizowania okrelonych form pomocy spo³ecznej;
14) inicjowanie samopomocy wspólnoty so³eckiej;
15) wyra¿anie opinii w celu uwzglêdnienia istotnych interesów mieszkañców so³ectwa w nastêpuj¹cych sprawach:
a) dostosowania organizacji i godzin pracy placówek
u¿ytecznoci publicznej, placówek wiadcz¹cych
us³ugi komunalne, komunikacji, placówek opieki zdrowotnej i opiekuñczo - wychowawczych dla potrzeb
mieszkañców so³ectwa,
b) zapobiegania oraz usuwania skutków powodzi, huraganów i innych klêsk ¿ywio³owych na terenie so³ectwa;

Organizacja i zadania organów so³ectwa
§7. 1. Organami so³ectwa s¹:
1) Zebranie Wiejskie jako organ uchwa³odawczy;
2) So³tys jako organ wykonawczy.
2.

Dzia³alnoæ so³tysa wspomaga rada so³ecka.

1) Rada so³ecka sk³ada siê z 4 do 6 osób w tym So³tysa.
2) Liczbê cz³onków rady so³eckiej ustala zebranie wiejskie
odrêbn¹ uchwa³¹.
3) Przewodnicz¹cym rady so³eckiej jest So³tys.
§8. Kadencja So³tysa i rady so³eckiej trwa 4 lata, tak jak
kadencja Rady i koñczy siê z momentem wyboru nowych
organów so³ectwa.
§9. 1. Organy so³ectwa zobowi¹zane s¹ dbaæ o przestrzeganie zasad jawnoci i dostêpu do informacji publicznej.
2. So³tys, co najmniej raz w roku, obowi¹zany jest sk³adaæ na zebraniu wiejskim sprawozdanie ze swojej dzia³alnoci
oraz z dzia³alnoci rady so³eckiej.
§10. 1. Do zakresu dzia³ania zebrania wiejskiego nale¿y
podejmowanie uchwa³ we wszystkich sprawach zastrze¿onych do wy³¹cznej kompetencji zebrania wiejskiego oraz
innych istotnych dla so³ectwa sprawach, obejmuj¹cych zadania so³ectwa okrelone w statucie.
2. Do wy³¹cznej kompetencji zebrania wiejskiego nale¿y:
1) wybór i odwo³ywanie so³tysa i rady so³eckiej;
2) dokonywanie okresowych ocen dzia³alnoci so³tysa i rady
so³eckiej;

16) wykonywanie uchwa³ Rady w zakresie odnosz¹cym siê do
so³ectwa.

3) wyra¿enie stanowiska so³ectwa w przypadku wyst¹pienia
organu gminy o wyra¿enie takiego stanowiska lub konsultacjê;

§6. 1. Zadania okrelone w statucie so³ectwo realizuje
w szczególnoci poprzez:

4) przyjmowanie, rozpatrywanie lub odrzucanie sprawozdañ
komisji powo³ywanych na zebraniu wiejskim.

1) podejmowanie uchwa³ w sprawach so³ectwa w ramach
posiadanych kompetencji,

§11. W przypadku przedstawienia przez Wójta, zebranie
wiejskie konsultuje w zakresie dotycz¹cym so³ectwa, projekty
uchwa³ Rady w sprawach:

2) zbieranie opinii spo³ecznej w sprawach dotycz¹cych problematyki wsi oraz przekazywanie jej Radzie,
3) wspó³uczestnictwo w organizowaniu i przeprowadzaniu
przez Radê konsultacji spo³ecznej w sprawach dotycz¹cych gminy i so³ectwa,
4) wystêpowanie z wnioskami do Wójta o rozpatrzenie spraw,
których za³atwienie wykracza poza mo¿liwoci so³ectwa,
5) wspó³pracê z radnymi z terenu so³ectwa i z komisjami
Rady.
2. Dla realizacji wspólnych przedsiêwziêæ so³ectwo nawi¹zuje wspó³pracê z innymi so³ectwami gminy, zawiera

1) utrzymania, konserwacji, remontu wiejskich obiektów
mieszkalnych, urz¹dzeñ komunalnych, socjalnych, kulturalnych i sportowych w ramach ustaleñ planu wydatków
z bud¿etu gminy;
2) plany rozwoju gminy w czêci dotycz¹cej so³ectwa;
3) utrzymania porz¹dku na terenie wsi;
4) gospodarki wodno  ciekowej oraz gospodarki odpadami;
5) dróg gminnych;
6) owietlenia.
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§12. 1. Do zakresu dzia³ania zebrania wiejskiego nale¿y
sprawowanie kontroli nad dzia³alnoci¹ so³tysa i rady so³eckiej. W celu sprawowania kontroli zebranie wiejskie mo¿e
powo³aæ komisjê rewizyjn¹.
2. Zebranie wiejskie podejmuj¹c uchwa³ê o powo³aniu
Komisji Rewizyjnej, okrela sk³ad osobowy komisji oraz zakres jej dzia³ania.
3. Komisja Rewizyjna uprawniona jest do ¿¹dania wyjanieñ od so³tysa i cz³onków rady so³eckiej oraz przegl¹dania
dokumentów w sprawach objêtych przeprowadzan¹ kontrol¹.
§13. 1. Zebranie wiejskie dla zapewnienia w³aciwej realizacji zadañ so³ectwa mo¿e powo³ywaæ tak¿e inne sta³e lub
dorane komisje o uprawnieniach opiniodawczo - doradczych.
2. Zebranie wiejskie podejmuj¹c uchwa³ê o powo³aniu
komisji, o których mowa w ust. 1, okrela sk³ad osobowy
komisji oraz zakres ich dzia³ania.
§14. 1. Do udzia³u w zebraniu wiejskim uprawnieni s¹
wszyscy, którzy w dniu jego zwo³ania zamieszkuj¹ na terenie
so³ectwa.
2. Zebranie jest wa¿ne, gdy mieszkañcy so³ectwa zostali
o nim prawid³owo powiadomieni.
§15. Uprawnienie do udzia³u w zebraniu wiejskim obejmuje prawa:
1) inicjatywy uchwa³odawczej;
2) udzia³u w dyskusji nad porz¹dkiem obrad;
3) zadawania pytañ i uzyskiwania odpowiedzi;
4) ¿¹dania utrwalenia w protokole w³asnych czynnoci
i zg³oszonych wniosków oraz wypowiedzi;
5) zg³aszania kandydatur i kandydowania w wybieralnych
organach so³ectwa;
6) udzia³u w g³osowaniu.

Poz. 3380

5. Zebranie wiejskie powinno zostaæ zwo³ane najpóniej
w terminie 14 dni od daty zg³oszenia ¿¹dania lub wniosku,
o których mowa w ust. 3 pkt 2  4, chyba, ¿e w ¿¹daniu lub
wniosku zaproponowano termin póniejszy. Termin 14 dni,
o którym mowa wy¿ej dotyczy terminu odbycia zebrania.
6. Zebranie wiejskie w sprawie wyborów so³tysa i rady
so³eckiej oraz zebranie wiejskie, którego nie zwo³a so³tys na
wniosek organu gminy w terminie okrelonym w ust. 5
zwo³uje Wójt.
7. W przypadku d³u¿szej nieobecnoci so³tysa zebranie
wiejskie zwo³uje upowa¿niony przez radê so³eck¹ cz³onek tej
rady.
§17. 1. Termin i miejsce zebrania wiejskiego podaje siê
do wiadomoci publicznej poprzez rozplakatowanie na tablicy
og³oszeñ so³ectwa, kurend¹, lub w sposób zwyczajowo przyjêty, co najmniej na 7 dni przed terminem zwo³ania zebrania.
2. O terminie i miejscu zebrania powiadamia siê odrêbnie organy gminy oraz osobê reprezentuj¹c¹ mieszkañców,
którzy z³o¿yli wniosek o jego zwo³anie.
§18. 1. Obradom Zebrania Wiejskiego przewodniczy So³tys.
2. Pod nieobecnoæ So³tysa obradom Zebrania Wiejskiego przewodniczy cz³onek Rady So³eckiej upowa¿niony przez
So³tysa.
3. W przypadku, gdy So³tys nie mo¿e prowadziæ zwo³anego Zebrania Wiejskiego i nie udzieli³ upowa¿nienia ¿adnemu z cz³onków Rady So³eckiej, obradom Zebrania Wiejskiego
przewodniczy cz³onek Rady So³eckiej przez ni¹ wybrany.
4. Zebranie otwiera So³tys, przedstawia porz¹dek obrad
oraz prowadzi zebranie zgodnie z porz¹dkiem przyjêtym przez
zebranie.
5. Porz¹dek obrad ustala zebranie wiejskie na podstawie
projektu przed³o¿onego przez so³tysa. Projekt porz¹dku obrad
podlega konsultacji z rad¹ so³eck¹.

§16. 1. Zebranie wiejskie zwo³ywane jest przez so³tysa,
z zastrze¿eniem ust. 6 i 7.

6. Obrady zebrania s¹ protoko³owane. Protoko³y i uchwa³y podpisuje przewodnicz¹cy zebrania i protokolant.

2. Zebrania wiejskie odbywaj¹ siê w miarê potrzeb nie
rzadziej jednak ni¿ raz w roku.

1) z w³asnej inicjatywy;

7. Osoby uprawnione do udzia³u w zebraniu wiejskim
odnotowuj¹ swoja obecnoæ w licie obecnoci wy³o¿onej do
podpisu w miejscu, w którym odbywa siê zebranie. Lista
obecnoci jest za³¹cznikiem do protokó³u zebrania i s³u¿y do
stwierdzania prawomocnoci obrad.

2) na ¿¹danie organów gminy (Rady i Wójta), wskazuj¹ce cel
zwo³ania zebrania wiejskiego;

§19. 1. Przewodniczenie obradom Zebrania Wiejskiego
uprawnia do decydowania o:

3) na pisemny wniosek co najmniej 1/10 uprawnionych do
udzia³u w zebraniu wiejskim mieszkañców so³ectwa, wskazuj¹cy cel zwo³ania zebrania oraz osobê, któr¹ nale¿y
powiadomiæ o terminie i miejscu zwo³ania zebrania;

1) kolejnoci zabierania g³osu przez poszczególnych mówców,

3. So³tys zwo³uje zebranie wiejskie:

4) na wniosek Komisji Rewizyjnej So³ectwa (w przypadku jej
powo³ania przez zebranie wiejskie).
4. W przypadkach, o których mowa w ust. 3 pkt 2 - 4
so³tys jest zobowi¹zany do zwo³ania zebrania wiejskiego.

2) udzieleniu g³osu poza kolejnoci¹,
3) okrelania iloci czasu przeznaczonego dla ka¿dego
z mówców,
4) odebraniu g³osu,
5) zamkniêciu dyskusji nad poszczególnymi punktami porz¹dku obrad,
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6) ¿¹daniu okrelonego zachowania od uczestników Zebrania Wiejskiego.

8) w tym realizacja zarz¹dzeñ Wójta wydanych w powy¿szym
zakresie;

2. Przewodnicz¹cy Zebraniu Wiejskiemu nie mo¿e odmówiæ poddania pod g³osowanie wniosku, jeli jego przedmiot
odpowiada przyjêtemu porz¹dkowi obrad.

9) uczestniczenie w naradach so³tysów organizowanych przez
Wójta;

§20. 1. So³tys przekazuje uchwa³y podjête na zebraniu
wraz z protokó³em zebrania Wójtowi w terminie 7 dni od dnia
odbycia zebrania.
2. Wójt, w zale¿noci od treci uchwa³y, za³atwia uchwa³ê
we w³asnym zakresie lub przekazuje uchwa³ê do rozpatrzenia
Radzie.
3. W zale¿noci od treci uchwa³y o sposobie za³atwienia
uchwa³y Wójt informuje zebranie wiejskie bezporednio lub
za porednictwem so³tysa.
§21. 1. Zebranie wiejskie jest uprawnione do podejmowania uchwa³ przy obecnoci, co najmniej 1/5 uprawnionych
do g³osowania mieszkañców so³ectwa oraz gdy mieszkañcy
so³ectwa zostali poinformowani o zwo³aniu i terminie zebrania w sposób zgodny z postanowieniami niniejszego statutu.

10) uczestniczenie w spotkaniach z radnymi gminy powiêconych realizacji spraw ogólnogminnych, w przypadku wyst¹pienia przez radnych o udzia³ w takim spotkaniu;
11) informowanie ogó³u mieszkañców o wszystkich wa¿nych
dla so³ectwa sprawach;
12) udzia³ w sesjach Rady i posiedzeniach komisji Rady, na
zasadach okrelonych w Statucie Gminy;
13) organizowanie i koordynowanie przedsiêwziêæ maj¹cych
na celu poprawê warunków ¿ycia mieszkañców so³ectwa;
14) administrowanie tymi sk³adnikami mienia, które Rada
przekaza³a do dyspozycji so³ectwa;
15) opiniowanie w zakresie wskazanym przez Wójta wniosków o udzielanie ulg i zwolnieñ z podatków i op³at
stanowi¹cych dochody gminy;

2. W przypadku, gdy w ustalonym terminie nie zbierze siê
wymagana liczba uprawnionych do g³osowania mieszkañców
so³ectwa, zebranie obejmuj¹ce ten sam porz¹dek zwo³uje siê
w drugim terminie. Drugi termin wyznacza siê w tym samym
dniu, pó³ godziny póniej; w tym przypadku do wa¿noci
zebrania wymagana jest obecnoæ uprawnionych do g³osowania mieszkañców so³ectwa w liczbie, co najmniej po³owy
liczby okrelonej w ust. 1.

16) wystêpowanie z wnioskami dotycz¹cymi potrzeb so³ectwa
i jego mieszkañców;

§22. 1. Uchwa³y zebrania wiejskiego zapadaj¹ w g³osowaniu jawnym, zwyk³¹ wiêkszoci¹ g³osów, osób uprawnionych uczestnicz¹cych w nim, co oznacza, ¿e przechodzi uchwa³a
lub wniosek, które uzyska³y wiêksz¹ liczbê g³osów  za ni¿
g³osów przeciw.

19) wspó³praca z gminnymi jednostkami organizacyjnymi
w zakresie zaspakajania okrelonych potrzeb mieszkañców;

2. Zebranie wiejskie mo¿e postanowiæ o przeprowadzeniu tajnego g³osowania w konkretnej sprawie, na wniosek, co
najmniej 1/4 uprawnionych do g³osowania, obecnych na
zebraniu.
§23. 1. Do zadañ so³tysa nale¿y zarz¹dzanie bie¿¹cymi
sprawami so³ectwa, realizacja uchwa³ zebrania wiejskiego
oraz wykonywanie czynnoci okrelonych niniejszym statutem.
2. Do zadañ so³tysa nale¿y w szczególnoci:
1) reprezentowanie so³ectwa na zewn¹trz;
2) zwo³ywanie zebrañ wiejskich i przewodniczenie ich obradom;

17) sporz¹dzanie rozliczeñ m.in. z dzia³alnoci finansowej
i gospodarczej so³ectwa;
18) stosowanie w ramach so³ectwa postanowieñ instrukcji
kancelaryjnej oraz zasad obiegu dokumentów ksiêgowych
i finansowych w zakresie wskazanym przez Wójta;

20) natychmiastowe informowanie wójta o wyst¹pieniu po¿aru, klêski padniêcia stada, katastrofy budowlanej oraz
innych zdarzeñ losowych, celem skoordynowania dzia³añ
czy udzielenia pomocy.
21) wykonywanie innych zadañ wynikaj¹cych z obowi¹zuj¹cych przepisów.
3. Przy wykonywaniu zadañ okrelonych w ust. 2 pkt 1417 so³tys zasiêga opinii rady so³eckiej.
4. Na zebraniach wiejskich so³tys przedk³ada informacje
ze swojej dzia³alnoci.
5. Pe³nienie funkcji so³tysa ma charakter spo³eczny.
6. So³tys korzysta z ochrony prawnej przys³uguj¹cej funkcjonariuszom publicznym.
§24. So³tys  jako przewodnicz¹cy rady so³eckiej:

3) zwo³ywanie posiedzeñ rady so³eckiej i przewodniczenie jej
obradom;

1) kieruje prac¹ rady so³eckiej;

4) wykonywanie uchwa³ organów gminy w zakresie dotycz¹cym so³ectwa;

2) zapewnia sporz¹dzenie protokó³ów z posiedzeñ rady so³eckiej;

5) kierowanie wykonywaniem uchwa³ rady so³eckiej;

3) sk³ada informacje o dzia³alnoci rady so³eckiej na zebraniach wiejskich.

6) utrzymywanie sta³ego kontaktu z organami gminy;
7) kierowanie akcj¹ pomocy w so³ectwie w razie wypadków
losowych i klêsk ¿ywio³owych,

§25. Do zadañ rady so³eckiej nale¿y pe³nienie funkcji
pomocniczo-doradczej so³tysa oraz wspomaganie jego dzia³añ, w tym:
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1) przygotowanie zebrañ wiejskich oraz opracowywanie
i przedk³adanie zebraniu wiejskiemu projektów uchwa³,
w sprawach bêd¹cych przedmiotem zebrania;
2) zbieranie wniosków i innych wyst¹pieñ mieszkañców
w sprawach so³ectwa;
3) sporz¹dzanie projektów wyst¹pieñ w sprawach wykraczaj¹cych poza mo¿liwoci ich realizacji w ramach so³ectwa;
4) inicjowanie dzia³añ na rzecz rozwoju so³ectwa;
5) opiniowanie zakupu sprzêtu i wyposa¿enia mienia gminnego;
6) inicjowanie i pomoc w organizacji imprez wiejskich
w dziedzinie kultury, sportu, rekreacji i wypoczynku;
7) konsultacja spraw przedstawionych przez so³tysa zgodnie
z postanowieniami niniejszego statutu.
§26. 1. Posiedzenia rady so³eckiej odbywaj¹ siê w miarê
potrzeb, nie rzadziej ni¿ dwa razy w roku.
2. Posiedzenia rady so³eckiej zwo³uje so³tys, który przewodniczy tym posiedzeniom.
§27. 1. Urz¹d Gminy zapewnia pomoc w obs³udze techniczno biurowej organów so³ectwa.
2. W celu udzielenia so³tysowi sta³ej pomocy w przygotowywaniu materia³ów w organizowaniu zebrañ, Wójt mo¿e
wyznaczyæ pracownika Urzêdu do kontaktów z so³ectwem.
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3. W przypadku, gdy w ustalonym terminie nie zbierze siê
wymagana liczba uprawnionych do g³osowania mieszkañców
so³ectwa, zebranie obejmuj¹ce ten sam porz¹dek zwo³uje siê
w drugim terminie. Drugi termin wyznacza siê w tym samym
dniu pó³ godziny póniej; w tym przypadku do wa¿noci
zebrania wymagana jest obecnoæ uprawnionych do g³osowania mieszkañców so³ectwa w liczbie, co najmniej po³owy
liczby okrelonej w ust. 1.
4. O ile w wyznaczonym w ust. 2 terminie nie bêdzie
wymaganego okrelonego quorum, wybory w nastêpnym
terminie mog¹ zostaæ przeprowadzone najwczeniej po up³ywie 7 dni od pierwszego, wy¿ej wskazanego terminu, a do ich
wa¿noci wymagana jest obecnoæ uprawnionych do g³osowania mieszkañców so³ectwa, w liczbie, co najmniej po³owy
liczby okrelonej w ust. 1.
5. W przypadku braku quorum, w terminie, okrelonym
w ust. 3 wybory przeprowadza siê w nowym terminie, niezale¿nie od iloci uprawnionych do g³osowania obecnych na
zebraniu wiejskim. Nowy termin ustala siê w tym samym
dniu, co termin ustalony w ust. 3, pó³ godziny póniej.
§31. 1. W celu przeprowadzania wyboru so³tysa i cz³onków rady so³eckiej, zebranie wiejskie powo³uje sporód uprawnionych uczestników zebrania minimum 3 - osobow¹ komisjê
skrutacyjn¹.
2. Komisja skrutacyjna wybiera ze swojego grona przewodnicz¹cego, który kieruje pracami komisji.
3. Do zadañ komisji skrutacyjnej nale¿y:

ROZDZIA£ 4
Zasady i tryb wyboru organów so³ectwa
§28. 1. Zebranie wiejskie wybiera so³tysa i radê so³eck¹
na okres kadencji odpowiadaj¹cy kadencji Rady.
2. Zebranie wiejskie w sprawie wyboru so³tysa i rady
so³eckiej winno odbyæ siê w terminie 6ciu miesiêcy od
up³ywu kadencji rady gminy.
§29. 1. Wybory so³tysa, rady so³eckiej przeprowadzane
s¹ w terminie i miejscu okrelonym zarz¹dzeniem Wójta,
które podlega podaniu do wiadomoci mieszkañców so³ectwa, co najmniej na 7 dni przed terminem zebrania, w sposób
okrelony w niniejszym statucie.

1) rejestrowanie kandydatów na so³tysa i cz³onków rady
so³eckiej;
2) obliczanie g³osów oddawanych na poszczególne kandydatury;
3) sporz¹dzenie protoko³u, ustalenie i podanie do wiadomoci zebrania wiejskiego wyniku g³osowania i wyborów.
4. Protokó³ g³osowania podpisuj¹ wszyscy cz³onkowie
komisji oraz przewodnicz¹cy zebrania.
5. Cz³onkowie komisji nie mog¹ kandydowaæ na stanowisko so³tysa ani do rady so³eckiej.
§32. 1. W pierwszej kolejnoci przeprowadza siê zg³aszanie kandydatów oraz g³osowanie w celu wyboru so³tysa.

2. Zarz¹dzenie, o którym mowa w ust. 1 okrela ponadto
porz¹dek obrad zebrania wiejskiego, obejmuj¹cy w szczególnoci wybór so³tysa i rady so³eckiej.

2. W drugiej kolejnoci przeprowadza siê zg³aszanie kandydatów oraz g³osowanie w celu wyboru cz³onków rady
so³eckiej.

3. Obradom zebrania wyborczego przewodniczy osoba
wskazana przez Wójta.

§33. 1. Kandydatury na stanowisko so³tysa oraz do rady
so³eckiej mog¹ zg³aszaæ osobicie uprawnieni mieszkañcy,
uczestnicz¹cy w zebraniu wiejskim. Zg³oszenie kandydata
odbywa siê ustnie w trakcie zebrania wiejskiego.

4. Obs³ugê kancelaryjn¹ zebrania zapewnia Wójt za porednictwem Urzêdu Gminy.
§30. 1. Dla dokonania wa¿nego wyboru so³tysa i rady
so³eckiej wymagana jest osobista obecnoæ, co najmniej 1/5
mieszkañców so³ectwa uprawnionych do g³osowania.
2. Kr¹g osób uprawnionych do g³osowania ustala siê na
podstawie sta³ego rejestru wyborców Gminy W¹growiec.

2. Uprawnieni do kandydowania s¹ wy³¹cznie stali mieszkañcy, uczestnicz¹cy w zebraniu wiejskim.
3. Wybory odbywaj¹ siê przy nieograniczonej liczbie zg³oszonych kandydatów, z zachowaniem zasad okrelonych
w ust. 1 i ust. 2.
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4. Warunkiem przyjêcia ka¿dej kandydatury jest ustna
zgoda kandydata wyra¿ona w trakcie obrad.
5. So³tys i rada so³ecka wybierani s¹ w g³osowaniu
tajnym, bezporednim, sporód nieograniczonej liczby kandydatów, przez uprawnionych mieszkañców zebrania.
§34. 1. Po zarejestrowaniu przez komisjê skrutacyjn¹
wszystkich nazwisk kandydatów zg³oszonych przez uprawnionych uczestników zebrania wiejskiego, komisja zamyka listê
kandydatur na stanowisko so³tysa oraz do rady so³eckiej.
Wniosek o zamkniêcie listy kandydatów przewodnicz¹cy zebrania poddaje pod g³osowanie zebrania wiejskiego.
2. Po zamkniêciu listy kandydatów przewodnicz¹cy zebrania podaje pod g³osowanie wszystkie zarejestrowane kandydatury umieszczone na licie w kolejnoci alfabetycznej.

Poz. 3380

4) odwo³ania przed up³ywem kadencji.
2. W przypadkach okrelonych w ust. 1 pkt 1 i 2 wyganiêcie mandatu stwierdza niezw³ocznie zebranie wiejskie.
§37. 1. Odwo³anie So³tysa i rady so³eckiej lub jej poszczególnych cz³onków przed up³ywem kadencji, stanowi
wy³¹czn¹ kompetencjê zebrania wiejskiego i mo¿e nast¹piæ
w przypadkach okrelonych w niniejszym statucie, na podstawie uchwa³y zebrania wiejskiego, podjêtej zwyk³¹ wiêkszoci¹
g³osów, w g³osowaniu tajnym.
2. Dla dokonania odwo³ania organów so³ectwa, o których
mowa w §37 ust. 1, na zebraniu wiejskim wymagana jest
obecnoæ, co najmniej 1/5 uprawnionych do g³osowania,
mieszkañców So³ectwa.

3. Wybór so³tysa odbywa siê zwyk³¹ wiêkszoci¹ g³osów,
co oznacza, ¿e przechodzi ta kandydatura, która uzyska³a, co
najmniej jeden g³os wiêcej od sumy pozosta³ych wa¿nie
oddanych g³osów.

3. O ile w wyznaczonym terminie nie bêdzie wymaganego, okrelonego w ust. 2 quorum, wybory w drugim terminie
mog¹ zostaæ przeprowadzone najwczeniej po up³ywie 1
miesi¹ca, od pierwszego wskazanego terminu, z zastrze¿eniem ust. 2.

4. Uprawnieni uczestnicy Zebrania g³osuj¹ kartami do
g³osowania, opatrzonymi pieczêci¹ Urzêdu Gminy.

4. Uchwa³y zebrania wiejskiego w sprawach okrelonych
w ust. 1 podaje siê do wiadomoci mieszkañców so³ectwa.

5. Na karcie do g³osowania uprawnieni mieszkañcy pozostawiaj¹ nieskrelone nazwisko wybranego przez siebie
kandydata.

§38. 1. So³tys i cz³onkowie rady so³eckiej s¹ bezporednio odpowiedzialni przed zebraniem wiejskim i mog¹ byæ
przez zebranie odwo³ani przed up³ywem kadencji.

6. Niewa¿ne s¹ g³osy na kartach: bez pieczêci Urzêdu
Gminy, ca³kowicie przedartych i kartach, na których pozostawiono wiêcej kandydatów ni¿ miejsc mandatowych.

2. Zebranie wiejskie mo¿e odwo³aæ so³tysa, radê so³ecka
lub poszczególnych jej cz³onków, je¿eli nie wykonuj¹ swoich
obowi¹zków, w tym naruszaj¹ postanowienia statutu.

§35. 1. Na stanowisko so³tysa zostaje wybrany kandydat, który uzyska³ najwiêksz¹ zwyk³¹ wiêkszoæ g³osów uprawnionych do g³osowania uczestników zebrania.

3. Zebranie wiejskie odwo³uje so³tysa lub cz³onka rady
so³eckiej, je¿eli dopuci³ siê przestêpstwa, stwierdzonego
prawomocnym wyrokiem s¹du.

2. Na cz³onków rady so³eckiej zostaj¹ wybrani kandydaci,
którzy uzyskali najwiêksz¹ iloæ g³osów.

§39. 1. Zebrania wiejskie w celu ewentualnego odwo³ania so³tysa b¹d rady so³eckiej (ca³ego sk³adu) zwo³uje Wójt,
ustalaj¹c zarz¹dzeniem miejsce i termin (dzieñ, godzinê)
zebrania. W zarz¹dzeniu podaje siê sk³adaj¹cego wniosek
o odwo³anie.

3. W przypadku równej liczby g³osów, g³osowanie zostaje powtórzone, z tym, ¿e w wyborach bior¹ udzia³ kandydaci,
którzy uzyskali równ¹ najwiêksz¹ liczbê g³osów.
4. Przepisy §35 ust. 2 stosuje siê przy wyborach komisji,
o których mowa w niniejszym statucie.
5. Przejêcie obowi¹zków przez nowo wybranego so³tysa
nastêpuje w ci¹gu trzech dni od daty wyboru, a przekazanie
pieczêci protokolarnie w dniu wyboru.
ROZDZIA£ 5
Zasady i tryb odwo³ywania so³tysa i rady so³eckiej
§36. 1. Wyganiêcie mandatu so³tysa lub cz³onka rady
so³eckiej nastêpuje na skutek:
1) z³o¿enia na rêce wójta pisemnej rezygnacji z pe³nionej
funkcji;
2) pozbawienia praw publicznych i wyborczych oraz ubezw³asnowolnienia na podstawie prawomocnego wyroku
s¹du;
3) mierci;

2. Zebranie wiejskie w celu ewentualnego odwo³ania
poszczególnych cz³onków rady so³eckiej (z wyj¹tkiem so³tysa
 przewodnicz¹cego rady so³eckiej) zwo³uje so³tys, podaj¹c
w og³oszeniu o zwo³aniu zebrania sk³adaj¹cego wniosek
o odwo³anie cz³onka (cz³onków) rady so³eckiej.
3. Pisemne wnioski o odwo³anie so³tysa lub rady so³eckiej kierowane s¹ do Wójta, natomiast wnioski o odwo³anie
poszczególnych cz³onków rady so³eckiej kierowane s¹ do
so³tysa, z zastrze¿eniem ust. 4 pkt 4.
4. O odwo³anie so³tysa, rady so³eckiej oraz poszczególnych jej cz³onków mo¿e wyst¹piæ z zastrze¿eniem ust. 5 i 6:
1) Wójt;
2) grupa mieszkañców gminy uprawniona do g³osowania,
w liczbie odpowiadaj¹cej  1/5 uprawnionych do g³osowania mieszkañców so³ectwa, a w przypadku, gdy wniosek
o odwo³anie dotyczy rady so³eckiej lub poszczególnych jej
cz³onków  1/10 uprawnionych.
3) Wniosek o odwo³anie So³tysa winien prócz podpisów byæ
opatrzony czytelnym imieniem i nazwiskiem, numerem
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PESEL i adresem zamieszkania z podaniem numeru nieruchomoci.
4) Wniosek o odwo³anie, który nie zostanie przyjêty na
zebraniu wiejskim, mo¿e byæ z³o¿ony powtórnie po up³ywie 6 miesiêcy od dnia z³o¿enia pierwszego wniosku.
5. Wniosek o odwo³anie powinien zawieraæ uzasadnienie, wnioskom bez uzasadnienia nie nadaje siê biegu.
6. Bieg nadaje siê wy³¹cznie wnioskom o odwo³anie
so³tysa, rady so³eckiej, komisji rewizyjnej lub jej cz³onków
zawieraj¹cym:
1) zarzuty nie wywi¹zywania siê przez so³tysa lub cz³onków
rady so³eckiej z obowi¹zków statutowych;
2) zarzuty nie respektowania (nie wykonywania) przez so³tysa lub cz³onków rady so³eckiej uchwa³ zebrania wiejskiego;
3) wskazuj¹cym na dopuszczenie siê czynów dyskwalifikuj¹cych w opinii spo³ecznej w tym utratê zaufania spo³ecznego.
7. Odwo³anie nie mo¿e nast¹piæ zaocznie, chyba, ¿e
osoba zainteresowana skutecznie zawiadomiona, nie wziê³a
udzia³u w zebraniu wiejskim bez usprawiedliwionych przyczyn lub wyrazi³a zgodê na pimie, na zaoczne g³osowanie
nad jej odwo³aniem.
8. Odwo³anie mo¿e nast¹piæ po wys³uchaniu przez zebranie wiejskie wszystkich wyjanieñ oraz racji zainteresowanego, chyba ze wystêpuj¹ okolicznoci okrelone w ust. 7.
§40. 1. So³tys lub cz³onek rady so³eckiej mo¿e z³o¿yæ
rezygnacjê w trakcie kadencji z pe³nionej funkcji, z zastrze¿eniem ust. 2.
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ROZDZIA£ 6
Zasady gospodarki mieniem
§42. 1. Rada Gminy przekazuje So³ectwu sk³adniki mienia komunalnego na mocy odrêbnych uchwa³ oraz protoko³u
przekazania, sporz¹dzonego przez Wójta i So³tysa.
2. So³ectwo zarz¹dza i korzysta z przekazanego mienia
komunalnego zgodnie z postanowieniami uchwa³y, o której
mowa w ust. 1, a w szczególnoci So³ectwo samodzielnie
wykonuje czynnoci zwyk³ego zarz¹du w stosunku do przekazanego mienia. Zwyk³y zarz¹d obejmuje czynnoci okrelone
przepisami prawa cywilnego.
3. Przekazanie obowi¹zków oraz mienia komunalnego
i so³eckiego, pomiêdzy ustêpuj¹cym So³tysem a nowo wybranym, nastêpuje w terminie 3 dni od daty wyborów, w formie
protokó³u zdawczo  odbiorczego, przedk³adanego w ci¹gu
7 dni Wójtowi Gminy.
ROZDZIA£ 7
Zasady gospodarki finansowej so³ectwa
§43. 1. Gospodarka finansowa so³ectwa prowadzona jest
w ramach bud¿etu gminy, zatwierdzonego przez Radê Gminy.
§44. 1. Dochodami so³ectwa mog¹ byæ:
1) wp³ywy z wynajmowania i wydzier¿awiania sk³adników
mienia komunalnego przekazanego So³ectwu,
2) darowizny i dobrowolne wp³aty osób fizycznych i prawnych na rzecz so³ectwa,
3) rodki uzyskiwane z organizowanych przez so³ectwo przedsiêwziêæ.

2. Z³o¿enie rezygnacji przez so³tysa, radê so³ecka lub
poszczególnych jej cz³onków a tak¿e odwo³anie so³tysa, rady
so³eckiej lub poszczególnych jej cz³onków, zobowi¹zuje odpowiednio Wójta i So³tysa do zarz¹dzenia wyborów uzupe³niaj¹cych.

2. rodki finansowe pochodz¹ce z bud¿etu gminy mog¹
byæ przeznaczone tylko na cele okrelone w uchwale bud¿etowej.

3. Je¿eli do up³ywu kadencji So³tysa pozosta³o nie wiêcej
jak 6 miesiêcy, przepisu ust. 2 nie stosuje siê, a obowi¹zki
so³tysa pe³ni cz³onek Rady So³eckiej przez ni¹ wskazany.

§45. rodki finansowe So³ectwa mog¹ byæ przeznaczone
wy³¹cznie na realizacjê zadañ w³asnych gminy, w tym miêdzy
innymi, na:

4. Kadencja So³tysa i cz³onków Rady so³eckiej wybranych
w wyborach uzupe³niaj¹cych trwa do koñca kadencji, w której
wybór nast¹pi³.

1) utrzymanie mienia komunalnego przekazanego w zarz¹d
So³ectwu,

§41. 1. Zebranie wiejskie zwo³ane w sprawie odwo³ania
so³tysa, rady so³eckiej lub poszczególnych jej cz³onków, powo³uje sporód uprawnionych do g³osowania uczestników
zebrania komisjê skrutacyjn¹, powierzaj¹c jej obowi¹zki przeprowadzenia g³osowania.
2. Do powo³ywania i zasad dzia³ania tej komisji maj¹
zastosowanie odpowiednie przepisy dotycz¹ce komisji skrutacyjnej okrelone w Rozdziale 4 niniejszego statutu.

2) remont i utrzymanie dróg gminnych w granicach So³ectwa.
3) utrzymanie lokali bêd¹cych w dyspozycji So³ectwa,
4) zaspakajanie miejscowych potrzeb kulturalno  owiatowych i sportowych,
5) dzia³alnoæ organów So³ectwa,
6) utrzymanie porz¹dku i estetyki na terenie So³ectwa.
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ROZDZIA£ 8
Zakres i formy kontroli oraz nadzoru organów
Gminy nad dzia³alnoci¹ organów So³ectwa
§46. 1. So³tys zobowi¹zany jest do przed³o¿enia Wójtowi
Gminy uchwa³ Zebrania Wiejskiego w ci¹gu 7 dni od daty ich
podjêcia.
2. Uchwa³a Zebrania Wiejskiego sprzeczna z prawem jest
niewa¿na.
3. O niewa¿noci uchwa³y w ca³oci lub w czêci orzeka
Wójt Gminy.
4. Uchwa³a Zebrania Wiejskiego nieodpowiadaj¹ca wymogom celowoci, gospodarnoci, rzetelnoci lub niezgodna
z prawem mo¿e byæ uchylona przez Wójta Gminy.
5. W przypadkach okrelonych w ust. 4, Wójt Gminy
mo¿e wstrzymaæ uchwa³y Zebrania Wiejskiego i za¿¹daæ
ponownego rozpatrzenia sprawy stanowi¹cej przedmiot
uchwa³y, wskazuj¹c zaistnia³e uchybienia oraz termin za³atwienia sprawy.
6. Je¿eli uchwa³a Zebrania Wiejskiego podjêta w wyniku
ponownego rozpatrzenia sprawy nie uwzglêdnia wskazówek
Wójta Gminy, Wójt Gminy mo¿e wydaæ uchwa³ê zastêpcz¹.
O podjêciu uchwa³y zastêpczej, Wójt Gminy powiadamia
Radê Gminy na jej najbli¿szej Sesji.
§47. Nadzór nad dzia³alnoci¹ so³ectwa sprawowany jest
na podstawie kryteriów zgodnoci z prawem, celowoci,
rzetelnoci i gospodarnoci.
§48. Organami nadzoru nad dzia³alnoci¹ so³ectwa s¹:
1) Rada,
2) Wójt.
§49. 1. Organy nadzoru maj¹ prawo ¿¹dania niezbêdnych informacji, danych i wyjanieñ oraz okazania dokumentów dotycz¹cych funkcjonowania so³ectwa a tak¿e uczestniczenia w posiedzeniach jego organów.
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2. Do wykonywania czynnoci, o których mowa w ust. 1
organy nadzoru mog¹ delegowaæ swych przedstawicieli.
§50. Organy nadzoru sygnalizuj¹ so³ectwu nieprawid³owoci stwierdzone w ramach wykonywania nadzoru oraz
podejmuj¹ dzia³ania przewidziane prawem, w celu wyeliminowania stwierdzonych nieprawid³owoci.
ROZDZIA£ 9
Postanowienia koñcowe
§51. 1. Zmiany niniejszego statutu dokonuje Rada:
1) z w³asnej inicjatywy;
2) na wniosek Wójta;
3) na wniosek zebrania wiejskiego.
2. Statut i jego zmiany w przypadkach okrelonych w ust.
1 pkt 1 i 2 uchwalane s¹ po przeprowadzeniu konsultacji
z mieszkañcami so³ectwa.
§52. O utworzeniu, po³¹czeniu, podziale i znoszeniu,
a tak¿e ustaleniu granic, nazwy i siedziby w³adz So³ectwa
decyduje Rada w drodze odrêbnej uchwa³y.
§53. Protesty w sprawie trybu i formy przeprowadzenia
wyborów So³tysa i Rady So³eckiej zainteresowani mog¹
sk³adaæ do Wójta w terminie siedmiu dni od og³oszenia ich
wyników. Wójt rozstrzyga o protecie stosuj¹c odpowiednio
przepisy niniejszego Statutu.
§54. Wykonanie uchwa³y powierza siê Wójtowi Gminy
W¹growiec.
§55. Traci moc Uchwa³a Rady Gminy W¹growiec Nr
XXIV/159/96 z 28 padziernika 1996 w sprawie statutu so³ectwa.
§56. Uchwa³a wchodzi w ¿ycie po up³ywie 14 dni od dnia
og³oszenia w Dzienniku Urzêdowym Województwa Wielkopolskiego.
Przewodnicz¹cy
Rady Gminy
() Micha³ Nogalski
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3381
UCHWA£A Nr XXXIV/273/06 RADY GMINY W¥GROWIEC
z dnia 30 czerwca 2006 r.
w sprawie uchwalenia statutu So³ectwa Kiedrowo
Na podstawie art. 35 ust. 1 i 3, art. 48 ust. 1 ustawy z dnia
8 marca 1990 r. o samorz¹dzie gminnym (Dz.U. z 2001 r., Nr
142 poz. 1591 z 2002 r., Nr 23 poz. 220, Nr 62 poz. 558, Nr 113
poz. 984, Nr 153 poz. 1271 i Nr 214 poz. 1806, z 2003 r., Nr 80
poz. 717 i Nr 162 poz. 1568, z 2004 r. Nr 102 poz. 1055
i Nr 116 poz. 1203, z 2005 r., Nr 172 poz. 1441, Nr 175 poz. 1457,
z 2006 r., Nr 17 poz. 128), po przeprowadzeniu konsultacji
z mieszkañcami so³ectwa, Rada Gminy W¹growiec uchwala:
STATUT SO£ECTWA KIEDROWO

ROZDZIA£ 1

§4. So³ectwo dzia³a zgodnie z postanowieniami obowi¹zuj¹cych przepisów, a w szczególnoci:
1) ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorz¹dzie gminnym
(Dz.U. z 2001 r. Nr 142 poz. 1591 z póniejszymi zmianami),
2) Statutu Gminy W¹growiec,
3) niniejszego Statutu So³ectwa.
ROZDZIA£ 2
Zakres zadañ przekazanych so³ectwu
przez gminê oraz sposób ich realizacji

Postanowienia ogólne

§5. 1. Podstawowym celem istnienia i dzia³ania so³ectwa
jest:

§1. So³ectwo Kiedrowo jest jednostk¹ pomocnicz¹ Gminy
W¹growiec.

1) dba³oæ o zaspokajanie potrzeb mieszkañców so³ectwa
i reprezentowanie ich interesów na zewn¹trz;

§2. Ilekroæ w niniejszym Statucie jest mowa o:
1) Gminie  nale¿y przez to rozumieæ Gminê W¹growiec;
2) So³ectwie  nale¿y przez to rozumieæ jednostkê pomocnicz¹ okrelon¹ w §1 niniejszego Statutu;
3) Statucie  nale¿y przez to rozumieæ statut so³ectwa Kiedrowo;

2) wspó³praca z organami gminy oraz pomoc w wykonywaniu przez te organy zadañ publicznych na rzecz spo³ecznoci lokalnej;
3) zapewnienie mieszkañcom so³ectwa udzia³u w realizacji
zadañ gminy;
2. Do zadañ so³ectwa nale¿y uczestniczenie w realizacji
zadañ gminy poprzez:

4) Radzie  nale¿y przez to rozumieæ Radê Gminy W¹growiec;

1) inicjowanie dzia³añ organów gminy;

5) Wójcie  nale¿y przez to rozumieæ Wójta Gminy W¹growiec;

2) reprezentowanie interesów spo³ecznoci so³eckiej i jej
cz³onków wobec organów gminy, organów administracji
pañstwowej i innych podmiotów ¿ycia publicznego;

6) Zebraniu Wiejskim  nale¿y przez to rozumieæ organ
uchwa³odawczy So³ectwa;
7) So³tysie  nale¿y przez to rozumieæ organ wykonawczy
So³ectwa;
8) Radzie So³eckiej  nale¿y przez to rozumieæ organ wspieraj¹cy So³tysa;
9) Przewodnicz¹cym Rady So³eckiej  nale¿y przez to rozumieæ So³tysa;
10) Komisje  nale¿y rozumieæ organy kontrolne i opiniodawcze powo³ywane w So³ectwie.
§3. 1. So³ectwo obejmuje obszar o powierzchni 2,17 km2,
którego granice zaznaczone s¹ na mapie stanowi¹cej za³¹cznik do Statutu.
2. So³ectwo obejmuje miejscowoæ: Kiedrowo.
3. Siedzib¹ w³adz So³ectwa jest miejscowoæ Kiedrowo.

3) tworzenie warunków do pe³nego udzia³u w ¿yciu publicznym so³ectwa wszystkich mieszkañców so³ectwa;
4) dzia³anie na rzecz rozwoju so³ectwa;
5) konsultowanie spraw przedstawionych przez Radê lub
Wójta, w tym spraw dotycz¹cych:
a) planów zagospodarowania przestrzennego w zakresie
dotycz¹cym so³ectwa,
b) sieci szkó³ i przedszkoli,
c) zasad gospodarowania mieniem komunalnym po³o¿onym na terenie so³ectwa,
d) zmiany nazewnictwa ulic, placów oraz nadawanie nazw
miejscowoci, podzia³u, po³¹czenia wsi, utworzenia
nowej,
e) innych spraw, których potrzebê konsultacji Rada lub
Wójt uzna za celowe.
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ROZDZIA£ 3

6) wspó³dzia³anie z policj¹ i s³u¿bami porz¹dkowymi w zakresie bezpieczeñstwa i porz¹dku na terenie so³ectwa;
7) wspó³praca z organizacjami i instytucjami dzia³aj¹cymi na
terenie so³ectwa, zw³aszcza kulturalnymi, sportowymi,
zak³adami opieki zdrowotnej;
8) podejmowanie dzia³añ na rzecz ochrony rodowiska naturalnego: w szczególnoci w zakresie budowy sieci wodno
 kanalizacyjnych, utrzymania porz¹dku i czystoci na
terenie so³ectwa oraz ochrony zieleni;
9) wspieranie inicjatyw spo³ecznych podejmowanych na rzecz
so³ectwa;
10) wspó³praca z radnymi z danego okrêgu wyborczego;
11) pomoc organom gminy przy organizowaniu konsultacji
spo³ecznych;
12) realizacja zadañ przejêtych od gminy i gospodarowanie
przekazanym mieniem w granicach zgodnych z celem
i zakresem przekazania;
13) wspieranie dzia³añ gminy w zakresie pomocy spo³ecznej,
w szczególnoci sygnalizowanie potrzeb spo³ecznych
w zakresie organizowania okrelonych form pomocy spo³ecznej;
14) inicjowanie samopomocy wspólnoty so³eckiej;
15) wyra¿anie opinii w celu uwzglêdnienia istotnych interesów mieszkañców so³ectwa w nastêpuj¹cych sprawach:
a) dostosowania organizacji i godzin pracy placówek
u¿ytecznoci publicznej, placówek wiadcz¹cych us³ugi komunalne, komunikacji, placówek opieki zdrowotnej i opiekuñczo - wychowawczych dla potrzeb mieszkañców so³ectwa,
b) zapobiegania oraz usuwania skutków powodzi, huraganów i innych klêsk ¿ywio³owych na terenie so³ectwa;

Organizacja i zadania organów so³ectwa
§7. 1. Organami so³ectwa s¹:
1) Zebranie Wiejskie jako organ uchwa³odawczy;
2) So³tys jako organ wykonawczy.
2.

Dzia³alnoæ so³tysa wspomaga rada so³ecka.

1) Rada so³ecka sk³ada siê z 4 do 6 osób w tym So³tysa.
2) Liczbê cz³onków rady so³eckiej ustala zebranie wiejskie
odrêbn¹ uchwa³¹.
3) Przewodnicz¹cym rady so³eckiej jest So³tys.
§8. Kadencja So³tysa i rady so³eckiej trwa 4 lata, tak jak
kadencja Rady i koñczy siê z momentem wyboru nowych
organów so³ectwa.
§9. 1. Organy so³ectwa zobowi¹zane s¹ dbaæ o przestrzeganie zasad jawnoci i dostêpu do informacji publicznej.
2. So³tys, co najmniej raz w roku, obowi¹zany jest sk³adaæ na zebraniu wiejskim sprawozdanie ze swojej dzia³alnoci
oraz z dzia³alnoci rady so³eckiej.
§10. 1. Do zakresu dzia³ania zebrania wiejskiego nale¿y
podejmowanie uchwa³ we wszystkich sprawach zastrze¿onych do wy³¹cznej kompetencji zebrania wiejskiego oraz
innych istotnych dla so³ectwa sprawach, obejmuj¹cych zadania so³ectwa okrelone w statucie.
2. Do wy³¹cznej kompetencji zebrania wiejskiego nale¿y:
1) wybór i odwo³ywanie so³tysa i rady so³eckiej;
2) dokonywanie okresowych ocen dzia³alnoci so³tysa i rady
so³eckiej;

16) wykonywanie uchwa³ Rady w zakresie odnosz¹cym siê do
so³ectwa.

3) wyra¿enie stanowiska so³ectwa w przypadku wyst¹pienia
organu gminy o wyra¿enie takiego stanowiska lub konsultacjê;

§6. 1. Zadania okrelone w statucie so³ectwo realizuje
w szczególnoci poprzez:

4) przyjmowanie, rozpatrywanie lub odrzucanie sprawozdañ
komisji powo³ywanych na zebraniu wiejskim.

1) podejmowanie uchwa³ w sprawach so³ectwa w ramach
posiadanych kompetencji,

§11. W przypadku przedstawienia przez Wójta, zebranie
wiejskie konsultuje w zakresie dotycz¹cym so³ectwa, projekty
uchwa³ Rady w sprawach:

2) zbieranie opinii spo³ecznej w sprawach dotycz¹cych problematyki wsi oraz przekazywanie jej Radzie,
3) wspó³uczestnictwo w organizowaniu i przeprowadzaniu
przez Radê konsultacji spo³ecznej w sprawach dotycz¹cych gminy i so³ectwa,
4) wystêpowanie z wnioskami do Wójta o rozpatrzenie spraw,
których za³atwienie wykracza poza mo¿liwoci so³ectwa,
5) wspó³pracê z radnymi z terenu so³ectwa i z komisjami
Rady.
2. Dla realizacji wspólnych przedsiêwziêæ so³ectwo nawi¹zuje wspó³pracê z innymi so³ectwami gminy, zawiera
porozumienia okrelaj¹ce zakres i sposób wykonywania wspólnych zadañ.

1) utrzymania, konserwacji, remontu wiejskich obiektów
mieszkalnych, urz¹dzeñ komunalnych, socjalnych, kulturalnych i sportowych w ramach ustaleñ planu wydatków
z bud¿etu gminy;
2) plany rozwoju gminy w czêci dotycz¹cej so³ectwa;
3) utrzymania porz¹dku na terenie wsi;
4) gospodarki wodno  ciekowej oraz gospodarki odpadami;
5) dróg gminnych;
6) owietlenia.
§12. 1. Do zakresu dzia³ania zebrania wiejskiego nale¿y
sprawowanie kontroli nad dzia³alnoci¹ so³tysa i rady so³ec-
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kiej. W celu sprawowania kontroli zebranie wiejskie mo¿e
powo³aæ komisjê rewizyjn¹.

wniosku zaproponowano termin póniejszy. Termin 14 dni,
o którym mowa wy¿ej dotyczy terminu odbycia zebrania.

2. Zebranie wiejskie podejmuj¹c uchwa³ê o powo³aniu
Komisji Rewizyjnej, okrela sk³ad osobowy komisji oraz zakres jej dzia³ania.

6. Zebranie wiejskie w sprawie wyborów so³tysa i rady
so³eckiej oraz zebranie wiejskie, którego nie zwo³a so³tys na
wniosek organu gminy w terminie okrelonym w ust. 5
zwo³uje Wójt.

3. Komisja Rewizyjna uprawniona jest do ¿¹dania wyjanieñ od so³tysa i cz³onków rady so³eckiej oraz przegl¹dania
dokumentów w sprawach objêtych przeprowadzan¹ kontrol¹.
§13. 1. Zebranie wiejskie dla zapewnienia w³aciwej realizacji zadañ so³ectwa mo¿e powo³ywaæ tak¿e inne sta³e lub
dorane komisje o uprawnieniach opiniodawczo - doradczych.
2. Zebranie wiejskie podejmuj¹c uchwa³ê o powo³aniu
komisji, o których mowa w ust. 1, okrela sk³ad osobowy
komisji oraz zakres ich dzia³ania.
§14. 1. Do udzia³u w zebraniu wiejskim uprawnieni s¹
wszyscy, którzy w dniu jego zwo³ania zamieszkuj¹ na terenie
so³ectwa.
2. Zebranie jest wa¿ne, gdy mieszkañcy so³ectwa zostali
o nim prawid³owo powiadomieni.
§15. Uprawnienie do udzia³u w zebraniu wiejskim obejmuje prawa:
1) inicjatywy uchwa³odawczej;
2) udzia³u w dyskusji nad porz¹dkiem obrad;
3) zadawania pytañ i uzyskiwania odpowiedzi;
4) ¿¹dania utrwalenia w protokole w³asnych czynnoci
i zg³oszonych wniosków oraz wypowiedzi;
5) zg³aszania kandydatur i kandydowania w wybieralnych
organach so³ectwa;
6) udzia³u w g³osowaniu.
§16. 1. Zebranie wiejskie zwo³ywane jest przez so³tysa,
z zastrze¿eniem ust. 6 i 7.
2. Zebrania wiejskie odbywaj¹ siê w miarê potrzeb nie
rzadziej jednak ni¿ raz w roku.
3. So³tys zwo³uje zebranie wiejskie:
1) z w³asnej inicjatywy;
2) na ¿¹danie organów gminy (Rady i Wójta), wskazuj¹ce cel
zwo³ania zebrania wiejskiego;
3) na pisemny wniosek co najmniej 1/10 uprawnionych do
udzia³u w zebraniu wiejskim mieszkañców so³ectwa, wskazuj¹cy cel zwo³ania zebrania oraz osobê, któr¹ nale¿y
powiadomiæ o terminie i miejscu zwo³ania zebrania;
4) na wniosek Komisji Rewizyjnej So³ectwa (w przypadku jej
powo³ania przez zebranie wiejskie).

7. W przypadku d³u¿szej nieobecnoci so³tysa zebranie
wiejskie zwo³uje upowa¿niony przez radê so³eck¹ cz³onek tej
rady.
§17. 1. Termin i miejsce zebrania wiejskiego podaje siê
do wiadomoci publicznej poprzez rozplakatowanie na tablicy
og³oszeñ so³ectwa, kurend¹, lub w sposób zwyczajowo przyjêty, co najmniej na 7 dni przed terminem zwo³ania zebrania.
2. O terminie i miejscu zebrania powiadamia siê odrêbnie organy gminy oraz osobê reprezentuj¹c¹ mieszkañców,
którzy z³o¿yli wniosek o jego zwo³anie.
§18. 1. Obradom Zebrania Wiejskiego przewodniczy So³tys.
2. Pod nieobecnoæ So³tysa obradom Zebrania Wiejskiego przewodniczy cz³onek Rady So³eckiej upowa¿niony przez
So³tysa.
3. W przypadku, gdy So³tys nie mo¿e prowadziæ zwo³anego Zebrania Wiejskiego i nie udzieli³ upowa¿nienia ¿adnemu z cz³onków Rady So³eckiej, obradom Zebrania Wiejskiego
przewodniczy cz³onek Rady So³eckiej przez ni¹ wybrany.
4. Zebranie otwiera So³tys, przedstawia porz¹dek obrad
oraz prowadzi zebranie zgodnie z porz¹dkiem przyjêtym przez
zebranie.
5. Porz¹dek obrad ustala zebranie wiejskie na podstawie
projektu przed³o¿onego przez so³tysa. Projekt porz¹dku obrad
podlega konsultacji z rad¹ so³eck¹.
6. Obrady zebrania s¹ protoko³owane. Protoko³y i uchwa³y podpisuje przewodnicz¹cy zebrania i protokolant.
7. Osoby uprawnione do udzia³u w zebraniu wiejskim
odnotowuj¹ swoja obecnoæ w licie obecnoci wy³o¿onej do
podpisu w miejscu, w którym odbywa siê zebranie. Lista
obecnoci jest za³¹cznikiem do protokó³u zebrania i s³u¿y do
stwierdzania prawomocnoci obrad.
§19. 1. Przewodniczenie obradom Zebrania Wiejskiego
uprawnia do decydowania o:
1) kolejnoci zabierania g³osu przez poszczególnych mówców,
2) udzieleniu g³osu poza kolejnoci¹,
3) okrelania iloci czasu przeznaczonego dla ka¿dego
z mówców,
4) odebraniu g³osu,

4. W przypadkach, o których mowa w ust. 3 pkt 2 - 4
so³tys jest zobowi¹zany do zwo³ania zebrania wiejskiego.

5) zamkniêciu dyskusji nad poszczególnymi punktami porz¹dku obrad,

5. Zebranie wiejskie powinno zostaæ zwo³ane najpóniej
w terminie 14 dni od daty zg³oszenia ¿¹dania lub wniosku,
o których mowa w ust. 3 pkt 2  4, chyba, ¿e w ¿¹daniu lub

6) ¿¹daniu okrelonego zachowania od uczestników Zebrania Wiejskiego.
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2. Przewodnicz¹cy Zebraniu Wiejskiemu nie mo¿e odmówiæ poddania pod g³osowanie wniosku, jeli jego przedmiot
odpowiada przyjêtemu porz¹dkowi obrad.
§20. 1. So³tys przekazuje uchwa³y podjête na zebraniu
wraz z protokó³em zebrania Wójtowi w terminie 7 dni od dnia
odbycia zebrania.
2. Wójt, w zale¿noci od treci uchwa³y, za³atwia uchwa³ê
we w³asnym zakresie lub przekazuje uchwa³ê do rozpatrzenia
Radzie.
3. W zale¿noci od treci uchwa³y o sposobie za³atwienia
uchwa³y Wójt informuje zebranie wiejskie bezporednio lub
za porednictwem so³tysa.
§21. 1. Zebranie wiejskie jest uprawnione do podejmowania uchwa³ przy obecnoci, co najmniej 1/5 uprawnionych
do g³osowania mieszkañców so³ectwa oraz gdy mieszkañcy
so³ectwa zostali poinformowani o zwo³aniu i terminie zebrania w sposób zgodny z postanowieniami niniejszego statutu.
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9) uczestniczenie w naradach so³tysów organizowanych przez
Wójta;
10) uczestniczenie w spotkaniach z radnymi gminy powiêconych realizacji spraw ogólnogminnych, w przypadku wyst¹pienia przez radnych o udzia³ w takim spotkaniu;
11) informowanie ogó³u mieszkañców o wszystkich wa¿nych
dla so³ectwa sprawach;
12) udzia³ w sesjach Rady i posiedzeniach komisji Rady, na
zasadach okrelonych w Statucie Gminy;
13) organizowanie i koordynowanie przedsiêwziêæ maj¹cych
na celu poprawê warunków ¿ycia mieszkañców so³ectwa;
14) administrowanie tymi sk³adnikami mienia, które Rada
przekaza³a do dyspozycji so³ectwa;
15) opiniowanie w zakresie wskazanym przez Wójta wniosków o udzielanie ulg i zwolnieñ z podatków i op³at
stanowi¹cych dochody gminy;

2. W przypadku, gdy w ustalonym terminie nie zbierze siê
wymagana liczba uprawnionych do g³osowania mieszkañców
so³ectwa, zebranie obejmuj¹ce ten sam porz¹dek zwo³uje siê
w drugim terminie. Drugi termin wyznacza siê w tym samym
dniu, pó³ godziny póniej; w tym przypadku do wa¿noci
zebrania wymagana jest obecnoæ uprawnionych do g³osowania mieszkañców so³ectwa w liczbie, co najmniej po³owy
liczby okrelonej w ust. 1.

16) wystêpowanie z wnioskami dotycz¹cymi potrzeb so³ectwa
i jego mieszkañców;

§22. 1. Uchwa³y zebrania wiejskiego zapadaj¹ w g³osowaniu jawnym, zwyk³¹ wiêkszoci¹ g³osów, osób uprawnionych uczestnicz¹cych w nim, co oznacza, ¿e przechodzi uchwa³a
lub wniosek, które uzyska³y wiêksz¹ liczbê g³osów  za ni¿
g³osów przeciw.

19) wspó³praca z gminnymi jednostkami organizacyjnymi
w zakresie zaspakajania okrelonych potrzeb mieszkañców;

2. Zebranie wiejskie mo¿e postanowiæ o przeprowadzeniu tajnego g³osowania w konkretnej sprawie, na wniosek, co
najmniej 1/4 uprawnionych do g³osowania, obecnych na
zebraniu.
§23. 1. Do zadañ so³tysa nale¿y zarz¹dzanie bie¿¹cymi
sprawami so³ectwa, realizacja uchwa³ zebrania wiejskiego
oraz wykonywanie czynnoci okrelonych niniejszym statutem.
2. Do zadañ so³tysa nale¿y w szczególnoci:
1) reprezentowanie so³ectwa na zewn¹trz;
2) zwo³ywanie zebrañ wiejskich i przewodniczenie ich obradom;

17) sporz¹dzanie rozliczeñ m.in. z dzia³alnoci finansowej
i gospodarczej so³ectwa;
18) stosowanie w ramach so³ectwa postanowieñ instrukcji
kancelaryjnej oraz zasad obiegu dokumentów ksiêgowych
i finansowych w zakresie wskazanym przez Wójta;

20) natychmiastowe informowanie wójta o wyst¹pieniu po¿aru, klêski padniêcia stada, katastrofy budowlanej oraz
innych zdarzeñ losowych, celem skoordynowania dzia³añ
czy udzielenia pomocy.
21) wykonywanie innych zadañ wynikaj¹cych z obowi¹zuj¹cych przepisów.
3. Przy wykonywaniu zadañ okrelonych w ust. 2 pkt 1417 so³tys zasiêga opinii rady so³eckiej.
4. Na zebraniach wiejskich so³tys przedk³ada informacje
ze swojej dzia³alnoci.
5. Pe³nienie funkcji so³tysa ma charakter spo³eczny.
6. So³tys korzysta z ochrony prawnej przys³uguj¹cej funkcjonariuszom publicznym.
§24. So³tys  jako przewodnicz¹cy rady so³eckiej:

3) zwo³ywanie posiedzeñ rady so³eckiej i przewodniczenie jej
obradom;

1) kieruje prac¹ rady so³eckiej;

4) wykonywanie uchwa³ organów gminy w zakresie dotycz¹cym so³ectwa;

2) zapewnia sporz¹dzenie protokó³ów z posiedzeñ rady so³eckiej;

5) kierowanie wykonywaniem uchwa³ rady so³eckiej;

3) sk³ada informacje o dzia³alnoci rady so³eckiej na zebraniach wiejskich.

6) utrzymywanie sta³ego kontaktu z organami gminy;
7) kierowanie akcj¹ pomocy w so³ectwie w razie wypadków
losowych i klêsk ¿ywio³owych,
8) w tym realizacja zarz¹dzeñ Wójta wydanych w powy¿szym
zakresie;

§25. Do zadañ rady so³eckiej nale¿y pe³nienie funkcji
pomocniczo-doradczej so³tysa oraz wspomaganie jego dzia³añ, w tym:
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1) przygotowanie zebrañ wiejskich oraz opracowywanie
i przedk³adanie zebraniu wiejskiemu projektów uchwa³,
w sprawach bêd¹cych przedmiotem zebrania;
2) zbieranie wniosków i innych wyst¹pieñ mieszkañców
w sprawach so³ectwa;
3) sporz¹dzanie projektów wyst¹pieñ w sprawach wykraczaj¹cych poza mo¿liwoci ich realizacji w ramach so³ectwa;
4) inicjowanie dzia³añ na rzecz rozwoju so³ectwa;
5) opiniowanie zakupu sprzêtu i wyposa¿enia mienia gminnego;
6) inicjowanie i pomoc w organizacji imprez wiejskich
w dziedzinie kultury, sportu, rekreacji i wypoczynku;
7) konsultacja spraw przedstawionych przez so³tysa zgodnie
z postanowieniami niniejszego statutu.
§26. 1. Posiedzenia rady so³eckiej odbywaj¹ siê w miarê
potrzeb, nie rzadziej ni¿ dwa razy w roku.
2. Posiedzenia rady so³eckiej zwo³uje so³tys, który przewodniczy tym posiedzeniom.
§27. 1. Urz¹d Gminy zapewnia pomoc w obs³udze techniczno biurowej organów so³ectwa.
2. W celu udzielenia so³tysowi sta³ej pomocy w przygotowywaniu materia³ów w organizowaniu zebrañ, Wójt mo¿e
wyznaczyæ pracownika Urzêdu do kontaktów z so³ectwem.
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3. W przypadku, gdy w ustalonym terminie nie zbierze siê
wymagana liczba uprawnionych do g³osowania mieszkañców
so³ectwa, zebranie obejmuj¹ce ten sam porz¹dek zwo³uje siê
w drugim terminie. Drugi termin wyznacza siê w tym samym
dniu pó³ godziny póniej; w tym przypadku do wa¿noci
zebrania wymagana jest obecnoæ uprawnionych do g³osowania mieszkañców so³ectwa w liczbie, co najmniej po³owy
liczby okrelonej w ust. 1.
4. O ile w wyznaczonym w ust. 2 terminie nie bêdzie
wymaganego okrelonego quorum, wybory w nastêpnym
terminie mog¹ zostaæ przeprowadzone najwczeniej po up³ywie 7 dni od pierwszego, wy¿ej wskazanego terminu, a do ich
wa¿noci wymagana jest obecnoæ uprawnionych do g³osowania mieszkañców so³ectwa, w liczbie, co najmniej po³owy
liczby okrelonej w ust. 1.
5. W przypadku braku quorum, w terminie, okrelonym
w ust. 3 wybory przeprowadza siê w nowym terminie, niezale¿nie od iloci uprawnionych do g³osowania obecnych na
zebraniu wiejskim. Nowy termin ustala siê w tym samym
dniu, co termin ustalony w ust. 3, pó³ godziny póniej.
§31. 1. W celu przeprowadzania wyboru so³tysa i cz³onków rady so³eckiej, zebranie wiejskie powo³uje sporód uprawnionych uczestników zebrania minimum 3 - osobow¹ komisjê
skrutacyjn¹.
2. Komisja skrutacyjna wybiera ze swojego grona przewodnicz¹cego, który kieruje pracami komisji.
3. Do zadañ komisji skrutacyjnej nale¿y:

ROZDZIA£ 4
Zasady i tryb wyboru organów so³ectwa
§28. 1. Zebranie wiejskie wybiera so³tysa i radê so³eck¹
na okres kadencji odpowiadaj¹cy kadencji Rady.
2. Zebranie wiejskie w sprawie wyboru so³tysa i rady
so³eckiej winno odbyæ siê w terminie 6ciu miesiêcy od
up³ywu kadencji rady gminy.
§29. 1. Wybory so³tysa, rady so³eckiej przeprowadzane
s¹ w terminie i miejscu okrelonym zarz¹dzeniem Wójta,
które podlega podaniu do wiadomoci mieszkañców so³ectwa, co najmniej na 7 dni przed terminem zebrania, w sposób
okrelony w niniejszym statucie.

1) rejestrowanie kandydatów na so³tysa i cz³onków rady
so³eckiej;
2) obliczanie g³osów oddawanych na poszczególne kandydatury;
3) sporz¹dzenie protoko³u, ustalenie i podanie do wiadomoci zebrania wiejskiego wyniku g³osowania i wyborów.
4. Protokó³ g³osowania podpisuj¹ wszyscy cz³onkowie
komisji oraz przewodnicz¹cy zebrania.
5. Cz³onkowie komisji nie mog¹ kandydowaæ na stanowisko so³tysa ani do rady so³eckiej.
§32. 1. W pierwszej kolejnoci przeprowadza siê zg³aszanie kandydatów oraz g³osowanie w celu wyboru so³tysa.

2. Zarz¹dzenie, o którym mowa w ust. 1 okrela ponadto
porz¹dek obrad zebrania wiejskiego, obejmuj¹cy w szczególnoci wybór so³tysa i rady so³eckiej.

2. W drugiej kolejnoci przeprowadza siê zg³aszanie kandydatów oraz g³osowanie w celu wyboru cz³onków rady
so³eckiej.

3. Obradom zebrania wyborczego przewodniczy osoba
wskazana przez Wójta.

§33. 1. Kandydatury na stanowisko so³tysa oraz do rady
so³eckiej mog¹ zg³aszaæ osobicie uprawnieni mieszkañcy,
uczestnicz¹cy w zebraniu wiejskim. Zg³oszenie kandydata
odbywa siê ustnie w trakcie zebrania wiejskiego.

4. Obs³ugê kancelaryjn¹ zebrania zapewnia Wójt za porednictwem Urzêdu Gminy.
§30. 1. Dla dokonania wa¿nego wyboru so³tysa i rady
so³eckiej wymagana jest osobista obecnoæ, co najmniej 1/5
mieszkañców so³ectwa uprawnionych do g³osowania.
2. Kr¹g osób uprawnionych do g³osowania ustala siê na
podstawie sta³ego rejestru wyborców Gminy W¹growiec.

2. Uprawnieni do kandydowania s¹ wy³¹cznie stali mieszkañcy, uczestnicz¹cy w zebraniu wiejskim.
3. Wybory odbywaj¹ siê przy nieograniczonej liczbie zg³oszonych kandydatów, z zachowaniem zasad okrelonych
w ust. 1 i ust. 2.
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4. Warunkiem przyjêcia ka¿dej kandydatury jest ustna
zgoda kandydata wyra¿ona w trakcie obrad.
5. So³tys i rada so³ecka wybierani s¹ w g³osowaniu
tajnym, bezporednim, sporód nieograniczonej liczby kandydatów, przez uprawnionych mieszkañców zebrania.
§34. 1. Po zarejestrowaniu przez komisjê skrutacyjn¹
wszystkich nazwisk kandydatów zg³oszonych przez uprawnionych uczestników zebrania wiejskiego, komisja zamyka listê
kandydatur na stanowisko so³tysa oraz do rady so³eckiej.
Wniosek o zamkniêcie listy kandydatów przewodnicz¹cy zebrania poddaje pod g³osowanie zebrania wiejskiego.
2. Po zamkniêciu listy kandydatów przewodnicz¹cy zebrania podaje pod g³osowanie wszystkie zarejestrowane kandydatury umieszczone na licie w kolejnoci alfabetycznej.
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4) odwo³ania przed up³ywem kadencji.
2. W przypadkach okrelonych w ust. 1 pkt 1 i 2 wyganiêcie mandatu stwierdza niezw³ocznie zebranie wiejskie.
§37. 1. Odwo³anie So³tysa i rady so³eckiej lub jej poszczególnych cz³onków przed up³ywem kadencji, stanowi
wy³¹czn¹ kompetencjê zebrania wiejskiego i mo¿e nast¹piæ
w przypadkach okrelonych w niniejszym statucie, na podstawie uchwa³y zebrania wiejskiego, podjêtej zwyk³¹ wiêkszoci¹
g³osów, w g³osowaniu tajnym.
2. Dla dokonania odwo³ania organów so³ectwa, o których
mowa w §37 ust. 1, na zebraniu wiejskim wymagana jest
obecnoæ, co najmniej 1/5 uprawnionych do g³osowania,
mieszkañców So³ectwa.

3. Wybór so³tysa odbywa siê zwyk³¹ wiêkszoci¹ g³osów,
co oznacza, ¿e przechodzi ta kandydatura, która uzyska³a, co
najmniej jeden g³os wiêcej od sumy pozosta³ych wa¿nie
oddanych g³osów.

3. O ile w wyznaczonym terminie nie bêdzie wymaganego, okrelonego w ust. 2 quorum, wybory w drugim terminie
mog¹ zostaæ przeprowadzone najwczeniej po up³ywie 1
miesi¹ca, od pierwszego wskazanego terminu, z zastrze¿eniem ust. 2.

4. Uprawnieni uczestnicy Zebrania g³osuj¹ kartami do
g³osowania, opatrzonymi pieczêci¹ Urzêdu Gminy.

4. Uchwa³y zebrania wiejskiego w sprawach okrelonych
w ust. 1 podaje siê do wiadomoci mieszkañców so³ectwa.

5. Na karcie do g³osowania uprawnieni mieszkañcy pozostawiaj¹ nieskrelone nazwisko wybranego przez siebie
kandydata.

§38. 1. So³tys i cz³onkowie rady so³eckiej s¹ bezporednio odpowiedzialni przed zebraniem wiejskim i mog¹ byæ
przez zebranie odwo³ani przed up³ywem kadencji.

6. Niewa¿ne s¹ g³osy na kartach: bez pieczêci Urzêdu
Gminy, ca³kowicie przedartych i kartach, na których pozostawiono wiêcej kandydatów ni¿ miejsc mandatowych.

2. Zebranie wiejskie mo¿e odwo³aæ so³tysa, radê so³ecka
lub poszczególnych jej cz³onków, je¿eli nie wykonuj¹ swoich
obowi¹zków, w tym naruszaj¹ postanowienia statutu.

§35. 1. Na stanowisko so³tysa zostaje wybrany kandydat, który uzyska³ najwiêksz¹ zwyk³¹ wiêkszoæ g³osów uprawnionych do g³osowania uczestników zebrania.

3. Zebranie wiejskie odwo³uje so³tysa lub cz³onka rady
so³eckiej, je¿eli dopuci³ siê przestêpstwa, stwierdzonego
prawomocnym wyrokiem s¹du.

2. Na cz³onków rady so³eckiej zostaj¹ wybrani kandydaci,
którzy uzyskali najwiêksz¹ iloæ g³osów.

§39. 1. Zebrania wiejskie w celu ewentualnego odwo³ania so³tysa b¹d rady so³eckiej (ca³ego sk³adu) zwo³uje Wójt,
ustalaj¹c zarz¹dzeniem miejsce i termin (dzieñ, godzinê)
zebrania. W zarz¹dzeniu podaje siê sk³adaj¹cego wniosek
o odwo³anie.

3. W przypadku równej liczby g³osów, g³osowanie zostaje powtórzone, z tym, ¿e w wyborach bior¹ udzia³ kandydaci,
którzy uzyskali równ¹ najwiêksz¹ liczbê g³osów.
4. Przepisy §35 ust. 2 stosuje siê przy wyborach komisji,
o których mowa w niniejszym statucie.
5. Przejêcie obowi¹zków przez nowo wybranego so³tysa
nastêpuje w ci¹gu trzech dni od daty wyboru, a przekazanie
pieczêci protokolarnie w dniu wyboru.
ROZDZIA£ 5
Zasady i tryb odwo³ywania so³tysa i rady so³eckiej
§36. 1. Wyganiêcie mandatu so³tysa lub cz³onka rady
so³eckiej nastêpuje na skutek:
1) z³o¿enia na rêce wójta pisemnej rezygnacji z pe³nionej
funkcji;
2) pozbawienia praw publicznych i wyborczych oraz ubezw³asnowolnienia na podstawie prawomocnego wyroku
s¹du;
3) mierci;

2. Zebranie wiejskie w celu ewentualnego odwo³ania
poszczególnych cz³onków rady so³eckiej (z wyj¹tkiem so³tysa
 przewodnicz¹cego rady so³eckiej) zwo³uje so³tys, podaj¹c
w og³oszeniu o zwo³aniu zebrania sk³adaj¹cego wniosek
o odwo³anie cz³onka (cz³onków) rady so³eckiej.
3. Pisemne wnioski o odwo³anie so³tysa lub rady so³eckiej kierowane s¹ do Wójta, natomiast wnioski o odwo³anie
poszczególnych cz³onków rady so³eckiej kierowane s¹ do
so³tysa, z zastrze¿eniem ust. 4 pkt 4.
4. O odwo³anie so³tysa, rady so³eckiej oraz poszczególnych jej cz³onków mo¿e wyst¹piæ z zastrze¿eniem ust. 5 i 6:
1) Wójt;
2) grupa mieszkañców gminy uprawniona do g³osowania,
w liczbie odpowiadaj¹cej  1/5 uprawnionych do g³osowania mieszkañców so³ectwa, a w przypadku, gdy wniosek
o odwo³anie dotyczy rady so³eckiej lub poszczególnych jej
cz³onków  1/10 uprawnionych.
3) Wniosek o odwo³anie So³tysa winien prócz podpisów byæ
opatrzony czytelnym imieniem i nazwiskiem, numerem
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PESEL i adresem zamieszkania z podaniem numeru nieruchomoci.
4) Wniosek o odwo³anie, który nie zostanie przyjêty na
zebraniu wiejskim, mo¿e byæ z³o¿ony powtórnie po up³ywie 6 miesiêcy od dnia z³o¿enia pierwszego wniosku.
5. Wniosek o odwo³anie powinien zawieraæ uzasadnienie, wnioskom bez uzasadnienia nie nadaje siê biegu.
6. Bieg nadaje siê wy³¹cznie wnioskom o odwo³anie
so³tysa, rady so³eckiej, komisji rewizyjnej lub jej cz³onków
zawieraj¹cym:
1) zarzuty nie wywi¹zywania siê przez so³tysa lub cz³onków
rady so³eckiej z obowi¹zków statutowych;
2) zarzuty nie respektowania (nie wykonywania) przez so³tysa lub cz³onków rady so³eckiej uchwa³ zebrania wiejskiego;
3) wskazuj¹cym na dopuszczenie siê czynów dyskwalifikuj¹cych w opinii spo³ecznej w tym utratê zaufania spo³ecznego.
7. Odwo³anie nie mo¿e nast¹piæ zaocznie, chyba, ¿e
osoba zainteresowana skutecznie zawiadomiona, nie wziê³a
udzia³u w zebraniu wiejskim bez usprawiedliwionych przyczyn lub wyrazi³a zgodê na pimie, na zaoczne g³osowanie
nad jej odwo³aniem.
8. Odwo³anie mo¿e nast¹piæ po wys³uchaniu przez zebranie wiejskie wszystkich wyjanieñ oraz racji zainteresowanego, chyba ze wystêpuj¹ okolicznoci okrelone w ust. 7.
§40. 1. So³tys lub cz³onek rady so³eckiej mo¿e z³o¿yæ
rezygnacjê w trakcie kadencji z pe³nionej funkcji, z zastrze¿eniem ust. 2.
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ROZDZIA£ 6
Zasady gospodarki mieniem
§42. 1. Rada Gminy przekazuje So³ectwu sk³adniki mienia komunalnego na mocy odrêbnych uchwa³ oraz protoko³u
przekazania, sporz¹dzonego przez Wójta i So³tysa.
2. So³ectwo zarz¹dza i korzysta z przekazanego mienia
komunalnego zgodnie z postanowieniami uchwa³y, o której
mowa w ust. 1, a w szczególnoci So³ectwo samodzielnie
wykonuje czynnoci zwyk³ego zarz¹du w stosunku do przekazanego mienia. Zwyk³y zarz¹d obejmuje czynnoci okrelone
przepisami prawa cywilnego.
3. Przekazanie obowi¹zków oraz mienia komunalnego
i so³eckiego, pomiêdzy ustêpuj¹cym So³tysem a nowo wybranym, nastêpuje w terminie 3 dni od daty wyborów, w formie
protokó³u zdawczo  odbiorczego, przedk³adanego w ci¹gu
7 dni Wójtowi Gminy.
ROZDZIA£ 7
Zasady gospodarki finansowej so³ectwa
§43. 1. Gospodarka finansowa so³ectwa prowadzona jest
w ramach bud¿etu gminy, zatwierdzonego przez Radê Gminy.
§44. 1. Dochodami so³ectwa mog¹ byæ:
1) wp³ywy z wynajmowania i wydzier¿awiania sk³adników
mienia komunalnego przekazanego So³ectwu,
2) darowizny i dobrowolne wp³aty osób fizycznych i prawnych na rzecz so³ectwa,
3) rodki uzyskiwane z organizowanych przez so³ectwo przedsiêwziêæ.

2. Z³o¿enie rezygnacji przez so³tysa, radê so³ecka lub
poszczególnych jej cz³onków a tak¿e odwo³anie so³tysa, rady
so³eckiej lub poszczególnych jej cz³onków, zobowi¹zuje odpowiednio Wójta i So³tysa do zarz¹dzenia wyborów uzupe³niaj¹cych.

2. rodki finansowe pochodz¹ce z bud¿etu gminy mog¹
byæ przeznaczone tylko na cele okrelone w uchwale bud¿etowej.

3. Je¿eli do up³ywu kadencji So³tysa pozosta³o nie wiêcej
jak 6 miesiêcy, przepisu ust. 2 nie stosuje siê, a obowi¹zki
so³tysa pe³ni cz³onek Rady So³eckiej przez ni¹ wskazany.

§45. rodki finansowe So³ectwa mog¹ byæ przeznaczone
wy³¹cznie na realizacjê zadañ w³asnych gminy, w tym miêdzy
innymi, na:

4. Kadencja So³tysa i cz³onków Rady so³eckiej wybranych
w wyborach uzupe³niaj¹cych trwa do koñca kadencji, w której
wybór nast¹pi³.

1) utrzymanie mienia komunalnego przekazanego w zarz¹d
So³ectwu,

§41. 1. Zebranie wiejskie zwo³ane w sprawie odwo³ania
so³tysa, rady so³eckiej lub poszczególnych jej cz³onków, powo³uje sporód uprawnionych do g³osowania uczestników
zebrania komisjê skrutacyjn¹, powierzaj¹c jej obowi¹zki przeprowadzenia g³osowania.
2. Do powo³ywania i zasad dzia³ania tej komisji maj¹
zastosowanie odpowiednie przepisy dotycz¹ce komisji skrutacyjnej okrelone w Rozdziale 4 niniejszego statutu.

2) remont i utrzymanie dróg gminnych w granicach So³ectwa.
3) utrzymanie lokali bêd¹cych w dyspozycji So³ectwa,
4) zaspakajanie miejscowych potrzeb kulturalno  owiatowych i sportowych,
5) dzia³alnoæ organów So³ectwa,
6) utrzymanie porz¹dku i estetyki na terenie So³ectwa.
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ROZDZIA£ 8
Zakres i formy kontroli oraz nadzoru organów
Gminy nad dzia³alnoci¹ organów So³ectwa
§46. 1. So³tys zobowi¹zany jest do przed³o¿enia Wójtowi
Gminy uchwa³ Zebrania Wiejskiego w ci¹gu 7 dni od daty ich
podjêcia.
2. Uchwa³a Zebrania Wiejskiego sprzeczna z prawem jest
niewa¿na.
3. O niewa¿noci uchwa³y w ca³oci lub w czêci orzeka
Wójt Gminy.
4. Uchwa³a Zebrania Wiejskiego nieodpowiadaj¹ca wymogom celowoci, gospodarnoci, rzetelnoci lub niezgodna
z prawem mo¿e byæ uchylona przez Wójta Gminy.
5. W przypadkach okrelonych w ust. 4, Wójt Gminy
mo¿e wstrzymaæ uchwa³y Zebrania Wiejskiego i za¿¹daæ
ponownego rozpatrzenia sprawy stanowi¹cej przedmiot
uchwa³y, wskazuj¹c zaistnia³e uchybienia oraz termin za³atwienia sprawy.
6. Je¿eli uchwa³a Zebrania Wiejskiego podjêta w wyniku
ponownego rozpatrzenia sprawy nie uwzglêdnia wskazówek
Wójta Gminy, Wójt Gminy mo¿e wydaæ uchwa³ê zastêpcz¹.
O podjêciu uchwa³y zastêpczej, Wójt Gminy powiadamia
Radê Gminy na jej najbli¿szej Sesji.
§47. Nadzór nad dzia³alnoci¹ so³ectwa sprawowany jest
na podstawie kryteriów zgodnoci z prawem, celowoci,
rzetelnoci i gospodarnoci.
§48. Organami nadzoru nad dzia³alnoci¹ so³ectwa s¹:
1) Rada,
2) Wójt.
§49. 1. Organy nadzoru maj¹ prawo ¿¹dania niezbêdnych informacji, danych i wyjanieñ oraz okazania dokumentów dotycz¹cych funkcjonowania so³ectwa a tak¿e uczestniczenia w posiedzeniach jego organów.
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2. Do wykonywania czynnoci, o których mowa w ust. 1
organy nadzoru mog¹ delegowaæ swych przedstawicieli.
§50. Organy nadzoru sygnalizuj¹ so³ectwu nieprawid³owoci stwierdzone w ramach wykonywania nadzoru oraz
podejmuj¹ dzia³ania przewidziane prawem, w celu wyeliminowania stwierdzonych nieprawid³owoci.
ROZDZIA£ 9
Postanowienia koñcowe
§51. 1. Zmiany niniejszego statutu dokonuje Rada:
1) z w³asnej inicjatywy;
2) na wniosek Wójta;
3) na wniosek zebrania wiejskiego.
2. Statut i jego zmiany w przypadkach okrelonych w ust.
1 pkt 1 i 2 uchwalane s¹ po przeprowadzeniu konsultacji
z mieszkañcami so³ectwa.
§52. O utworzeniu, po³¹czeniu, podziale i znoszeniu,
a tak¿e ustaleniu granic, nazwy i siedziby w³adz So³ectwa
decyduje Rada w drodze odrêbnej uchwa³y.
§53. Protesty w sprawie trybu i formy przeprowadzenia
wyborów So³tysa i Rady So³eckiej zainteresowani mog¹
sk³adaæ do Wójta w terminie siedmiu dni od og³oszenia ich
wyników. Wójt rozstrzyga o protecie stosuj¹c odpowiednio
przepisy niniejszego Statutu.
§54. Wykonanie uchwa³y powierza siê Wójtowi Gminy
W¹growiec.
§55. Traci moc Uchwa³a Rady Gminy W¹growiec Nr
XXIV/160/96 z 28 padziernika 1996 w sprawie statutu so³ectwa.
§56. Uchwa³a wchodzi w ¿ycie po up³ywie 14 dni od dnia
og³oszenia w Dzienniku Urzêdowym Województwa Wielkopolskiego.
Przewodnicz¹cy
Rady Gminy
() Micha³ Nogalski
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3382
UCHWA£A Nr XXXIV/274/06 RADY GMINY W¥GROWIEC
z dnia 30 czerwca 2006 r.
w sprawie uchwalenia statutu So³ectwa Kobylec
Na podstawie art. 35 ust. 1 i 3, art. 48 ust. 1 ustawy z dnia
8 marca 1990 r. o samorz¹dzie gminnym (Dz.U. z 2001 r., Nr
142 poz. 1591 z 2002 r., Nr 23 poz. 220, Nr 62 poz. 558, Nr 113
poz. 984, Nr 153 poz. 1271 i Nr 214 poz. 1806, z 2003 r., Nr 80
poz. 717 i Nr 162 poz. 1568, z 2004 r. Nr 102 poz. 1055
i Nr 116 poz. 1203, z 2005 r., Nr 172 poz. 1441, Nr 175 poz. 1457,
z 2006 r., Nr 17 poz. 128), po przeprowadzeniu konsultacji
z mieszkañcami so³ectwa, Rada Gminy W¹growiec uchwala:
STATUT SO£ECTWA KOBYLEC

ROZDZIA£ 1

§4. So³ectwo dzia³a zgodnie z postanowieniami obowi¹zuj¹cych przepisów, a w szczególnoci:
1) ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorz¹dzie gminnym
(Dz.U. z 2001 r. Nr 142 poz. 1591 z póniejszymi zmianami),
2) Statutu Gminy W¹growiec,
3) niniejszego Statutu So³ectwa.
ROZDZIA£ 2
Zakres zadañ przekazanych so³ectwu
przez gminê oraz sposób ich realizacji

Postanowienia ogólne

§5. 1. Podstawowym celem istnienia i dzia³ania so³ectwa
jest:

§1. So³ectwo Kobylec jest jednostk¹ pomocnicz¹ Gminy
W¹growiec.

1) dba³oæ o zaspokajanie potrzeb mieszkañców so³ectwa
i reprezentowanie ich interesów na zewn¹trz;

§2. Ilekroæ w niniejszym Statucie jest mowa o:
1) Gminie  nale¿y przez to rozumieæ Gminê W¹growiec;
2) So³ectwie  nale¿y przez to rozumieæ jednostkê pomocnicz¹ okrelon¹ w §1 niniejszego Statutu;
3) Statucie  nale¿y przez to rozumieæ statut so³ectwa Kobylec;

2) wspó³praca z organami gminy oraz pomoc w wykonywaniu przez te organy zadañ publicznych na rzecz spo³ecznoci lokalnej;
3) zapewnienie mieszkañcom so³ectwa udzia³u w realizacji
zadañ gminy;
2. Do zadañ so³ectwa nale¿y uczestniczenie w realizacji
zadañ gminy poprzez:

4) Radzie  nale¿y przez to rozumieæ Radê Gminy W¹growiec;

1) inicjowanie dzia³añ organów gminy;

5) Wójcie  nale¿y przez to rozumieæ Wójta Gminy W¹growiec;

2) reprezentowanie interesów spo³ecznoci so³eckiej i jej
cz³onków wobec organów gminy, organów administracji
pañstwowej i innych podmiotów ¿ycia publicznego;

6) Zebraniu Wiejskim  nale¿y przez to rozumieæ organ
uchwa³odawczy So³ectwa;
7) So³tysie  nale¿y przez to rozumieæ organ wykonawczy
So³ectwa;
8) Radzie So³eckiej  nale¿y przez to rozumieæ organ wspieraj¹cy So³tysa;
9) Przewodnicz¹cym Rady So³eckiej  nale¿y przez to rozumieæ So³tysa;
10) Komisje  nale¿y rozumieæ organy kontrolne i opiniodawcze powo³ywane w So³ectwie.
§3. 1. So³ectwo obejmuje obszar o powierzchni 25,40 km2,
którego granice zaznaczone s¹ na mapie stanowi¹cej za³¹cznik do Statutu.
2. So³ectwo obejmuje miejscowoci: Kobylec, Dêbina,
Orla.
3. Siedzib¹ w³adz So³ectwa jest miejscowoæ Kobylec.

3) tworzenie warunków do pe³nego udzia³u w ¿yciu publicznym so³ectwa wszystkich mieszkañców so³ectwa;
4) dzia³anie na rzecz rozwoju so³ectwa;
5) konsultowanie spraw przedstawionych przez Radê lub
Wójta, w tym spraw dotycz¹cych:
a) planów zagospodarowania przestrzennego w zakresie
dotycz¹cym so³ectwa,
b) sieci szkó³ i przedszkoli,
c) zasad gospodarowania mieniem komunalnym po³o¿onym na terenie so³ectwa,
d) zmiany nazewnictwa ulic, placów oraz nadawanie nazw
miejscowoci, podzia³u, po³¹czenia wsi, utworzenia
nowej,
e) innych spraw, których potrzebê konsultacji Rada lub
Wójt uzna za celowe.
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6) wspó³dzia³anie z policj¹ i s³u¿bami porz¹dkowymi w zakresie bezpieczeñstwa i porz¹dku na terenie so³ectwa;
7) wspó³praca z organizacjami i instytucjami dzia³aj¹cymi na
terenie so³ectwa, zw³aszcza kulturalnymi, sportowymi,
zak³adami opieki zdrowotnej;
8) podejmowanie dzia³añ na rzecz ochrony rodowiska naturalnego: w szczególnoci w zakresie budowy sieci wodno
 kanalizacyjnych, utrzymania porz¹dku i czystoci na
terenie so³ectwa oraz ochrony zieleni;
9) wspieranie inicjatyw spo³ecznych podejmowanych na rzecz
so³ectwa;
10) wspó³praca z radnymi z danego okrêgu wyborczego;
11) pomoc organom gminy przy organizowaniu konsultacji
spo³ecznych;
12) realizacja zadañ przejêtych od gminy i gospodarowanie
przekazanym mieniem w granicach zgodnych z celem
i zakresem przekazania;
13) wspieranie dzia³añ gminy w zakresie pomocy spo³ecznej,
w szczególnoci sygnalizowanie potrzeb spo³ecznych
w zakresie organizowania okrelonych form pomocy spo³ecznej;
14) inicjowanie samopomocy wspólnoty so³eckiej;
15) wyra¿anie opinii w celu uwzglêdnienia istotnych interesów mieszkañców so³ectwa w nastêpuj¹cych sprawach:
a) dostosowania organizacji i godzin pracy placówek
u¿ytecznoci publicznej, placówek wiadcz¹cych us³ugi komunalne, komunikacji, placówek opieki zdrowotnej i opiekuñczo - wychowawczych dla potrzeb mieszkañców so³ectwa,
b) zapobiegania oraz usuwania skutków powodzi, huraganów i innych klêsk ¿ywio³owych na terenie so³ectwa;

Organizacja i zadania organów so³ectwa
§7. 1. Organami so³ectwa s¹:
1) Zebranie Wiejskie jako organ uchwa³odawczy;
2) So³tys jako organ wykonawczy.
2.

Dzia³alnoæ so³tysa wspomaga rada so³ecka.

1) Rada so³ecka sk³ada siê z 4 do 6 osób w tym So³tysa.
2) Liczbê cz³onków rady so³eckiej ustala zebranie wiejskie
odrêbn¹ uchwa³¹.
3) Przewodnicz¹cym rady so³eckiej jest So³tys.
§8. Kadencja So³tysa i rady so³eckiej trwa 4 lata, tak jak
kadencja Rady i koñczy siê z momentem wyboru nowych
organów so³ectwa.
§9. 1. Organy so³ectwa zobowi¹zane s¹ dbaæ o przestrzeganie zasad jawnoci i dostêpu do informacji publicznej.
2. So³tys, co najmniej raz w roku, obowi¹zany jest sk³adaæ na zebraniu wiejskim sprawozdanie ze swojej dzia³alnoci
oraz z dzia³alnoci rady so³eckiej.
§10. 1. Do zakresu dzia³ania zebrania wiejskiego nale¿y
podejmowanie uchwa³ we wszystkich sprawach zastrze¿onych do wy³¹cznej kompetencji zebrania wiejskiego oraz
innych istotnych dla so³ectwa sprawach, obejmuj¹cych zadania so³ectwa okrelone w statucie.
2. Do wy³¹cznej kompetencji zebrania wiejskiego nale¿y:
1) wybór i odwo³ywanie so³tysa i rady so³eckiej;
2) dokonywanie okresowych ocen dzia³alnoci so³tysa i rady
so³eckiej;

16) wykonywanie uchwa³ Rady w zakresie odnosz¹cym siê do
so³ectwa.

3) wyra¿enie stanowiska so³ectwa w przypadku wyst¹pienia
organu gminy o wyra¿enie takiego stanowiska lub konsultacjê;

§6. 1. Zadania okrelone w statucie so³ectwo realizuje
w szczególnoci poprzez:

4) przyjmowanie, rozpatrywanie lub odrzucanie sprawozdañ
komisji powo³ywanych na zebraniu wiejskim.

1) podejmowanie uchwa³ w sprawach so³ectwa w ramach
posiadanych kompetencji,

§11. W przypadku przedstawienia przez Wójta, zebranie
wiejskie konsultuje w zakresie dotycz¹cym so³ectwa, projekty
uchwa³ Rady w sprawach:

2) zbieranie opinii spo³ecznej w sprawach dotycz¹cych problematyki wsi oraz przekazywanie jej Radzie,
3) wspó³uczestnictwo w organizowaniu i przeprowadzaniu
przez Radê konsultacji spo³ecznej w sprawach dotycz¹cych gminy i so³ectwa,
4) wystêpowanie z wnioskami do Wójta o rozpatrzenie spraw,
których za³atwienie wykracza poza mo¿liwoci so³ectwa,
5) wspó³pracê z radnymi z terenu so³ectwa i z komisjami
Rady.
2. Dla realizacji wspólnych przedsiêwziêæ so³ectwo nawi¹zuje wspó³pracê z innymi so³ectwami gminy, zawiera
porozumienia okrelaj¹ce zakres i sposób wykonywania wspólnych zadañ.

1) utrzymania, konserwacji, remontu wiejskich obiektów
mieszkalnych, urz¹dzeñ komunalnych, socjalnych, kulturalnych i sportowych w ramach ustaleñ planu wydatków
z bud¿etu gminy;
2) plany rozwoju gminy w czêci dotycz¹cej so³ectwa;
3) utrzymania porz¹dku na terenie wsi;
4) gospodarki wodno  ciekowej oraz gospodarki odpadami;
5) dróg gminnych;
6) owietlenia.
§12. 1. Do zakresu dzia³ania zebrania wiejskiego nale¿y
sprawowanie kontroli nad dzia³alnoci¹ so³tysa i rady so³ec-
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kiej. W celu sprawowania kontroli zebranie wiejskie mo¿e
powo³aæ komisjê rewizyjn¹.

wniosku zaproponowano termin póniejszy. Termin 14 dni,
o którym mowa wy¿ej dotyczy terminu odbycia zebrania.

2. Zebranie wiejskie podejmuj¹c uchwa³ê o powo³aniu
Komisji Rewizyjnej, okrela sk³ad osobowy komisji oraz zakres jej dzia³ania.

6. Zebranie wiejskie w sprawie wyborów so³tysa i rady
so³eckiej oraz zebranie wiejskie, którego nie zwo³a so³tys na
wniosek organu gminy w terminie okrelonym w ust. 5
zwo³uje Wójt.

3. Komisja Rewizyjna uprawniona jest do ¿¹dania wyjanieñ od so³tysa i cz³onków rady so³eckiej oraz przegl¹dania
dokumentów w sprawach objêtych przeprowadzan¹ kontrol¹.
§13. 1. Zebranie wiejskie dla zapewnienia w³aciwej realizacji zadañ so³ectwa mo¿e powo³ywaæ tak¿e inne sta³e lub
dorane komisje o uprawnieniach opiniodawczo - doradczych.
2. Zebranie wiejskie podejmuj¹c uchwa³ê o powo³aniu
komisji, o których mowa w ust. 1, okrela sk³ad osobowy
komisji oraz zakres ich dzia³ania.
§14. 1. Do udzia³u w zebraniu wiejskim uprawnieni s¹
wszyscy, którzy w dniu jego zwo³ania zamieszkuj¹ na terenie
so³ectwa.
2. Zebranie jest wa¿ne, gdy mieszkañcy so³ectwa zostali
o nim prawid³owo powiadomieni.
§15. Uprawnienie do udzia³u w zebraniu wiejskim obejmuje prawa:
1) inicjatywy uchwa³odawczej;
2) udzia³u w dyskusji nad porz¹dkiem obrad;
3) zadawania pytañ i uzyskiwania odpowiedzi;
4) ¿¹dania utrwalenia w protokole w³asnych czynnoci
i zg³oszonych wniosków oraz wypowiedzi;
5) zg³aszania kandydatur i kandydowania w wybieralnych
organach so³ectwa;
6) udzia³u w g³osowaniu.
§16. 1. Zebranie wiejskie zwo³ywane jest przez so³tysa,
z zastrze¿eniem ust. 6 i 7.
2. Zebrania wiejskie odbywaj¹ siê w miarê potrzeb nie
rzadziej jednak ni¿ raz w roku.
3. So³tys zwo³uje zebranie wiejskie:
1) z w³asnej inicjatywy;
2) na ¿¹danie organów gminy (Rady i Wójta), wskazuj¹ce cel
zwo³ania zebrania wiejskiego;
3) na pisemny wniosek co najmniej 1/10 uprawnionych do
udzia³u w zebraniu wiejskim mieszkañców so³ectwa, wskazuj¹cy cel zwo³ania zebrania oraz osobê, któr¹ nale¿y
powiadomiæ o terminie i miejscu zwo³ania zebrania;
4) na wniosek Komisji Rewizyjnej So³ectwa (w przypadku jej
powo³ania przez zebranie wiejskie).

7. W przypadku d³u¿szej nieobecnoci so³tysa zebranie
wiejskie zwo³uje upowa¿niony przez radê so³eck¹ cz³onek tej
rady.
§17. 1. Termin i miejsce zebrania wiejskiego podaje siê
do wiadomoci publicznej poprzez rozplakatowanie na tablicy
og³oszeñ so³ectwa, kurend¹, lub w sposób zwyczajowo przyjêty, co najmniej na 7 dni przed terminem zwo³ania zebrania.
2. O terminie i miejscu zebrania powiadamia siê odrêbnie organy gminy oraz osobê reprezentuj¹c¹ mieszkañców,
którzy z³o¿yli wniosek o jego zwo³anie.
§18. 1. Obradom Zebrania Wiejskiego przewodniczy So³tys.
2. Pod nieobecnoæ So³tysa obradom Zebrania Wiejskiego przewodniczy cz³onek Rady So³eckiej upowa¿niony przez
So³tysa.
3. W przypadku, gdy So³tys nie mo¿e prowadziæ zwo³anego Zebrania Wiejskiego i nie udzieli³ upowa¿nienia ¿adnemu z cz³onków Rady So³eckiej, obradom Zebrania Wiejskiego
przewodniczy cz³onek Rady So³eckiej przez ni¹ wybrany.
4. Zebranie otwiera So³tys, przedstawia porz¹dek obrad
oraz prowadzi zebranie zgodnie z porz¹dkiem przyjêtym przez
zebranie.
5. Porz¹dek obrad ustala zebranie wiejskie na podstawie
projektu przed³o¿onego przez so³tysa. Projekt porz¹dku obrad
podlega konsultacji z rad¹ so³eck¹.
6. Obrady zebrania s¹ protoko³owane. Protoko³y i uchwa³y podpisuje przewodnicz¹cy zebrania i protokolant.
7. Osoby uprawnione do udzia³u w zebraniu wiejskim
odnotowuj¹ swoja obecnoæ w licie obecnoci wy³o¿onej do
podpisu w miejscu, w którym odbywa siê zebranie. Lista
obecnoci jest za³¹cznikiem do protokó³u zebrania i s³u¿y do
stwierdzania prawomocnoci obrad.
§19. 1. Przewodniczenie obradom Zebrania Wiejskiego
uprawnia do decydowania o:
1) kolejnoci zabierania g³osu przez poszczególnych mówców,
2) udzieleniu g³osu poza kolejnoci¹,
3) okrelania iloci czasu przeznaczonego dla ka¿dego
z mówców,
4) odebraniu g³osu,

4. W przypadkach, o których mowa w ust. 3 pkt 2 - 4
so³tys jest zobowi¹zany do zwo³ania zebrania wiejskiego.

5) zamkniêciu dyskusji nad poszczególnymi punktami porz¹dku obrad,

5. Zebranie wiejskie powinno zostaæ zwo³ane najpóniej
w terminie 14 dni od daty zg³oszenia ¿¹dania lub wniosku,
o których mowa w ust. 3 pkt 2  4, chyba, ¿e w ¿¹daniu lub

6) ¿¹daniu okrelonego zachowania od uczestników Zebrania Wiejskiego.
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2. Przewodnicz¹cy Zebraniu Wiejskiemu nie mo¿e odmówiæ poddania pod g³osowanie wniosku, jeli jego przedmiot
odpowiada przyjêtemu porz¹dkowi obrad.
§20. 1. So³tys przekazuje uchwa³y podjête na zebraniu
wraz z protokó³em zebrania Wójtowi w terminie 7 dni od dnia
odbycia zebrania.
2. Wójt, w zale¿noci od treci uchwa³y, za³atwia uchwa³ê
we w³asnym zakresie lub przekazuje uchwa³ê do rozpatrzenia
Radzie.
3. W zale¿noci od treci uchwa³y o sposobie za³atwienia
uchwa³y Wójt informuje zebranie wiejskie bezporednio lub
za porednictwem so³tysa.
§21. 1. Zebranie wiejskie jest uprawnione do podejmowania uchwa³ przy obecnoci, co najmniej 1/5 uprawnionych
do g³osowania mieszkañców so³ectwa oraz gdy mieszkañcy
so³ectwa zostali poinformowani o zwo³aniu i terminie zebrania w sposób zgodny z postanowieniami niniejszego statutu.
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9) uczestniczenie w naradach so³tysów organizowanych przez
Wójta;
10) uczestniczenie w spotkaniach z radnymi gminy powiêconych realizacji spraw ogólnogminnych, w przypadku wyst¹pienia przez radnych o udzia³ w takim spotkaniu;
11) informowanie ogó³u mieszkañców o wszystkich wa¿nych
dla so³ectwa sprawach;
12) udzia³ w sesjach Rady i posiedzeniach komisji Rady, na
zasadach okrelonych w Statucie Gminy;
13) organizowanie i koordynowanie przedsiêwziêæ maj¹cych
na celu poprawê warunków ¿ycia mieszkañców so³ectwa;
14) administrowanie tymi sk³adnikami mienia, które Rada
przekaza³a do dyspozycji so³ectwa;
15) opiniowanie w zakresie wskazanym przez Wójta wniosków o udzielanie ulg i zwolnieñ z podatków i op³at
stanowi¹cych dochody gminy;

2. W przypadku, gdy w ustalonym terminie nie zbierze siê
wymagana liczba uprawnionych do g³osowania mieszkañców
so³ectwa, zebranie obejmuj¹ce ten sam porz¹dek zwo³uje siê
w drugim terminie. Drugi termin wyznacza siê w tym samym
dniu, pó³ godziny póniej; w tym przypadku do wa¿noci
zebrania wymagana jest obecnoæ uprawnionych do g³osowania mieszkañców so³ectwa w liczbie, co najmniej po³owy
liczby okrelonej w ust. 1.

16) wystêpowanie z wnioskami dotycz¹cymi potrzeb so³ectwa
i jego mieszkañców;

§22. 1. Uchwa³y zebrania wiejskiego zapadaj¹ w g³osowaniu jawnym, zwyk³¹ wiêkszoci¹ g³osów, osób uprawnionych uczestnicz¹cych w nim, co oznacza, ¿e przechodzi uchwa³a
lub wniosek, które uzyska³y wiêksz¹ liczbê g³osów  za ni¿
g³osów przeciw.

19) wspó³praca z gminnymi jednostkami organizacyjnymi
w zakresie zaspakajania okrelonych potrzeb mieszkañców;

2. Zebranie wiejskie mo¿e postanowiæ o przeprowadzeniu tajnego g³osowania w konkretnej sprawie, na wniosek, co
najmniej 1/4 uprawnionych do g³osowania, obecnych na
zebraniu.
§23. 1. Do zadañ so³tysa nale¿y zarz¹dzanie bie¿¹cymi
sprawami so³ectwa, realizacja uchwa³ zebrania wiejskiego
oraz wykonywanie czynnoci okrelonych niniejszym statutem.
2. Do zadañ so³tysa nale¿y w szczególnoci:
1) reprezentowanie so³ectwa na zewn¹trz;
2) zwo³ywanie zebrañ wiejskich i przewodniczenie ich obradom;

17) sporz¹dzanie rozliczeñ m.in. z dzia³alnoci finansowej
i gospodarczej so³ectwa;
18) stosowanie w ramach so³ectwa postanowieñ instrukcji
kancelaryjnej oraz zasad obiegu dokumentów ksiêgowych
i finansowych w zakresie wskazanym przez Wójta;

20) natychmiastowe informowanie wójta o wyst¹pieniu po¿aru, klêski padniêcia stada, katastrofy budowlanej oraz
innych zdarzeñ losowych, celem skoordynowania dzia³añ
czy udzielenia pomocy.
21) wykonywanie innych zadañ wynikaj¹cych z obowi¹zuj¹cych przepisów.
3. Przy wykonywaniu zadañ okrelonych w ust. 2 pkt 1417 so³tys zasiêga opinii rady so³eckiej.
4. Na zebraniach wiejskich so³tys przedk³ada informacje
ze swojej dzia³alnoci.
5. Pe³nienie funkcji so³tysa ma charakter spo³eczny.
6. So³tys korzysta z ochrony prawnej przys³uguj¹cej funkcjonariuszom publicznym.
§24. So³tys  jako przewodnicz¹cy rady so³eckiej:

3) zwo³ywanie posiedzeñ rady so³eckiej i przewodniczenie jej
obradom;

1) kieruje prac¹ rady so³eckiej;

4) wykonywanie uchwa³ organów gminy w zakresie dotycz¹cym so³ectwa;

2) zapewnia sporz¹dzenie protokó³ów z posiedzeñ rady so³eckiej;

5) kierowanie wykonywaniem uchwa³ rady so³eckiej;

3) sk³ada informacje o dzia³alnoci rady so³eckiej na zebraniach wiejskich.

6) utrzymywanie sta³ego kontaktu z organami gminy;
7) kierowanie akcj¹ pomocy w so³ectwie w razie wypadków
losowych i klêsk ¿ywio³owych,
8) w tym realizacja zarz¹dzeñ Wójta wydanych w powy¿szym
zakresie;

§25. Do zadañ rady so³eckiej nale¿y pe³nienie funkcji
pomocniczo-doradczej so³tysa oraz wspomaganie jego dzia³añ, w tym:
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1) przygotowanie zebrañ wiejskich oraz opracowywanie
i przedk³adanie zebraniu wiejskiemu projektów uchwa³,
w sprawach bêd¹cych przedmiotem zebrania;
2) zbieranie wniosków i innych wyst¹pieñ mieszkañców
w sprawach so³ectwa;
3) sporz¹dzanie projektów wyst¹pieñ w sprawach wykraczaj¹cych poza mo¿liwoci ich realizacji w ramach so³ectwa;
4) inicjowanie dzia³añ na rzecz rozwoju so³ectwa;
5) opiniowanie zakupu sprzêtu i wyposa¿enia mienia gminnego;
6) inicjowanie i pomoc w organizacji imprez wiejskich
w dziedzinie kultury, sportu, rekreacji i wypoczynku;
7) konsultacja spraw przedstawionych przez so³tysa zgodnie
z postanowieniami niniejszego statutu.
§26. 1. Posiedzenia rady so³eckiej odbywaj¹ siê w miarê
potrzeb, nie rzadziej ni¿ dwa razy w roku.
2. Posiedzenia rady so³eckiej zwo³uje so³tys, który przewodniczy tym posiedzeniom.
§27. 1. Urz¹d Gminy zapewnia pomoc w obs³udze techniczno biurowej organów so³ectwa.
2. W celu udzielenia so³tysowi sta³ej pomocy w przygotowywaniu materia³ów w organizowaniu zebrañ, Wójt mo¿e
wyznaczyæ pracownika Urzêdu do kontaktów z so³ectwem.
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3. W przypadku, gdy w ustalonym terminie nie zbierze siê
wymagana liczba uprawnionych do g³osowania mieszkañców
so³ectwa, zebranie obejmuj¹ce ten sam porz¹dek zwo³uje siê
w drugim terminie. Drugi termin wyznacza siê w tym samym
dniu pó³ godziny póniej; w tym przypadku do wa¿noci
zebrania wymagana jest obecnoæ uprawnionych do g³osowania mieszkañców so³ectwa w liczbie, co najmniej po³owy
liczby okrelonej w ust. 1.
4. O ile w wyznaczonym w ust. 2 terminie nie bêdzie
wymaganego okrelonego quorum, wybory w nastêpnym
terminie mog¹ zostaæ przeprowadzone najwczeniej po up³ywie 7 dni od pierwszego, wy¿ej wskazanego terminu, a do ich
wa¿noci wymagana jest obecnoæ uprawnionych do g³osowania mieszkañców so³ectwa, w liczbie, co najmniej po³owy
liczby okrelonej w ust. 1.
5. W przypadku braku quorum, w terminie, okrelonym
w ust. 3 wybory przeprowadza siê w nowym terminie, niezale¿nie od iloci uprawnionych do g³osowania obecnych na
zebraniu wiejskim. Nowy termin ustala siê w tym samym
dniu, co termin ustalony w ust. 3, pó³ godziny póniej.
§31. 1. W celu przeprowadzania wyboru so³tysa i cz³onków rady so³eckiej, zebranie wiejskie powo³uje sporód uprawnionych uczestników zebrania minimum 3 - osobow¹ komisjê
skrutacyjn¹.
2. Komisja skrutacyjna wybiera ze swojego grona przewodnicz¹cego, który kieruje pracami komisji.
3. Do zadañ komisji skrutacyjnej nale¿y:

ROZDZIA£ 4
Zasady i tryb wyboru organów so³ectwa
§28. 1. Zebranie wiejskie wybiera so³tysa i radê so³eck¹
na okres kadencji odpowiadaj¹cy kadencji Rady.
2. Zebranie wiejskie w sprawie wyboru so³tysa i rady
so³eckiej winno odbyæ siê w terminie 6ciu miesiêcy od
up³ywu kadencji rady gminy.
§29. 1. Wybory so³tysa, rady so³eckiej przeprowadzane
s¹ w terminie i miejscu okrelonym zarz¹dzeniem Wójta,
które podlega podaniu do wiadomoci mieszkañców so³ectwa, co najmniej na 7 dni przed terminem zebrania, w sposób
okrelony w niniejszym statucie.

1) rejestrowanie kandydatów na so³tysa i cz³onków rady
so³eckiej;
2) obliczanie g³osów oddawanych na poszczególne kandydatury;
3) sporz¹dzenie protoko³u, ustalenie i podanie do wiadomoci zebrania wiejskiego wyniku g³osowania i wyborów.
4. Protokó³ g³osowania podpisuj¹ wszyscy cz³onkowie
komisji oraz przewodnicz¹cy zebrania.
5. Cz³onkowie komisji nie mog¹ kandydowaæ na stanowisko so³tysa ani do rady so³eckiej.
§32. 1. W pierwszej kolejnoci przeprowadza siê zg³aszanie kandydatów oraz g³osowanie w celu wyboru so³tysa.

2. Zarz¹dzenie, o którym mowa w ust. 1 okrela ponadto
porz¹dek obrad zebrania wiejskiego, obejmuj¹cy w szczególnoci wybór so³tysa i rady so³eckiej.

2. W drugiej kolejnoci przeprowadza siê zg³aszanie kandydatów oraz g³osowanie w celu wyboru cz³onków rady
so³eckiej.

3. Obradom zebrania wyborczego przewodniczy osoba
wskazana przez Wójta.

§33. 1. Kandydatury na stanowisko so³tysa oraz do rady
so³eckiej mog¹ zg³aszaæ osobicie uprawnieni mieszkañcy,
uczestnicz¹cy w zebraniu wiejskim. Zg³oszenie kandydata
odbywa siê ustnie w trakcie zebrania wiejskiego.

4. Obs³ugê kancelaryjn¹ zebrania zapewnia Wójt za porednictwem Urzêdu Gminy.
§30. 1. Dla dokonania wa¿nego wyboru so³tysa i rady
so³eckiej wymagana jest osobista obecnoæ, co najmniej 1/5
mieszkañców so³ectwa uprawnionych do g³osowania.
2. Kr¹g osób uprawnionych do g³osowania ustala siê na
podstawie sta³ego rejestru wyborców Gminy W¹growiec.

2. Uprawnieni do kandydowania s¹ wy³¹cznie stali mieszkañcy, uczestnicz¹cy w zebraniu wiejskim.
3. Wybory odbywaj¹ siê przy nieograniczonej liczbie zg³oszonych kandydatów, z zachowaniem zasad okrelonych
w ust. 1 i ust. 2.
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4. Warunkiem przyjêcia ka¿dej kandydatury jest ustna
zgoda kandydata wyra¿ona w trakcie obrad.
5. So³tys i rada so³ecka wybierani s¹ w g³osowaniu
tajnym, bezporednim, sporód nieograniczonej liczby kandydatów, przez uprawnionych mieszkañców zebrania.
§34. 1. Po zarejestrowaniu przez komisjê skrutacyjn¹
wszystkich nazwisk kandydatów zg³oszonych przez uprawnionych uczestników zebrania wiejskiego, komisja zamyka listê
kandydatur na stanowisko so³tysa oraz do rady so³eckiej.
Wniosek o zamkniêcie listy kandydatów przewodnicz¹cy zebrania poddaje pod g³osowanie zebrania wiejskiego.
2. Po zamkniêciu listy kandydatów przewodnicz¹cy zebrania podaje pod g³osowanie wszystkie zarejestrowane kandydatury umieszczone na licie w kolejnoci alfabetycznej.

Poz. 3382

4) odwo³ania przed up³ywem kadencji.
2. W przypadkach okrelonych w ust. 1 pkt 1 i 2 wyganiêcie mandatu stwierdza niezw³ocznie zebranie wiejskie.
§37. 1. Odwo³anie So³tysa i rady so³eckiej lub jej
poszczególnych cz³onków przed up³ywem kadencji, stanowi
wy³¹czn¹ kompetencjê zebrania wiejskiego i mo¿e nast¹piæ
w przypadkach okrelonych w niniejszym statucie, na podstawie uchwa³y zebrania wiejskiego, podjêtej zwyk³¹ wiêkszoci¹
g³osów, w g³osowaniu tajnym.
2. Dla dokonania odwo³ania organów so³ectwa, o których
mowa w §37 ust. 1, na zebraniu wiejskim wymagana jest
obecnoæ, co najmniej 1/5 uprawnionych do g³osowania,
mieszkañców So³ectwa.

3. Wybór so³tysa odbywa siê zwyk³¹ wiêkszoci¹ g³osów,
co oznacza, ¿e przechodzi ta kandydatura, która uzyska³a, co
najmniej jeden g³os wiêcej od sumy pozosta³ych wa¿nie
oddanych g³osów.

3. O ile w wyznaczonym terminie nie bêdzie wymaganego, okrelonego w ust. 2 quorum, wybory w drugim terminie
mog¹ zostaæ przeprowadzone najwczeniej po up³ywie 1
miesi¹ca, od pierwszego wskazanego terminu, z zastrze¿eniem ust. 2.

4. Uprawnieni uczestnicy Zebrania g³osuj¹ kartami do
g³osowania, opatrzonymi pieczêci¹ Urzêdu Gminy.

4. Uchwa³y zebrania wiejskiego w sprawach okrelonych
w ust. 1 podaje siê do wiadomoci mieszkañców so³ectwa.

5. Na karcie do g³osowania uprawnieni mieszkañcy pozostawiaj¹ nieskrelone nazwisko wybranego przez siebie
kandydata.

§38. 1. So³tys i cz³onkowie rady so³eckiej s¹ bezporednio odpowiedzialni przed zebraniem wiejskim i mog¹ byæ
przez zebranie odwo³ani przed up³ywem kadencji.

6. Niewa¿ne s¹ g³osy na kartach: bez pieczêci Urzêdu
Gminy, ca³kowicie przedartych i kartach, na których pozostawiono wiêcej kandydatów ni¿ miejsc mandatowych.

2. Zebranie wiejskie mo¿e odwo³aæ so³tysa, radê so³ecka
lub poszczególnych jej cz³onków, je¿eli nie wykonuj¹ swoich
obowi¹zków, w tym naruszaj¹ postanowienia statutu.

§35. 1. Na stanowisko so³tysa zostaje wybrany kandydat, który uzyska³ najwiêksz¹ zwyk³¹ wiêkszoæ g³osów uprawnionych do g³osowania uczestników zebrania.

3. Zebranie wiejskie odwo³uje so³tysa lub cz³onka rady
so³eckiej, je¿eli dopuci³ siê przestêpstwa, stwierdzonego
prawomocnym wyrokiem s¹du.

2. Na cz³onków rady so³eckiej zostaj¹ wybrani kandydaci,
którzy uzyskali najwiêksz¹ iloæ g³osów.

§39. 1. Zebrania wiejskie w celu ewentualnego odwo³ania so³tysa b¹d rady so³eckiej (ca³ego sk³adu) zwo³uje Wójt,
ustalaj¹c zarz¹dzeniem miejsce i termin (dzieñ, godzinê)
zebrania. W zarz¹dzeniu podaje siê sk³adaj¹cego wniosek
o odwo³anie.

3. W przypadku równej liczby g³osów, g³osowanie zostaje powtórzone, z tym, ¿e w wyborach bior¹ udzia³ kandydaci,
którzy uzyskali równ¹ najwiêksz¹ liczbê g³osów.
4. Przepisy §35 ust. 2 stosuje siê przy wyborach komisji,
o których mowa w niniejszym statucie.
5. Przejêcie obowi¹zków przez nowo wybranego so³tysa
nastêpuje w ci¹gu trzech dni od daty wyboru, a przekazanie
pieczêci protokolarnie w dniu wyboru.
ROZDZIA£ 5
Zasady i tryb odwo³ywania so³tysa i rady so³eckiej
§36. 1. Wyganiêcie mandatu so³tysa lub cz³onka rady
so³eckiej nastêpuje na skutek:
1) z³o¿enia na rêce wójta pisemnej rezygnacji z pe³nionej
funkcji;
2) pozbawienia praw publicznych i wyborczych oraz ubezw³asnowolnienia na podstawie prawomocnego wyroku
s¹du;
3) mierci;

2. Zebranie wiejskie w celu ewentualnego odwo³ania
poszczególnych cz³onków rady so³eckiej (z wyj¹tkiem so³tysa
 przewodnicz¹cego rady so³eckiej) zwo³uje so³tys, podaj¹c w
og³oszeniu o zwo³aniu zebrania sk³adaj¹cego wniosek o odwo³anie cz³onka (cz³onków) rady so³eckiej.
3. Pisemne wnioski o odwo³anie so³tysa lub rady so³eckiej kierowane s¹ do Wójta, natomiast wnioski o odwo³anie
poszczególnych cz³onków rady so³eckiej kierowane s¹ do
so³tysa, z zastrze¿eniem ust. 4 pkt 4.
4. O odwo³anie so³tysa, rady so³eckiej oraz poszczególnych jej cz³onków mo¿e wyst¹piæ z zastrze¿eniem ust. 5 i 6:
1) Wójt;
2) grupa mieszkañców gminy uprawniona do g³osowania,
w liczbie odpowiadaj¹cej  1/5 uprawnionych do g³osowania mieszkañców so³ectwa, a w przypadku, gdy wniosek
o odwo³anie dotyczy rady so³eckiej lub poszczególnych jej
cz³onków  1/10 uprawnionych.
3) Wniosek o odwo³anie So³tysa winien prócz podpisów byæ
opatrzony czytelnym imieniem i nazwiskiem, numerem
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PESEL i adresem zamieszkania z podaniem numeru nieruchomoci.
4) Wniosek o odwo³anie, który nie zostanie przyjêty na
zebraniu wiejskim, mo¿e byæ z³o¿ony powtórnie po up³ywie 6 miesiêcy od dnia z³o¿enia pierwszego wniosku.
5. Wniosek o odwo³anie powinien zawieraæ uzasadnienie, wnioskom bez uzasadnienia nie nadaje siê biegu.
6. Bieg nadaje siê wy³¹cznie wnioskom o odwo³anie
so³tysa, rady so³eckiej, komisji rewizyjnej lub jej cz³onków
zawieraj¹cym:
1) zarzuty nie wywi¹zywania siê przez so³tysa lub cz³onków
rady so³eckiej z obowi¹zków statutowych;
2) zarzuty nie respektowania (nie wykonywania) przez so³tysa lub cz³onków rady so³eckiej uchwa³ zebrania wiejskiego;
3) wskazuj¹cym na dopuszczenie siê czynów dyskwalifikuj¹cych w opinii spo³ecznej w tym utratê zaufania spo³ecznego.
7. Odwo³anie nie mo¿e nast¹piæ zaocznie, chyba, ¿e
osoba zainteresowana skutecznie zawiadomiona, nie wziê³a
udzia³u w zebraniu wiejskim bez usprawiedliwionych przyczyn lub wyrazi³a zgodê na pimie, na zaoczne g³osowanie
nad jej odwo³aniem.
8. Odwo³anie mo¿e nast¹piæ po wys³uchaniu przez zebranie wiejskie wszystkich wyjanieñ oraz racji zainteresowanego, chyba ze wystêpuj¹ okolicznoci okrelone w ust. 7.
§40. 1. So³tys lub cz³onek rady so³eckiej mo¿e z³o¿yæ
rezygnacjê w trakcie kadencji z pe³nionej funkcji, z zastrze¿eniem ust. 2.
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ROZDZIA£ 6
Zasady gospodarki mieniem
§42. 1. Rada Gminy przekazuje So³ectwu sk³adniki mienia komunalnego na mocy odrêbnych uchwa³ oraz protoko³u
przekazania, sporz¹dzonego przez Wójta i So³tysa.
2. So³ectwo zarz¹dza i korzysta z przekazanego mienia
komunalnego zgodnie z postanowieniami uchwa³y, o której
mowa w ust. 1, a w szczególnoci So³ectwo samodzielnie
wykonuje czynnoci zwyk³ego zarz¹du w stosunku do przekazanego mienia. Zwyk³y zarz¹d obejmuje czynnoci okrelone
przepisami prawa cywilnego.
3. Przekazanie obowi¹zków oraz mienia komunalnego
i so³eckiego, pomiêdzy ustêpuj¹cym So³tysem a nowo wybranym, nastêpuje w terminie 3 dni od daty wyborów, w formie
protokó³u zdawczo  odbiorczego, przedk³adanego w ci¹gu
7 dni Wójtowi Gminy.
ROZDZIA£ 7
Zasady gospodarki finansowej so³ectwa
§43. 1. Gospodarka finansowa so³ectwa prowadzona jest
w ramach bud¿etu gminy, zatwierdzonego przez Radê Gminy.
§44. 1. Dochodami so³ectwa mog¹ byæ:
1) wp³ywy z wynajmowania i wydzier¿awiania sk³adników
mienia komunalnego przekazanego So³ectwu,
2) darowizny i dobrowolne wp³aty osób fizycznych i prawnych na rzecz so³ectwa,
3) rodki uzyskiwane z organizowanych przez so³ectwo przedsiêwziêæ.

2. Z³o¿enie rezygnacji przez so³tysa, radê so³ecka lub
poszczególnych jej cz³onków a tak¿e odwo³anie so³tysa, rady
so³eckiej lub poszczególnych jej cz³onków, zobowi¹zuje odpowiednio Wójta i So³tysa do zarz¹dzenia wyborów uzupe³niaj¹cych.

2. rodki finansowe pochodz¹ce z bud¿etu gminy mog¹
byæ przeznaczone tylko na cele okrelone w uchwale bud¿etowej.

3. Je¿eli do up³ywu kadencji So³tysa pozosta³o nie wiêcej
jak 6 miesiêcy, przepisu ust. 2 nie stosuje siê, a obowi¹zki
so³tysa pe³ni cz³onek Rady So³eckiej przez ni¹ wskazany.

§45. rodki finansowe So³ectwa mog¹ byæ przeznaczone
wy³¹cznie na realizacjê zadañ w³asnych gminy, w tym miêdzy
innymi, na:

4. Kadencja So³tysa i cz³onków Rady so³eckiej wybranych
w wyborach uzupe³niaj¹cych trwa do koñca kadencji, w której
wybór nast¹pi³.

1) utrzymanie mienia komunalnego przekazanego w zarz¹d
So³ectwu,

§41. 1. Zebranie wiejskie zwo³ane w sprawie odwo³ania
so³tysa, rady so³eckiej lub poszczególnych jej cz³onków, powo³uje sporód uprawnionych do g³osowania uczestników
zebrania komisjê skrutacyjn¹, powierzaj¹c jej obowi¹zki przeprowadzenia g³osowania.
2. Do powo³ywania i zasad dzia³ania tej komisji maj¹
zastosowanie odpowiednie przepisy dotycz¹ce komisji skrutacyjnej okrelone w Rozdziale 4 niniejszego statutu.

2) remont i utrzymanie dróg gminnych w granicach So³ectwa.
3) utrzymanie lokali bêd¹cych w dyspozycji So³ectwa,
4) zaspakajanie miejscowych potrzeb kulturalno  owiatowych i sportowych,
5) dzia³alnoæ organów So³ectwa,
6) utrzymanie porz¹dku i estetyki na terenie So³ectwa.
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ROZDZIA£ 8
Zakres i formy kontroli oraz nadzoru organów
Gminy nad dzia³alnoci¹ organów So³ectwa
§46. 1. So³tys zobowi¹zany jest do przed³o¿enia Wójtowi
Gminy uchwa³ Zebrania Wiejskiego w ci¹gu 7 dni od daty ich
podjêcia.
2. Uchwa³a Zebrania Wiejskiego sprzeczna z prawem jest
niewa¿na.
3. O niewa¿noci uchwa³y w ca³oci lub w czêci orzeka
Wójt Gminy.
4. Uchwa³a Zebrania Wiejskiego nieodpowiadaj¹ca wymogom celowoci, gospodarnoci, rzetelnoci lub niezgodna
z prawem mo¿e byæ uchylona przez Wójta Gminy.
5. W przypadkach okrelonych w ust. 4, Wójt Gminy
mo¿e wstrzymaæ uchwa³y Zebrania Wiejskiego i za¿¹daæ
ponownego rozpatrzenia sprawy stanowi¹cej przedmiot
uchwa³y, wskazuj¹c zaistnia³e uchybienia oraz termin za³atwienia sprawy.
6. Je¿eli uchwa³a Zebrania Wiejskiego podjêta w wyniku
ponownego rozpatrzenia sprawy nie uwzglêdnia wskazówek
Wójta Gminy, Wójt Gminy mo¿e wydaæ uchwa³ê zastêpcz¹.
O podjêciu uchwa³y zastêpczej, Wójt Gminy powiadamia
Radê Gminy na jej najbli¿szej Sesji.
§47. Nadzór nad dzia³alnoci¹ so³ectwa sprawowany jest
na podstawie kryteriów zgodnoci z prawem, celowoci,
rzetelnoci i gospodarnoci.
§48. Organami nadzoru nad dzia³alnoci¹ so³ectwa s¹:
1) Rada,
2) Wójt.
§49. 1. Organy nadzoru maj¹ prawo ¿¹dania niezbêdnych informacji, danych i wyjanieñ oraz okazania dokumentów dotycz¹cych funkcjonowania so³ectwa a tak¿e uczestniczenia w posiedzeniach jego organów.
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2. Do wykonywania czynnoci, o których mowa w ust. 1
organy nadzoru mog¹ delegowaæ swych przedstawicieli.
§50. Organy nadzoru sygnalizuj¹ so³ectwu nieprawid³owoci stwierdzone w ramach wykonywania nadzoru oraz
podejmuj¹ dzia³ania przewidziane prawem, w celu wyeliminowania stwierdzonych nieprawid³owoci.
ROZDZIA£ 9
Postanowienia koñcowe
§51. 1. Zmiany niniejszego statutu dokonuje Rada:
1) z w³asnej inicjatywy;
2) na wniosek Wójta;
3) na wniosek zebrania wiejskiego.
2. Statut i jego zmiany w przypadkach okrelonych w ust.
1 pkt 1 i 2 uchwalane s¹ po przeprowadzeniu konsultacji
z mieszkañcami so³ectwa.
§52. O utworzeniu, po³¹czeniu, podziale i znoszeniu,
a tak¿e ustaleniu granic, nazwy i siedziby w³adz So³ectwa
decyduje Rada w drodze odrêbnej uchwa³y.
§53. Protesty w sprawie trybu i formy przeprowadzenia
wyborów So³tysa i Rady So³eckiej zainteresowani mog¹
sk³adaæ do Wójta w terminie siedmiu dni od og³oszenia ich
wyników. Wójt rozstrzyga o protecie stosuj¹c odpowiednio
przepisy niniejszego Statutu.
§54. Wykonanie uchwa³y powierza siê Wójtowi Gminy
W¹growiec.
§55. Traci moc Uchwa³a Rady Gminy W¹growiec Nr
XXIV/161/96 z 28 padziernika 1996 w sprawie statutu so³ectwa.
§56. Uchwa³a wchodzi w ¿ycie po up³ywie 14 dni od dnia
og³oszenia w Dzienniku Urzêdowym Województwa Wielkopolskiego.
Przewodnicz¹cy
Rady Gminy
() Micha³ Nogalski
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3383
UCHWA£A Nr XXXIV/275/06 RADY GMINY W¥GROWIEC
z dnia 30 czerwca 2006 r.
w sprawie uchwalenia statutu So³ectwa Ko³ybiec
Na podstawie art. 35 ust. 1 i 3, art. 48 ust. 1 ustawy z dnia
8 marca 1990 r. o samorz¹dzie gminnym (Dz.U. z 2001 r., Nr
142 poz. 1591 z 2002 r., Nr 23 poz. 220, Nr 62 poz. 558, Nr 113
poz. 984, Nr 153 poz. 1271 i Nr 214 poz. 1806, z 2003 r., Nr 80
poz. 717 i Nr 162 poz. 1568, z 2004 r. Nr 102 poz. 1055
i Nr 116 poz. 1203, z 2005 r., Nr 172 poz. 1441, Nr 175 poz. 1457,
z 2006 r., Nr 17 poz. 128), po przeprowadzeniu konsultacji
z mieszkañcami so³ectwa, Rada Gminy W¹growiec uchwala:

§4. So³ectwo dzia³a zgodnie z postanowieniami obowi¹zuj¹cych przepisów, a w szczególnoci:
1) ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorz¹dzie gminnym
(Dz.U. z 2001 r. Nr 142 poz. 1591 z póniejszymi zmianami),
2) Statutu Gminy W¹growiec,
3) niniejszego Statutu So³ectwa.
ROZDZIA£ 2

STATUT SO£ECTWA KO£YBIEC

Zakres zadañ przekazanych so³ectwu
przez gminê oraz sposób ich realizacji

ROZDZIA£ 1
Postanowienia ogólne

§5. 1. Podstawowym celem istnienia i dzia³ania so³ectwa
jest:

§1. So³ectwo Ko³ybiec jest jednostk¹ pomocnicz¹ Gminy
W¹growiec.

1) dba³oæ o zaspokajanie potrzeb mieszkañców so³ectwa
i reprezentowanie ich interesów na zewn¹trz;

§2. Ilekroæ w niniejszym Statucie jest mowa o:
1) Gminie  nale¿y przez to rozumieæ Gminê W¹growiec;
2) So³ectwie  nale¿y przez to rozumieæ jednostkê pomocnicz¹ okrelon¹ w §1 niniejszego Statutu;
3) Statucie  nale¿y przez to rozumieæ statut so³ectwa Ko³ybiec;

2) wspó³praca z organami gminy oraz pomoc w wykonywaniu przez te organy zadañ publicznych na rzecz spo³ecznoci lokalnej;
3) zapewnienie mieszkañcom so³ectwa udzia³u w realizacji
zadañ gminy;
2. Do zadañ so³ectwa nale¿y uczestniczenie w realizacji
zadañ gminy poprzez:

4) Radzie  nale¿y przez to rozumieæ Radê Gminy W¹growiec;

1) inicjowanie dzia³añ organów gminy;

5) Wójcie  nale¿y przez to rozumieæ Wójta Gminy W¹growiec;

2) reprezentowanie interesów spo³ecznoci so³eckiej i jej
cz³onków wobec organów gminy, organów administracji
pañstwowej i innych podmiotów ¿ycia publicznego;

6) Zebraniu Wiejskim  nale¿y przez to rozumieæ organ
uchwa³odawczy So³ectwa;
7) So³tysie  nale¿y przez to rozumieæ organ wykonawczy
So³ectwa;
8) Radzie So³eckiej  nale¿y przez to rozumieæ organ wspieraj¹cy So³tysa;
9) Przewodnicz¹cym Rady So³eckiej  nale¿y przez to rozumieæ So³tysa;
10) Komisje  nale¿y rozumieæ organy kontrolne i opiniodawcze powo³ywane w So³ectwie.
km2,

§3. 1. So³ectwo obejmuje obszar o powierzchni 1,63
którego granice zaznaczone s¹ na mapie stanowi¹cej za³¹cznik do Statutu.
2. So³ectwo obejmuje miejscowoæ: Ko³ybiec.
3. Siedzib¹ w³adz So³ectwa jest miejscowoæ Ko³ybiec.

3) tworzenie warunków do pe³nego udzia³u w ¿yciu publicznym so³ectwa wszystkich mieszkañców so³ectwa;
4) dzia³anie na rzecz rozwoju so³ectwa;
5) konsultowanie spraw przedstawionych przez Radê lub
Wójta, w tym spraw dotycz¹cych:
a) planów zagospodarowania przestrzennego w zakresie
dotycz¹cym so³ectwa,
b) sieci szkó³ i przedszkoli,
c) zasad gospodarowania mieniem komunalnym po³o¿onym na terenie so³ectwa,
d) zmiany nazewnictwa ulic, placów oraz nadawanie nazw
miejscowoci, podzia³u, po³¹czenia wsi, utworzenia
nowej,
e) innych spraw, których potrzebê konsultacji Rada lub
Wójt uzna za celowe.
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ROZDZIA£ 3

6) wspó³dzia³anie z policj¹ i s³u¿bami porz¹dkowymi w zakresie bezpieczeñstwa i porz¹dku na terenie so³ectwa;
7) wspó³praca z organizacjami i instytucjami dzia³aj¹cymi na
terenie so³ectwa, zw³aszcza kulturalnymi, sportowymi,
zak³adami opieki zdrowotnej;
8) podejmowanie dzia³añ na rzecz ochrony rodowiska naturalnego: w szczególnoci w zakresie budowy sieci wodno
 kanalizacyjnych, utrzymania porz¹dku i czystoci na
terenie so³ectwa oraz ochrony zieleni;
9) wspieranie inicjatyw spo³ecznych podejmowanych na rzecz
so³ectwa;
10) wspó³praca z radnymi z danego okrêgu wyborczego;
11) pomoc organom gminy przy organizowaniu konsultacji
spo³ecznych;
12) realizacja zadañ przejêtych od gminy i gospodarowanie
przekazanym mieniem w granicach zgodnych z celem i
zakresem przekazania;
13) wspieranie dzia³añ gminy w zakresie pomocy spo³ecznej,
w szczególnoci sygnalizowanie potrzeb spo³ecznych w
zakresie organizowania okrelonych form pomocy spo³ecznej;
14) inicjowanie samopomocy wspólnoty so³eckiej;
15) wyra¿anie opinii w celu uwzglêdnienia istotnych interesów mieszkañców so³ectwa w nastêpuj¹cych sprawach:
a) dostosowania organizacji i godzin pracy placówek
u¿ytecznoci publicznej, placówek wiadcz¹cych us³ugi komunalne, komunikacji, placówek opieki zdrowotnej i opiekuñczo - wychowawczych dla potrzeb mieszkañców so³ectwa,
b) zapobiegania oraz usuwania skutków powodzi, huraganów i innych klêsk ¿ywio³owych na terenie so³ectwa;

Organizacja i zadania organów so³ectwa
§7. 1. Organami so³ectwa s¹:
1) Zebranie Wiejskie jako organ uchwa³odawczy;
2) So³tys jako organ wykonawczy.
2.

Dzia³alnoæ so³tysa wspomaga rada so³ecka.

1) Rada so³ecka sk³ada siê z 4 do 6 osób w tym So³tysa.
2) Liczbê cz³onków rady so³eckiej ustala zebranie wiejskie
odrêbn¹ uchwa³¹.
3) Przewodnicz¹cym rady so³eckiej jest So³tys.
§8. Kadencja So³tysa i rady so³eckiej trwa 4 lata, tak jak
kadencja Rady i koñczy siê z momentem wyboru nowych
organów so³ectwa.
§9. 1. Organy so³ectwa zobowi¹zane s¹ dbaæ o przestrzeganie zasad jawnoci i dostêpu do informacji publicznej.
2. So³tys, co najmniej raz w roku, obowi¹zany jest sk³adaæ na zebraniu wiejskim sprawozdanie ze swojej dzia³alnoci
oraz z dzia³alnoci rady so³eckiej.
§10. 1. Do zakresu dzia³ania zebrania wiejskiego nale¿y
podejmowanie uchwa³ we wszystkich sprawach zastrze¿onych do wy³¹cznej kompetencji zebrania wiejskiego oraz
innych istotnych dla so³ectwa sprawach, obejmuj¹cych zadania so³ectwa okrelone w statucie.
2. Do wy³¹cznej kompetencji zebrania wiejskiego nale¿y:
1) wybór i odwo³ywanie so³tysa i rady so³eckiej;
2) dokonywanie okresowych ocen dzia³alnoci so³tysa i rady
so³eckiej;

16) wykonywanie uchwa³ Rady w zakresie odnosz¹cym siê do
so³ectwa.

3) wyra¿enie stanowiska so³ectwa w przypadku wyst¹pienia
organu gminy o wyra¿enie takiego stanowiska lub konsultacjê;

§6. 1. Zadania okrelone w statucie so³ectwo realizuje
w szczególnoci poprzez:

4) przyjmowanie, rozpatrywanie lub odrzucanie sprawozdañ
komisji powo³ywanych na zebraniu wiejskim.

1) podejmowanie uchwa³ w sprawach so³ectwa w ramach
posiadanych kompetencji,

§11. W przypadku przedstawienia przez Wójta, zebranie
wiejskie konsultuje w zakresie dotycz¹cym so³ectwa, projekty
uchwa³ Rady w sprawach:

2) zbieranie opinii spo³ecznej w sprawach dotycz¹cych problematyki wsi oraz przekazywanie jej Radzie,
3) wspó³uczestnictwo w organizowaniu i przeprowadzaniu
przez Radê konsultacji spo³ecznej w sprawach dotycz¹cych gminy i so³ectwa,
4) wystêpowanie z wnioskami do Wójta o rozpatrzenie spraw,
których za³atwienie wykracza poza mo¿liwoci so³ectwa,
5) wspó³pracê z radnymi z terenu so³ectwa i z komisjami
Rady.
2. Dla realizacji wspólnych przedsiêwziêæ so³ectwo nawi¹zuje wspó³pracê z innymi so³ectwami gminy, zawiera
porozumienia okrelaj¹ce zakres i sposób wykonywania wspólnych zadañ.

1) utrzymania, konserwacji, remontu wiejskich obiektów
mieszkalnych, urz¹dzeñ komunalnych, socjalnych, kulturalnych i sportowych w ramach ustaleñ planu wydatków
z bud¿etu gminy;
2) plany rozwoju gminy w czêci dotycz¹cej so³ectwa;
3) utrzymania porz¹dku na terenie wsi;
4) gospodarki wodno  ciekowej oraz gospodarki odpadami;
5) dróg gminnych;
6) owietlenia.
§12. 1. Do zakresu dzia³ania zebrania wiejskiego nale¿y
sprawowanie kontroli nad dzia³alnoci¹ so³tysa i rady so³ec-
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kiej. W celu sprawowania kontroli zebranie wiejskie mo¿e
powo³aæ komisjê rewizyjn¹.

wniosku zaproponowano termin póniejszy. Termin 14 dni,
o którym mowa wy¿ej dotyczy terminu odbycia zebrania.

2. Zebranie wiejskie podejmuj¹c uchwa³ê o powo³aniu
Komisji Rewizyjnej, okrela sk³ad osobowy komisji oraz zakres jej dzia³ania.

6. Zebranie wiejskie w sprawie wyborów so³tysa i rady
so³eckiej oraz zebranie wiejskie, którego nie zwo³a so³tys na
wniosek organu gminy w terminie okrelonym w ust. 5
zwo³uje Wójt.

3. Komisja Rewizyjna uprawniona jest do ¿¹dania wyjanieñ od so³tysa i cz³onków rady so³eckiej oraz przegl¹dania
dokumentów w sprawach objêtych przeprowadzan¹ kontrol¹.
§13. 1. Zebranie wiejskie dla zapewnienia w³aciwej realizacji zadañ so³ectwa mo¿e powo³ywaæ tak¿e inne sta³e lub
dorane komisje o uprawnieniach opiniodawczo - doradczych.
2. Zebranie wiejskie podejmuj¹c uchwa³ê o powo³aniu
komisji, o których mowa w ust. 1, okrela sk³ad osobowy
komisji oraz zakres ich dzia³ania.
§14. 1. Do udzia³u w zebraniu wiejskim uprawnieni s¹
wszyscy, którzy w dniu jego zwo³ania zamieszkuj¹ na terenie
so³ectwa.
2. Zebranie jest wa¿ne, gdy mieszkañcy so³ectwa zostali
o nim prawid³owo powiadomieni.
§15. Uprawnienie do udzia³u w zebraniu wiejskim obejmuje prawa:
1) inicjatywy uchwa³odawczej;
2) udzia³u w dyskusji nad porz¹dkiem obrad;
3) zadawania pytañ i uzyskiwania odpowiedzi;
4) ¿¹dania utrwalenia w protokole w³asnych czynnoci
i zg³oszonych wniosków oraz wypowiedzi;
5) zg³aszania kandydatur i kandydowania w wybieralnych
organach so³ectwa;
6) udzia³u w g³osowaniu.
§16. 1. Zebranie wiejskie zwo³ywane jest przez so³tysa,
z zastrze¿eniem ust. 6 i 7.
2. Zebrania wiejskie odbywaj¹ siê w miarê potrzeb nie
rzadziej jednak ni¿ raz w roku.
3. So³tys zwo³uje zebranie wiejskie:
1) z w³asnej inicjatywy;
2) na ¿¹danie organów gminy (Rady i Wójta), wskazuj¹ce cel
zwo³ania zebrania wiejskiego;
3) na pisemny wniosek co najmniej 1/10 uprawnionych do
udzia³u w zebraniu wiejskim mieszkañców so³ectwa, wskazuj¹cy cel zwo³ania zebrania oraz osobê, któr¹ nale¿y
powiadomiæ o terminie i miejscu zwo³ania zebrania;
4) na wniosek Komisji Rewizyjnej So³ectwa (w przypadku jej
powo³ania przez zebranie wiejskie).

7. W przypadku d³u¿szej nieobecnoci so³tysa zebranie
wiejskie zwo³uje upowa¿niony przez radê so³eck¹ cz³onek tej
rady.
§17. 1. Termin i miejsce zebrania wiejskiego podaje siê
do wiadomoci publicznej poprzez rozplakatowanie na tablicy
og³oszeñ so³ectwa, kurend¹, lub w sposób zwyczajowo przyjêty, co najmniej na 7 dni przed terminem zwo³ania zebrania.
2. O terminie i miejscu zebrania powiadamia siê odrêbnie organy gminy oraz osobê reprezentuj¹c¹ mieszkañców,
którzy z³o¿yli wniosek o jego zwo³anie.
§18. 1. Obradom Zebrania Wiejskiego przewodniczy So³tys.
2. Pod nieobecnoæ So³tysa obradom Zebrania Wiejskiego przewodniczy cz³onek Rady So³eckiej upowa¿niony przez
So³tysa.
3. W przypadku, gdy So³tys nie mo¿e prowadziæ zwo³anego Zebrania Wiejskiego i nie udzieli³ upowa¿nienia ¿adnemu z cz³onków Rady So³eckiej, obradom Zebrania Wiejskiego
przewodniczy cz³onek Rady So³eckiej przez ni¹ wybrany.
4. Zebranie otwiera So³tys, przedstawia porz¹dek obrad
oraz prowadzi zebranie zgodnie z porz¹dkiem przyjêtym przez
zebranie.
5. Porz¹dek obrad ustala zebranie wiejskie na podstawie
projektu przed³o¿onego przez so³tysa. Projekt porz¹dku obrad
podlega konsultacji z rad¹ so³eck¹.
6. Obrady zebrania s¹ protoko³owane. Protoko³y i uchwa³y podpisuje przewodnicz¹cy zebrania i protokolant.
7. Osoby uprawnione do udzia³u w zebraniu wiejskim
odnotowuj¹ swoja obecnoæ w licie obecnoci wy³o¿onej do
podpisu w miejscu, w którym odbywa siê zebranie. Lista
obecnoci jest za³¹cznikiem do protokó³u zebrania i s³u¿y do
stwierdzania prawomocnoci obrad.
§19. 1. Przewodniczenie obradom Zebrania Wiejskiego
uprawnia do decydowania o:
1) kolejnoci zabierania g³osu przez poszczególnych mówców,
2) udzieleniu g³osu poza kolejnoci¹,
3) okrelania iloci czasu przeznaczonego dla ka¿dego
z mówców,
4) odebraniu g³osu,

4. W przypadkach, o których mowa w ust. 3 pkt 2 - 4
so³tys jest zobowi¹zany do zwo³ania zebrania wiejskiego.

5) zamkniêciu dyskusji nad poszczególnymi punktami porz¹dku obrad,

5. Zebranie wiejskie powinno zostaæ zwo³ane najpóniej
w terminie 14 dni od daty zg³oszenia ¿¹dania lub wniosku,
o których mowa w ust. 3 pkt 2  4, chyba, ¿e w ¿¹daniu lub

6) ¿¹daniu okrelonego zachowania od uczestników Zebrania Wiejskiego.
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2. Przewodnicz¹cy Zebraniu Wiejskiemu nie mo¿e odmówiæ poddania pod g³osowanie wniosku, jeli jego przedmiot
odpowiada przyjêtemu porz¹dkowi obrad.
§20. 1. So³tys przekazuje uchwa³y podjête na zebraniu
wraz z protokó³em zebrania Wójtowi w terminie 7 dni od dnia
odbycia zebrania.
2. Wójt, w zale¿noci od treci uchwa³y, za³atwia uchwa³ê
we w³asnym zakresie lub przekazuje uchwa³ê do rozpatrzenia
Radzie.
3. W zale¿noci od treci uchwa³y o sposobie za³atwienia
uchwa³y Wójt informuje zebranie wiejskie bezporednio lub
za porednictwem so³tysa.
§21. 1. Zebranie wiejskie jest uprawnione do podejmowania uchwa³ przy obecnoci, co najmniej 1/5 uprawnionych
do g³osowania mieszkañców so³ectwa oraz gdy mieszkañcy
so³ectwa zostali poinformowani o zwo³aniu i terminie zebrania w sposób zgodny z postanowieniami niniejszego statutu.
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9) uczestniczenie w naradach so³tysów organizowanych przez
Wójta;
10) uczestniczenie w spotkaniach z radnymi gminy powiêconych realizacji spraw ogólnogminnych, w przypadku wyst¹pienia przez radnych o udzia³ w takim spotkaniu;
11) informowanie ogó³u mieszkañców o wszystkich wa¿nych
dla so³ectwa sprawach;
12) udzia³ w sesjach Rady i posiedzeniach komisji Rady, na
zasadach okrelonych w Statucie Gminy;
13) organizowanie i koordynowanie przedsiêwziêæ maj¹cych
na celu poprawê warunków ¿ycia mieszkañców so³ectwa;
14) administrowanie tymi sk³adnikami mienia, które Rada
przekaza³a do dyspozycji so³ectwa;
15) opiniowanie w zakresie wskazanym przez Wójta wniosków o udzielanie ulg i zwolnieñ z podatków i op³at
stanowi¹cych dochody gminy;

2. W przypadku, gdy w ustalonym terminie nie zbierze siê
wymagana liczba uprawnionych do g³osowania mieszkañców
so³ectwa, zebranie obejmuj¹ce ten sam porz¹dek zwo³uje siê
w drugim terminie. Drugi termin wyznacza siê w tym samym
dniu, pó³ godziny póniej; w tym przypadku do wa¿noci
zebrania wymagana jest obecnoæ uprawnionych do g³osowania mieszkañców so³ectwa w liczbie, co najmniej po³owy
liczby okrelonej w ust. 1.

16) wystêpowanie z wnioskami dotycz¹cymi potrzeb so³ectwa
i jego mieszkañców;

§22. 1. Uchwa³y zebrania wiejskiego zapadaj¹ w g³osowaniu jawnym, zwyk³¹ wiêkszoci¹ g³osów, osób uprawnionych uczestnicz¹cych w nim, co oznacza, ¿e przechodzi uchwa³a
lub wniosek, które uzyska³y wiêksz¹ liczbê g³osów  za ni¿
g³osów przeciw.

19) wspó³praca z gminnymi jednostkami organizacyjnymi
w zakresie zaspakajania okrelonych potrzeb mieszkañców;

2. Zebranie wiejskie mo¿e postanowiæ o przeprowadzeniu tajnego g³osowania w konkretnej sprawie, na wniosek, co
najmniej 1/4 uprawnionych do g³osowania, obecnych na
zebraniu.
§23. 1. Do zadañ so³tysa nale¿y zarz¹dzanie bie¿¹cymi
sprawami so³ectwa, realizacja uchwa³ zebrania wiejskiego
oraz wykonywanie czynnoci okrelonych niniejszym statutem.
2. Do zadañ so³tysa nale¿y w szczególnoci:
1) reprezentowanie so³ectwa na zewn¹trz;
2) zwo³ywanie zebrañ wiejskich i przewodniczenie ich obradom;

17) sporz¹dzanie rozliczeñ m.in. z dzia³alnoci finansowej
i gospodarczej so³ectwa;
18) stosowanie w ramach so³ectwa postanowieñ instrukcji
kancelaryjnej oraz zasad obiegu dokumentów ksiêgowych
i finansowych w zakresie wskazanym przez Wójta;

20) natychmiastowe informowanie wójta o wyst¹pieniu po¿aru, klêski padniêcia stada, katastrofy budowlanej oraz
innych zdarzeñ losowych, celem skoordynowania dzia³añ
czy udzielenia pomocy.
21) wykonywanie innych zadañ wynikaj¹cych z obowi¹zuj¹cych przepisów.
3. Przy wykonywaniu zadañ okrelonych w ust. 2 pkt 1417 so³tys zasiêga opinii rady so³eckiej.
4. Na zebraniach wiejskich so³tys przedk³ada informacje
ze swojej dzia³alnoci.
5. Pe³nienie funkcji so³tysa ma charakter spo³eczny.
6. So³tys korzysta z ochrony prawnej przys³uguj¹cej funkcjonariuszom publicznym.
§24. So³tys  jako przewodnicz¹cy rady so³eckiej:

3) zwo³ywanie posiedzeñ rady so³eckiej i przewodniczenie jej
obradom;

1) kieruje prac¹ rady so³eckiej;

4) wykonywanie uchwa³ organów gminy w zakresie dotycz¹cym so³ectwa;

2) zapewnia sporz¹dzenie protokó³ów z posiedzeñ rady so³eckiej;

5) kierowanie wykonywaniem uchwa³ rady so³eckiej;

3) sk³ada informacje o dzia³alnoci rady so³eckiej na zebraniach wiejskich.

6) utrzymywanie sta³ego kontaktu z organami gminy;
7) kierowanie akcj¹ pomocy w so³ectwie w razie wypadków
losowych i klêsk ¿ywio³owych,
8) w tym realizacja zarz¹dzeñ Wójta wydanych w powy¿szym
zakresie;

§25. Do zadañ rady so³eckiej nale¿y pe³nienie funkcji
pomocniczo-doradczej so³tysa oraz wspomaganie jego dzia³añ, w tym:
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1) przygotowanie zebrañ wiejskich oraz opracowywanie
i przedk³adanie zebraniu wiejskiemu projektów uchwa³,
w sprawach bêd¹cych przedmiotem zebrania;
2) zbieranie wniosków i innych wyst¹pieñ mieszkañców
w sprawach so³ectwa;
3) sporz¹dzanie projektów wyst¹pieñ w sprawach wykraczaj¹cych poza mo¿liwoci ich realizacji w ramach so³ectwa;
4) inicjowanie dzia³añ na rzecz rozwoju so³ectwa;
5) opiniowanie zakupu sprzêtu i wyposa¿enia mienia gminnego;
6) inicjowanie i pomoc w organizacji imprez wiejskich
w dziedzinie kultury, sportu, rekreacji i wypoczynku;
7) konsultacja spraw przedstawionych przez so³tysa zgodnie
z postanowieniami niniejszego statutu.
§26. 1. Posiedzenia rady so³eckiej odbywaj¹ siê w miarê
potrzeb, nie rzadziej ni¿ dwa razy w roku.
2. Posiedzenia rady so³eckiej zwo³uje so³tys, który przewodniczy tym posiedzeniom.
§27. 1. Urz¹d Gminy zapewnia pomoc w obs³udze techniczno biurowej organów so³ectwa.
2. W celu udzielenia so³tysowi sta³ej pomocy w przygotowywaniu materia³ów w organizowaniu zebrañ, Wójt mo¿e
wyznaczyæ pracownika Urzêdu do kontaktów z so³ectwem.
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3. W przypadku, gdy w ustalonym terminie nie zbierze siê
wymagana liczba uprawnionych do g³osowania mieszkañców
so³ectwa, zebranie obejmuj¹ce ten sam porz¹dek zwo³uje siê
w drugim terminie. Drugi termin wyznacza siê w tym samym
dniu pó³ godziny póniej; w tym przypadku do wa¿noci
zebrania wymagana jest obecnoæ uprawnionych do g³osowania mieszkañców so³ectwa w liczbie, co najmniej po³owy
liczby okrelonej w ust. 1.
4. O ile w wyznaczonym w ust. 2 terminie nie bêdzie
wymaganego okrelonego quorum, wybory w nastêpnym
terminie mog¹ zostaæ przeprowadzone najwczeniej po up³ywie 7 dni od pierwszego, wy¿ej wskazanego terminu, a do ich
wa¿noci wymagana jest obecnoæ uprawnionych do g³osowania mieszkañców so³ectwa, w liczbie, co najmniej po³owy
liczby okrelonej w ust. 1.
5. W przypadku braku quorum, w terminie, okrelonym
w ust. 3 wybory przeprowadza siê w nowym terminie, niezale¿nie od iloci uprawnionych do g³osowania obecnych na
zebraniu wiejskim. Nowy termin ustala siê w tym samym
dniu, co termin ustalony w ust. 3, pó³ godziny póniej.
§31. 1. W celu przeprowadzania wyboru so³tysa i cz³onków rady so³eckiej, zebranie wiejskie powo³uje sporód uprawnionych uczestników zebrania minimum 3 - osobow¹ komisjê
skrutacyjn¹.
2. Komisja skrutacyjna wybiera ze swojego grona przewodnicz¹cego, który kieruje pracami komisji.
3. Do zadañ komisji skrutacyjnej nale¿y:

ROZDZIA£ 4
Zasady i tryb wyboru organów so³ectwa
§28. 1. Zebranie wiejskie wybiera so³tysa i radê so³eck¹
na okres kadencji odpowiadaj¹cy kadencji Rady.
2. Zebranie wiejskie w sprawie wyboru so³tysa i rady
so³eckiej winno odbyæ siê w terminie 6ciu miesiêcy od
up³ywu kadencji rady gminy.
§29. 1. Wybory so³tysa, rady so³eckiej przeprowadzane
s¹ w terminie i miejscu okrelonym zarz¹dzeniem Wójta,
które podlega podaniu do wiadomoci mieszkañców so³ectwa, co najmniej na 7 dni przed terminem zebrania, w sposób
okrelony w niniejszym statucie.

1) rejestrowanie kandydatów na so³tysa i cz³onków rady
so³eckiej;
2) obliczanie g³osów oddawanych na poszczególne kandydatury;
3) sporz¹dzenie protoko³u, ustalenie i podanie do wiadomoci zebrania wiejskiego wyniku g³osowania i wyborów.
4. Protokó³ g³osowania podpisuj¹ wszyscy cz³onkowie
komisji oraz przewodnicz¹cy zebrania.
5. Cz³onkowie komisji nie mog¹ kandydowaæ na stanowisko so³tysa ani do rady so³eckiej.
§32. 1. W pierwszej kolejnoci przeprowadza siê zg³aszanie kandydatów oraz g³osowanie w celu wyboru so³tysa.

2. Zarz¹dzenie, o którym mowa w ust. 1 okrela ponadto
porz¹dek obrad zebrania wiejskiego, obejmuj¹cy w szczególnoci wybór so³tysa i rady so³eckiej.

2. W drugiej kolejnoci przeprowadza siê zg³aszanie kandydatów oraz g³osowanie w celu wyboru cz³onków rady
so³eckiej.

3. Obradom zebrania wyborczego przewodniczy osoba
wskazana przez Wójta.

§33. 1. Kandydatury na stanowisko so³tysa oraz do rady
so³eckiej mog¹ zg³aszaæ osobicie uprawnieni mieszkañcy,
uczestnicz¹cy w zebraniu wiejskim. Zg³oszenie kandydata
odbywa siê ustnie w trakcie zebrania wiejskiego.

4. Obs³ugê kancelaryjn¹ zebrania zapewnia Wójt za porednictwem Urzêdu Gminy.
§30. 1. Dla dokonania wa¿nego wyboru so³tysa i rady
so³eckiej wymagana jest osobista obecnoæ, co najmniej 1/5
mieszkañców so³ectwa uprawnionych do g³osowania.
2. Kr¹g osób uprawnionych do g³osowania ustala siê na
podstawie sta³ego rejestru wyborców Gminy W¹growiec.

2. Uprawnieni do kandydowania s¹ wy³¹cznie stali mieszkañcy, uczestnicz¹cy w zebraniu wiejskim.
3. Wybory odbywaj¹ siê przy nieograniczonej liczbie zg³oszonych kandydatów, z zachowaniem zasad okrelonych
w ust. 1 i ust. 2.
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4. Warunkiem przyjêcia ka¿dej kandydatury jest ustna
zgoda kandydata wyra¿ona w trakcie obrad.
5. So³tys i rada so³ecka wybierani s¹ w g³osowaniu
tajnym, bezporednim, sporód nieograniczonej liczby kandydatów, przez uprawnionych mieszkañców zebrania.
§34. 1. Po zarejestrowaniu przez komisjê skrutacyjn¹
wszystkich nazwisk kandydatów zg³oszonych przez uprawnionych uczestników zebrania wiejskiego, komisja zamyka listê
kandydatur na stanowisko so³tysa oraz do rady so³eckiej.
Wniosek o zamkniêcie listy kandydatów przewodnicz¹cy zebrania poddaje pod g³osowanie zebrania wiejskiego.
2. Po zamkniêciu listy kandydatów przewodnicz¹cy zebrania podaje pod g³osowanie wszystkie zarejestrowane kandydatury umieszczone na licie w kolejnoci alfabetycznej.
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4) odwo³ania przed up³ywem kadencji.
2. W przypadkach okrelonych w ust. 1 pkt 1 i 2 wyganiêcie mandatu stwierdza niezw³ocznie zebranie wiejskie.
§37. 1. Odwo³anie So³tysa i rady so³eckiej lub jej poszczególnych cz³onków przed up³ywem kadencji, stanowi
wy³¹czn¹ kompetencjê zebrania wiejskiego i mo¿e nast¹piæ
w przypadkach okrelonych w niniejszym statucie, na podstawie uchwa³y zebrania wiejskiego, podjêtej zwyk³¹ wiêkszoci¹
g³osów, w g³osowaniu tajnym.
2. Dla dokonania odwo³ania organów so³ectwa, o których
mowa w §37 ust. 1, na zebraniu wiejskim wymagana jest
obecnoæ, co najmniej 1/5 uprawnionych do g³osowania,
mieszkañców So³ectwa.

3. Wybór so³tysa odbywa siê zwyk³¹ wiêkszoci¹ g³osów,
co oznacza, ¿e przechodzi ta kandydatura, która uzyska³a, co
najmniej jeden g³os wiêcej od sumy pozosta³ych wa¿nie
oddanych g³osów.

3. O ile w wyznaczonym terminie nie bêdzie wymaganego, okrelonego w ust. 2 quorum, wybory w drugim terminie
mog¹ zostaæ przeprowadzone najwczeniej po up³ywie 1
miesi¹ca, od pierwszego wskazanego terminu, z zastrze¿eniem ust. 2.

4. Uprawnieni uczestnicy Zebrania g³osuj¹ kartami do
g³osowania, opatrzonymi pieczêci¹ Urzêdu Gminy.

4. Uchwa³y zebrania wiejskiego w sprawach okrelonych
w ust. 1 podaje siê do wiadomoci mieszkañców so³ectwa.

5. Na karcie do g³osowania uprawnieni mieszkañcy pozostawiaj¹ nieskrelone nazwisko wybranego przez siebie
kandydata.

§38. 1. So³tys i cz³onkowie rady so³eckiej s¹ bezporednio odpowiedzialni przed zebraniem wiejskim i mog¹ byæ
przez zebranie odwo³ani przed up³ywem kadencji.

6. Niewa¿ne s¹ g³osy na kartach: bez pieczêci Urzêdu
Gminy, ca³kowicie przedartych i kartach, na których pozostawiono wiêcej kandydatów ni¿ miejsc mandatowych.

2. Zebranie wiejskie mo¿e odwo³aæ so³tysa, radê so³ecka
lub poszczególnych jej cz³onków, je¿eli nie wykonuj¹ swoich
obowi¹zków, w tym naruszaj¹ postanowienia statutu.

§35. 1. Na stanowisko so³tysa zostaje wybrany kandydat, który uzyska³ najwiêksz¹ zwyk³¹ wiêkszoæ g³osów uprawnionych do g³osowania uczestników zebrania.

3. Zebranie wiejskie odwo³uje so³tysa lub cz³onka rady
so³eckiej, je¿eli dopuci³ siê przestêpstwa, stwierdzonego
prawomocnym wyrokiem s¹du.

2. Na cz³onków rady so³eckiej zostaj¹ wybrani kandydaci,
którzy uzyskali najwiêksz¹ iloæ g³osów.

§39. 1. Zebrania wiejskie w celu ewentualnego odwo³ania so³tysa b¹d rady so³eckiej (ca³ego sk³adu) zwo³uje Wójt,
ustalaj¹c zarz¹dzeniem miejsce i termin (dzieñ, godzinê)
zebrania. W zarz¹dzeniu podaje siê sk³adaj¹cego wniosek
o odwo³anie.

3. W przypadku równej liczby g³osów, g³osowanie zostaje powtórzone, z tym, ¿e w wyborach bior¹ udzia³ kandydaci,
którzy uzyskali równ¹ najwiêksz¹ liczbê g³osów.
4. Przepisy §35 ust. 2 stosuje siê przy wyborach komisji,
o których mowa w niniejszym statucie.
5. Przejêcie obowi¹zków przez nowo wybranego so³tysa
nastêpuje w ci¹gu trzech dni od daty wyboru, a przekazanie
pieczêci protokolarnie w dniu wyboru.
ROZDZIA£ 5
Zasady i tryb odwo³ywania so³tysa i rady so³eckiej
§36. 1. Wyganiêcie mandatu so³tysa lub cz³onka rady
so³eckiej nastêpuje na skutek:
1) z³o¿enia na rêce wójta pisemnej rezygnacji z pe³nionej
funkcji;
2) pozbawienia praw publicznych i wyborczych oraz ubezw³asnowolnienia na podstawie prawomocnego wyroku
s¹du;
3) mierci;

2. Zebranie wiejskie w celu ewentualnego odwo³ania
poszczególnych cz³onków rady so³eckiej (z wyj¹tkiem so³tysa
 przewodnicz¹cego rady so³eckiej) zwo³uje so³tys, podaj¹c w
og³oszeniu o zwo³aniu zebrania sk³adaj¹cego wniosek o odwo³anie cz³onka (cz³onków) rady so³eckiej.
3. Pisemne wnioski o odwo³anie so³tysa lub rady so³eckiej kierowane s¹ do Wójta, natomiast wnioski o odwo³anie
poszczególnych cz³onków rady so³eckiej kierowane s¹ do
so³tysa, z zastrze¿eniem ust. 4 pkt 4.
4. O odwo³anie so³tysa, rady so³eckiej oraz poszczególnych jej cz³onków mo¿e wyst¹piæ z zastrze¿eniem ust. 5 i 6:
1) Wójt;
2) grupa mieszkañców gminy uprawniona do g³osowania,
w liczbie odpowiadaj¹cej  1/5 uprawnionych do g³osowania mieszkañców so³ectwa, a w przypadku, gdy wniosek
o odwo³anie dotyczy rady so³eckiej lub poszczególnych jej
cz³onków  1/10 uprawnionych.
3) Wniosek o odwo³anie So³tysa winien prócz podpisów byæ
opatrzony czytelnym imieniem i nazwiskiem, numerem
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PESEL i adresem zamieszkania z podaniem numeru nieruchomoci.
4) Wniosek o odwo³anie, który nie zostanie przyjêty na
zebraniu wiejskim, mo¿e byæ z³o¿ony powtórnie po up³ywie 6 miesiêcy od dnia z³o¿enia pierwszego wniosku.
5. Wniosek o odwo³anie powinien zawieraæ uzasadnienie, wnioskom bez uzasadnienia nie nadaje siê biegu.
6. Bieg nadaje siê wy³¹cznie wnioskom o odwo³anie
so³tysa, rady so³eckiej, komisji rewizyjnej lub jej cz³onków
zawieraj¹cym:
1) zarzuty nie wywi¹zywania siê przez so³tysa lub cz³onków
rady so³eckiej z obowi¹zków statutowych;
2) zarzuty nie respektowania (nie wykonywania) przez so³tysa lub cz³onków rady so³eckiej uchwa³ zebrania wiejskiego;
3) wskazuj¹cym na dopuszczenie siê czynów dyskwalifikuj¹cych w opinii spo³ecznej w tym utratê zaufania spo³ecznego.
7. Odwo³anie nie mo¿e nast¹piæ zaocznie, chyba, ¿e
osoba zainteresowana skutecznie zawiadomiona, nie wziê³a
udzia³u w zebraniu wiejskim bez usprawiedliwionych przyczyn lub wyrazi³a zgodê na pimie, na zaoczne g³osowanie
nad jej odwo³aniem.
8. Odwo³anie mo¿e nast¹piæ po wys³uchaniu przez zebranie wiejskie wszystkich wyjanieñ oraz racji zainteresowanego, chyba ze wystêpuj¹ okolicznoci okrelone w ust. 7.
§40. 1. So³tys lub cz³onek rady so³eckiej mo¿e z³o¿yæ
rezygnacjê w trakcie kadencji z pe³nionej funkcji, z zastrze¿eniem ust. 2.
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ROZDZIA£ 6
Zasady gospodarki mieniem
§42. 1. Rada Gminy przekazuje So³ectwu sk³adniki mienia komunalnego na mocy odrêbnych uchwa³ oraz protoko³u
przekazania, sporz¹dzonego przez Wójta i So³tysa.
2. So³ectwo zarz¹dza i korzysta z przekazanego mienia
komunalnego zgodnie z postanowieniami uchwa³y, o której
mowa w ust. 1, a w szczególnoci So³ectwo samodzielnie
wykonuje czynnoci zwyk³ego zarz¹du w stosunku do przekazanego mienia. Zwyk³y zarz¹d obejmuje czynnoci okrelone
przepisami prawa cywilnego.
3. Przekazanie obowi¹zków oraz mienia komunalnego
i so³eckiego, pomiêdzy ustêpuj¹cym So³tysem a nowo wybranym, nastêpuje w terminie 3 dni od daty wyborów, w formie
protokó³u zdawczo  odbiorczego, przedk³adanego w ci¹gu
7 dni Wójtowi Gminy.
ROZDZIA£ 7
Zasady gospodarki finansowej so³ectwa
§43. 1. Gospodarka finansowa so³ectwa prowadzona jest
w ramach bud¿etu gminy, zatwierdzonego przez Radê Gminy.
§44. 1. Dochodami so³ectwa mog¹ byæ:
1) wp³ywy z wynajmowania i wydzier¿awiania sk³adników
mienia komunalnego przekazanego So³ectwu,
2) darowizny i dobrowolne wp³aty osób fizycznych i prawnych na rzecz so³ectwa,
3) rodki uzyskiwane z organizowanych przez so³ectwo przedsiêwziêæ.

2. Z³o¿enie rezygnacji przez so³tysa, radê so³ecka lub
poszczególnych jej cz³onków a tak¿e odwo³anie so³tysa, rady
so³eckiej lub poszczególnych jej cz³onków, zobowi¹zuje odpowiednio Wójta i So³tysa do zarz¹dzenia wyborów uzupe³niaj¹cych.

2. rodki finansowe pochodz¹ce z bud¿etu gminy mog¹
byæ przeznaczone tylko na cele okrelone w uchwale bud¿etowej.

3. Je¿eli do up³ywu kadencji So³tysa pozosta³o nie wiêcej
jak 6 miesiêcy, przepisu ust. 2 nie stosuje siê, a obowi¹zki
so³tysa pe³ni cz³onek Rady So³eckiej przez ni¹ wskazany.

§45. rodki finansowe So³ectwa mog¹ byæ przeznaczone
wy³¹cznie na realizacjê zadañ w³asnych gminy, w tym miêdzy
innymi, na:

4. Kadencja So³tysa i cz³onków Rady so³eckiej wybranych
w wyborach uzupe³niaj¹cych trwa do koñca kadencji, w której
wybór nast¹pi³.

1) utrzymanie mienia komunalnego przekazanego w zarz¹d
So³ectwu,

§41. 1. Zebranie wiejskie zwo³ane w sprawie odwo³ania
so³tysa, rady so³eckiej lub poszczególnych jej cz³onków, powo³uje sporód uprawnionych do g³osowania uczestników
zebrania komisjê skrutacyjn¹, powierzaj¹c jej obowi¹zki przeprowadzenia g³osowania.
2. Do powo³ywania i zasad dzia³ania tej komisji maj¹
zastosowanie odpowiednie przepisy dotycz¹ce komisji skrutacyjnej okrelone w Rozdziale 4 niniejszego statutu.

2) remont i utrzymanie dróg gminnych w granicach So³ectwa.
3) utrzymanie lokali bêd¹cych w dyspozycji So³ectwa,
4) zaspakajanie miejscowych potrzeb kulturalno  owiatowych i sportowych,
5) dzia³alnoæ organów So³ectwa,
6) utrzymanie porz¹dku i estetyki na terenie So³ectwa.
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ROZDZIA£ 8
Zakres i formy kontroli oraz nadzoru organów
Gminy nad dzia³alnoci¹ organów So³ectwa
§46. 1. So³tys zobowi¹zany jest do przed³o¿enia Wójtowi
Gminy uchwa³ Zebrania Wiejskiego w ci¹gu 7 dni od daty ich
podjêcia.
2. Uchwa³a Zebrania Wiejskiego sprzeczna z prawem jest
niewa¿na.
3. O niewa¿noci uchwa³y w ca³oci lub w czêci orzeka
Wójt Gminy.
4. Uchwa³a Zebrania Wiejskiego nieodpowiadaj¹ca wymogom celowoci, gospodarnoci, rzetelnoci lub niezgodna
z prawem mo¿e byæ uchylona przez Wójta Gminy.
5. W przypadkach okrelonych w ust. 4, Wójt Gminy
mo¿e wstrzymaæ uchwa³y Zebrania Wiejskiego i za¿¹daæ
ponownego rozpatrzenia sprawy stanowi¹cej przedmiot
uchwa³y, wskazuj¹c zaistnia³e uchybienia oraz termin za³atwienia sprawy.
6. Je¿eli uchwa³a Zebrania Wiejskiego podjêta w wyniku
ponownego rozpatrzenia sprawy nie uwzglêdnia wskazówek
Wójta Gminy, Wójt Gminy mo¿e wydaæ uchwa³ê zastêpcz¹.
O podjêciu uchwa³y zastêpczej, Wójt Gminy powiadamia
Radê Gminy na jej najbli¿szej Sesji.
§47. Nadzór nad dzia³alnoci¹ so³ectwa sprawowany jest
na podstawie kryteriów zgodnoci z prawem, celowoci,
rzetelnoci i gospodarnoci.
§48. Organami nadzoru nad dzia³alnoci¹ so³ectwa s¹:
1) Rada,
2) Wójt.
§49. 1. Organy nadzoru maj¹ prawo ¿¹dania niezbêdnych informacji, danych i wyjanieñ oraz okazania dokumentów dotycz¹cych funkcjonowania so³ectwa a tak¿e uczestniczenia w posiedzeniach jego organów.
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2. Do wykonywania czynnoci, o których mowa w ust. 1
organy nadzoru mog¹ delegowaæ swych przedstawicieli.
§50. Organy nadzoru sygnalizuj¹ so³ectwu nieprawid³owoci stwierdzone w ramach wykonywania nadzoru oraz
podejmuj¹ dzia³ania przewidziane prawem, w celu wyeliminowania stwierdzonych nieprawid³owoci.
ROZDZIA£ 9
Postanowienia koñcowe
§51. 1. Zmiany niniejszego statutu dokonuje Rada:
1) z w³asnej inicjatywy;
2) na wniosek Wójta;
3) na wniosek zebrania wiejskiego.
2. Statut i jego zmiany w przypadkach okrelonych w ust.
1 pkt 1 i 2 uchwalane s¹ po przeprowadzeniu konsultacji
z mieszkañcami so³ectwa.
§52. O utworzeniu, po³¹czeniu, podziale i znoszeniu,
a tak¿e ustaleniu granic, nazwy i siedziby w³adz So³ectwa
decyduje Rada w drodze odrêbnej uchwa³y.
§53. Protesty w sprawie trybu i formy przeprowadzenia
wyborów So³tysa i Rady So³eckiej zainteresowani mog¹
sk³adaæ do Wójta w terminie siedmiu dni od og³oszenia ich
wyników. Wójt rozstrzyga o protecie stosuj¹c odpowiednio
przepisy niniejszego Statutu.
§54. Wykonanie uchwa³y powierza siê Wójtowi Gminy
W¹growiec.
§55. Traci moc Uchwa³a Rady Gminy W¹growiec Nr
XXIV/162/96 z 28 padziernika 1996 w sprawie statutu so³ectwa.
§56. Uchwa³a wchodzi w ¿ycie po up³ywie 14 dni od dnia
og³oszenia w Dzienniku Urzêdowym Województwa Wielkopolskiego.
Przewodnicz¹cy
Rady Gminy
() Micha³ Nogalski
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3384
UCHWA£A Nr XXXIV/276/06 RADY GMINY W¥GROWIEC
z dnia 30 czerwca 2006 r.
w sprawie uchwalenia statutu So³ectwa Koninek
Na podstawie art. 35 ust. 1 i 3, art. 48 ust. 1 ustawy z dnia
8 marca 1990 r. o samorz¹dzie gminnym (Dz.U. z 2001 r., Nr
142 poz. 1591 z 2002 r., Nr 23 poz. 220, Nr 62 poz. 558, Nr 113
poz. 984, Nr 153 poz. 1271 i Nr 214 poz. 1806, z 2003 r., Nr 80
poz. 717 i Nr 162 poz. 1568, z 2004 r. Nr 102 poz. 1055
i Nr 116 poz. 1203, z 2005 r., Nr 172 poz. 1441, Nr 175 poz. 1457,
z 2006 r., Nr 17 poz. 128), po przeprowadzeniu konsultacji
z mieszkañcami so³ectwa, Rada Gminy W¹growiec uchwala:
STATUT SO£ECTWA KONINEK

ROZDZIA£ 1

§4. So³ectwo dzia³a zgodnie z postanowieniami obowi¹zuj¹cych przepisów, a w szczególnoci:
1) ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorz¹dzie gminnym
(Dz.U. z 2001 r. Nr 142 poz. 1591 z póniejszymi zmianami),
2) Statutu Gminy W¹growiec,
3) niniejszego Statutu So³ectwa.
ROZDZIA£ 2
Zakres zadañ przekazanych so³ectwu
przez gminê oraz sposób ich realizacji

Postanowienia ogólne

§5. 1. Podstawowym celem istnienia i dzia³ania so³ectwa
jest:

§1. So³ectwo Koninek jest jednostk¹ pomocnicz¹ Gminy
W¹growiec.

1) dba³oæ o zaspokajanie potrzeb mieszkañców so³ectwa
i reprezentowanie ich interesów na zewn¹trz;

§2. Ilekroæ w niniejszym Statucie jest mowa o:
1) Gminie  nale¿y przez to rozumieæ Gminê W¹growiec;
2) So³ectwie  nale¿y przez to rozumieæ jednostkê pomocnicz¹ okrelon¹ w §1 niniejszego Statutu;
3) Statucie  nale¿y przez to rozumieæ statut so³ectwa Koninek;

2) wspó³praca z organami gminy oraz pomoc w wykonywaniu przez te organy zadañ publicznych na rzecz spo³ecznoci lokalnej;
3) zapewnienie mieszkañcom so³ectwa udzia³u w realizacji
zadañ gminy;
2. Do zadañ so³ectwa nale¿y uczestniczenie w realizacji
zadañ gminy poprzez:

4) Radzie  nale¿y przez to rozumieæ Radê Gminy W¹growiec;

1) inicjowanie dzia³añ organów gminy;

5) Wójcie  nale¿y przez to rozumieæ Wójta Gminy W¹growiec;

2) reprezentowanie interesów spo³ecznoci so³eckiej i jej
cz³onków wobec organów gminy, organów administracji
pañstwowej i innych podmiotów ¿ycia publicznego;

6) Zebraniu Wiejskim  nale¿y przez to rozumieæ organ
uchwa³odawczy So³ectwa;
7) So³tysie  nale¿y przez to rozumieæ organ wykonawczy
So³ectwa;
8) Radzie So³eckiej  nale¿y przez to rozumieæ organ wspieraj¹cy So³tysa;
9) Przewodnicz¹cym Rady So³eckiej  nale¿y przez to rozumieæ So³tysa;
10) Komisje  nale¿y rozumieæ organy kontrolne i opiniodawcze powo³ywane w So³ectwie.
§3. 1. So³ectwo obejmuje obszar o powierzchni 4,27 km2,
którego granice zaznaczone s¹ na mapie stanowi¹cej za³¹cznik do Statutu.
2. So³ectwo obejmuje miejscowoæ: Koninek.
3. Siedzib¹ w³adz So³ectwa jest miejscowoæ Koninek.

3) tworzenie warunków do pe³nego udzia³u w ¿yciu publicznym so³ectwa wszystkich mieszkañców so³ectwa;
4) dzia³anie na rzecz rozwoju so³ectwa;
5) konsultowanie spraw przedstawionych przez Radê lub
Wójta, w tym spraw dotycz¹cych:
a) planów zagospodarowania przestrzennego w zakresie
dotycz¹cym so³ectwa,
b) sieci szkó³ i przedszkoli,
c) zasad gospodarowania mieniem komunalnym po³o¿onym na terenie so³ectwa,
d) zmiany nazewnictwa ulic, placów oraz nadawanie nazw
miejscowoci, podzia³u, po³¹czenia wsi, utworzenia
nowej,
e) innych spraw, których potrzebê konsultacji Rada lub
Wójt uzna za celowe.
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ROZDZIA£ 3

6) wspó³dzia³anie z policj¹ i s³u¿bami porz¹dkowymi w zakresie bezpieczeñstwa i porz¹dku na terenie so³ectwa;
7) wspó³praca z organizacjami i instytucjami dzia³aj¹cymi na
terenie so³ectwa, zw³aszcza kulturalnymi, sportowymi,
zak³adami opieki zdrowotnej;
8) podejmowanie dzia³añ na rzecz ochrony rodowiska naturalnego: w szczególnoci w zakresie budowy sieci wodno
 kanalizacyjnych, utrzymania porz¹dku i czystoci na
terenie so³ectwa oraz ochrony zieleni;
9) wspieranie inicjatyw spo³ecznych podejmowanych na rzecz
so³ectwa;
10) wspó³praca z radnymi z danego okrêgu wyborczego;
11) pomoc organom gminy przy organizowaniu konsultacji
spo³ecznych;
12) realizacja zadañ przejêtych od gminy i gospodarowanie
przekazanym mieniem w granicach zgodnych z celem
i zakresem przekazania;
13) wspieranie dzia³añ gminy w zakresie pomocy spo³ecznej,
w szczególnoci sygnalizowanie potrzeb spo³ecznych
w zakresie organizowania okrelonych form pomocy spo³ecznej;
14) inicjowanie samopomocy wspólnoty so³eckiej;
15) wyra¿anie opinii w celu uwzglêdnienia istotnych interesów mieszkañców so³ectwa w nastêpuj¹cych sprawach:
a) dostosowania organizacji i godzin pracy placówek
u¿ytecznoci publicznej, placówek wiadcz¹cych
us³ugi komunalne, komunikacji, placówek opieki zdrowotnej i opiekuñczo - wychowawczych dla potrzeb
mieszkañców so³ectwa,
b) zapobiegania oraz usuwania skutków powodzi, huraganów i innych klêsk ¿ywio³owych na terenie so³ectwa;

Organizacja i zadania organów so³ectwa
§7. 1. Organami so³ectwa s¹:
1) Zebranie Wiejskie jako organ uchwa³odawczy;
2) So³tys jako organ wykonawczy.
2.

Dzia³alnoæ so³tysa wspomaga rada so³ecka.

1) Rada so³ecka sk³ada siê z 4 do 6 osób w tym So³tysa.
2) Liczbê cz³onków rady so³eckiej ustala zebranie wiejskie
odrêbn¹ uchwa³¹.
3) Przewodnicz¹cym rady so³eckiej jest So³tys.
§8. Kadencja So³tysa i rady so³eckiej trwa 4 lata, tak jak
kadencja Rady i koñczy siê z momentem wyboru nowych
organów so³ectwa.
§9. 1. Organy so³ectwa zobowi¹zane s¹ dbaæ o przestrzeganie zasad jawnoci i dostêpu do informacji publicznej.
2. So³tys, co najmniej raz w roku, obowi¹zany jest sk³adaæ na zebraniu wiejskim sprawozdanie ze swojej dzia³alnoci
oraz z dzia³alnoci rady so³eckiej.
§10. 1. Do zakresu dzia³ania zebrania wiejskiego nale¿y
podejmowanie uchwa³ we wszystkich sprawach zastrze¿onych do wy³¹cznej kompetencji zebrania wiejskiego oraz
innych istotnych dla so³ectwa sprawach, obejmuj¹cych zadania so³ectwa okrelone w statucie.
2. Do wy³¹cznej kompetencji zebrania wiejskiego nale¿y:
1) wybór i odwo³ywanie so³tysa i rady so³eckiej;
2) dokonywanie okresowych ocen dzia³alnoci so³tysa i rady
so³eckiej;

16) wykonywanie uchwa³ Rady w zakresie odnosz¹cym siê do
so³ectwa.

3) wyra¿enie stanowiska so³ectwa w przypadku wyst¹pienia
organu gminy o wyra¿enie takiego stanowiska lub konsultacjê;

§6. 1. Zadania okrelone w statucie so³ectwo realizuje
w szczególnoci poprzez:

4) przyjmowanie, rozpatrywanie lub odrzucanie sprawozdañ
komisji powo³ywanych na zebraniu wiejskim.

1) podejmowanie uchwa³ w sprawach so³ectwa w ramach
posiadanych kompetencji,

§11. W przypadku przedstawienia przez Wójta, zebranie
wiejskie konsultuje w zakresie dotycz¹cym so³ectwa, projekty
uchwa³ Rady w sprawach:

2) zbieranie opinii spo³ecznej w sprawach dotycz¹cych problematyki wsi oraz przekazywanie jej Radzie,
3) wspó³uczestnictwo w organizowaniu i przeprowadzaniu
przez Radê konsultacji spo³ecznej w sprawach dotycz¹cych gminy i so³ectwa,
4) wystêpowanie z wnioskami do Wójta o rozpatrzenie spraw,
których za³atwienie wykracza poza mo¿liwoci so³ectwa,
5) wspó³pracê z radnymi z terenu so³ectwa i z komisjami
Rady.
2. Dla realizacji wspólnych przedsiêwziêæ so³ectwo nawi¹zuje wspó³pracê z innymi so³ectwami gminy, zawiera
porozumienia okrelaj¹ce zakres i sposób wykonywania wspólnych zadañ.

1) utrzymania, konserwacji, remontu wiejskich obiektów
mieszkalnych, urz¹dzeñ komunalnych, socjalnych, kulturalnych i sportowych w ramach ustaleñ planu wydatków
z bud¿etu gminy;
2) plany rozwoju gminy w czêci dotycz¹cej so³ectwa;
3) utrzymania porz¹dku na terenie wsi;
4) gospodarki wodno  ciekowej oraz gospodarki odpadami;
5) dróg gminnych;
6) owietlenia.
§12. 1. Do zakresu dzia³ania zebrania wiejskiego nale¿y
sprawowanie kontroli nad dzia³alnoci¹ so³tysa i rady so³ec-
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kiej. W celu sprawowania kontroli zebranie wiejskie mo¿e
powo³aæ komisjê rewizyjn¹.

wniosku zaproponowano termin póniejszy. Termin 14 dni,
o którym mowa wy¿ej dotyczy terminu odbycia zebrania.

2. Zebranie wiejskie podejmuj¹c uchwa³ê o powo³aniu
Komisji Rewizyjnej, okrela sk³ad osobowy komisji oraz zakres jej dzia³ania.

6. Zebranie wiejskie w sprawie wyborów so³tysa i rady
so³eckiej oraz zebranie wiejskie, którego nie zwo³a so³tys na
wniosek organu gminy w terminie okrelonym w ust. 5
zwo³uje Wójt.

3. Komisja Rewizyjna uprawniona jest do ¿¹dania wyjanieñ od so³tysa i cz³onków rady so³eckiej oraz przegl¹dania
dokumentów w sprawach objêtych przeprowadzan¹ kontrol¹.
§13. 1. Zebranie wiejskie dla zapewnienia w³aciwej realizacji zadañ so³ectwa mo¿e powo³ywaæ tak¿e inne sta³e lub
dorane komisje o uprawnieniach opiniodawczo - doradczych.
2. Zebranie wiejskie podejmuj¹c uchwa³ê o powo³aniu
komisji, o których mowa w ust. 1, okrela sk³ad osobowy
komisji oraz zakres ich dzia³ania.
§14. 1. Do udzia³u w zebraniu wiejskim uprawnieni s¹
wszyscy, którzy w dniu jego zwo³ania zamieszkuj¹ na terenie
so³ectwa.
2. Zebranie jest wa¿ne, gdy mieszkañcy so³ectwa zostali
o nim prawid³owo powiadomieni.
§15. Uprawnienie do udzia³u w zebraniu wiejskim obejmuje prawa:
1) inicjatywy uchwa³odawczej;
2) udzia³u w dyskusji nad porz¹dkiem obrad;
3) zadawania pytañ i uzyskiwania odpowiedzi;
4) ¿¹dania utrwalenia w protokole w³asnych czynnoci
i zg³oszonych wniosków oraz wypowiedzi;
5) zg³aszania kandydatur i kandydowania w wybieralnych
organach so³ectwa;
6) udzia³u w g³osowaniu.
§16. 1. Zebranie wiejskie zwo³ywane jest przez so³tysa,
z zastrze¿eniem ust. 6 i 7.
2. Zebrania wiejskie odbywaj¹ siê w miarê potrzeb nie
rzadziej jednak ni¿ raz w roku.
3. So³tys zwo³uje zebranie wiejskie:
1) z w³asnej inicjatywy;
2) na ¿¹danie organów gminy (Rady i Wójta), wskazuj¹ce cel
zwo³ania zebrania wiejskiego;
3) na pisemny wniosek co najmniej 1/10 uprawnionych do
udzia³u w zebraniu wiejskim mieszkañców so³ectwa, wskazuj¹cy cel zwo³ania zebrania oraz osobê, któr¹ nale¿y
powiadomiæ o terminie i miejscu zwo³ania zebrania;
4) na wniosek Komisji Rewizyjnej So³ectwa (w przypadku jej
powo³ania przez zebranie wiejskie).

7. W przypadku d³u¿szej nieobecnoci so³tysa zebranie
wiejskie zwo³uje upowa¿niony przez radê so³eck¹ cz³onek tej
rady.
§17. 1. Termin i miejsce zebrania wiejskiego podaje siê
do wiadomoci publicznej poprzez rozplakatowanie na tablicy
og³oszeñ so³ectwa, kurend¹, lub w sposób zwyczajowo przyjêty, co najmniej na 7 dni przed terminem zwo³ania zebrania.
2. O terminie i miejscu zebrania powiadamia siê odrêbnie organy gminy oraz osobê reprezentuj¹c¹ mieszkañców,
którzy z³o¿yli wniosek o jego zwo³anie.
§18. 1. Obradom Zebrania Wiejskiego przewodniczy So³tys.
2. Pod nieobecnoæ So³tysa obradom Zebrania Wiejskiego przewodniczy cz³onek Rady So³eckiej upowa¿niony przez
So³tysa.
3. W przypadku, gdy So³tys nie mo¿e prowadziæ zwo³anego Zebrania Wiejskiego i nie udzieli³ upowa¿nienia ¿adnemu z cz³onków Rady So³eckiej, obradom Zebrania Wiejskiego
przewodniczy cz³onek Rady So³eckiej przez ni¹ wybrany.
4. Zebranie otwiera So³tys, przedstawia porz¹dek obrad
oraz prowadzi zebranie zgodnie z porz¹dkiem przyjêtym przez
zebranie.
5. Porz¹dek obrad ustala zebranie wiejskie na podstawie
projektu przed³o¿onego przez so³tysa. Projekt porz¹dku obrad
podlega konsultacji z rad¹ so³eck¹.
6. Obrady zebrania s¹ protoko³owane. Protoko³y i uchwa³y podpisuje przewodnicz¹cy zebrania i protokolant.
7. Osoby uprawnione do udzia³u w zebraniu wiejskim
odnotowuj¹ swoja obecnoæ w licie obecnoci wy³o¿onej do
podpisu w miejscu, w którym odbywa siê zebranie. Lista
obecnoci jest za³¹cznikiem do protokó³u zebrania i s³u¿y do
stwierdzania prawomocnoci obrad.
§19. 1. Przewodniczenie obradom Zebrania Wiejskiego
uprawnia do decydowania o:
1) kolejnoci zabierania g³osu przez poszczególnych mówców,
2) udzieleniu g³osu poza kolejnoci¹,
3) okrelania iloci czasu przeznaczonego dla ka¿dego
z mówców,
4) odebraniu g³osu,

4. W przypadkach, o których mowa w ust. 3 pkt 2 - 4
so³tys jest zobowi¹zany do zwo³ania zebrania wiejskiego.

5) zamkniêciu dyskusji nad poszczególnymi punktami porz¹dku obrad,

5. Zebranie wiejskie powinno zostaæ zwo³ane najpóniej
w terminie 14 dni od daty zg³oszenia ¿¹dania lub wniosku,
o których mowa w ust. 3 pkt 2  4, chyba, ¿e w ¿¹daniu lub

6) ¿¹daniu okrelonego zachowania od uczestników Zebrania Wiejskiego.
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2. Przewodnicz¹cy Zebraniu Wiejskiemu nie mo¿e odmówiæ poddania pod g³osowanie wniosku, jeli jego przedmiot
odpowiada przyjêtemu porz¹dkowi obrad.
§20. 1. So³tys przekazuje uchwa³y podjête na zebraniu
wraz z protokó³em zebrania Wójtowi w terminie 7 dni od dnia
odbycia zebrania.
2. Wójt, w zale¿noci od treci uchwa³y, za³atwia uchwa³ê
we w³asnym zakresie lub przekazuje uchwa³ê do rozpatrzenia
Radzie.
3. W zale¿noci od treci uchwa³y o sposobie za³atwienia
uchwa³y Wójt informuje zebranie wiejskie bezporednio lub
za porednictwem so³tysa.
§21. 1. Zebranie wiejskie jest uprawnione do podejmowania uchwa³ przy obecnoci, co najmniej 1/5 uprawnionych
do g³osowania mieszkañców so³ectwa oraz gdy mieszkañcy
so³ectwa zostali poinformowani o zwo³aniu i terminie zebrania w sposób zgodny z postanowieniami niniejszego statutu.
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9) uczestniczenie w naradach so³tysów organizowanych przez
Wójta;
10) uczestniczenie w spotkaniach z radnymi gminy powiêconych realizacji spraw ogólnogminnych, w przypadku wyst¹pienia przez radnych o udzia³ w takim spotkaniu;
11) informowanie ogó³u mieszkañców o wszystkich wa¿nych
dla so³ectwa sprawach;
12) udzia³ w sesjach Rady i posiedzeniach komisji Rady, na
zasadach okrelonych w Statucie Gminy;
13) organizowanie i koordynowanie przedsiêwziêæ maj¹cych
na celu poprawê warunków ¿ycia mieszkañców so³ectwa;
14) administrowanie tymi sk³adnikami mienia, które Rada
przekaza³a do dyspozycji so³ectwa;
15) opiniowanie w zakresie wskazanym przez Wójta wniosków o udzielanie ulg i zwolnieñ z podatków i op³at
stanowi¹cych dochody gminy;

2. W przypadku, gdy w ustalonym terminie nie zbierze siê
wymagana liczba uprawnionych do g³osowania mieszkañców
so³ectwa, zebranie obejmuj¹ce ten sam porz¹dek zwo³uje siê
w drugim terminie. Drugi termin wyznacza siê w tym samym
dniu, pó³ godziny póniej; w tym przypadku do wa¿noci
zebrania wymagana jest obecnoæ uprawnionych do g³osowania mieszkañców so³ectwa w liczbie, co najmniej po³owy
liczby okrelonej w ust. 1.

16) wystêpowanie z wnioskami dotycz¹cymi potrzeb so³ectwa
i jego mieszkañców;

§22. 1. Uchwa³y zebrania wiejskiego zapadaj¹ w g³osowaniu jawnym, zwyk³¹ wiêkszoci¹ g³osów, osób uprawnionych uczestnicz¹cych w nim, co oznacza, ¿e przechodzi uchwa³a
lub wniosek, które uzyska³y wiêksz¹ liczbê g³osów  za ni¿
g³osów przeciw.

19) wspó³praca z gminnymi jednostkami organizacyjnymi
w zakresie zaspakajania okrelonych potrzeb mieszkañców;

2. Zebranie wiejskie mo¿e postanowiæ o przeprowadzeniu tajnego g³osowania w konkretnej sprawie, na wniosek, co
najmniej 1/4 uprawnionych do g³osowania, obecnych na
zebraniu.
§23. 1. Do zadañ so³tysa nale¿y zarz¹dzanie bie¿¹cymi
sprawami so³ectwa, realizacja uchwa³ zebrania wiejskiego
oraz wykonywanie czynnoci okrelonych niniejszym statutem.
2. Do zadañ so³tysa nale¿y w szczególnoci:
1) reprezentowanie so³ectwa na zewn¹trz;
2) zwo³ywanie zebrañ wiejskich i przewodniczenie ich obradom;

17) sporz¹dzanie rozliczeñ m.in. z dzia³alnoci finansowej
i gospodarczej so³ectwa;
18) stosowanie w ramach so³ectwa postanowieñ instrukcji
kancelaryjnej oraz zasad obiegu dokumentów ksiêgowych
i finansowych w zakresie wskazanym przez Wójta;

20) natychmiastowe informowanie wójta o wyst¹pieniu po¿aru, klêski padniêcia stada, katastrofy budowlanej oraz
innych zdarzeñ losowych, celem skoordynowania dzia³añ
czy udzielenia pomocy.
21) wykonywanie innych zadañ wynikaj¹cych z obowi¹zuj¹cych przepisów.
3. Przy wykonywaniu zadañ okrelonych w ust. 2 pkt 1417 so³tys zasiêga opinii rady so³eckiej.
4. Na zebraniach wiejskich so³tys przedk³ada informacje
ze swojej dzia³alnoci.
5. Pe³nienie funkcji so³tysa ma charakter spo³eczny.
6. So³tys korzysta z ochrony prawnej przys³uguj¹cej funkcjonariuszom publicznym.
§24. So³tys  jako przewodnicz¹cy rady so³eckiej:

3) zwo³ywanie posiedzeñ rady so³eckiej i przewodniczenie jej
obradom;

1) kieruje prac¹ rady so³eckiej;

4) wykonywanie uchwa³ organów gminy w zakresie dotycz¹cym so³ectwa;

2) zapewnia sporz¹dzenie protokó³ów z posiedzeñ rady so³eckiej;

5) kierowanie wykonywaniem uchwa³ rady so³eckiej;

3) sk³ada informacje o dzia³alnoci rady so³eckiej na zebraniach wiejskich.

6) utrzymywanie sta³ego kontaktu z organami gminy;
7) kierowanie akcj¹ pomocy w so³ectwie w razie wypadków
losowych i klêsk ¿ywio³owych,
8) w tym realizacja zarz¹dzeñ Wójta wydanych w powy¿szym
zakresie;

§25. Do zadañ rady so³eckiej nale¿y pe³nienie funkcji
pomocniczo-doradczej so³tysa oraz wspomaganie jego dzia³añ, w tym:
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1) przygotowanie zebrañ wiejskich oraz opracowywanie
i przedk³adanie zebraniu wiejskiemu projektów uchwa³,
w sprawach bêd¹cych przedmiotem zebrania;
2) zbieranie wniosków i innych wyst¹pieñ mieszkañców
w sprawach so³ectwa;
3) sporz¹dzanie projektów wyst¹pieñ w sprawach wykraczaj¹cych poza mo¿liwoci ich realizacji w ramach so³ectwa;
4) inicjowanie dzia³añ na rzecz rozwoju so³ectwa;
5) opiniowanie zakupu sprzêtu i wyposa¿enia mienia gminnego;
6) inicjowanie i pomoc w organizacji imprez wiejskich
w dziedzinie kultury, sportu, rekreacji i wypoczynku;
7) konsultacja spraw przedstawionych przez so³tysa zgodnie
z postanowieniami niniejszego statutu.
§26. 1. Posiedzenia rady so³eckiej odbywaj¹ siê w miarê
potrzeb, nie rzadziej ni¿ dwa razy w roku.
2. Posiedzenia rady so³eckiej zwo³uje so³tys, który przewodniczy tym posiedzeniom.
§27. 1. Urz¹d Gminy zapewnia pomoc w obs³udze techniczno biurowej organów so³ectwa.
2. W celu udzielenia so³tysowi sta³ej pomocy w przygotowywaniu materia³ów w organizowaniu zebrañ, Wójt mo¿e
wyznaczyæ pracownika Urzêdu do kontaktów z so³ectwem.
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3. W przypadku, gdy w ustalonym terminie nie zbierze siê
wymagana liczba uprawnionych do g³osowania mieszkañców
so³ectwa, zebranie obejmuj¹ce ten sam porz¹dek zwo³uje siê
w drugim terminie. Drugi termin wyznacza siê w tym samym
dniu pó³ godziny póniej; w tym przypadku do wa¿noci
zebrania wymagana jest obecnoæ uprawnionych do g³osowania mieszkañców so³ectwa w liczbie, co najmniej po³owy
liczby okrelonej w ust. 1.
4. O ile w wyznaczonym w ust. 2 terminie nie bêdzie
wymaganego okrelonego quorum, wybory w nastêpnym
terminie mog¹ zostaæ przeprowadzone najwczeniej po up³ywie 7 dni od pierwszego, wy¿ej wskazanego terminu, a do ich
wa¿noci wymagana jest obecnoæ uprawnionych do g³osowania mieszkañców so³ectwa, w liczbie, co najmniej po³owy
liczby okrelonej w ust. 1.
5. W przypadku braku quorum, w terminie, okrelonym
w ust. 3 wybory przeprowadza siê w nowym terminie, niezale¿nie od iloci uprawnionych do g³osowania obecnych na
zebraniu wiejskim. Nowy termin ustala siê w tym samym
dniu, co termin ustalony w ust. 3, pó³ godziny póniej.
§31. 1. W celu przeprowadzania wyboru so³tysa i cz³onków rady so³eckiej, zebranie wiejskie powo³uje sporód uprawnionych uczestników zebrania minimum 3 - osobow¹ komisjê
skrutacyjn¹.
2. Komisja skrutacyjna wybiera ze swojego grona przewodnicz¹cego, który kieruje pracami komisji.
3. Do zadañ komisji skrutacyjnej nale¿y:

ROZDZIA£ 4
Zasady i tryb wyboru organów so³ectwa
§28. 1. Zebranie wiejskie wybiera so³tysa i radê so³eck¹
na okres kadencji odpowiadaj¹cy kadencji Rady.
2. Zebranie wiejskie w sprawie wyboru so³tysa i rady
so³eckiej winno odbyæ siê w terminie 6ciu miesiêcy od
up³ywu kadencji rady gminy.
§29. 1. Wybory so³tysa, rady so³eckiej przeprowadzane
s¹ w terminie i miejscu okrelonym zarz¹dzeniem Wójta,
które podlega podaniu do wiadomoci mieszkañców so³ectwa, co najmniej na 7 dni przed terminem zebrania, w sposób
okrelony w niniejszym statucie.

1) rejestrowanie kandydatów na so³tysa i cz³onków rady
so³eckiej;
2) obliczanie g³osów oddawanych na poszczególne kandydatury;
3) sporz¹dzenie protoko³u, ustalenie i podanie do wiadomoci zebrania wiejskiego wyniku g³osowania i wyborów.
4. Protokó³ g³osowania podpisuj¹ wszyscy cz³onkowie
komisji oraz przewodnicz¹cy zebrania.
5. Cz³onkowie komisji nie mog¹ kandydowaæ na stanowisko so³tysa ani do rady so³eckiej.
§32. 1. W pierwszej kolejnoci przeprowadza siê zg³aszanie kandydatów oraz g³osowanie w celu wyboru so³tysa.

2. Zarz¹dzenie, o którym mowa w ust. 1 okrela ponadto
porz¹dek obrad zebrania wiejskiego, obejmuj¹cy w szczególnoci wybór so³tysa i rady so³eckiej.

2. W drugiej kolejnoci przeprowadza siê zg³aszanie kandydatów oraz g³osowanie w celu wyboru cz³onków rady
so³eckiej.

3. Obradom zebrania wyborczego przewodniczy osoba
wskazana przez Wójta.

§33. 1. Kandydatury na stanowisko so³tysa oraz do rady
so³eckiej mog¹ zg³aszaæ osobicie uprawnieni mieszkañcy,
uczestnicz¹cy w zebraniu wiejskim. Zg³oszenie kandydata
odbywa siê ustnie w trakcie zebrania wiejskiego.

4. Obs³ugê kancelaryjn¹ zebrania zapewnia Wójt za porednictwem Urzêdu Gminy.
§30. 1. Dla dokonania wa¿nego wyboru so³tysa i rady
so³eckiej wymagana jest osobista obecnoæ, co najmniej 1/5
mieszkañców so³ectwa uprawnionych do g³osowania.
2. Kr¹g osób uprawnionych do g³osowania ustala siê na
podstawie sta³ego rejestru wyborców Gminy W¹growiec.

2. Uprawnieni do kandydowania s¹ wy³¹cznie stali mieszkañcy, uczestnicz¹cy w zebraniu wiejskim.
3. Wybory odbywaj¹ siê przy nieograniczonej liczbie zg³oszonych kandydatów, z zachowaniem zasad okrelonych
w ust. 1 i ust. 2.
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4. Warunkiem przyjêcia ka¿dej kandydatury jest ustna
zgoda kandydata wyra¿ona w trakcie obrad.
5. So³tys i rada so³ecka wybierani s¹ w g³osowaniu
tajnym, bezporednim, sporód nieograniczonej liczby kandydatów, przez uprawnionych mieszkañców zebrania.
§34. 1. Po zarejestrowaniu przez komisjê skrutacyjn¹
wszystkich nazwisk kandydatów zg³oszonych przez uprawnionych uczestników zebrania wiejskiego, komisja zamyka listê
kandydatur na stanowisko so³tysa oraz do rady so³eckiej.
Wniosek o zamkniêcie listy kandydatów przewodnicz¹cy zebrania poddaje pod g³osowanie zebrania wiejskiego.
2. Po zamkniêciu listy kandydatów przewodnicz¹cy zebrania podaje pod g³osowanie wszystkie zarejestrowane kandydatury umieszczone na licie w kolejnoci alfabetycznej.
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4) odwo³ania przed up³ywem kadencji.
2. W przypadkach okrelonych w ust. 1 pkt 1 i 2 wyganiêcie mandatu stwierdza niezw³ocznie zebranie wiejskie.
§37. 1. Odwo³anie So³tysa i rady so³eckiej lub jej poszczególnych cz³onków przed up³ywem kadencji, stanowi
wy³¹czn¹ kompetencjê zebrania wiejskiego i mo¿e nast¹piæ w
przypadkach okrelonych w niniejszym statucie, na podstawie uchwa³y zebrania wiejskiego, podjêtej zwyk³¹ wiêkszoci¹
g³osów, w g³osowaniu tajnym.
2. Dla dokonania odwo³ania organów so³ectwa, o których
mowa w §37 ust. 1, na zebraniu wiejskim wymagana jest
obecnoæ, co najmniej 1/5 uprawnionych do g³osowania,
mieszkañców So³ectwa.

3. Wybór so³tysa odbywa siê zwyk³¹ wiêkszoci¹ g³osów,
co oznacza, ¿e przechodzi ta kandydatura, która uzyska³a, co
najmniej jeden g³os wiêcej od sumy pozosta³ych wa¿nie
oddanych g³osów.

3. O ile w wyznaczonym terminie nie bêdzie wymaganego, okrelonego w ust. 2 quorum, wybory w drugim terminie
mog¹ zostaæ przeprowadzone najwczeniej po up³ywie 1
miesi¹ca, od pierwszego wskazanego terminu, z zastrze¿eniem ust. 2.

4. Uprawnieni uczestnicy Zebrania g³osuj¹ kartami do
g³osowania, opatrzonymi pieczêci¹ Urzêdu Gminy.

4. Uchwa³y zebrania wiejskiego w sprawach okrelonych
w ust. 1 podaje siê do wiadomoci mieszkañców so³ectwa.

5. Na karcie do g³osowania uprawnieni mieszkañcy pozostawiaj¹ nieskrelone nazwisko wybranego przez siebie
kandydata.

§38. 1. So³tys i cz³onkowie rady so³eckiej s¹ bezporednio odpowiedzialni przed zebraniem wiejskim i mog¹ byæ
przez zebranie odwo³ani przed up³ywem kadencji.

6. Niewa¿ne s¹ g³osy na kartach: bez pieczêci Urzêdu
Gminy, ca³kowicie przedartych i kartach, na których pozostawiono wiêcej kandydatów ni¿ miejsc mandatowych.

2. Zebranie wiejskie mo¿e odwo³aæ so³tysa, radê so³ecka
lub poszczególnych jej cz³onków, je¿eli nie wykonuj¹ swoich
obowi¹zków, w tym naruszaj¹ postanowienia statutu.

§35. 1. Na stanowisko so³tysa zostaje wybrany kandydat, który uzyska³ najwiêksz¹ zwyk³¹ wiêkszoæ g³osów uprawnionych do g³osowania uczestników zebrania.

3. Zebranie wiejskie odwo³uje so³tysa lub cz³onka rady
so³eckiej, je¿eli dopuci³ siê przestêpstwa, stwierdzonego
prawomocnym wyrokiem s¹du.

2. Na cz³onków rady so³eckiej zostaj¹ wybrani kandydaci,
którzy uzyskali najwiêksz¹ iloæ g³osów.

§39. 1. Zebrania wiejskie w celu ewentualnego odwo³ania so³tysa b¹d rady so³eckiej (ca³ego sk³adu) zwo³uje Wójt,
ustalaj¹c zarz¹dzeniem miejsce i termin (dzieñ, godzinê)
zebrania. W zarz¹dzeniu podaje siê sk³adaj¹cego wniosek
o odwo³anie.

3. W przypadku równej liczby g³osów, g³osowanie zostaje powtórzone, z tym, ¿e w wyborach bior¹ udzia³ kandydaci,
którzy uzyskali równ¹ najwiêksz¹ liczbê g³osów.
4. Przepisy §35 ust. 2 stosuje siê przy wyborach komisji,
o których mowa w niniejszym statucie.
5. Przejêcie obowi¹zków przez nowo wybranego so³tysa
nastêpuje w ci¹gu trzech dni od daty wyboru, a przekazanie
pieczêci protokolarnie w dniu wyboru.
ROZDZIA£ 5
Zasady i tryb odwo³ywania so³tysa i rady so³eckiej
§36. 1. Wyganiêcie mandatu so³tysa lub cz³onka rady
so³eckiej nastêpuje na skutek:
1) z³o¿enia na rêce wójta pisemnej rezygnacji z pe³nionej
funkcji;
2) pozbawienia praw publicznych i wyborczych oraz ubezw³asnowolnienia na podstawie prawomocnego wyroku
s¹du;
3) mierci;

2. Zebranie wiejskie w celu ewentualnego odwo³ania
poszczególnych cz³onków rady so³eckiej (z wyj¹tkiem so³tysa
 przewodnicz¹cego rady so³eckiej) zwo³uje so³tys, podaj¹c
w og³oszeniu o zwo³aniu zebrania sk³adaj¹cego wniosek
o odwo³anie cz³onka (cz³onków) rady so³eckiej.
3. Pisemne wnioski o odwo³anie so³tysa lub rady so³eckiej kierowane s¹ do Wójta, natomiast wnioski o odwo³anie
poszczególnych cz³onków rady so³eckiej kierowane s¹ do
so³tysa, z zastrze¿eniem ust. 4 pkt 4.
4. O odwo³anie so³tysa, rady so³eckiej oraz poszczególnych jej cz³onków mo¿e wyst¹piæ z zastrze¿eniem ust. 5 i 6:
1) Wójt;
2) grupa mieszkañców gminy uprawniona do g³osowania,
w liczbie odpowiadaj¹cej  1/5 uprawnionych do g³osowania mieszkañców so³ectwa, a w przypadku, gdy wniosek
o odwo³anie dotyczy rady so³eckiej lub poszczególnych jej
cz³onków  1/10 uprawnionych.
3) Wniosek o odwo³anie So³tysa winien prócz podpisów byæ
opatrzony czytelnym imieniem i nazwiskiem, numerem
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PESEL i adresem zamieszkania z podaniem numeru nieruchomoci.
4) Wniosek o odwo³anie, który nie zostanie przyjêty na
zebraniu wiejskim, mo¿e byæ z³o¿ony powtórnie po up³ywie 6 miesiêcy od dnia z³o¿enia pierwszego wniosku.
5. Wniosek o odwo³anie powinien zawieraæ uzasadnienie, wnioskom bez uzasadnienia nie nadaje siê biegu.
6. Bieg nadaje siê wy³¹cznie wnioskom o odwo³anie
so³tysa, rady so³eckiej, komisji rewizyjnej lub jej cz³onków
zawieraj¹cym:
1) zarzuty nie wywi¹zywania siê przez so³tysa lub cz³onków
rady so³eckiej z obowi¹zków statutowych;
2) zarzuty nie respektowania (nie wykonywania) przez so³tysa lub cz³onków rady so³eckiej uchwa³ zebrania wiejskiego;
3) wskazuj¹cym na dopuszczenie siê czynów dyskwalifikuj¹cych w opinii spo³ecznej w tym utratê zaufania spo³ecznego.
7. Odwo³anie nie mo¿e nast¹piæ zaocznie, chyba, ¿e
osoba zainteresowana skutecznie zawiadomiona, nie wziê³a
udzia³u w zebraniu wiejskim bez usprawiedliwionych przyczyn lub wyrazi³a zgodê na pimie, na zaoczne g³osowanie
nad jej odwo³aniem.
8. Odwo³anie mo¿e nast¹piæ po wys³uchaniu przez zebranie wiejskie wszystkich wyjanieñ oraz racji zainteresowanego, chyba ze wystêpuj¹ okolicznoci okrelone w ust. 7.
§40. 1. So³tys lub cz³onek rady so³eckiej mo¿e z³o¿yæ
rezygnacjê w trakcie kadencji z pe³nionej funkcji, z zastrze¿eniem ust. 2.
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ROZDZIA£ 6
Zasady gospodarki mieniem
§42. 1. Rada Gminy przekazuje So³ectwu sk³adniki mienia komunalnego na mocy odrêbnych uchwa³ oraz protoko³u
przekazania, sporz¹dzonego przez Wójta i So³tysa.
2. So³ectwo zarz¹dza i korzysta z przekazanego mienia
komunalnego zgodnie z postanowieniami uchwa³y, o której
mowa w ust. 1, a w szczególnoci So³ectwo samodzielnie
wykonuje czynnoci zwyk³ego zarz¹du w stosunku do przekazanego mienia. Zwyk³y zarz¹d obejmuje czynnoci okrelone
przepisami prawa cywilnego.
3. Przekazanie obowi¹zków oraz mienia komunalnego i
so³eckiego, pomiêdzy ustêpuj¹cym So³tysem a nowo wybranym, nastêpuje w terminie 3 dni od daty wyborów, w formie
protokó³u zdawczo  odbiorczego, przedk³adanego w ci¹gu
7 dni Wójtowi Gminy.
ROZDZIA£ 7
Zasady gospodarki finansowej so³ectwa
§43. 1. Gospodarka finansowa so³ectwa prowadzona jest
w ramach bud¿etu gminy, zatwierdzonego przez Radê Gminy.
§44. 1. Dochodami so³ectwa mog¹ byæ:
1) wp³ywy z wynajmowania i wydzier¿awiania sk³adników
mienia komunalnego przekazanego So³ectwu,
2) darowizny i dobrowolne wp³aty osób fizycznych i prawnych na rzecz so³ectwa,
3) rodki uzyskiwane z organizowanych przez so³ectwo przedsiêwziêæ.

2. Z³o¿enie rezygnacji przez so³tysa, radê so³ecka lub
poszczególnych jej cz³onków a tak¿e odwo³anie so³tysa, rady
so³eckiej lub poszczególnych jej cz³onków, zobowi¹zuje odpowiednio Wójta i So³tysa do zarz¹dzenia wyborów uzupe³niaj¹cych.

2. rodki finansowe pochodz¹ce z bud¿etu gminy mog¹
byæ przeznaczone tylko na cele okrelone w uchwale bud¿etowej.

3. Je¿eli do up³ywu kadencji So³tysa pozosta³o nie wiêcej
jak 6 miesiêcy, przepisu ust. 2 nie stosuje siê, a obowi¹zki
so³tysa pe³ni cz³onek Rady So³eckiej przez ni¹ wskazany.

§45. rodki finansowe So³ectwa mog¹ byæ przeznaczone
wy³¹cznie na realizacjê zadañ w³asnych gminy, w tym miêdzy
innymi, na:

4. Kadencja So³tysa i cz³onków Rady so³eckiej wybranych
w wyborach uzupe³niaj¹cych trwa do koñca kadencji, w której
wybór nast¹pi³.

1) utrzymanie mienia komunalnego przekazanego w zarz¹d
So³ectwu,

§41. 1. Zebranie wiejskie zwo³ane w sprawie odwo³ania
so³tysa, rady so³eckiej lub poszczególnych jej cz³onków, powo³uje sporód uprawnionych do g³osowania uczestników
zebrania komisjê skrutacyjn¹, powierzaj¹c jej obowi¹zki przeprowadzenia g³osowania.
2. Do powo³ywania i zasad dzia³ania tej komisji maj¹
zastosowanie odpowiednie przepisy dotycz¹ce komisji skrutacyjnej okrelone w Rozdziale 4 niniejszego statutu.

2) remont i utrzymanie dróg gminnych w granicach So³ectwa.
3) utrzymanie lokali bêd¹cych w dyspozycji So³ectwa,
4) zaspakajanie miejscowych potrzeb kulturalno  owiatowych i sportowych,
5) dzia³alnoæ organów So³ectwa,
6) utrzymanie porz¹dku i estetyki na terenie So³ectwa.
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ROZDZIA£ 8
Zakres i formy kontroli oraz nadzoru organów
Gminy nad dzia³alnoci¹ organów So³ectwa
§46. 1. So³tys zobowi¹zany jest do przed³o¿enia Wójtowi
Gminy uchwa³ Zebrania Wiejskiego w ci¹gu 7 dni od daty ich
podjêcia.
2. Uchwa³a Zebrania Wiejskiego sprzeczna z prawem jest
niewa¿na.
3. O niewa¿noci uchwa³y w ca³oci lub w czêci orzeka
Wójt Gminy.
4. Uchwa³a Zebrania Wiejskiego nieodpowiadaj¹ca wymogom celowoci, gospodarnoci, rzetelnoci lub niezgodna
z prawem mo¿e byæ uchylona przez Wójta Gminy.
5. W przypadkach okrelonych w ust. 4, Wójt Gminy
mo¿e wstrzymaæ uchwa³y Zebrania Wiejskiego i za¿¹daæ
ponownego rozpatrzenia sprawy stanowi¹cej przedmiot
uchwa³y, wskazuj¹c zaistnia³e uchybienia oraz termin za³atwienia sprawy.
6. Je¿eli uchwa³a Zebrania Wiejskiego podjêta w wyniku
ponownego rozpatrzenia sprawy nie uwzglêdnia wskazówek
Wójta Gminy, Wójt Gminy mo¿e wydaæ uchwa³ê zastêpcz¹.
O podjêciu uchwa³y zastêpczej, Wójt Gminy powiadamia
Radê Gminy na jej najbli¿szej Sesji.
§47. Nadzór nad dzia³alnoci¹ so³ectwa sprawowany jest
na podstawie kryteriów zgodnoci z prawem, celowoci,
rzetelnoci i gospodarnoci.
§48. Organami nadzoru nad dzia³alnoci¹ so³ectwa s¹:
1) Rada,
2) Wójt.
§49. 1. Organy nadzoru maj¹ prawo ¿¹dania niezbêdnych informacji, danych i wyjanieñ oraz okazania dokumentów dotycz¹cych funkcjonowania so³ectwa a tak¿e uczestniczenia w posiedzeniach jego organów.
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2. Do wykonywania czynnoci, o których mowa w ust. 1
organy nadzoru mog¹ delegowaæ swych przedstawicieli.
§50. Organy nadzoru sygnalizuj¹ so³ectwu nieprawid³owoci stwierdzone w ramach wykonywania nadzoru oraz
podejmuj¹ dzia³ania przewidziane prawem, w celu wyeliminowania stwierdzonych nieprawid³owoci.
ROZDZIA£ 9
Postanowienia koñcowe
§51. 1. Zmiany niniejszego statutu dokonuje Rada:
1) z w³asnej inicjatywy;
2) na wniosek Wójta;
3) na wniosek zebrania wiejskiego.
2. Statut i jego zmiany w przypadkach okrelonych w ust.
1 pkt 1 i 2 uchwalane s¹ po przeprowadzeniu konsultacji
z mieszkañcami so³ectwa.
§52. O utworzeniu, po³¹czeniu, podziale i znoszeniu,
a tak¿e ustaleniu granic, nazwy i siedziby w³adz So³ectwa
decyduje Rada w drodze odrêbnej uchwa³y.
§53. Protesty w sprawie trybu i formy przeprowadzenia
wyborów So³tysa i Rady So³eckiej zainteresowani mog¹
sk³adaæ do Wójta w terminie siedmiu dni od og³oszenia ich
wyników. Wójt rozstrzyga o protecie stosuj¹c odpowiednio
przepisy niniejszego Statutu.
§54. Wykonanie uchwa³y powierza siê Wójtowi Gminy
W¹growiec.
§55. Traci moc Uchwa³a Rady Gminy W¹growiec Nr
XXIV/164/96 z 28 padziernika 1996 w sprawie statutu so³ectwa.
§56. Uchwa³a wchodzi w ¿ycie po up³ywie 14 dni od dnia
og³oszenia w Dzienniku Urzêdowym Województwa Wielkopolskiego.
Przewodnicz¹cy
Rady Gminy
() Micha³ Nogalski
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3385
UCHWA£A Nr XXXIV/277/06 RADY GMINY W¥GROWIEC
z dnia 30 czerwca 2006 r.
w sprawie uchwalenia statutu So³ectwa Kopaszyn
Na podstawie art. 35 ust. 1 i 3, art. 48 ust. 1 ustawy z dnia
8 marca 1990 r. o samorz¹dzie gminnym (Dz.U. z 2001 r., Nr
142 poz. 1591 z 2002 r., Nr 23 poz. 220, Nr 62 poz. 558, Nr 113
poz. 984, Nr 153 poz. 1271 i Nr 214 poz. 1806, z 2003 r., Nr 80
poz. 717 i Nr 162 poz. 1568, z 2004 r. Nr 102 poz. 1055
i Nr 116 poz. 1203, z 2005 r., Nr 172 poz. 1441, Nr 175 poz. 1457,
z 2006 r., Nr 17 poz. 128), po przeprowadzeniu konsultacji
z mieszkañcami so³ectwa, Rada Gminy W¹growiec uchwala:
STATUT SO£ECTWA KOPASZYN
ROZDZIA£ 1
Postanowienia ogólne
§1. So³ectwo Kopaszyn jest jednostk¹ pomocnicz¹ Gminy
W¹growiec.
§2. Ilekroæ w niniejszym Statucie jest mowa o:
1) Gminie  nale¿y przez to rozumieæ Gminê W¹growiec;
2) So³ectwie  nale¿y przez to rozumieæ jednostkê pomocnicz¹ okrelon¹ w §1 niniejszego Statutu;
3) Statucie  nale¿y przez to rozumieæ statut so³ectwa Kopaszyn;
4) Radzie  nale¿y przez to rozumieæ Radê Gminy W¹growiec;
5) Wójcie  nale¿y przez to rozumieæ Wójta Gminy W¹growiec;
6) Zebraniu Wiejskim  nale¿y przez to rozumieæ organ
uchwa³odawczy so³ectwa;
7) So³tysie  nale¿y przez to rozumieæ organ wykonawczy
so³ectwa;
8) Radzie So³eckiej  nale¿y przez to rozumieæ organ wspieraj¹cy So³tysa;
9) Przewodnicz¹cym Rady So³eckiej  nale¿y przez to rozumieæ So³tysa;

1) ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorz¹dzie gminnym
(Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z póniejszymi zmianami),
2) Statutu Gminy W¹growiec,
3) oraz niniejszego statutu So³ectwa.
ROZDZIA£ 2
Zakres zadañ przekazanych so³ectwu
przez gminê oraz sposób ich realizacji
§5. 1. Podstawowym celem istnienia i dzia³ania so³ectwa
jest:
1) dba³oæ o zaspokajanie potrzeb mieszkañców so³ectwa
i reprezentowanie ich interesów na zewn¹trz;
2) wspó³praca z organami gminy oraz pomoc w wykonywaniu przez te organy zadañ publicznych na rzecz spo³ecznoci lokalnej;
3) zapewnienie mieszkañcom so³ectwa udzia³u w realizacji
zadañ gminy;
2. Do zadañ so³ectwa nale¿y uczestniczenie w realizacji
zadañ gminy poprzez:
1) inicjowanie dzia³añ organów gminy;
2) reprezentowanie interesów spo³ecznoci so³eckiej i jej
cz³onków wobec organów gminy, organów administracji
pañstwowej i innych podmiotów ¿ycia publicznego;
3) tworzenie warunków do pe³nego udzia³u w ¿yciu publicznym so³ectwa wszystkich mieszkañców so³ectwa;
4) dzia³anie na rzecz rozwoju so³ectwa;
5) konsultowanie spraw przedstawionych przez Radê lub
Wójta, w tym spraw dotycz¹cych:
a) planów zagospodarowania przestrzennego w zakresie
dotycz¹cym so³ectwa,
b) sieci szkó³ i przedszkoli,

10) Komisje  nale¿y rozumieæ organy kontrolne i opiniodawcze powo³ywane w so³ectwie.

c) zasad gospodarowania mieniem komunalnym po³o¿onym na terenie so³ectwa,

§3. 1. So³ectwo obejmuje obszar o powierzchni 6,44 km2,
którego granice zaznaczone s¹ na mapie stanowi¹cej za³¹cznik do Statutu.

d) zmiany nazewnictwa ulic, placów oraz nadawanie nazw
miejscowoci, podzia³u, po³¹czenia wsi, utworzenia
nowej,

2. So³ectwo obejmuje miejscowoæ: Kopaszyn.
3. Siedzib¹ w³adz So³ectwa jest miejscowoæ: Kopaszyn.
§4. So³ectwo dzia³a zgodnie z postanowieniami obowi¹zuj¹cych przepisów, a w szczególnoci:

e) innych spraw, których potrzebê konsultacji Rada lub
Wójt uzna za celowe.
6) wspó³dzia³anie z policj¹ i s³u¿bami porz¹dkowymi w zakresie bezpieczeñstwa i porz¹dku na terenie so³ectwa;
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7) wspó³praca z organizacjami i instytucjami dzia³aj¹cymi na
terenie so³ectwa, zw³aszcza kulturalnymi, sportowymi,
zak³adami opieki zdrowotnej;
8) podejmowanie dzia³añ na rzecz ochrony rodowiska naturalnego: w szczególnoci w zakresie budowy sieci wodno
 kanalizacyjnych, utrzymania porz¹dku i czystoci na
terenie so³ectwa oraz ochrony zieleni;
9) wspieranie inicjatyw spo³ecznych podejmowanych na rzecz
so³ectwa;
10) wspó³praca z radnymi z danego okrêgu wyborczego;
11) pomoc organom gminy przy organizowaniu konsultacji
spo³ecznych;
12) realizacja zadañ przejêtych od gminy i gospodarowanie
przekazanym mieniem w granicach zgodnych z celem
i zakresem przekazania;
13) wspieranie dzia³añ gminy w zakresie pomocy spo³ecznej,
w szczególnoci sygnalizowanie potrzeb spo³ecznych
w zakresie organizowania okrelonych form pomocy spo³ecznej;
14) inicjowanie samopomocy wspólnoty so³eckiej;
15) wyra¿anie opinii w celu uwzglêdnienia istotnych interesów mieszkañców so³ectwa w nastêpuj¹cych sprawach:
a) dostosowania organizacji i godzin pracy placówek
u¿ytecznoci publicznej, placówek wiadcz¹cych us³ugi komunalne, komunikacji, placówek opieki zdrowotnej i opiekuñczo - wychowawczych dla potrzeb mieszkañców so³ectwa,
b) zapobiegania oraz usuwania skutków powodzi, huraganów i innych klêsk ¿ywio³owych na terenie so³ectwa;
16) wykonywanie uchwa³ Rady w zakresie odnosz¹cym siê do
so³ectwa.
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ROZDZIA£ 3
Organizacja i zadania organów so³ectwa
§7. 1. Organami so³ectwa s¹:
1) Zebranie Wiejskie jako organ uchwa³odawczy;
2) So³tys jako organ wykonawczy.
2. Dzia³alnoæ so³tysa wspomaga rada so³ecka.
1) Rada so³ecka sk³ada siê z 4 do 6 osób w tym So³tysa.
2) Liczbê cz³onków rady so³eckiej ustala zebranie wiejskie
odrêbn¹ uchwa³¹.
3) Przewodnicz¹cym rady so³eckiej jest So³tys.
§8. Kadencja So³tysa i rady so³eckiej trwa 4 lata, tak jak
kadencja Rady i koñczy siê z momentem wyboru nowych
organów so³ectwa.
§9. 1. Organy so³ectwa zobowi¹zane s¹ dbaæ o przestrzeganie zasad jawnoci i dostêpu do informacji publicznej.
2. So³tys, co najmniej raz w roku, obowi¹zany jest sk³adaæ na zebraniu wiejskim sprawozdanie ze swojej dzia³alnoci
oraz z dzia³alnoci rady so³eckiej.
§10. 1. Do zakresu dzia³ania zebrania wiejskiego nale¿y
podejmowanie uchwa³ we wszystkich sprawach zastrze¿onych do wy³¹cznej kompetencji zebrania wiejskiego oraz
innych istotnych dla so³ectwa sprawach, obejmuj¹cych zadania so³ectwa okrelone w statucie.
2. Do wy³¹cznej kompetencji zebrania wiejskiego nale¿y:
1) wybór i odwo³ywanie so³tysa i rady so³eckiej;
2) dokonywanie okresowych ocen dzia³alnoci so³tysa i rady
so³eckiej;

§6. 1. Zadania okrelone w statucie so³ectwo realizuje
w szczególnoci poprzez:

3) wyra¿enie stanowiska so³ectwa w przypadku wyst¹pienia
organu gminy o wyra¿enie takiego stanowiska lub konsultacjê;

1) podejmowanie uchwa³ w sprawach so³ectwa w ramach
posiadanych kompetencji,

4) przyjmowanie, rozpatrywanie lub odrzucanie sprawozdañ
komisji powo³ywanych na zebraniu wiejskim.

2) zbieranie opinii spo³ecznej w sprawach dotycz¹cych problematyki wsi oraz przekazywanie jej Radzie,

§11. W przypadku przedstawienia przez Wójta, zebranie
wiejskie konsultuje w zakresie dotycz¹cym so³ectwa, projekty
uchwa³ Rady w sprawach:

3) wspó³uczestnictwo w organizowaniu i przeprowadzaniu
przez Radê konsultacji spo³ecznej w sprawach dotycz¹cych gminy i so³ectwa,
4) wystêpowanie z wnioskami do Wójta o rozpatrzenie spraw,
których za³atwienie wykracza poza mo¿liwoci so³ectwa,
5) wspó³pracê z radnymi z terenu so³ectwa i z komisjami
Rady.
2. Dla realizacji wspólnych przedsiêwziêæ so³ectwo nawi¹zuje wspó³pracê z innymi so³ectwami gminy, zawiera
porozumienia okrelaj¹ce zakres i sposób wykonywania wspólnych zadañ.

1) utrzymania, konserwacji, remontu wiejskich obiektów
mieszkalnych, urz¹dzeñ komunalnych, socjalnych, kulturalnych i sportowych w ramach ustaleñ planu wydatków
z bud¿etu gminy;
2) plany rozwoju gminy w czêci dotycz¹cej so³ectwa;
3) utrzymania porz¹dku na terenie wsi;
4) gospodarki wodno  ciekowej oraz gospodarki odpadami;
5) dróg gminnych;
6) owietlenia.
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§12. 1. Do zakresu dzia³ania zebrania wiejskiego nale¿y
sprawowanie kontroli nad dzia³alnoci¹ so³tysa i rady so³eckiej. W celu sprawowania kontroli zebranie wiejskie mo¿e
powo³aæ komisjê rewizyjn¹.
2. Zebranie wiejskie podejmuj¹c uchwa³ê o powo³aniu
Komisji Rewizyjnej, okrela sk³ad osobowy komisji oraz zakres jej dzia³ania.
3. Komisja Rewizyjna uprawniona jest do ¿¹dania wyjanieñ od so³tysa i cz³onków rady so³eckiej oraz przegl¹dania
dokumentów w sprawach objêtych przeprowadzan¹ kontrol¹.
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wniosku zaproponowano termin póniejszy. Termin 14 dni,
o którym mowa wy¿ej dotyczy terminu odbycia zebrania.
6. Zebranie wiejskie w sprawie wyborów so³tysa i rady
so³eckiej oraz zebranie wiejskie, którego nie zwo³a so³tys na
wniosek organu gminy w terminie okrelonym w ust. 5
zwo³uje Wójt.
7. W przypadku d³u¿szej nieobecnoci so³tysa zebranie
wiejskie zwo³uje upowa¿niony przez radê so³eck¹ cz³onek tej
rady.

§13. 1. Zebranie wiejskie dla zapewnienia w³aciwej realizacji zadañ so³ectwa mo¿e powo³ywaæ tak¿e inne sta³e lub
dorane komisje o uprawnieniach opiniodawczo - doradczych.

§17. 1. Termin i miejsce zebrania wiejskiego podaje siê
do wiadomoci publicznej poprzez rozplakatowanie na tablicy
og³oszeñ so³ectwa, kurend¹, lub w sposób zwyczajowo przyjêty, co najmniej na 7 dni przed terminem zwo³ania zebrania.

2. Zebranie wiejskie podejmuj¹c uchwa³ê o powo³aniu
komisji, o których mowa w ust. 1, okrela sk³ad osobowy
komisji oraz zakres ich dzia³ania.

2. O terminie i miejscu zebrania powiadamia siê odrêbnie organy gminy oraz osobê reprezentuj¹c¹ mieszkañców,
którzy z³o¿yli wniosek o jego zwo³anie.

§14. 1. Do udzia³u w zebraniu wiejskim uprawnieni s¹
wszyscy, którzy w dniu jego zwo³ania zamieszkuj¹ na terenie
so³ectwa.

§18. 1. Obradom Zebrania Wiejskiego przewodniczy
So³tys.

2. Zebranie jest wa¿ne, gdy mieszkañcy so³ectwa zostali
o nim prawid³owo powiadomieni.
§15. Uprawnienie do udzia³u w zebraniu wiejskim obejmuje prawa:
1) inicjatywy uchwa³odawczej;
2) udzia³u w dyskusji nad porz¹dkiem obrad;
3) zadawania pytañ i uzyskiwania odpowiedzi;
4) ¿¹dania utrwalenia w protokole w³asnych czynnoci
i zg³oszonych wniosków oraz wypowiedzi;
5) zg³aszania kandydatur i kandydowania w wybieralnych
organach so³ectwa;
6) udzia³u w g³osowaniu.
§16. 1. Zebranie wiejskie zwo³ywane jest przez so³tysa,
z zastrze¿eniem ust. 6 i 7.
2. Zebrania wiejskie odbywaj¹ siê w miarê potrzeb nie
rzadziej jednak ni¿ raz w roku.
3. So³tys zwo³uje zebranie wiejskie:
1) z w³asnej inicjatywy;
2) na ¿¹danie organów gminy (Rady i Wójta), wskazuj¹ce cel
zwo³ania zebrania wiejskiego;
3) na pisemny wniosek co najmniej 1/10 uprawnionych do
udzia³u w zebraniu wiejskim mieszkañców so³ectwa, wskazuj¹cy cel zwo³ania zebrania oraz osobê, któr¹ nale¿y
powiadomiæ o terminie i miejscu zwo³ania zebrania;
4) na wniosek Komisji Rewizyjnej So³ectwa (w przypadku jej
powo³ania przez zebranie wiejskie).
4. W przypadkach, o których mowa w ust. 3 pkt 2 - 4
so³tys jest zobowi¹zany do zwo³ania zebrania wiejskiego.
5. Zebranie wiejskie powinno zostaæ zwo³ane najpóniej
w terminie 14 dni od daty zg³oszenia ¿¹dania lub wniosku,
o których mowa w ust. 3 pkt 2  4, chyba, ¿e w ¿¹daniu lub

2. Pod nieobecnoæ So³tysa obradom Zebrania Wiejskiego przewodniczy cz³onek Rady So³eckiej upowa¿niony przez
So³tysa.
3. W przypadku, gdy So³tys nie mo¿e prowadziæ zwo³anego Zebrania Wiejskiego i nie udzieli³ upowa¿nienia ¿adnemu z cz³onków Rady So³eckiej, obradom Zebrania Wiejskiego
przewodniczy cz³onek Rady So³eckiej przez ni¹ wybrany.
4. Zebranie otwiera So³tys, przedstawia porz¹dek obrad
oraz prowadzi zebranie zgodnie z porz¹dkiem przyjêtym przez
zebranie.
5. Porz¹dek obrad ustala zebranie wiejskie na podstawie
projektu przed³o¿onego przez so³tysa. Projekt porz¹dku obrad
podlega konsultacji z rad¹ so³eck¹.
6. Obrady zebrania s¹ protoko³owane. Protoko³y i uchwa³y podpisuje przewodnicz¹cy zebrania i protokolant.
7. Osoby uprawnione do udzia³u w zebraniu wiejskim
odnotowuj¹ swoja obecnoæ w licie obecnoci wy³o¿onej do
podpisu w miejscu, w którym odbywa siê zebranie. Lista
obecnoci jest za³¹cznikiem do protokó³u zebrania i s³u¿y do
stwierdzania prawomocnoci obrad.
§19. 1. Przewodniczenie obradom Zebrania Wiejskiego
uprawnia do decydowania o:
1) kolejnoci zabierania g³osu przez poszczególnych mówców,
2) udzieleniu g³osu poza kolejnoci¹,
3) okrelania iloci czasu przeznaczonego dla ka¿dego
z mówców,
4) odebraniu g³osu,
5) zamkniêciu dyskusji nad poszczególnymi punktami porz¹dku obrad,
6) ¿¹daniu okrelonego zachowania od uczestników Zebrania Wiejskiego.
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2. Przewodnicz¹cy Zebraniu Wiejskiemu nie mo¿e odmówiæ poddania pod g³osowanie wniosku, jeli jego przedmiot
odpowiada przyjêtemu porz¹dkowi obrad
§20. 1. So³tys przekazuje uchwa³y podjête na zebraniu
wraz z protokó³em zebrania Wójtowi w terminie 7 dni od dnia
odbycia zebrania.
2. Wójt, w zale¿noci od treci uchwa³y, za³atwia uchwa³ê
we w³asnym zakresie lub przekazuje uchwa³ê do rozpatrzenia
Radzie.
3. W zale¿noci od treci uchwa³y o sposobie za³atwienia
uchwa³y Wójt informuje zebranie wiejskie bezporednio lub
za porednictwem so³tysa.
§21. 1. Zebranie wiejskie jest uprawnione do podejmowania uchwa³ przy obecnoci, co najmniej 1/5 uprawnionych
do g³osowania mieszkañców so³ectwa oraz gdy mieszkañcy
so³ectwa zostali poinformowani o zwo³aniu i terminie zebrania w sposób zgodny z postanowieniami niniejszego statutu.
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9) uczestniczenie w naradach so³tysów organizowanych przez
Wójta;
10) uczestniczenie w spotkaniach z radnymi gminy powiêconych realizacji spraw ogólnogminnych, w przypadku wyst¹pienia przez radnych o udzia³ w takim spotkaniu;
11) informowanie ogó³u mieszkañców o wszystkich wa¿nych
dla so³ectwa sprawach;
12) udzia³ w sesjach Rady i posiedzeniach komisji Rady, na
zasadach okrelonych w Statucie Gminy;
13) organizowanie i koordynowanie przedsiêwziêæ maj¹cych
na celu poprawê warunków ¿ycia mieszkañców so³ectwa;
14) administrowanie tymi sk³adnikami mienia, które Rada
przekaza³a do dyspozycji so³ectwa;
15) opiniowanie w zakresie wskazanym przez Wójta wniosków o udzielanie ulg i zwolnieñ z podatków i op³at
stanowi¹cych dochody gminy;

2. W przypadku, gdy w ustalonym terminie nie zbierze siê
wymagana liczba uprawnionych do g³osowania mieszkañców
so³ectwa, zebranie obejmuj¹ce ten sam porz¹dek zwo³uje siê
w drugim terminie. Drugi termin wyznacza siê w tym samym
dniu, pó³ godziny póniej; w tym przypadku do wa¿noci
zebrania wymagana jest obecnoæ uprawnionych do g³osowania mieszkañców so³ectwa w liczbie, co najmniej po³owy
liczby okrelonej w ust. 1.

16) wystêpowanie z wnioskami dotycz¹cymi potrzeb so³ectwa
i jego mieszkañców;

§22. 1. Uchwa³y zebrania wiejskiego zapadaj¹ w g³osowaniu jawnym, zwyk³¹ wiêkszoci¹ g³osów, osób uprawnionych uczestnicz¹cych w nim, co oznacza, ¿e przechodzi uchwa³a
lub wniosek, które uzyska³y wiêksz¹ liczbê g³osów  za ni¿
g³osów przeciw.

19) wspó³praca z gminnymi jednostkami organizacyjnymi
w zakresie zaspakajania okrelonych potrzeb mieszkañców;

2. Zebranie wiejskie mo¿e postanowiæ o przeprowadzeniu tajnego g³osowania w konkretnej sprawie, na wniosek, co
najmniej 1/4 uprawnionych do g³osowania, obecnych na
zebraniu.
§23. 1. Do zadañ so³tysa nale¿y zarz¹dzanie bie¿¹cymi
sprawami so³ectwa, realizacja uchwa³ zebrania wiejskiego
oraz wykonywanie czynnoci okrelonych niniejszym statutem.
2. Do zadañ so³tysa nale¿y w szczególnoci:
1) reprezentowanie so³ectwa na zewn¹trz;
2) zwo³ywanie zebrañ wiejskich i przewodniczenie ich obradom;
3) zwo³ywanie posiedzeñ rady so³eckiej i przewodniczenie jej
obradom;
4) wykonywanie uchwa³ organów gminy w zakresie dotycz¹cym so³ectwa;
5) kierowanie wykonywaniem uchwa³ rady so³eckiej;
6) utrzymywanie sta³ego kontaktu z organami gminy;
7) kierowanie akcj¹ pomocy w so³ectwie w razie wypadków
losowych i klêsk ¿ywio³owych,
8) w tym realizacja zarz¹dzeñ Wójta wydanych w powy¿szym
zakresie;

17) sporz¹dzanie rozliczeñ m.in. z dzia³alnoci finansowej
i gospodarczej so³ectwa;
18) stosowanie w ramach so³ectwa postanowieñ instrukcji
kancelaryjnej oraz zasad obiegu dokumentów ksiêgowych
i finansowych w zakresie wskazanym przez Wójta;

20) natychmiastowe informowanie wójta o wyst¹pieniu po¿aru, klêski padniêcia stada, katastrofy budowlanej oraz
innych zdarzeñ losowych, celem skoordynowania dzia³añ
czy udzielenia pomocy.
21) wykonywanie innych zadañ wynikaj¹cych z obowi¹zuj¹cych przepisów.
3. Przy wykonywaniu zadañ okrelonych w ust. 2 pkt 1417 so³tys zasiêga opinii rady so³eckiej.
4. Na zebraniach wiejskich so³tys przedk³ada informacje
ze swojej dzia³alnoci.
5. Pe³nienie funkcji so³tysa ma charakter spo³eczny.
6. So³tys korzysta z ochrony prawnej przys³uguj¹cej funkcjonariuszom publicznym.
§24. So³tys  jako przewodnicz¹cy rady so³eckiej:
1) kieruje prac¹ rady so³eckiej;
2) zapewnia sporz¹dzenie protokó³ów z posiedzeñ rady so³eckiej;
3) sk³ada informacje o dzia³alnoci rady so³eckiej na zebraniach wiejskich.
§25. Do zadañ rady so³eckiej nale¿y pe³nienie funkcji
pomocniczo-doradczej so³tysa oraz wspomaganie jego dzia³añ, w tym:
1) przygotowanie zebrañ wiejskich oraz opracowywanie
i przedk³adanie zebraniu wiejskiemu projektów uchwa³,
w sprawach bêd¹cych przedmiotem zebrania;
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2) zbieranie wniosków i innych wyst¹pieñ mieszkañców
w sprawach so³ectwa;
3) sporz¹dzanie projektów wyst¹pieñ w sprawach wykraczaj¹cych poza mo¿liwoci ich realizacji w ramach so³ectwa;
4) inicjowanie dzia³añ na rzecz rozwoju so³ectwa;
5) opiniowanie zakupu sprzêtu i wyposa¿enia mienia gminnego;
6) inicjowanie i pomoc w organizacji imprez wiejskich
w dziedzinie kultury, sportu, rekreacji i wypoczynku;
7) konsultacja spraw przedstawionych przez so³tysa zgodnie
z postanowieniami niniejszego statutu.
§26. 1. Posiedzenia rady so³eckiej odbywaj¹ siê w miarê
potrzeb, nie rzadziej ni¿ dwa razy w roku.
2. Posiedzenia rady so³eckiej zwo³uje so³tys, który przewodniczy tym posiedzeniom.
§27. 1. Urz¹d Gminy zapewnia pomoc w obs³udze techniczno biurowej organów so³ectwa.
2. W celu udzielenia so³tysowi sta³ej pomocy w przygotowywaniu materia³ów w organizowaniu zebrañ, Wójt mo¿e
wyznaczyæ pracownika Urzêdu do kontaktów z so³ectwem.
ROZDZIA£ 4
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zebrania wymagana jest obecnoæ uprawnionych do g³osowania mieszkañców so³ectwa w liczbie, co najmniej po³owy
liczby okrelonej w ust. 1.
4. O ile w wyznaczonym w ust. 2 terminie nie bêdzie
wymaganego okrelonego quorum, wybory w nastêpnym
terminie mog¹ zostaæ przeprowadzone najwczeniej po up³ywie 7 dni od pierwszego, wy¿ej wskazanego terminu, a do ich
wa¿noci wymagana jest obecnoæ uprawnionych do g³osowania mieszkañców so³ectwa, w liczbie, co najmniej po³owy
liczby okrelonej w ust. 1.
5. W przypadku braku quorum, w terminie, okrelonym
w ust. 3 wybory przeprowadza siê w nowym terminie, niezale¿nie od iloci uprawnionych do g³osowania obecnych na
zebraniu wiejskim. Nowy termin ustala siê w tym samym
dniu, co termin ustalony w ust. 3, pó³ godziny póniej.
§31. 1. W celu przeprowadzania wyboru so³tysa i cz³onków rady so³eckiej, zebranie wiejskie powo³uje sporód uprawnionych uczestników zebrania minimum 3 - osobow¹ komisjê
skrutacyjn¹.
2. Komisja skrutacyjna wybiera ze swojego grona przewodnicz¹cego, który kieruje pracami komisji.
3. Do zadañ komisji skrutacyjnej nale¿y:
1) rejestrowanie kandydatów na so³tysa i cz³onków rady
so³eckiej;

Zasady i tryb wyboru organów so³ectwa

2) obliczanie g³osów oddawanych na poszczególne kandydatury;

§28. 1. Zebranie wiejskie wybiera so³tysa i radê so³eck¹
na okres kadencji odpowiadaj¹cy kadencji Rady.

3) sporz¹dzenie protoko³u, ustalenie i podanie do wiadomoci zebrania wiejskiego wyniku g³osowania i wyborów.

2. Zebranie wiejskie w sprawie wyboru so³tysa i rady
so³eckiej winno odbyæ siê w terminie 6ciu miesiêcy od
up³ywu kadencji rady gminy.

4. Protokó³ g³osowania podpisuj¹ wszyscy cz³onkowie
komisji oraz przewodnicz¹cy zebrania.

§29. 1. Wybory so³tysa, rady so³eckiej przeprowadzane
s¹ w terminie i miejscu okrelonym zarz¹dzeniem Wójta,
które podlega podaniu do wiadomoci mieszkañców so³ectwa, co najmniej na 7 dni przed terminem zebrania, w sposób
okrelony w niniejszym statucie.
2. Zarz¹dzenie, o którym mowa w ust. 1 okrela ponadto
porz¹dek obrad zebrania wiejskiego, obejmuj¹cy w szczególnoci wybór so³tysa i rady so³eckiej.
3. Obradom zebrania wyborczego przewodniczy osoba
wskazana przez Wójta.
4. Obs³ugê kancelaryjn¹ zebrania zapewnia Wójt za porednictwem Urzêdu Gminy.
§30. 1. Dla dokonania wa¿nego wyboru so³tysa i rady
so³eckiej wymagana jest osobista obecnoæ, co najmniej 1/5
mieszkañców so³ectwa uprawnionych do g³osowania.
2. Kr¹g osób uprawnionych do g³osowania ustala siê na
podstawie sta³ego rejestru wyborców Gminy W¹growiec.
3. W przypadku, gdy w ustalonym terminie nie zbierze siê
wymagana liczba uprawnionych do g³osowania mieszkañców
so³ectwa, zebranie obejmuj¹ce ten sam porz¹dek zwo³uje siê
w drugim terminie. Drugi termin wyznacza siê w tym samym
dniu pó³ godziny póniej; w tym przypadku do wa¿noci

5. Cz³onkowie komisji nie mog¹ kandydowaæ na stanowisko so³tysa ani do rady so³eckiej.
§32. 1. W pierwszej kolejnoci przeprowadza siê zg³aszanie kandydatów oraz g³osowanie w celu wyboru so³tysa.
2. W drugiej kolejnoci przeprowadza siê zg³aszanie kandydatów oraz g³osowanie w celu wyboru cz³onków rady
so³eckiej.
§33. 1. Kandydatury na stanowisko so³tysa oraz do rady
so³eckiej mog¹ zg³aszaæ osobicie uprawnieni mieszkañcy,
uczestnicz¹cy w zebraniu wiejskim. Zg³oszenie kandydata
odbywa siê ustnie w trakcie zebrania wiejskiego.
2. Uprawnieni do kandydowania s¹ wy³¹cznie stali mieszkañcy, uczestnicz¹cy w zebraniu wiejskim.
3. Wybory odbywaj¹ siê przy nieograniczonej liczbie zg³oszonych kandydatów, z zachowaniem zasad okrelonych
w ust. 1 i ust. 2.
4. Warunkiem przyjêcia ka¿dej kandydatury jest ustna
zgoda kandydata wyra¿ona w trakcie obrad.
5. So³tys i rada so³ecka wybierani s¹ w g³osowaniu
tajnym, bezporednim, sporód nieograniczonej liczby kandydatów, przez uprawnionych mieszkañców zebrania.
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§34. 1. Po zarejestrowaniu przez komisjê skrutacyjn¹
wszystkich nazwisk kandydatów zg³oszonych przez uprawnionych uczestników zebrania wiejskiego, komisja zamyka listê
kandydatur na stanowisko so³tysa oraz do rady so³eckiej.
Wniosek o zamkniêcie listy kandydatów przewodnicz¹cy zebrania poddaje pod g³osowanie zebrania wiejskiego.
2. Po zamkniêciu listy kandydatów przewodnicz¹cy zebrania podaje pod g³osowanie wszystkie zarejestrowane kandydatury umieszczone na licie w kolejnoci alfabetycznej.
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wy³¹czn¹ kompetencjê zebrania wiejskiego i mo¿e nast¹piæ
w przypadkach okrelonych w niniejszym statucie, na podstawie uchwa³y zebrania wiejskiego, podjêtej zwyk³¹ wiêkszoci¹
g³osów, w g³osowaniu tajnym.
2. Dla dokonania odwo³ania organów so³ectwa, o których
mowa w §37 ust. 1, na zebraniu wiejskim wymagana jest
obecnoæ, co najmniej 1/5 uprawnionych do g³osowania,
mieszkañców So³ectwa.

3. Wybór so³tysa odbywa siê zwyk³¹ wiêkszoci¹ g³osów,
co oznacza, ¿e przechodzi ta kandydatura, która uzyska³a, co
najmniej jeden g³os wiêcej od sumy pozosta³ych wa¿nie
oddanych g³osów.

3. O ile w wyznaczonym terminie nie bêdzie wymaganego, okrelonego w ust. 2 quorum, wybory w drugim terminie
mog¹ zostaæ przeprowadzone najwczeniej po up³ywie
1 miesi¹ca, od pierwszego wskazanego terminu, z zastrze¿eniem ust 2.

4. Uprawnieni uczestnicy Zebrania g³osuj¹ kartami do
g³osowania, opatrzonymi pieczêci¹ Urzêdu Gminy.

4. Uchwa³y zebrania wiejskiego w sprawach okrelonych
w ust. 1 podaje siê do wiadomoci mieszkañców so³ectwa.

5. Na karcie do g³osowania uprawnieni mieszkañcy pozostawiaj¹ nieskrelone nazwisko wybranego przez siebie
kandydata.

§38. 1. So³tys i cz³onkowie rady so³eckiej s¹ bezporednio odpowiedzialni przed zebraniem wiejskim i mog¹ byæ
przez zebranie odwo³ani przed up³ywem kadencji.

6. Niewa¿ne s¹ g³osy na kartach: bez pieczêci Urzêdu
Gminy, ca³kowicie przedartych i kartach, na których pozostawiono wiêcej kandydatów ni¿ miejsc mandatowych.

2. Zebranie wiejskie mo¿e odwo³aæ so³tysa, radê so³ecka
lub poszczególnych jej cz³onków, je¿eli nie wykonuj¹ swoich
obowi¹zków, w tym naruszaj¹ postanowienia statutu.

§35. 1. Na stanowisko so³tysa zostaje wybrany kandydat, który uzyska³ najwiêksz¹ zwyk³¹ wiêkszoæ g³osów uprawnionych do g³osowania uczestników zebrania.

3. Zebranie wiejskie odwo³uje so³tysa lub cz³onka rady
so³eckiej, je¿eli dopuci³ siê przestêpstwa, stwierdzonego
prawomocnym wyrokiem s¹du.

2. Na cz³onków rady so³eckiej zostaj¹ wybrani kandydaci,
którzy uzyskali najwiêksz¹ iloæ g³osów.

§39. 1. Zebrania wiejskie w celu ewentualnego odwo³ania so³tysa b¹d rady so³eckiej (ca³ego sk³adu) zwo³uje Wójt,
ustalaj¹c zarz¹dzeniem miejsce i termin (dzieñ, godzinê)
zebrania. W zarz¹dzeniu podaje siê sk³adaj¹cego wniosek
o odwo³anie.

3. W przypadku równej liczby g³osów, g³osowanie zostaje powtórzone, z tym, ¿e w wyborach bior¹ udzia³ kandydaci,
którzy uzyskali równ¹ najwiêksz¹ liczbê g³osów.
4. Przepisy §35 ust. 2 stosuje siê przy wyborach komisji,
o których mowa w niniejszym statucie.
5. Przejêcie obowi¹zków przez nowo wybranego so³tysa
nastêpuje w ci¹gu trzech dni od daty wyboru, a przekazanie
pieczêci protokolarnie w dniu wyboru.
ROZDZIA£ 5
Zasady i tryb odwo³ywania so³tysa i rady so³eckiej
§36. 1. Wyganiêcie mandatu so³tysa lub cz³onka rady
so³eckiej nastêpuje na skutek:
1) z³o¿enia na rêce wójta pisemnej rezygnacji z pe³nionej
funkcji;
2) pozbawienia praw publicznych i wyborczych oraz ubezw³asnowolnienia na podstawie prawomocnego wyroku
s¹du;
3) mierci;
4) odwo³ania przed up³ywem kadencji.
2. W przypadkach okrelonych w ust. 1 pkt 1 i 2 wyganiêcie mandatu stwierdza niezw³ocznie zebranie wiejskie.
§37. 1. Odwo³anie So³tysa i rady so³eckiej lub jej poszczególnych cz³onków przed up³ywem kadencji, stanowi

2. Zebranie wiejskie w celu ewentualnego odwo³ania
poszczególnych cz³onków rady so³eckiej (z wyj¹tkiem so³tysa
 przewodnicz¹cego rady so³eckiej) zwo³uje so³tys, podaj¹c
w og³oszeniu o zwo³aniu zebrania sk³adaj¹cego wniosek
o odwo³anie cz³onka (cz³onków) rady so³eckiej.
3. Pisemne wnioski o odwo³anie so³tysa lub rady so³eckiej kierowane s¹ do Wójta, natomiast wnioski o odwo³anie
poszczególnych cz³onków rady so³eckiej kierowane s¹ do
so³tysa, z zastrze¿eniem ust. 4 pkt 4.
4. O odwo³anie so³tysa, rady so³eckiej oraz poszczególnych jej cz³onków mo¿e wyst¹piæ z zastrze¿eniem ust. 5 i 6:
1) Wójt;
2) grupa mieszkañców gminy uprawniona do g³osowania,
w liczbie odpowiadaj¹cej  1/5 uprawnionych do g³osowania mieszkañców so³ectwa, a w przypadku, gdy wniosek o odwo³anie dotyczy rady so³eckiej lub poszczególnych jej cz³onków  1/10 uprawnionych.
3) wniosek o odwo³anie So³tysa winien prócz podpisów byæ
opatrzony czytelnym imieniem i nazwiskiem, numerem
PESEL i adresem zamieszkania z podaniem numeru nieruchomoci.
4) wniosek o odwo³anie, który nie zostanie przyjêty na zebraniu wiejskim, mo¿e byæ z³o¿ony powtórnie po up³ywie
6 miesiêcy od dnia z³o¿enia pierwszego wniosku.
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5. Wniosek o odwo³anie powinien zawieraæ uzasadnienie, wnioskom bez uzasadnienia nie nadaje siê biegu.
6. Bieg nadaje siê wy³¹cznie wnioskom o odwo³anie
so³tysa, rady so³eckiej, komisji rewizyjnej lub jej cz³onków
zawieraj¹cym:
1) zarzuty nie wywi¹zywania siê przez so³tysa lub cz³onków
rady so³eckiej z obowi¹zków statutowych;
2) zarzuty nie respektowania (nie wykonywania) przez
so³tysa lub cz³onków rady so³eckiej uchwa³ zebrania wiejskiego;
3) wskazuj¹cym na dopuszczenie siê czynów dyskwalifikuj¹cych w opinii spo³ecznej w tym utratê zaufania spo³ecznego.
7. Odwo³anie nie mo¿e nast¹piæ zaocznie, chyba, ¿e
osoba zainteresowana skutecznie zawiadomiona, nie wziê³a
udzia³u w zebraniu wiejskim bez usprawiedliwionych przyczyn lub wyrazi³a zgodê na pimie, na zaoczne g³osowanie
nad jej odwo³aniem.
8. Odwo³anie mo¿e nast¹piæ po wys³uchaniu przez zebranie wiejskie wszystkich wyjanieñ oraz racji zainteresowanego, chyba ze wystêpuj¹ okolicznoci okrelone w ust. 7.
§40. 1. So³tys lub cz³onek rady so³eckiej mo¿e z³o¿yæ
rezygnacjê w trakcie kadencji z pe³nionej funkcji, z zastrze¿eniem ust. 2.
2. Z³o¿enie rezygnacji przez so³tysa, radê so³ecka lub
poszczególnych jej cz³onków a tak¿e odwo³anie so³tysa, rady
so³eckiej lub poszczególnych jej cz³onków, zobowi¹zuje odpowiednio Wójta i So³tysa do zarz¹dzenia wyborów uzupe³niaj¹cych.
3. Je¿eli do up³ywu kadencji So³tysa pozosta³o nie wiêcej
jak 6 miesiêcy, przepisu ust. 2 nie stosuje siê, a obowi¹zki
so³tysa pe³ni cz³onek Rady So³eckiej przez ni¹ wskazany.
4. Kadencja So³tysa i cz³onków Rady so³eckiej wybranych
w wyborach uzupe³niaj¹cych trwa do koñca kadencji, w której
wybór nast¹pi³.
§41. 1. Zebranie wiejskie zwo³ane w sprawie odwo³ania
so³tysa, rady so³eckiej lub poszczególnych jej cz³onków, powo³uje sporód uprawnionych do g³osowania uczestników
zebrania komisjê skrutacyjn¹, powierzaj¹c jej obowi¹zki przeprowadzenia g³osowania.
2. Do powo³ywania i zasad dzia³ania tej komisji maj¹
zastosowanie odpowiednie przepisy dotycz¹ce komisji skrutacyjnej okrelone w Rozdziale 4 niniejszego statutu.
ROZDZIA£ 6
Zasady gospodarki mieniem
§42. 1. Rada Gminy przekazuje So³ectwu sk³adniki mienia komunalnego na mocy odrêbnych uchwa³ oraz protoko³u
przekazania, sporz¹dzonego przez Wójta i So³tysa.
2. So³ectwo zarz¹dza i korzysta z przekazanego mienia
komunalnego zgodnie z postanowieniami uchwa³y, o której
mowa w ust. 1, a w szczególnoci So³ectwo samodzielnie
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wykonuje czynnoci zwyk³ego zarz¹du w stosunku do przekazanego mienia. Zwyk³y zarz¹d obejmuje czynnoci okrelone
przepisami prawa cywilnego.
3. Przekazanie obowi¹zków oraz mienia komunalnego
i so³eckiego, pomiêdzy ustêpuj¹cym So³tysem a nowo wybranym, nastêpuje w terminie 3 dni od daty wyborów, w formie
protokó³u zdawczo  odbiorczego, przedk³adanego w ci¹gu
7 dni Wójtowi Gminy.
ROZDZIA£ 7
Zasady gospodarki finansowej so³ectwa
§43. 1. Gospodarka finansowa so³ectwa prowadzona jest
w ramach bud¿etu gminy, zatwierdzonego przez Radê Gminy.
§44. 1. Dochodami so³ectwa mog¹ byæ:
1) wp³ywy z wynajmowania i wydzier¿awiania sk³adników
mienia komunalnego przekazanego So³ectwu,
2) darowizny i dobrowolne wp³aty osób fizycznych i prawnych na rzecz so³ectwa,
3) rodki uzyskiwane z organizowanych przez so³ectwo przedsiêwziêæ.
2. rodki finansowe pochodz¹ce z bud¿etu gminy mog¹
byæ przeznaczone tylko na cele okrelone w uchwale bud¿etowej.
§45. 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) remont i utrzymanie dróg gminnych w granicach So³ectwa.
3) utrzymanie lokali bêd¹cych w dyspozycji So³ectwa,
4) zaspakajanie miejscowych potrzeb kulturalno  owiatowych i sportowych,
5) dzia³alnoæ organów So³ectwa,
6) utrzymanie porz¹dku i estetyki na terenie So³ectwa.
ROZDZIA£ 8
Zakres i formy kontroli oraz nadzoru organów
Gminy nad dzia³alnoci¹ organów So³ectwa
§46. 1. So³tys zobowi¹zany jest do przed³o¿enia Wójtowi
Gminy uchwa³ Zebrania Wiejskiego w ci¹gu 7 dni od daty ich
podjêcia.
2. Uchwa³a Zebrania Wiejskiego sprzeczna z prawem jest
niewa¿na.
3. O niewa¿noci uchwa³y w ca³oci lub w czêci orzeka
Wójt Gminy.
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4. Uchwa³a Zebrania Wiejskiego nieodpowiadaj¹ca wymogom celowoci, gospodarnoci, rzetelnoci lub niezgodna
z prawem mo¿e byæ uchylona przez Wójta Gminy.
5. W przypadkach okrelonych w ust. 4, Wójt Gminy
mo¿e wstrzymaæ uchwa³y Zebrania Wiejskiego i za¿¹daæ
ponownego rozpatrzenia sprawy stanowi¹cej przedmiot
uchwa³y, wskazuj¹c zaistnia³e uchybienia oraz termin za³atwienia sprawy.
6. Je¿eli uchwa³a Zebrania Wiejskiego podjêta w wyniku
ponownego rozpatrzenia sprawy nie uwzglêdnia wskazówek
Wójta Gminy, Wójt Gminy mo¿e wydaæ uchwa³ê zastêpcz¹.
O podjêciu uchwa³y zastêpczej, Wójt Gminy powiadamia
Radê Gminy na jej najbli¿szej Sesji.
§47. Nadzór nad dzia³alnoci¹ so³ectwa sprawowany jest
na podstawie kryteriów zgodnoci z prawem, celowoci,
rzetelnoci i gospodarnoci.
§48. Organami nadzoru nad dzia³alnoci¹ so³ectwa s¹:
1) Rada,
2) Wójt.
§49. 1. Organy nadzoru maj¹ prawo ¿¹dania niezbêdnych informacji, danych i wyjanieñ oraz okazania dokumentów dotycz¹cych funkcjonowania so³ectwa a tak¿e uczestniczenia w posiedzeniach jego organów.
2. Do wykonywania czynnoci, o których mowa w ust.
1 organy nadzoru mog¹ delegowaæ swych przedstawicieli.
§50. Organy nadzoru sygnalizuj¹ so³ectwu nieprawid³owoci stwierdzone w ramach wykonywania nadzoru oraz
podejmuj¹ dzia³ania przewidziane prawem, w celu wyeliminowania stwierdzonych nieprawid³owoci.
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ROZDZIA£ 9
Postanowienia koñcowe
§51. 1. Zmiany niniejszego statutu dokonuje Rada:
1) z w³asnej inicjatywy;
2) na wniosek Wójta;
3) na wniosek zebrania wiejskiego.
2. Statut i jego zmiany w przypadkach okrelonych w ust.
1 pkt 1 i 2 uchwalane s¹ po przeprowadzeniu konsultacji
z mieszkañcami so³ectwa.
§52. O utworzeniu, po³¹czeniu, podziale i znoszeniu,
a tak¿e ustaleniu granic, nazwy i siedziby w³adz So³ectwa
decyduje Rada w drodze odrêbnej uchwa³y.
§53. Protesty w sprawie trybu i formy przeprowadzenia
wyborów So³tysa i Rady So³eckiej zainteresowani mog¹
sk³adaæ do Wójta w terminie siedmiu dni od og³oszenia ich
wyników. Wójt rozstrzyga o protecie stosuj¹c odpowiednio
przepisy niniejszego Statutu.
§54. Wykonanie uchwa³y powierza siê Wójtowi Gminy
W¹growiec.
§55. Traci moc Uchwa³a Rady Gminy W¹growiec
Nr XXIV/165/96 z 28 padziernika 1996 w sprawie statutu
so³ectwa.
§56. Uchwa³a wchodzi w ¿ycie po up³ywie 14 dni od dnia
og³oszenia w Dzienniku Urzêdowym Województwa Wielkopolskiego.
Przewodnicz¹cy
Rady Gminy
() Micha³ Nogalski
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3386
UCHWA£A Nr XXXIV/278/06 RADY GMINY W¥GROWIEC
z dnia 30 czerwca 2006 r.
w sprawie uchwalenia statutu So³ectwa Krosno
Na podstawie art. 35 ust. 1 i 3, art. 48 ust. 1 ustawy z dnia
8 marca 1990 r. o samorz¹dzie gminnym (Dz.U. z 2001 r., Nr
142 poz. 1591 z 2002 r., Nr 23 poz. 220, Nr 62 poz. 558, Nr 113
poz. 984, Nr 153 poz. 1271 i Nr 214 poz. 1806, z 2003 r., Nr 80
poz. 717 i Nr 162 poz. 1568, z 2004 r. Nr 102 poz. 1055
i Nr 116 poz. 1203, z 2005 r., Nr 172 poz. 1441, Nr 175 poz. 1457,
z 2006 r., Nr 17 poz. 128), po przeprowadzeniu konsultacji
z mieszkañcami so³ectwa, Rada Gminy W¹growiec uchwala:
STATUT SO£ECTWA KROSNO

1) ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorz¹dzie gminnym
(Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z póniejszymi zmianami),
2) Statutu Gminy W¹growiec,
3) oraz niniejszego statutu So³ectwa.
ROZDZIA£ 2
Zakres zadañ przekazanych so³ectwu
przez gminê oraz sposób ich realizacji

ROZDZIA£ 1
Postanowienia ogólne

§5. 1. Podstawowym celem istnienia i dzia³ania so³ectwa
jest:

§1. So³ectwo Krosno jest jednostk¹ pomocnicz¹ Gminy
W¹growiec.

1) dba³oæ o zaspokajanie potrzeb mieszkañców so³ectwa
i reprezentowanie ich interesów na zewn¹trz;

§2. Ilekroæ w niniejszym Statucie jest mowa o:
1) Gminie  nale¿y przez to rozumieæ Gminê W¹growiec;
2) So³ectwie  nale¿y przez to rozumieæ jednostkê pomocnicz¹ okrelon¹ w §1 niniejszego Statutu;
3) Statucie  nale¿y przez to rozumieæ statut so³ectwa Krosno;

2) wspó³praca z organami gminy oraz pomoc w wykonywaniu przez te organy zadañ publicznych na rzecz spo³ecznoci lokalnej;
3) zapewnienie mieszkañcom so³ectwa udzia³u w realizacji
zadañ gminy;
2. Do zadañ so³ectwa nale¿y uczestniczenie w realizacji
zadañ gminy poprzez:

4) Radzie  nale¿y przez to rozumieæ Radê Gminy W¹growiec;

1) inicjowanie dzia³añ organów gminy;

5) Wójcie  nale¿y przez to rozumieæ Wójta Gminy W¹growiec;

2) reprezentowanie interesów spo³ecznoci so³eckiej i jej
cz³onków wobec organów gminy, organów administracji
pañstwowej i innych podmiotów ¿ycia publicznego;

6) Zebraniu Wiejskim  nale¿y przez to rozumieæ organ
uchwa³odawczy so³ectwa;
7) So³tysie  nale¿y przez to rozumieæ organ wykonawczy
so³ectwa;
8) Radzie So³eckiej  nale¿y przez to rozumieæ organ wspieraj¹cy So³tysa;
9) Przewodnicz¹cym Rady So³eckiej  nale¿y przez to rozumieæ So³tysa;
10) Komisje  nale¿y rozumieæ organy kontrolne i opiniodawcze powo³ywane w so³ectwie.
km2,

§3. 1. So³ectwo obejmuje obszar o powierzchni 4,80
którego granice zaznaczone s¹ na mapie stanowi¹cej za³¹cznik do Statutu.
2. So³ectwo obejmuje miejscowoæ: Krosno.
3. Siedzib¹ w³adz So³ectwa jest miejscowoæ: Krosno.
§4. So³ectwo dzia³a zgodnie z postanowieniami obowi¹zuj¹cych przepisów, a w szczególnoci:

3) tworzenie warunków do pe³nego udzia³u w ¿yciu publicznym so³ectwa wszystkich mieszkañców so³ectwa;
4) dzia³anie na rzecz rozwoju so³ectwa;
5) konsultowanie spraw przedstawionych przez Radê lub
Wójta, w tym spraw dotycz¹cych:
a) planów zagospodarowania przestrzennego w zakresie
dotycz¹cym so³ectwa,
b) sieci szkó³ i przedszkoli,
c) zasad gospodarowania mieniem komunalnym po³o¿onym na terenie so³ectwa,
d) zmiany nazewnictwa ulic, placów oraz nadawanie nazw
miejscowoci, podzia³u, po³¹czenia wsi, utworzenia
nowej,
e) innych spraw, których potrzebê konsultacji Rada lub
Wójt uzna za celowe.
6) wspó³dzia³anie z policj¹ i s³u¿bami porz¹dkowymi w zakresie bezpieczeñstwa i porz¹dku na terenie so³ectwa;
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7) wspó³praca z organizacjami i instytucjami dzia³aj¹cymi na
terenie so³ectwa, zw³aszcza kulturalnymi, sportowymi,
zak³adami opieki zdrowotnej;
8) podejmowanie dzia³añ na rzecz ochrony rodowiska naturalnego: w szczególnoci w zakresie budowy sieci wodno
 kanalizacyjnych, utrzymania porz¹dku i czystoci na
terenie so³ectwa oraz ochrony zieleni;
9) wspieranie inicjatyw spo³ecznych podejmowanych na rzecz
so³ectwa;
10) wspó³praca z radnymi z danego okrêgu wyborczego;
11) pomoc organom gminy przy organizowaniu konsultacji
spo³ecznych;
12) realizacja zadañ przejêtych od gminy i gospodarowanie
przekazanym mieniem w granicach zgodnych z celem
i zakresem przekazania;
13) wspieranie dzia³añ gminy w zakresie pomocy spo³ecznej,
w szczególnoci sygnalizowanie potrzeb spo³ecznych
w zakresie organizowania okrelonych form pomocy spo³ecznej;
14) inicjowanie samopomocy wspólnoty so³eckiej;
15) wyra¿anie opinii w celu uwzglêdnienia istotnych interesów mieszkañców so³ectwa w nastêpuj¹cych sprawach:
a) dostosowania organizacji i godzin pracy placówek
u¿ytecznoci publicznej, placówek wiadcz¹cych us³ugi komunalne, komunikacji, placówek opieki zdrowotnej i opiekuñczo - wychowawczych dla potrzeb mieszkañców so³ectwa,
b) zapobiegania oraz usuwania skutków powodzi, huraganów i innych klêsk ¿ywio³owych na terenie so³ectwa;
16) wykonywanie uchwa³ Rady w zakresie odnosz¹cym siê do
so³ectwa.
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ROZDZIA£ 3
Organizacja i zadania organów so³ectwa
§7. 1. Organami so³ectwa s¹:
1) Zebranie Wiejskie jako organ uchwa³odawczy;
2) So³tys jako organ wykonawczy.
2. Dzia³alnoæ so³tysa wspomaga rada so³ecka.
1) Rada so³ecka sk³ada siê z 4 do 6 osób w tym So³tysa.
2) Liczbê cz³onków rady so³eckiej ustala zebranie wiejskie
odrêbn¹ uchwa³¹.
3) Przewodnicz¹cym rady so³eckiej jest So³tys.
§8. Kadencja So³tysa i rady so³eckiej trwa 4 lata, tak jak
kadencja Rady i koñczy siê z momentem wyboru nowych
organów so³ectwa.
§9. 1. Organy so³ectwa zobowi¹zane s¹ dbaæ o przestrzeganie zasad jawnoci i dostêpu do informacji publicznej.
2. So³tys, co najmniej raz w roku, obowi¹zany jest sk³adaæ na zebraniu wiejskim sprawozdanie ze swojej dzia³alnoci
oraz z dzia³alnoci rady so³eckiej.
§10. 1. Do zakresu dzia³ania zebrania wiejskiego nale¿y
podejmowanie uchwa³ we wszystkich sprawach zastrze¿onych do wy³¹cznej kompetencji zebrania wiejskiego oraz
innych istotnych dla so³ectwa sprawach, obejmuj¹cych zadania so³ectwa okrelone w statucie.
2. Do wy³¹cznej kompetencji zebrania wiejskiego nale¿y:
1) wybór i odwo³ywanie so³tysa i rady so³eckiej;
2) dokonywanie okresowych ocen dzia³alnoci so³tysa i rady
so³eckiej;

§6. 1. Zadania okrelone w statucie so³ectwo realizuje
w szczególnoci poprzez:

3) wyra¿enie stanowiska so³ectwa w przypadku wyst¹pienia
organu gminy o wyra¿enie takiego stanowiska lub konsultacjê;

1) podejmowanie uchwa³ w sprawach so³ectwa w ramach
posiadanych kompetencji,

4) przyjmowanie, rozpatrywanie lub odrzucanie sprawozdañ
komisji powo³ywanych na zebraniu wiejskim.

2) zbieranie opinii spo³ecznej w sprawach dotycz¹cych problematyki wsi oraz przekazywanie jej Radzie,

§11. W przypadku przedstawienia przez Wójta, zebranie
wiejskie konsultuje w zakresie dotycz¹cym so³ectwa, projekty
uchwa³ Rady w sprawach:

3) wspó³uczestnictwo w organizowaniu i przeprowadzaniu
przez Radê konsultacji spo³ecznej w sprawach dotycz¹cych gminy i so³ectwa,
4) wystêpowanie z wnioskami do Wójta o rozpatrzenie spraw,
których za³atwienie wykracza poza mo¿liwoci so³ectwa,
5) wspó³pracê z radnymi z terenu so³ectwa i z komisjami
Rady.
2. Dla realizacji wspólnych przedsiêwziêæ so³ectwo nawi¹zuje wspó³pracê z innymi so³ectwami gminy, zawiera
porozumienia okrelaj¹ce zakres i sposób wykonywania wspólnych zadañ.

1) utrzymania, konserwacji, remontu wiejskich obiektów
mieszkalnych, urz¹dzeñ komunalnych, socjalnych, kulturalnych i sportowych w ramach ustaleñ planu wydatków
z bud¿etu gminy;
2) plany rozwoju gminy w czêci dotycz¹cej so³ectwa;
3) utrzymania porz¹dku na terenie wsi;
4) gospodarki wodno  ciekowej oraz gospodarki odpadami;
5) dróg gminnych;
6) owietlenia.
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§12. 1. Do zakresu dzia³ania zebrania wiejskiego nale¿y
sprawowanie kontroli nad dzia³alnoci¹ so³tysa i rady so³eckiej. W celu sprawowania kontroli zebranie wiejskie mo¿e
powo³aæ komisjê rewizyjn¹.
2. Zebranie wiejskie podejmuj¹c uchwa³ê o powo³aniu
Komisji Rewizyjnej, okrela sk³ad osobowy komisji oraz zakres jej dzia³ania.
3. Komisja Rewizyjna uprawniona jest do ¿¹dania wyjanieñ od so³tysa i cz³onków rady so³eckiej oraz przegl¹dania
dokumentów w sprawach objêtych przeprowadzan¹ kontrol¹.
§13. 1. Zebranie wiejskie dla zapewnienia w³aciwej realizacji zadañ so³ectwa mo¿e powo³ywaæ tak¿e inne sta³e lub
dorane komisje o uprawnieniach opiniodawczo - doradczych.
2. Zebranie wiejskie podejmuj¹c uchwa³ê o powo³aniu
komisji, o których mowa w ust. 1, okrela sk³ad osobowy
komisji oraz zakres ich dzia³ania.
§14. 1. Do udzia³u w zebraniu wiejskim uprawnieni s¹
wszyscy, którzy w dniu jego zwo³ania zamieszkuj¹ na terenie
so³ectwa.
2. Zebranie jest wa¿ne, gdy mieszkañcy so³ectwa zostali
o nim prawid³owo powiadomieni.
§15. Uprawnienie do udzia³u w zebraniu wiejskim obejmuje prawa:
1) inicjatywy uchwa³odawczej;
2) udzia³u w dyskusji nad porz¹dkiem obrad;
3) zadawania pytañ i uzyskiwania odpowiedzi;
4) ¿¹dania utrwalenia w protokole w³asnych czynnoci
i zg³oszonych wniosków oraz wypowiedzi;
5) zg³aszania kandydatur i kandydowania w wybieralnych
organach so³ectwa;
6) udzia³u w g³osowaniu.
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5. Zebranie wiejskie powinno zostaæ zwo³ane najpóniej
w terminie 14 dni od daty zg³oszenia ¿¹dania lub wniosku,
o których mowa w ust. 3 pkt 2  4, chyba, ¿e w ¿¹daniu lub
wniosku zaproponowano termin póniejszy. Termin 14 dni,
o którym mowa wy¿ej dotyczy terminu odbycia zebrania.
6. Zebranie wiejskie w sprawie wyborów so³tysa i rady
so³eckiej oraz zebranie wiejskie, którego nie zwo³a so³tys na
wniosek organu gminy w terminie okrelonym w ust. 5
zwo³uje Wójt.
7. W przypadku d³u¿szej nieobecnoci so³tysa zebranie
wiejskie zwo³uje upowa¿niony przez radê so³eck¹ cz³onek tej
rady.
§17. 1. Termin i miejsce zebrania wiejskiego podaje siê
do wiadomoci publicznej poprzez rozplakatowanie na tablicy
og³oszeñ so³ectwa, kurend¹, lub w sposób zwyczajowo przyjêty, co najmniej na 7 dni przed terminem zwo³ania zebrania.
2. O terminie i miejscu zebrania powiadamia siê odrêbnie organy gminy oraz osobê reprezentuj¹c¹ mieszkañców,
którzy z³o¿yli wniosek o jego zwo³anie.
§18. 1. Obradom Zebrania Wiejskiego przewodniczy
So³tys.
2. Pod nieobecnoæ So³tysa obradom Zebrania Wiejskiego przewodniczy cz³onek Rady So³eckiej upowa¿niony przez
So³tysa.
3. W przypadku, gdy So³tys nie mo¿e prowadziæ zwo³anego Zebrania Wiejskiego i nie udzieli³ upowa¿nienia ¿adnemu z cz³onków Rady So³eckiej, obradom Zebrania Wiejskiego
przewodniczy cz³onek Rady So³eckiej przez ni¹ wybrany.
4. Zebranie otwiera So³tys, przedstawia porz¹dek obrad
oraz prowadzi zebranie zgodnie z porz¹dkiem przyjêtym przez
zebranie.
5. Porz¹dek obrad ustala zebranie wiejskie na podstawie
projektu przed³o¿onego przez so³tysa. Projekt porz¹dku obrad
podlega konsultacji z rad¹ so³eck¹.

§16. 1. Zebranie wiejskie zwo³ywane jest przez so³tysa,
z zastrze¿eniem ust. 6 i 7.

6. Obrady zebrania s¹ protoko³owane. Protoko³y i uchwa³y podpisuje przewodnicz¹cy zebrania i protokolant.

2. Zebrania wiejskie odbywaj¹ siê w miarê potrzeb nie
rzadziej jednak ni¿ raz w roku.

1) z w³asnej inicjatywy;

7. Osoby uprawnione do udzia³u w zebraniu wiejskim
odnotowuj¹ swoja obecnoæ w licie obecnoci wy³o¿onej do
podpisu w miejscu, w którym odbywa siê zebranie. Lista
obecnoci jest za³¹cznikiem do protokó³u zebrania i s³u¿y do
stwierdzania prawomocnoci obrad.

2) na ¿¹danie organów gminy (Rady i Wójta), wskazuj¹ce cel
zwo³ania zebrania wiejskiego;

§19. 1. Przewodniczenie obradom Zebrania Wiejskiego
uprawnia do decydowania o:

3) na pisemny wniosek co najmniej 1/10 uprawnionych do
udzia³u w zebraniu wiejskim mieszkañców so³ectwa, wskazuj¹cy cel zwo³ania zebrania oraz osobê, któr¹ nale¿y
powiadomiæ o terminie i miejscu zwo³ania zebrania;

1) kolejnoci zabierania g³osu przez poszczególnych mówców,

3. So³tys zwo³uje zebranie wiejskie:

4) na wniosek Komisji Rewizyjnej So³ectwa (w przypadku jej
powo³ania przez zebranie wiejskie).
4. W przypadkach, o których mowa w ust. 3 pkt 2 - 4
so³tys jest zobowi¹zany do zwo³ania zebrania wiejskiego.

2) udzieleniu g³osu poza kolejnoci¹,
3) okrelania iloci czasu przeznaczonego dla ka¿dego
z mówców,
4) odebraniu g³osu,
5) zamkniêciu dyskusji nad poszczególnymi punktami
porz¹dku obrad,
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6) ¿¹daniu okrelonego zachowania od uczestników Zebrania Wiejskiego.

8) w tym realizacja zarz¹dzeñ Wójta wydanych w powy¿szym
zakresie;

2. Przewodnicz¹cy Zebraniu Wiejskiemu nie mo¿e odmówiæ poddania pod g³osowanie wniosku, jeli jego przedmiot
odpowiada przyjêtemu porz¹dkowi obrad

9) uczestniczenie w naradach so³tysów organizowanych przez
Wójta;

§20. 1. So³tys przekazuje uchwa³y podjête na zebraniu
wraz z protokó³em zebrania Wójtowi w terminie 7 dni od dnia
odbycia zebrania.
2. Wójt, w zale¿noci od treci uchwa³y, za³atwia uchwa³ê
we w³asnym zakresie lub przekazuje uchwa³ê do rozpatrzenia
Radzie.
3. W zale¿noci od treci uchwa³y o sposobie za³atwienia
uchwa³y Wójt informuje zebranie wiejskie bezporednio lub
za porednictwem so³tysa.
§21. 1. Zebranie wiejskie jest uprawnione do podejmowania uchwa³ przy obecnoci, co najmniej 1/5 uprawnionych
do g³osowania mieszkañców so³ectwa oraz gdy mieszkañcy
so³ectwa zostali poinformowani o zwo³aniu i terminie zebrania w sposób zgodny z postanowieniami niniejszego statutu.

10) uczestniczenie w spotkaniach z radnymi gminy powiêconych realizacji spraw ogólnogminnych, w przypadku wyst¹pienia przez radnych o udzia³ w takim spotkaniu;
11) informowanie ogó³u mieszkañców o wszystkich wa¿nych
dla so³ectwa sprawach;
12) udzia³ w sesjach Rady i posiedzeniach komisji Rady, na
zasadach okrelonych w Statucie Gminy;
13) organizowanie i koordynowanie przedsiêwziêæ maj¹cych
na celu poprawê warunków ¿ycia mieszkañców so³ectwa;
14) administrowanie tymi sk³adnikami mienia, które Rada
przekaza³a do dyspozycji so³ectwa;
15) opiniowanie w zakresie wskazanym przez Wójta wniosków o udzielanie ulg i zwolnieñ z podatków i op³at
stanowi¹cych dochody gminy;

2. W przypadku, gdy w ustalonym terminie nie zbierze siê
wymagana liczba uprawnionych do g³osowania mieszkañców
so³ectwa, zebranie obejmuj¹ce ten sam porz¹dek zwo³uje siê
w drugim terminie. Drugi termin wyznacza siê w tym samym
dniu, pó³ godziny póniej; w tym przypadku do wa¿noci
zebrania wymagana jest obecnoæ uprawnionych do g³osowania mieszkañców so³ectwa w liczbie, co najmniej po³owy
liczby okrelonej w ust. 1.

16) wystêpowanie z wnioskami dotycz¹cymi potrzeb so³ectwa
i jego mieszkañców;

§22. 1. Uchwa³y zebrania wiejskiego zapadaj¹ w g³osowaniu jawnym, zwyk³¹ wiêkszoci¹ g³osów, osób uprawnionych uczestnicz¹cych w nim, co oznacza, ¿e przechodzi uchwa³a
lub wniosek, które uzyska³y wiêksz¹ liczbê g³osów  za ni¿
g³osów przeciw.

19) wspó³praca z gminnymi jednostkami organizacyjnymi
w zakresie zaspakajania okrelonych potrzeb mieszkañców;

2. Zebranie wiejskie mo¿e postanowiæ o przeprowadzeniu tajnego g³osowania w konkretnej sprawie, na wniosek, co
najmniej 1/4 uprawnionych do g³osowania, obecnych na
zebraniu.
§23. 1. Do zadañ so³tysa nale¿y zarz¹dzanie bie¿¹cymi
sprawami so³ectwa, realizacja uchwa³ zebrania wiejskiego
oraz wykonywanie czynnoci okrelonych niniejszym statutem.
2. Do zadañ so³tysa nale¿y w szczególnoci:
1) reprezentowanie so³ectwa na zewn¹trz;
2) zwo³ywanie zebrañ wiejskich i przewodniczenie ich obradom;
3) zwo³ywanie posiedzeñ rady so³eckiej i przewodniczenie jej
obradom;
4) wykonywanie uchwa³ organów gminy w zakresie dotycz¹cym so³ectwa;
5) kierowanie wykonywaniem uchwa³ rady so³eckiej;
6) utrzymywanie sta³ego kontaktu z organami gminy;
7) kierowanie akcj¹ pomocy w so³ectwie w razie wypadków
losowych i klêsk ¿ywio³owych,

17) sporz¹dzanie rozliczeñ m.in. z dzia³alnoci finansowej
i gospodarczej so³ectwa;
18) stosowanie w ramach so³ectwa postanowieñ instrukcji
kancelaryjnej oraz zasad obiegu dokumentów ksiêgowych
i finansowych w zakresie wskazanym przez Wójta;

20) natychmiastowe informowanie wójta o wyst¹pieniu po¿aru, klêski padniêcia stada, katastrofy budowlanej oraz
innych zdarzeñ losowych, celem skoordynowania dzia³añ
czy udzielenia pomocy.
21) wykonywanie innych zadañ wynikaj¹cych z obowi¹zuj¹cych przepisów.
3. Przy wykonywaniu zadañ okrelonych w ust. 2 pkt 1417 so³tys zasiêga opinii rady so³eckiej.
4. Na zebraniach wiejskich so³tys przedk³ada informacje
ze swojej dzia³alnoci.
5. Pe³nienie funkcji so³tysa ma charakter spo³eczny.
6. So³tys korzysta z ochrony prawnej przys³uguj¹cej funkcjonariuszom publicznym.
§24. So³tys  jako przewodnicz¹cy rady so³eckiej:
1) kieruje prac¹ rady so³eckiej;
2) zapewnia sporz¹dzenie protokó³ów z posiedzeñ rady so³eckiej;
3) sk³ada informacje o dzia³alnoci rady so³eckiej na zebraniach wiejskich.
§25. Do zadañ rady so³eckiej nale¿y pe³nienie funkcji
pomocniczo-doradczej so³tysa oraz wspomaganie jego dzia³añ, w tym:
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1) przygotowanie zebrañ wiejskich oraz opracowywanie
i przedk³adanie zebraniu wiejskiemu projektów uchwa³,
w sprawach bêd¹cych przedmiotem zebrania;
2) zbieranie wniosków i innych wyst¹pieñ mieszkañców
w sprawach so³ectwa;
3) sporz¹dzanie projektów wyst¹pieñ w sprawach wykraczaj¹cych poza mo¿liwoci ich realizacji w ramach so³ectwa;
4) inicjowanie dzia³añ na rzecz rozwoju so³ectwa;
5) opiniowanie zakupu sprzêtu i wyposa¿enia mienia gminnego;
6) inicjowanie i pomoc w organizacji imprez wiejskich
w dziedzinie kultury, sportu, rekreacji i wypoczynku;
7) konsultacja spraw przedstawionych przez so³tysa zgodnie
z postanowieniami niniejszego statutu.
§26. 1. Posiedzenia rady so³eckiej odbywaj¹ siê w miarê
potrzeb, nie rzadziej ni¿ dwa razy w roku.
2. Posiedzenia rady so³eckiej zwo³uje so³tys, który przewodniczy tym posiedzeniom.
§27. 1. Urz¹d Gminy zapewnia pomoc w obs³udze techniczno biurowej organów so³ectwa.
2. W celu udzielenia so³tysowi sta³ej pomocy w przygotowywaniu materia³ów w organizowaniu zebrañ, Wójt mo¿e
wyznaczyæ pracownika Urzêdu do kontaktów z so³ectwem.
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3. W przypadku, gdy w ustalonym terminie nie zbierze siê
wymagana liczba uprawnionych do g³osowania mieszkañców
so³ectwa, zebranie obejmuj¹ce ten sam porz¹dek zwo³uje siê
w drugim terminie. Drugi termin wyznacza siê w tym samym
dniu pó³ godziny póniej; w tym przypadku do wa¿noci
zebrania wymagana jest obecnoæ uprawnionych do g³osowania mieszkañców so³ectwa w liczbie, co najmniej po³owy
liczby okrelonej w ust. 1.
4. O ile w wyznaczonym w ust. 2 terminie nie bêdzie
wymaganego okrelonego quorum, wybory w nastêpnym
terminie mog¹ zostaæ przeprowadzone najwczeniej po up³ywie 7 dni od pierwszego, wy¿ej wskazanego terminu, a do ich
wa¿noci wymagana jest obecnoæ uprawnionych do g³osowania mieszkañców so³ectwa, w liczbie, co najmniej po³owy
liczby okrelonej w ust. 1.
5. W przypadku braku quorum, w terminie, okrelonym
w ust. 3 wybory przeprowadza siê w nowym terminie, niezale¿nie od iloci uprawnionych do g³osowania obecnych na
zebraniu wiejskim. Nowy termin ustala siê w tym samym
dniu, co termin ustalony w ust. 3, pó³ godziny póniej.
§31. 1. W celu przeprowadzania wyboru so³tysa i cz³onków rady so³eckiej, zebranie wiejskie powo³uje sporód uprawnionych uczestników zebrania minimum 3 - osobow¹ komisjê
skrutacyjn¹.
2. Komisja skrutacyjna wybiera ze swojego grona przewodnicz¹cego, który kieruje pracami komisji.
3. Do zadañ komisji skrutacyjnej nale¿y:

ROZDZIA£ 4
Zasady i tryb wyboru organów so³ectwa
§28. 1. Zebranie wiejskie wybiera so³tysa i radê so³eck¹
na okres kadencji odpowiadaj¹cy kadencji Rady.
2. Zebranie wiejskie w sprawie wyboru so³tysa i rady
so³eckiej winno odbyæ siê w terminie 6ciu miesiêcy od
up³ywu kadencji rady gminy.
§29. 1. Wybory so³tysa, rady so³eckiej przeprowadzane
s¹ w terminie i miejscu okrelonym zarz¹dzeniem Wójta,
które podlega podaniu do wiadomoci mieszkañców so³ectwa, co najmniej na 7 dni przed terminem zebrania, w sposób
okrelony w niniejszym statucie.

1) rejestrowanie kandydatów na so³tysa i cz³onków rady
so³eckiej;
2) obliczanie g³osów oddawanych na poszczególne kandydatury;
3) sporz¹dzenie protoko³u, ustalenie i podanie do wiadomoci zebrania wiejskiego wyniku g³osowania i wyborów.
4. Protokó³ g³osowania podpisuj¹ wszyscy cz³onkowie
komisji oraz przewodnicz¹cy zebrania.
5. Cz³onkowie komisji nie mog¹ kandydowaæ na stanowisko so³tysa ani do rady so³eckiej.
§32. 1. W pierwszej kolejnoci przeprowadza siê zg³aszanie kandydatów oraz g³osowanie w celu wyboru so³tysa.

2. Zarz¹dzenie, o którym mowa w ust. 1 okrela ponadto
porz¹dek obrad zebrania wiejskiego, obejmuj¹cy w szczególnoci wybór so³tysa i rady so³eckiej.

2. W drugiej kolejnoci przeprowadza siê zg³aszanie kandydatów oraz g³osowanie w celu wyboru cz³onków rady
so³eckiej.

3. Obradom zebrania wyborczego przewodniczy osoba
wskazana przez Wójta.

§33. 1. Kandydatury na stanowisko so³tysa oraz do rady
so³eckiej mog¹ zg³aszaæ osobicie uprawnieni mieszkañcy,
uczestnicz¹cy w zebraniu wiejskim. Zg³oszenie kandydata
odbywa siê ustnie w trakcie zebrania wiejskiego.

4. Obs³ugê kancelaryjn¹ zebrania zapewnia Wójt za porednictwem Urzêdu Gminy.
§30. 1. Dla dokonania wa¿nego wyboru so³tysa i rady
so³eckiej wymagana jest osobista obecnoæ, co najmniej 1/5
mieszkañców so³ectwa uprawnionych do g³osowania.
2. Kr¹g osób uprawnionych do g³osowania ustala siê na
podstawie sta³ego rejestru wyborców Gminy W¹growiec.

2. Uprawnieni do kandydowania s¹ wy³¹cznie stali mieszkañcy, uczestnicz¹cy w zebraniu wiejskim.
3. Wybory odbywaj¹ siê przy nieograniczonej liczbie zg³oszonych kandydatów, z zachowaniem zasad okrelonych
w ust. 1 i ust. 2.
4. Warunkiem przyjêcia ka¿dej kandydatury jest ustna
zgoda kandydata wyra¿ona w trakcie obrad.
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5. So³tys i rada so³ecka wybierani s¹ w g³osowaniu
tajnym, bezporednim, sporód nieograniczonej liczby kandydatów, przez uprawnionych mieszkañców zebrania.
§34. 1. Po zarejestrowaniu przez komisjê skrutacyjn¹
wszystkich nazwisk kandydatów zg³oszonych przez uprawnionych uczestników zebrania wiejskiego, komisja zamyka listê
kandydatur na stanowisko so³tysa oraz do rady so³eckiej.
Wniosek o zamkniêcie listy kandydatów przewodnicz¹cy zebrania poddaje pod g³osowanie zebrania wiejskiego.
2. Po zamkniêciu listy kandydatów przewodnicz¹cy zebrania podaje pod g³osowanie wszystkie zarejestrowane kandydatury umieszczone na licie w kolejnoci alfabetycznej.
3. Wybór so³tysa odbywa siê zwyk³¹ wiêkszoci¹ g³osów,
co oznacza, ¿e przechodzi ta kandydatura, która uzyska³a, co
najmniej jeden g³os wiêcej od sumy pozosta³ych wa¿nie
oddanych g³osów.
4. Uprawnieni uczestnicy Zebrania g³osuj¹ kartami do
g³osowania, opatrzonymi pieczêci¹ Urzêdu Gminy.
5. Na karcie do g³osowania uprawnieni mieszkañcy pozostawiaj¹ nieskrelone nazwisko wybranego przez siebie
kandydata.
6. Niewa¿ne s¹ g³osy na kartach: bez pieczêci Urzêdu
Gminy, ca³kowicie przedartych i kartach, na których pozostawiono wiêcej kandydatów ni¿ miejsc mandatowych.
§35. 1. Na stanowisko so³tysa zostaje wybrany kandydat, który uzyska³ najwiêksz¹ zwyk³¹ wiêkszoæ g³osów uprawnionych do g³osowania uczestników zebrania.
2. Na cz³onków rady so³eckiej zostaj¹ wybrani kandydaci,
którzy uzyskali najwiêksz¹ iloæ g³osów.
3. W przypadku równej liczby g³osów, g³osowanie zostaje powtórzone, z tym, ¿e w wyborach bior¹ udzia³ kandydaci,
którzy uzyskali równ¹ najwiêksz¹ liczbê g³osów.
4. Przepisy §35 ust. 2 stosuje siê przy wyborach komisji,
o których mowa w niniejszym statucie.
5. Przejêcie obowi¹zków przez nowo wybranego so³tysa
nastêpuje w ci¹gu trzech dni od daty wyboru, a przekazanie
pieczêci protokolarnie w dniu wyboru.
ROZDZIA£ 5
Zasady i tryb odwo³ywania so³tysa i rady so³eckiej
§36. 1. Wyganiêcie mandatu so³tysa lub cz³onka rady
so³eckiej nastêpuje na skutek:
1) z³o¿enia na rêce wójta pisemnej rezygnacji z pe³nionej
funkcji;
2) pozbawienia praw publicznych i wyborczych oraz ubezw³asnowolnienia na podstawie prawomocnego wyroku
s¹du;
3) mierci;
4) odwo³ania przed up³ywem kadencji.
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2. W przypadkach okrelonych w ust. 1 pkt 1 i 2 wyganiêcie mandatu stwierdza niezw³ocznie zebranie wiejskie.
§37. 1. Odwo³anie So³tysa i rady so³eckiej lub jej poszczególnych cz³onków przed up³ywem kadencji, stanowi
wy³¹czn¹ kompetencjê zebrania wiejskiego i mo¿e nast¹piæ
w przypadkach okrelonych w niniejszym statucie, na podstawie uchwa³y zebrania wiejskiego, podjêtej zwyk³¹ wiêkszoci¹
g³osów, w g³osowaniu tajnym.
2. Dla dokonania odwo³ania organów so³ectwa, o których
mowa w §37 ust. 1, na zebraniu wiejskim wymagana jest
obecnoæ, co najmniej 1/5 uprawnionych do g³osowania,
mieszkañców So³ectwa.
3. O ile w wyznaczonym terminie nie bêdzie wymaganego, okrelonego w ust. 2 quorum, wybory w drugim terminie
mog¹ zostaæ przeprowadzone najwczeniej po up³ywie
1 miesi¹ca, od pierwszego wskazanego terminu, z zastrze¿eniem ust 2.
4. Uchwa³y zebrania wiejskiego w sprawach okrelonych
w ust. 1 podaje siê do wiadomoci mieszkañców so³ectwa.
§38. 1. So³tys i cz³onkowie rady so³eckiej s¹ bezporednio odpowiedzialni przed zebraniem wiejskim i mog¹ byæ
przez zebranie odwo³ani przed up³ywem kadencji.
2. Zebranie wiejskie mo¿e odwo³aæ so³tysa, radê so³ecka
lub poszczególnych jej cz³onków, je¿eli nie wykonuj¹ swoich
obowi¹zków, w tym naruszaj¹ postanowienia statutu.
3. Zebranie wiejskie odwo³uje so³tysa lub cz³onka rady
so³eckiej, je¿eli dopuci³ siê przestêpstwa, stwierdzonego
prawomocnym wyrokiem s¹du.
§39. 1. Zebrania wiejskie w celu ewentualnego odwo³ania so³tysa b¹d rady so³eckiej (ca³ego sk³adu) zwo³uje Wójt,
ustalaj¹c zarz¹dzeniem miejsce i termin (dzieñ, godzinê)
zebrania. W zarz¹dzeniu podaje siê sk³adaj¹cego wniosek
o odwo³anie.
2. Zebranie wiejskie w celu ewentualnego odwo³ania
poszczególnych cz³onków rady so³eckiej (z wyj¹tkiem so³tysa
 przewodnicz¹cego rady so³eckiej) zwo³uje so³tys, podaj¹c
w og³oszeniu o zwo³aniu zebrania sk³adaj¹cego wniosek
o odwo³anie cz³onka (cz³onków) rady so³eckiej.
3. Pisemne wnioski o odwo³anie so³tysa lub rady so³eckiej kierowane s¹ do Wójta, natomiast wnioski o odwo³anie
poszczególnych cz³onków rady so³eckiej kierowane s¹ do
so³tysa, z zastrze¿eniem ust. 4 pkt 4.
4. O odwo³anie so³tysa, rady so³eckiej oraz poszczególnych jej cz³onków mo¿e wyst¹piæ z zastrze¿eniem ust. 5 i 6:
1) Wójt;
2) grupa mieszkañców gminy uprawniona do g³osowania,
w liczbie odpowiadaj¹cej  1/5 uprawnionych do g³osowania mieszkañców so³ectwa, a w przypadku, gdy wniosek
o odwo³anie dotyczy rady so³eckiej lub poszczególnych jej
cz³onków  1/10 uprawnionych.
3) wniosek o odwo³anie So³tysa winien prócz podpisów byæ
opatrzony czytelnym imieniem i nazwiskiem, numerem
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PESEL i adresem zamieszkania z podaniem numeru nieruchomoci.
4) wniosek o odwo³anie, który nie zostanie przyjêty na zebraniu wiejskim, mo¿e byæ z³o¿ony powtórnie po up³ywie
6 miesiêcy od dnia z³o¿enia pierwszego wniosku.
5. Wniosek o odwo³anie powinien zawieraæ uzasadnienie, wnioskom bez uzasadnienia nie nadaje siê biegu.
6. Bieg nadaje siê wy³¹cznie wnioskom o odwo³anie
so³tysa, rady so³eckiej, komisji rewizyjnej lub jej cz³onków
zawieraj¹cym:
1) zarzuty nie wywi¹zywania siê przez so³tysa lub cz³onków
rady so³eckiej z obowi¹zków statutowych;
2) zarzuty nie respektowania (nie wykonywania) przez so³tysa lub cz³onków rady so³eckiej uchwa³ zebrania wiejskiego;
3) wskazuj¹cym na dopuszczenie siê czynów dyskwalifikuj¹cych w opinii spo³ecznej w tym utratê zaufania spo³ecznego.
7. Odwo³anie nie mo¿e nast¹piæ zaocznie, chyba, ¿e
osoba zainteresowana skutecznie zawiadomiona, nie wziê³a
udzia³u w zebraniu wiejskim bez usprawiedliwionych przyczyn lub wyrazi³a zgodê na pimie, na zaoczne g³osowanie
nad jej odwo³aniem.
8. Odwo³anie mo¿e nast¹piæ po wys³uchaniu przez zebranie wiejskie wszystkich wyjanieñ oraz racji zainteresowanego, chyba ze wystêpuj¹ okolicznoci okrelone w ust. 7.
§40. 1. So³tys lub cz³onek rady so³eckiej mo¿e z³o¿yæ
rezygnacjê w trakcie kadencji z pe³nionej funkcji, z zastrze¿eniem ust. 2.
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ROZDZIA£ 6
Zasady gospodarki mieniem
§42. 1. Rada Gminy przekazuje So³ectwu sk³adniki mienia komunalnego na mocy odrêbnych uchwa³ oraz protoko³u
przekazania, sporz¹dzonego przez Wójta i So³tysa.
2. So³ectwo zarz¹dza i korzysta z przekazanego mienia
komunalnego zgodnie z postanowieniami uchwa³y, o której
mowa w ust. 1, a w szczególnoci So³ectwo samodzielnie
wykonuje czynnoci zwyk³ego zarz¹du w stosunku do przekazanego mienia. Zwyk³y zarz¹d obejmuje czynnoci okrelone
przepisami prawa cywilnego.
3. Przekazanie obowi¹zków oraz mienia komunalnego
i so³eckiego, pomiêdzy ustêpuj¹cym So³tysem a nowo wybranym, nastêpuje w terminie 3 dni od daty wyborów, w formie
protokó³u zdawczo  odbiorczego, przedk³adanego w ci¹gu
7 dni Wójtowi Gminy.
ROZDZIA£ 7
Zasady gospodarki finansowej so³ectwa
§43. 1. Gospodarka finansowa so³ectwa prowadzona jest
w ramach bud¿etu gminy, zatwierdzonego przez Radê Gminy.
§44. 1. Dochodami so³ectwa mog¹ byæ:
1) wp³ywy z wynajmowania i wydzier¿awiania sk³adników
mienia komunalnego przekazanego So³ectwu,
2) darowizny i dobrowolne wp³aty osób fizycznych i prawnych na rzecz so³ectwa,
3) rodki uzyskiwane z organizowanych przez so³ectwo przedsiêwziêæ.

2. Z³o¿enie rezygnacji przez so³tysa, radê so³ecka lub
poszczególnych jej cz³onków a tak¿e odwo³anie so³tysa, rady
so³eckiej lub poszczególnych jej cz³onków, zobowi¹zuje odpowiednio Wójta i So³tysa do zarz¹dzenia wyborów uzupe³niaj¹cych.

2. rodki finansowe pochodz¹ce z bud¿etu gminy mog¹
byæ przeznaczone tylko na cele okrelone w uchwale bud¿etowej.

3. Je¿eli do up³ywu kadencji So³tysa pozosta³o nie wiêcej
jak 6 miesiêcy, przepisu ust. 2 nie stosuje siê, a obowi¹zki
so³tysa pe³ni cz³onek Rady So³eckiej przez ni¹ wskazany.

§45. rodki finansowe So³ectwa mog¹ byæ przeznaczone
wy³¹cznie na realizacjê zadañ w³asnych gminy, w tym miêdzy
innymi, na:

4. Kadencja So³tysa i cz³onków Rady so³eckiej wybranych
w wyborach uzupe³niaj¹cych trwa do koñca kadencji, w której
wybór nast¹pi³.

1) utrzymanie mienia komunalnego przekazanego w zarz¹d
So³ectwu,

§41. 1. Zebranie wiejskie zwo³ane w sprawie odwo³ania
so³tysa, rady so³eckiej lub poszczególnych jej cz³onków, powo³uje sporód uprawnionych do g³osowania uczestników
zebrania komisjê skrutacyjn¹, powierzaj¹c jej obowi¹zki przeprowadzenia g³osowania.
2. Do powo³ywania i zasad dzia³ania tej komisji maj¹
zastosowanie odpowiednie przepisy dotycz¹ce komisji skrutacyjnej okrelone w Rozdziale 4 niniejszego statutu.

2) remont i utrzymanie dróg gminnych w granicach So³ectwa.
3) utrzymanie lokali bêd¹cych w dyspozycji So³ectwa,
4) zaspakajanie miejscowych potrzeb kulturalno  owiatowych i sportowych,
5) dzia³alnoæ organów So³ectwa,
6) utrzymanie porz¹dku i estetyki na terenie So³ectwa.
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ROZDZIA£ 8
Zakres i formy kontroli oraz nadzoru organów
Gminy nad dzia³alnoci¹ organów So³ectwa
§46. 1. So³tys zobowi¹zany jest do przed³o¿enia Wójtowi
Gminy uchwa³ Zebrania Wiejskiego w ci¹gu 7 dni od daty ich
podjêcia.
2. Uchwa³a Zebrania Wiejskiego sprzeczna z prawem jest
niewa¿na.
3. O niewa¿noci uchwa³y w ca³oci lub w czêci orzeka
Wójt Gminy.
4. Uchwa³a Zebrania Wiejskiego nieodpowiadaj¹ca wymogom celowoci, gospodarnoci, rzetelnoci lub niezgodna
z prawem mo¿e byæ uchylona przez Wójta Gminy.
5. W przypadkach okrelonych w ust. 4, Wójt Gminy
mo¿e wstrzymaæ uchwa³y Zebrania Wiejskiego i za¿¹daæ
ponownego rozpatrzenia sprawy stanowi¹cej przedmiot
uchwa³y, wskazuj¹c zaistnia³e uchybienia oraz termin za³atwienia sprawy.
6. Je¿eli uchwa³a Zebrania Wiejskiego podjêta w wyniku
ponownego rozpatrzenia sprawy nie uwzglêdnia wskazówek
Wójta Gminy, Wójt Gminy mo¿e wydaæ uchwa³ê zastêpcz¹.
O podjêciu uchwa³y zastêpczej, Wójt Gminy powiadamia
Radê Gminy na jej najbli¿szej Sesji.
§47. Nadzór nad dzia³alnoci¹ so³ectwa sprawowany jest
na podstawie kryteriów zgodnoci z prawem, celowoci,
rzetelnoci i gospodarnoci.
§48. Organami nadzoru nad dzia³alnoci¹ so³ectwa s¹:
1) Rada,
2) Wójt.
§49. 1. Organy nadzoru maj¹ prawo ¿¹dania niezbêdnych informacji, danych i wyjanieñ oraz okazania dokumentów dotycz¹cych funkcjonowania so³ectwa a tak¿e uczestniczenia w posiedzeniach jego organów.
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2. Do wykonywania czynnoci, o których mowa w ust.
1 organy nadzoru mog¹ delegowaæ swych przedstawicieli.
§50. Organy nadzoru sygnalizuj¹ so³ectwu nieprawid³owoci stwierdzone w ramach wykonywania nadzoru oraz
podejmuj¹ dzia³ania przewidziane prawem, w celu wyeliminowania stwierdzonych nieprawid³owoci.
ROZDZIA£ 9
Postanowienia koñcowe
§51. 1. Zmiany niniejszego statutu dokonuje Rada:
1) z w³asnej inicjatywy;
2) na wniosek Wójta;
3) na wniosek zebrania wiejskiego.
2. Statut i jego zmiany w przypadkach okrelonych w ust.
1 pkt 1 i 2 uchwalane s¹ po przeprowadzeniu konsultacji
z mieszkañcami so³ectwa.
§52. O utworzeniu, po³¹czeniu, podziale i znoszeniu,
a tak¿e ustaleniu granic, nazwy i siedziby w³adz So³ectwa
decyduje Rada w drodze odrêbnej uchwa³y.
§53. Protesty w sprawie trybu i formy przeprowadzenia
wyborów So³tysa i Rady So³eckiej zainteresowani mog¹
sk³adaæ do Wójta w terminie siedmiu dni od og³oszenia ich
wyników. Wójt rozstrzyga o protecie stosuj¹c odpowiednio
przepisy niniejszego Statutu.
§54. Wykonanie uchwa³y powierza siê Wójtowi Gminy
W¹growiec.
§55. Traci moc Uchwa³a Rady Gminy W¹growiec
Nr XXIV/163/96 z 28 padziernika 1996 w sprawie statutu
so³ectwa.
§56. Uchwa³a wchodzi w ¿ycie po up³ywie 14 dni od dnia
og³oszenia w Dzienniku Urzêdowym Województwa Wielkopolskiego.
Przewodnicz¹cy
Rady Gminy
() Micha³ Nogalski
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3387
UCHWA£A Nr XXXIV/279/06 RADY GMINY W¥GROWIEC
z dnia 30 czerwca 2006 r.
w sprawie uchwalenia statutu So³ectwa Ludwikowo
Na podstawie art. 35 ust. 1 i 3, art. 48 ust. 1 ustawy z dnia
8 marca 1990 r. o samorz¹dzie gminnym (Dz.U. z 2001 r., Nr
142 poz. 1591 z 2002 r., Nr 23 poz. 220, Nr 62 poz. 558, Nr 113
poz. 984, Nr 153 poz. 1271 i Nr 214 poz. 1806, z 2003 r., Nr 80
poz. 717 i Nr 162 poz. 1568, z 2004 r. Nr 102 poz. 1055
i Nr 116 poz. 1203, z 2005 r., Nr 172 poz. 1441, Nr 175 poz. 1457,
z 2006 r., Nr 17 poz. 128), po przeprowadzeniu konsultacji
z mieszkañcami so³ectwa, Rada Gminy W¹growiec uchwala:

§4. So³ectwo dzia³a zgodnie z postanowieniami obowi¹zuj¹cych przepisów, a w szczególnoci:
1) ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorz¹dzie gminnym
(Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z póniejszymi zmianami),
2) Statutu Gminy W¹growiec,
3) oraz niniejszego statutu So³ectwa.

STATUT SO£ECTWA LUDWIKOWO
ROZDZIA£ 2
ROZDZIA£ 1
Postanowienia ogólne

Zakres zadañ przekazanych so³ectwu
przez gminê oraz sposób ich realizacji

§1. So³ectwo Ludwikowo jest jednostk¹ pomocnicz¹
Gminy W¹growiec.

§5. 1. Podstawowym celem istnienia i dzia³ania so³ectwa
jest:

§2. Ilekroæ w niniejszym Statucie jest mowa o:
1) Gminie  nale¿y przez to rozumieæ Gminê W¹growiec;
2) So³ectwie  nale¿y przez to rozumieæ jednostkê pomocnicz¹ okrelon¹ w §1 niniejszego Statutu;
3) Statucie  nale¿y przez to rozumieæ statut so³ectwa Ludwikowo;
4) Radzie  nale¿y przez to rozumieæ Radê Gminy W¹growiec;

1) dba³oæ o zaspokajanie potrzeb mieszkañców so³ectwa
i reprezentowanie ich interesów na zewn¹trz;
2) wspó³praca z organami gminy oraz pomoc w wykonywaniu przez te organy zadañ publicznych na rzecz spo³ecznoci lokalnej;
3) zapewnienie mieszkañcom so³ectwa udzia³u w realizacji
zadañ gminy;
2. Do zadañ so³ectwa nale¿y uczestniczenie w realizacji
zadañ gminy poprzez:

5) Wójcie  nale¿y przez to rozumieæ Wójta Gminy W¹growiec;

1) inicjowanie dzia³añ organów gminy;

6) Zebraniu Wiejskim  nale¿y przez to rozumieæ organ
uchwa³odawczy so³ectwa;

2) reprezentowanie interesów spo³ecznoci so³eckiej i jej
cz³onków wobec organów gminy, organów administracji
pañstwowej i innych podmiotów ¿ycia publicznego;

7) So³tysie  nale¿y przez to rozumieæ organ wykonawczy
so³ectwa;
8) Radzie So³eckiej  nale¿y przez to rozumieæ organ wspieraj¹cy So³tysa;
9) Przewodnicz¹cym Rady So³eckiej  nale¿y przez to rozumieæ So³tysa;
10) Komisje  nale¿y rozumieæ organy kontrolne i opiniodawcze powo³ywane w so³ectwie.
§3. 1. So³ectwo obejmuje obszar o powierzchni 3,81 km2,
którego granice zaznaczone s¹ na mapie stanowi¹cej za³¹cznik do Statutu.
2. So³ectwo obejmuje miejscowoæ: Ludwikowo.
3. Siedzib¹ w³adz So³ectwa jest miejscowoæ: Ludwikowo.

3) tworzenie warunków do pe³nego udzia³u w ¿yciu publicznym so³ectwa wszystkich mieszkañców so³ectwa;
4) dzia³anie na rzecz rozwoju so³ectwa;
5) konsultowanie spraw przedstawionych przez Radê lub
Wójta, w tym spraw dotycz¹cych:
a) planów zagospodarowania przestrzennego w zakresie
dotycz¹cym so³ectwa,
b) sieci szkó³ i przedszkoli,
c) zasad gospodarowania mieniem komunalnym po³o¿onym na terenie so³ectwa,
d) zmiany nazewnictwa ulic, placów oraz nadawanie nazw
miejscowoci, podzia³u, po³¹czenia wsi, utworzenia
nowej,
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e) innych spraw, których potrzebê konsultacji Rada lub
Wójt uzna za celowe.
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porozumienia okrelaj¹ce zakres i sposób wykonywania wspólnych zadañ.

6) wspó³dzia³anie z policj¹ i s³u¿bami porz¹dkowymi w zakresie bezpieczeñstwa i porz¹dku na terenie so³ectwa;
7) wspó³praca z organizacjami i instytucjami dzia³aj¹cymi na
terenie so³ectwa, zw³aszcza kulturalnymi, sportowymi,
zak³adami opieki zdrowotnej;
8) podejmowanie dzia³añ na rzecz ochrony rodowiska naturalnego: w szczególnoci w zakresie budowy sieci wodno
 kanalizacyjnych, utrzymania porz¹dku i czystoci na
terenie so³ectwa oraz ochrony zieleni;
9) wspieranie inicjatyw spo³ecznych podejmowanych na rzecz
so³ectwa;

ROZDZIA£ 3
Organizacja i zadania organów so³ectwa
§7. 1. Organami so³ectwa s¹:
1) Zebranie Wiejskie jako organ uchwa³odawczy;
2) So³tys jako organ wykonawczy.
2. Dzia³alnoæ so³tysa wspomaga rada so³ecka.
1) Rada so³ecka sk³ada siê z 4 do 6 osób w tym So³tysa.

10) wspó³praca z radnymi z danego okrêgu wyborczego;

2) Liczbê cz³onków rady so³eckiej ustala zebranie wiejskie
odrêbn¹ uchwa³¹.

11) pomoc organom gminy przy organizowaniu konsultacji
spo³ecznych;

3) Przewodnicz¹cym rady so³eckiej jest So³tys.

12) realizacja zadañ przejêtych od gminy i gospodarowanie
przekazanym mieniem w granicach zgodnych z celem
i zakresem przekazania;
13) wspieranie dzia³añ gminy w zakresie pomocy spo³ecznej,
w szczególnoci sygnalizowanie potrzeb spo³ecznych
w zakresie organizowania okrelonych form pomocy spo³ecznej;
14) inicjowanie samopomocy wspólnoty so³eckiej;
15) wyra¿anie opinii w celu uwzglêdnienia istotnych interesów mieszkañców so³ectwa w nastêpuj¹cych sprawach:
a) dostosowania organizacji i godzin pracy placówek
u¿ytecznoci publicznej, placówek wiadcz¹cych us³ugi komunalne, komunikacji, placówek opieki zdrowotnej i opiekuñczo - wychowawczych dla potrzeb mieszkañców so³ectwa,

§8. Kadencja So³tysa i rady so³eckiej trwa 4 lata, tak jak
kadencja Rady i koñczy siê z momentem wyboru nowych
organów so³ectwa.
§9. 1. Organy so³ectwa zobowi¹zane s¹ dbaæ o przestrzeganie zasad jawnoci i dostêpu do informacji publicznej.
2. So³tys, co najmniej raz w roku, obowi¹zany jest sk³adaæ na zebraniu wiejskim sprawozdanie ze swojej dzia³alnoci
oraz z dzia³alnoci rady so³eckiej.
§10. 1. Do zakresu dzia³ania zebrania wiejskiego nale¿y
podejmowanie uchwa³ we wszystkich sprawach zastrze¿onych do wy³¹cznej kompetencji zebrania wiejskiego oraz
innych istotnych dla so³ectwa sprawach, obejmuj¹cych zadania so³ectwa okrelone w statucie.
2. Do wy³¹cznej kompetencji zebrania wiejskiego nale¿y:
1) wybór i odwo³ywanie so³tysa i rady so³eckiej;

b) zapobiegania oraz usuwania skutków powodzi, huraganów i innych klêsk ¿ywio³owych na terenie so³ectwa;

2) dokonywanie okresowych ocen dzia³alnoci so³tysa i rady
so³eckiej;

16) wykonywanie uchwa³ Rady w zakresie odnosz¹cym siê do
so³ectwa.

3) wyra¿enie stanowiska so³ectwa w przypadku wyst¹pienia
organu gminy o wyra¿enie takiego stanowiska lub konsultacjê;

§6. 1. Zadania okrelone w statucie so³ectwo realizuje
w szczególnoci poprzez:
1) podejmowanie uchwa³ w sprawach so³ectwa w ramach
posiadanych kompetencji,
2) zbieranie opinii spo³ecznej w sprawach dotycz¹cych problematyki wsi oraz przekazywanie jej Radzie,

4) przyjmowanie, rozpatrywanie lub odrzucanie sprawozdañ
komisji powo³ywanych na zebraniu wiejskim.
§11. W przypadku przedstawienia przez Wójta, zebranie
wiejskie konsultuje w zakresie dotycz¹cym so³ectwa, projekty
uchwa³ Rady w sprawach:

3) wspó³uczestnictwo w organizowaniu i przeprowadzaniu
przez Radê konsultacji spo³ecznej w sprawach dotycz¹cych gminy i so³ectwa,

1) utrzymania, konserwacji, remontu wiejskich obiektów
mieszkalnych, urz¹dzeñ komunalnych, socjalnych, kulturalnych i sportowych w ramach ustaleñ planu wydatków
z bud¿etu gminy;

4) wystêpowanie z wnioskami do Wójta o rozpatrzenie spraw,
których za³atwienie wykracza poza mo¿liwoci so³ectwa,

2) plany rozwoju gminy w czêci dotycz¹cej so³ectwa;

5) wspó³pracê z radnymi z terenu so³ectwa i z komisjami
Rady.
2. Dla realizacji wspólnych przedsiêwziêæ so³ectwo nawi¹zuje wspó³pracê z innymi so³ectwami gminy, zawiera

3) utrzymania porz¹dku na terenie wsi;
4) gospodarki wodno  ciekowej oraz gospodarki odpadami;
5) dróg gminnych;
6) owietlenia.
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§12. 1. Do zakresu dzia³ania zebrania wiejskiego nale¿y
sprawowanie kontroli nad dzia³alnoci¹ so³tysa i rady so³eckiej. W celu sprawowania kontroli zebranie wiejskie mo¿e
powo³aæ komisjê rewizyjn¹.
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o których mowa w ust. 3 pkt 2  4, chyba, ¿e w ¿¹daniu lub
wniosku zaproponowano termin póniejszy. Termin 14 dni,
o którym mowa wy¿ej dotyczy terminu odbycia zebrania.

2. Zebranie wiejskie podejmuj¹c uchwa³ê o powo³aniu
Komisji Rewizyjnej, okrela sk³ad osobowy komisji oraz zakres jej dzia³ania.

6. Zebranie wiejskie w sprawie wyborów so³tysa i rady
so³eckiej oraz zebranie wiejskie, którego nie zwo³a so³tys na
wniosek organu gminy w terminie okrelonym w ust. 5
zwo³uje Wójt.

3. Komisja Rewizyjna uprawniona jest do ¿¹dania wyjanieñ od so³tysa i cz³onków rady so³eckiej oraz przegl¹dania
dokumentów w sprawach objêtych przeprowadzan¹ kontrol¹.

7. W przypadku d³u¿szej nieobecnoci so³tysa zebranie
wiejskie zwo³uje upowa¿niony przez radê so³eck¹ cz³onek tej
rady.

§13. 1. Zebranie wiejskie dla zapewnienia w³aciwej realizacji zadañ so³ectwa mo¿e powo³ywaæ tak¿e inne sta³e lub
dorane komisje o uprawnieniach opiniodawczo - doradczych.

§17. 1. Termin i miejsce zebrania wiejskiego podaje siê
do wiadomoci publicznej poprzez rozplakatowanie na tablicy
og³oszeñ so³ectwa, kurend¹, lub w sposób zwyczajowo przyjêty, co najmniej na 7 dni przed terminem zwo³ania zebrania.

2. Zebranie wiejskie podejmuj¹c uchwa³ê o powo³aniu
komisji, o których mowa w ust. 1, okrela sk³ad osobowy
komisji oraz zakres ich dzia³ania.

2. O terminie i miejscu zebrania powiadamia siê odrêbnie organy gminy oraz osobê reprezentuj¹c¹ mieszkañców,
którzy z³o¿yli wniosek o jego zwo³anie.

§14. 1. Do udzia³u w zebraniu wiejskim uprawnieni s¹
wszyscy, którzy w dniu jego zwo³ania zamieszkuj¹ na terenie
so³ectwa.

§18. 1. Obradom Zebrania Wiejskiego przewodniczy
So³tys.

2. Zebranie jest wa¿ne, gdy mieszkañcy so³ectwa zostali
o nim prawid³owo powiadomieni.
§15. Uprawnienie do udzia³u w zebraniu wiejskim obejmuje prawa:
1) inicjatywy uchwa³odawczej;
2) udzia³u w dyskusji nad porz¹dkiem obrad;
3) zadawania pytañ i uzyskiwania odpowiedzi;
4) ¿¹dania utrwalenia w protokole w³asnych czynnoci
i zg³oszonych wniosków oraz wypowiedzi;
5) zg³aszania kandydatur i kandydowania w wybieralnych
organach so³ectwa;
6) udzia³u w g³osowaniu.
§16. 1. Zebranie wiejskie zwo³ywane jest przez so³tysa,
z zastrze¿eniem ust. 6 i 7.
2. Zebrania wiejskie odbywaj¹ siê w miarê potrzeb nie
rzadziej jednak ni¿ raz w roku.
3. So³tys zwo³uje zebranie wiejskie:
1) z w³asnej inicjatywy;
2) na ¿¹danie organów gminy (Rady i Wójta), wskazuj¹ce cel
zwo³ania zebrania wiejskiego;
3) na pisemny wniosek co najmniej 1/10 uprawnionych do
udzia³u w zebraniu wiejskim mieszkañców so³ectwa, wskazuj¹cy cel zwo³ania zebrania oraz osobê, któr¹ nale¿y
powiadomiæ o terminie i miejscu zwo³ania zebrania;
4) na wniosek Komisji Rewizyjnej So³ectwa (w przypadku jej
powo³ania przez zebranie wiejskie).
4. W przypadkach, o których mowa w ust. 3 pkt 2 4 so³tys jest zobowi¹zany do zwo³ania zebrania wiejskiego.
5. Zebranie wiejskie powinno zostaæ zwo³ane najpóniej
w terminie 14 dni od daty zg³oszenia ¿¹dania lub wniosku,

2. Pod nieobecnoæ So³tysa obradom Zebrania Wiejskiego przewodniczy cz³onek Rady So³eckiej upowa¿niony przez
So³tysa.
3. W przypadku, gdy So³tys nie mo¿e prowadziæ zwo³anego Zebrania Wiejskiego i nie udzieli³ upowa¿nienia ¿adnemu z cz³onków Rady So³eckiej, obradom Zebrania Wiejskiego
przewodniczy cz³onek Rady So³eckiej przez ni¹ wybrany.
4. Zebranie otwiera So³tys, przedstawia porz¹dek obrad
oraz prowadzi zebranie zgodnie z porz¹dkiem przyjêtym przez
zebranie.
5. Porz¹dek obrad ustala zebranie wiejskie na podstawie
projektu przed³o¿onego przez so³tysa. Projekt porz¹dku obrad
podlega konsultacji z rad¹ so³eck¹.
6. Obrady zebrania s¹ protoko³owane. Protoko³y i uchwa³y podpisuje przewodnicz¹cy zebrania i protokolant.
7. Osoby uprawnione do udzia³u w zebraniu wiejskim
odnotowuj¹ swoja obecnoæ w licie obecnoci wy³o¿onej do
podpisu w miejscu, w którym odbywa siê zebranie. Lista
obecnoci jest za³¹cznikiem do protokó³u zebrania i s³u¿y do
stwierdzania prawomocnoci obrad.
§19. 1. Przewodniczenie obradom Zebrania Wiejskiego
uprawnia do decydowania o:
1) kolejnoci zabierania g³osu przez poszczególnych mówców,
2) udzieleniu g³osu poza kolejnoci¹,
3) okrelania iloci czasu przeznaczonego dla ka¿dego
z mówców,
4) odebraniu g³osu,
5) zamkniêciu dyskusji nad poszczególnymi punktami porz¹dku obrad,
6) ¿¹daniu okrelonego zachowania od uczestników Zebrania Wiejskiego.
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2. Przewodnicz¹cy Zebraniu Wiejskiemu nie mo¿e odmówiæ poddania pod g³osowanie wniosku, jeli jego przedmiot
odpowiada przyjêtemu porz¹dkowi obrad
§20. 1. So³tys przekazuje uchwa³y podjête na zebraniu
wraz z protokó³em zebrania Wójtowi w terminie 7 dni od dnia
odbycia zebrania.
2. Wójt, w zale¿noci od treci uchwa³y, za³atwia uchwa³ê
we w³asnym zakresie lub przekazuje uchwa³ê do rozpatrzenia
Radzie.
3. W zale¿noci od treci uchwa³y o sposobie za³atwienia
uchwa³y Wójt informuje zebranie wiejskie bezporednio lub
za porednictwem so³tysa.
§21. 1. Zebranie wiejskie jest uprawnione do podejmowania uchwa³ przy obecnoci, co najmniej 1/5 uprawnionych
do g³osowania mieszkañców so³ectwa oraz gdy mieszkañcy
so³ectwa zostali poinformowani o zwo³aniu i terminie zebrania w sposób zgodny z postanowieniami niniejszego statutu.
2. W przypadku, gdy w ustalonym terminie nie zbierze siê
wymagana liczba uprawnionych do g³osowania mieszkañców
so³ectwa, zebranie obejmuj¹ce ten sam porz¹dek zwo³uje siê
w drugim terminie. Drugi termin wyznacza siê w tym samym
dniu, pó³ godziny póniej; w tym przypadku do wa¿noci
zebrania wymagana jest obecnoæ uprawnionych do g³osowania mieszkañców so³ectwa w liczbie, co najmniej po³owy
liczby okrelonej w ust. 1.
§22. 1. Uchwa³y zebrania wiejskiego zapadaj¹ w g³osowaniu jawnym, zwyk³¹ wiêkszoci¹ g³osów, osób uprawnionych uczestnicz¹cych w nim, co oznacza, ¿e przechodzi uchwa³a
lub wniosek, które uzyska³y wiêksz¹ liczbê g³osów  za ni¿
g³osów przeciw.
2. Zebranie wiejskie mo¿e postanowiæ o przeprowadzeniu tajnego g³osowania w konkretnej sprawie, na wniosek, co
najmniej 1/4 uprawnionych do g³osowania, obecnych na
zebraniu.
§23. 1. Do zadañ so³tysa nale¿y zarz¹dzanie bie¿¹cymi
sprawami so³ectwa, realizacja uchwa³ zebrania wiejskiego
oraz wykonywanie czynnoci okrelonych niniejszym statutem.
2. Do zadañ so³tysa nale¿y w szczególnoci:
1) reprezentowanie so³ectwa na zewn¹trz;
2) zwo³ywanie zebrañ wiejskich i przewodniczenie ich obradom;
3) zwo³ywanie posiedzeñ rady so³eckiej i przewodniczenie jej
obradom;
4) wykonywanie uchwa³ organów gminy w zakresie dotycz¹cym so³ectwa;
5) kierowanie wykonywaniem uchwa³ rady so³eckiej;
6) utrzymywanie sta³ego kontaktu z organami gminy;
7) kierowanie akcj¹ pomocy w so³ectwie w razie wypadków
losowych i klêsk ¿ywio³owych,
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8) w tym realizacja zarz¹dzeñ Wójta wydanych w powy¿szym
zakresie;
9) uczestniczenie w naradach so³tysów organizowanych przez
Wójta;
10) uczestniczenie w spotkaniach z radnymi gminy powiêconych realizacji spraw ogólnogminnych, w przypadku wyst¹pienia przez radnych o udzia³ w takim spotkaniu;
11) informowanie ogó³u mieszkañców o wszystkich wa¿nych
dla so³ectwa sprawach;
12) udzia³ w sesjach Rady i posiedzeniach komisji Rady, na
zasadach okrelonych w Statucie Gminy;
13) organizowanie i koordynowanie przedsiêwziêæ maj¹cych
na celu poprawê warunków ¿ycia mieszkañców so³ectwa;
14) administrowanie tymi sk³adnikami mienia, które Rada
przekaza³a do dyspozycji so³ectwa;
15) opiniowanie w zakresie wskazanym przez Wójta wniosków o udzielanie ulg i zwolnieñ z podatków i op³at
stanowi¹cych dochody gminy;
16) wystêpowanie z wnioskami dotycz¹cymi potrzeb so³ectwa
i jego mieszkañców;
17) sporz¹dzanie rozliczeñ m.in. z dzia³alnoci finansowej i
gospodarczej so³ectwa;
18) stosowanie w ramach so³ectwa postanowieñ instrukcji
kancelaryjnej oraz zasad obiegu dokumentów ksiêgowych
i finansowych w zakresie wskazanym przez Wójta;
19) wspó³praca z gminnymi jednostkami organizacyjnymi
w zakresie zaspakajania okrelonych potrzeb mieszkañców;
20) natychmiastowe informowanie wójta o wyst¹pieniu po¿aru, klêski padniêcia stada, katastrofy budowlanej oraz
innych zdarzeñ losowych, celem skoordynowania dzia³añ
czy udzielenia pomocy.
21) wykonywanie innych zadañ wynikaj¹cych z obowi¹zuj¹cych przepisów.
3. Przy wykonywaniu zadañ okrelonych w ust. 2 pkt 1417 so³tys zasiêga opinii rady so³eckiej.
4. Na zebraniach wiejskich so³tys przedk³ada informacje
ze swojej dzia³alnoci.
5. Pe³nienie funkcji so³tysa ma charakter spo³eczny.
6. So³tys korzysta z ochrony prawnej przys³uguj¹cej funkcjonariuszom publicznym.
§24. So³tys  jako przewodnicz¹cy rady so³eckiej:
1) kieruje prac¹ rady so³eckiej;
2) zapewnia sporz¹dzenie protokó³ów z posiedzeñ rady so³eckiej;
3) sk³ada informacje o dzia³alnoci rady so³eckiej na zebraniach wiejskich.
§25. Do zadañ rady so³eckiej nale¿y pe³nienie funkcji
pomocniczo-doradczej so³tysa oraz wspomaganie jego dzia³añ, w tym:
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1) przygotowanie zebrañ wiejskich oraz opracowywanie
i przedk³adanie zebraniu wiejskiemu projektów uchwa³,
w sprawach bêd¹cych przedmiotem zebrania;
2) zbieranie wniosków i innych wyst¹pieñ mieszkañców
w sprawach so³ectwa;
3) sporz¹dzanie projektów wyst¹pieñ w sprawach wykraczaj¹cych poza mo¿liwoci ich realizacji w ramach so³ectwa;
4) inicjowanie dzia³añ na rzecz rozwoju so³ectwa;
5) opiniowanie zakupu sprzêtu i wyposa¿enia mienia gminnego;
6) inicjowanie i pomoc w organizacji imprez wiejskich
w dziedzinie kultury, sportu, rekreacji i wypoczynku;
7) konsultacja spraw przedstawionych przez so³tysa zgodnie
z postanowieniami niniejszego statutu.
§26. 1. Posiedzenia rady so³eckiej odbywaj¹ siê w miarê
potrzeb, nie rzadziej ni¿ dwa razy w roku.
2. Posiedzenia rady so³eckiej zwo³uje so³tys, który przewodniczy tym posiedzeniom.
§27. 1. Urz¹d Gminy zapewnia pomoc w obs³udze techniczno biurowej organów so³ectwa.
2. W celu udzielenia so³tysowi sta³ej pomocy w przygotowywaniu materia³ów w organizowaniu zebrañ, Wójt mo¿e
wyznaczyæ pracownika Urzêdu do kontaktów z so³ectwem.
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3. W przypadku, gdy w ustalonym terminie nie zbierze siê
wymagana liczba uprawnionych do g³osowania mieszkañców
so³ectwa, zebranie obejmuj¹ce ten sam porz¹dek zwo³uje siê
w drugim terminie. Drugi termin wyznacza siê w tym samym
dniu pó³ godziny póniej; w tym przypadku do wa¿noci
zebrania wymagana jest obecnoæ uprawnionych do g³osowania mieszkañców so³ectwa w liczbie, co najmniej po³owy
liczby okrelonej w ust. 1.
4. O ile w wyznaczonym w ust. 2 terminie nie bêdzie
wymaganego okrelonego quorum, wybory w nastêpnym
terminie mog¹ zostaæ przeprowadzone najwczeniej po up³ywie 7 dni od pierwszego, wy¿ej wskazanego terminu, a do ich
wa¿noci wymagana jest obecnoæ uprawnionych do g³osowania mieszkañców so³ectwa, w liczbie, co najmniej po³owy
liczby okrelonej w ust. 1.
5. W przypadku braku quorum, w terminie, okrelonym
w ust. 3 wybory przeprowadza siê w nowym terminie, niezale¿nie od iloci uprawnionych do g³osowania obecnych na
zebraniu wiejskim. Nowy termin ustala siê w tym samym
dniu, co termin ustalony w ust. 3, pó³ godziny póniej.
§31. 1. W celu przeprowadzania wyboru so³tysa i cz³onków rady so³eckiej, zebranie wiejskie powo³uje sporód uprawnionych uczestników zebrania minimum 3 - osobow¹ komisjê
skrutacyjn¹.
2. Komisja skrutacyjna wybiera ze swojego grona przewodnicz¹cego, który kieruje pracami komisji.
3. Do zadañ komisji skrutacyjnej nale¿y:

ROZDZIA£ 4
Zasady i tryb wyboru organów so³ectwa
§28. 1. Zebranie wiejskie wybiera so³tysa i radê so³eck¹
na okres kadencji odpowiadaj¹cy kadencji Rady.
2. Zebranie wiejskie w sprawie wyboru so³tysa i rady
so³eckiej winno odbyæ siê w terminie 6  ciu miesiêcy od
up³ywu kadencji rady gminy.
§29. 1. Wybory so³tysa, rady so³eckiej przeprowadzane
s¹ w terminie i miejscu okrelonym zarz¹dzeniem Wójta,
które podlega podaniu do wiadomoci mieszkañców so³ectwa, co najmniej na 7 dni przed terminem zebrania, w sposób
okrelony w niniejszym statucie.

1) rejestrowanie kandydatów na so³tysa i cz³onków rady
so³eckiej;
2) obliczanie g³osów oddawanych na poszczególne kandydatury;
3) sporz¹dzenie protoko³u, ustalenie i podanie do wiadomoci zebrania wiejskiego wyniku g³osowania i wyborów.
4. Protokó³ g³osowania podpisuj¹ wszyscy cz³onkowie
komisji oraz przewodnicz¹cy zebrania.
5. Cz³onkowie komisji nie mog¹ kandydowaæ na stanowisko so³tysa ani do rady so³eckiej.
§32. 1. W pierwszej kolejnoci przeprowadza siê zg³aszanie kandydatów oraz g³osowanie w celu wyboru so³tysa.

2. Zarz¹dzenie, o którym mowa w ust. 1 okrela ponadto
porz¹dek obrad zebrania wiejskiego, obejmuj¹cy w szczególnoci wybór so³tysa i rady so³eckiej.

2. W drugiej kolejnoci przeprowadza siê zg³aszanie kandydatów oraz g³osowanie w celu wyboru cz³onków rady
so³eckiej.

3. Obradom zebrania wyborczego przewodniczy osoba
wskazana przez Wójta.

§33. 1. Kandydatury na stanowisko so³tysa oraz do rady
so³eckiej mog¹ zg³aszaæ osobicie uprawnieni mieszkañcy,
uczestnicz¹cy w zebraniu wiejskim. Zg³oszenie kandydata
odbywa siê ustnie w trakcie zebrania wiejskiego.

4. Obs³ugê kancelaryjn¹ zebrania zapewnia Wójt za porednictwem Urzêdu Gminy.
§30. 1. Dla dokonania wa¿nego wyboru so³tysa i rady
so³eckiej wymagana jest osobista obecnoæ, co najmniej 1/5
mieszkañców so³ectwa uprawnionych do g³osowania.
2. Kr¹g osób uprawnionych do g³osowania ustala siê na
podstawie sta³ego rejestru wyborców Gminy W¹growiec.

2. Uprawnieni do kandydowania s¹ wy³¹cznie stali mieszkañcy, uczestnicz¹cy w zebraniu wiejskim.
3. Wybory odbywaj¹ siê przy nieograniczonej liczbie zg³oszonych kandydatów, z zachowaniem zasad okrelonych
w ust. 1 i ust. 2.
4. Warunkiem przyjêcia ka¿dej kandydatury jest ustna
zgoda kandydata wyra¿ona w trakcie obrad.
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5. So³tys i rada so³ecka wybierani s¹ w g³osowaniu
tajnym, bezporednim, sporód nieograniczonej liczby kandydatów, przez uprawnionych mieszkañców zebrania.
§34. 1. Po zarejestrowaniu przez komisjê skrutacyjn¹
wszystkich nazwisk kandydatów zg³oszonych przez uprawnionych uczestników zebrania wiejskiego, komisja zamyka listê
kandydatur na stanowisko so³tysa oraz do rady so³eckiej.
Wniosek o zamkniêcie listy kandydatów przewodnicz¹cy zebrania poddaje pod g³osowanie zebrania wiejskiego.
2. Po zamkniêciu listy kandydatów przewodnicz¹cy zebrania podaje pod g³osowanie wszystkie zarejestrowane kandydatury umieszczone na licie w kolejnoci alfabetycznej.
3. Wybór so³tysa odbywa siê zwyk³¹ wiêkszoci¹ g³osów,
co oznacza, ¿e przechodzi ta kandydatura, która uzyska³a, co
najmniej jeden g³os wiêcej od sumy pozosta³ych wa¿nie
oddanych g³osów.
4. Uprawnieni uczestnicy Zebrania g³osuj¹ kartami do
g³osowania, opatrzonymi pieczêci¹ Urzêdu Gminy.
5. Na karcie do g³osowania uprawnieni mieszkañcy pozostawiaj¹ nieskrelone nazwisko wybranego przez siebie
kandydata.
6. Niewa¿ne s¹ g³osy na kartach: bez pieczêci Urzêdu
Gminy, ca³kowicie przedartych i kartach, na których pozostawiono wiêcej kandydatów ni¿ miejsc mandatowych.
§35. 1. Na stanowisko so³tysa zostaje wybrany kandydat, który uzyska³ najwiêksz¹ zwyk³¹ wiêkszoæ g³osów uprawnionych do g³osowania uczestników zebrania.
2. Na cz³onków rady so³eckiej zostaj¹ wybrani kandydaci,
którzy uzyskali najwiêksz¹ iloæ g³osów.
3. W przypadku równej liczby g³osów, g³osowanie zostaje powtórzone, z tym, ¿e w wyborach bior¹ udzia³ kandydaci,
którzy uzyskali równ¹ najwiêksz¹ liczbê g³osów.
4. Przepisy §35 ust. 2 stosuje siê przy wyborach komisji,
o których mowa w niniejszym statucie.
5. Przejêcie obowi¹zków przez nowo wybranego so³tysa
nastêpuje w ci¹gu trzech dni od daty wyboru, a przekazanie
pieczêci protokolarnie w dniu wyboru.
ROZDZIA£ 5
Zasady i tryb odwo³ywania so³tysa i rady so³eckiej
§36. 1. Wyganiêcie mandatu so³tysa lub cz³onka rady
so³eckiej nastêpuje na skutek:
1) z³o¿enia na rêce wójta pisemnej rezygnacji z pe³nionej
funkcji;
2) pozbawienia praw publicznych i wyborczych oraz ubezw³asnowolnienia na podstawie prawomocnego wyroku
s¹du;
3) mierci;
4) odwo³ania przed up³ywem kadencji.
2. W przypadkach okrelonych w ust. 1 pkt 1 i 2 wyganiêcie mandatu stwierdza niezw³ocznie zebranie wiejskie.
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§37. 1. Odwo³anie So³tysa i rady so³eckiej lub jej poszczególnych cz³onków przed up³ywem kadencji, stanowi
wy³¹czn¹ kompetencjê zebrania wiejskiego i mo¿e nast¹piæ
w przypadkach okrelonych w niniejszym statucie, na podstawie uchwa³y zebrania wiejskiego, podjêtej zwyk³¹ wiêkszoci¹
g³osów, w g³osowaniu tajnym.
2. Dla dokonania odwo³ania organów so³ectwa, o których
mowa w §37 ust. 1, na zebraniu wiejskim wymagana jest
obecnoæ, co najmniej 1/5 uprawnionych do g³osowania,
mieszkañców So³ectwa.
3. O ile w wyznaczonym terminie nie bêdzie wymaganego, okrelonego w ust. 2 quorum, wybory w drugim terminie
mog¹ zostaæ przeprowadzone najwczeniej po up³ywie 1
miesi¹ca, od pierwszego wskazanego terminu, z zastrze¿eniem ust 2.
4. Uchwa³y zebrania wiejskiego w sprawach okrelonych
w ust. 1 podaje siê do wiadomoci mieszkañców so³ectwa.
§38. 1. So³tys i cz³onkowie rady so³eckiej s¹ bezporednio odpowiedzialni przed zebraniem wiejskim i mog¹ byæ
przez zebranie odwo³ani przed up³ywem kadencji.
2. Zebranie wiejskie mo¿e odwo³aæ so³tysa, radê so³ecka
lub poszczególnych jej cz³onków, je¿eli nie wykonuj¹ swoich
obowi¹zków, w tym naruszaj¹ postanowienia statutu.
3. Zebranie wiejskie odwo³uje so³tysa lub cz³onka rady
so³eckiej, je¿eli dopuci³ siê przestêpstwa, stwierdzonego
prawomocnym wyrokiem s¹du.
§39. 1. Zebrania wiejskie w celu ewentualnego odwo³ania so³tysa b¹d rady so³eckiej (ca³ego sk³adu) zwo³uje Wójt,
ustalaj¹c zarz¹dzeniem miejsce i termin (dzieñ, godzinê)
zebrania. W zarz¹dzeniu podaje siê sk³adaj¹cego wniosek
o odwo³anie.
2. Zebranie wiejskie w celu ewentualnego odwo³ania
poszczególnych cz³onków rady so³eckiej (z wyj¹tkiem so³tysa
 przewodnicz¹cego rady so³eckiej) zwo³uje so³tys, podaj¹c
w og³oszeniu o zwo³aniu zebrania sk³adaj¹cego wniosek
o odwo³anie cz³onka (cz³onków) rady so³eckiej.
3. Pisemne wnioski o odwo³anie so³tysa lub rady so³eckiej kierowane s¹ do Wójta, natomiast wnioski o odwo³anie
poszczególnych cz³onków rady so³eckiej kierowane s¹ do
so³tysa, z zastrze¿eniem ust. 4 pkt 4.
4. O odwo³anie so³tysa, rady so³eckiej oraz poszczególnych jej cz³onków mo¿e wyst¹piæ z zastrze¿eniem ust. 5 i 6:
1) Wójt;
2) grupa mieszkañców gminy uprawniona do g³osowania,
w liczbie odpowiadaj¹cej  1/5 uprawnionych do g³osowania mieszkañców so³ectwa, a w przypadku, gdy wniosek
o odwo³anie dotyczy rady so³eckiej lub poszczególnych jej
cz³onków  1/10 uprawnionych.
3) wniosek o odwo³anie So³tysa winien prócz podpisów byæ
opatrzony czytelnym imieniem i nazwiskiem, numerem
PESEL i adresem zamieszkania z podaniem numeru nieruchomoci.
4) wniosek o odwo³anie, który nie zostanie przyjêty na zebraniu wiejskim, mo¿e byæ z³o¿ony powtórnie po up³ywie 6
miesiêcy od dnia z³o¿enia pierwszego wniosku.
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5. Wniosek o odwo³anie powinien zawieraæ uzasadnienie, wnioskom bez uzasadnienia nie nadaje siê biegu.
6. Bieg nadaje siê wy³¹cznie wnioskom o odwo³anie
so³tysa, rady so³eckiej, komisji rewizyjnej lub jej cz³onków
zawieraj¹cym:
1) zarzuty nie wywi¹zywania siê przez so³tysa lub cz³onków
rady so³eckiej z obowi¹zków statutowych;
2) zarzuty nie respektowania (nie wykonywania) przez so³tysa
lub cz³onków rady so³eckiej uchwa³ zebrania wiejskiego;
3) wskazuj¹cym na dopuszczenie siê czynów dyskwalifikuj¹cych w opinii spo³ecznej w tym utratê zaufania spo³ecznego.
7. Odwo³anie nie mo¿e nast¹piæ zaocznie, chyba, ¿e
osoba zainteresowana skutecznie zawiadomiona, nie wziê³a
udzia³u w zebraniu wiejskim bez usprawiedliwionych przyczyn lub wyrazi³a zgodê na pimie, na zaoczne g³osowanie
nad jej odwo³aniem.
8. Odwo³anie mo¿e nast¹piæ po wys³uchaniu przez zebranie wiejskie wszystkich wyjanieñ oraz racji zainteresowanego, chyba ze wystêpuj¹ okolicznoci okrelone w ust. 7.
§40. 1. So³tys lub cz³onek rady so³eckiej mo¿e z³o¿yæ
rezygnacjê w trakcie kadencji z pe³nionej funkcji, z zastrze¿eniem ust. 2.
2. Z³o¿enie rezygnacji przez so³tysa, radê so³ecka lub
poszczególnych jej cz³onków a tak¿e odwo³anie so³tysa, rady
so³eckiej lub poszczególnych jej cz³onków, zobowi¹zuje odpowiednio Wójta i So³tysa do zarz¹dzenia wyborów uzupe³niaj¹cych.
3. Je¿eli do up³ywu kadencji So³tysa pozosta³o nie wiêcej
jak 6 miesiêcy, przepisu ust. 2 nie stosuje siê, a obowi¹zki
so³tysa pe³ni cz³onek Rady So³eckiej przez ni¹ wskazany.
4. Kadencja So³tysa i cz³onków Rady so³eckiej wybranych
w wyborach uzupe³niaj¹cych trwa do koñca kadencji, w której
wybór nast¹pi³.
§41. 1. Zebranie wiejskie zwo³ane w sprawie odwo³ania
so³tysa, rady so³eckiej lub poszczególnych jej cz³onków, powo³uje sporód uprawnionych do g³osowania uczestników
zebrania komisjê skrutacyjn¹, powierzaj¹c jej obowi¹zki przeprowadzenia g³osowania.
2. Do powo³ywania i zasad dzia³ania tej komisji maj¹
zastosowanie odpowiednie przepisy dotycz¹ce komisji skrutacyjnej okrelone w Rozdziale 4 niniejszego statutu.
ROZDZIA£ 6
Zasady gospodarki mieniem
§42. 1. Rada Gminy przekazuje So³ectwu sk³adniki mienia komunalnego na mocy odrêbnych uchwa³ oraz protoko³u
przekazania, sporz¹dzonego przez Wójta i So³tysa.
2. So³ectwo zarz¹dza i korzysta z przekazanego mienia
komunalnego zgodnie z postanowieniami uchwa³y, o której
mowa w ust. 1, a w szczególnoci So³ectwo samodzielnie
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wykonuje czynnoci zwyk³ego zarz¹du w stosunku do przekazanego mienia. Zwyk³y zarz¹d obejmuje czynnoci okrelone
przepisami prawa cywilnego.
3. Przekazanie obowi¹zków oraz mienia komunalnego
i so³eckiego, pomiêdzy ustêpuj¹cym So³tysem a nowo wybranym, nastêpuje w terminie 3 dni od daty wyborów, w formie
protokó³u zdawczo  odbiorczego, przedk³adanego w ci¹gu
7 dni Wójtowi Gminy.
ROZDZIA£ 7
Zasady gospodarki finansowej so³ectwa
§43. 1. Gospodarka finansowa so³ectwa prowadzona jest
w ramach bud¿etu gminy, zatwierdzonego przez Radê Gminy.
§44. 1. Dochodami so³ectwa mog¹ byæ:
1) wp³ywy z wynajmowania i wydzier¿awiania sk³adników
mienia komunalnego przekazanego So³ectwu,
2) darowizny i dobrowolne wp³aty osób fizycznych i prawnych na rzecz so³ectwa,
3) rodki uzyskiwane z organizowanych przez so³ectwo przedsiêwziêæ.
2. rodki finansowe pochodz¹ce z bud¿etu gminy mog¹
byæ przeznaczone tylko na cele okrelone w uchwale bud¿etowej.
§45. 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) remont i utrzymanie dróg gminnych w granicach So³ectwa.
3) utrzymanie lokali bêd¹cych w dyspozycji So³ectwa,
4) zaspakajanie miejscowych potrzeb kulturalno  owiatowych i sportowych,
5) dzia³alnoæ organów So³ectwa,
6) utrzymanie porz¹dku i estetyki na terenie So³ectwa.
ROZDZIA£ 8
Zakres i formy kontroli oraz nadzoru organów
Gminy nad dzia³alnoci¹ organów So³ectwa
§46. 1. So³tys zobowi¹zany jest do przed³o¿enia Wójtowi
Gminy uchwa³ Zebrania Wiejskiego w ci¹gu 7 dni od daty ich
podjêcia.
2. Uchwa³a Zebrania Wiejskiego sprzeczna z prawem jest
niewa¿na.
3. O niewa¿noci uchwa³y w ca³oci lub w czêci orzeka
Wójt Gminy.
4. Uchwa³a Zebrania Wiejskiego nieodpowiadaj¹ca wymogom celowoci, gospodarnoci, rzetelnoci lub niezgodna
z prawem mo¿e byæ uchylona przez Wójta Gminy.

Dziennik Urzêdowy
Województwa Wielkopolskiego Nr 138

 14811 

5. W przypadkach okrelonych w ust. 4, Wójt Gminy
mo¿e wstrzymaæ uchwa³y Zebrania Wiejskiego i za¿¹daæ
ponownego rozpatrzenia sprawy stanowi¹cej przedmiot
uchwa³y, wskazuj¹c zaistnia³e uchybienia oraz termin za³atwienia sprawy.
6. Je¿eli uchwa³a Zebrania Wiejskiego podjêta w wyniku
ponownego rozpatrzenia sprawy nie uwzglêdnia wskazówek
Wójta Gminy, Wójt Gminy mo¿e wydaæ uchwa³ê zastêpcz¹.
O podjêciu uchwa³y zastêpczej, Wójt Gminy powiadamia
Radê Gminy na jej najbli¿szej Sesji.
§47. Nadzór nad dzia³alnoci¹ so³ectwa sprawowany jest
na podstawie kryteriów zgodnoci z prawem, celowoci,
rzetelnoci i gospodarnoci.
§48. Organami nadzoru nad dzia³alnoci¹ so³ectwa s¹:
1) Rada,
2) Wójt.
§49. 1. Organy nadzoru maj¹ prawo ¿¹dania niezbêdnych informacji, danych i wyjanieñ oraz okazania dokumentów dotycz¹cych funkcjonowania so³ectwa a tak¿e uczestniczenia w posiedzeniach jego organów.
2. Do wykonywania czynnoci, o których mowa w ust.
1 organy nadzoru mog¹ delegowaæ swych przedstawicieli.
§50. Organy nadzoru sygnalizuj¹ so³ectwu nieprawid³owoci stwierdzone w ramach wykonywania nadzoru oraz
podejmuj¹ dzia³ania przewidziane prawem, w celu wyeliminowania stwierdzonych nieprawid³owoci.
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ROZDZIA£ 9
Postanowienia koñcowe
§51. 1. Zmiany niniejszego statutu dokonuje Rada:
1) z w³asnej inicjatywy;
2) na wniosek Wójta;
3) na wniosek zebrania wiejskiego.
2. Statut i jego zmiany w przypadkach okrelonych w ust.
1 pkt 1 i 2 uchwalane s¹ po przeprowadzeniu konsultacji
z mieszkañcami so³ectwa.
§52. O utworzeniu, po³¹czeniu, podziale i znoszeniu,
a tak¿e ustaleniu granic, nazwy i siedziby w³adz So³ectwa
decyduje Rada w drodze odrêbnej uchwa³y.
§53. Protesty w sprawie trybu i formy przeprowadzenia
wyborów So³tysa i Rady So³eckiej zainteresowani mog¹
sk³adaæ do Wójta w terminie siedmiu dni od og³oszenia ich
wyników. Wójt rozstrzyga o protecie stosuj¹c odpowiednio
przepisy niniejszego Statutu.
§54. Wykonanie uchwa³y powierza siê Wójtowi Gminy
W¹growiec.
§55. Traci moc Uchwa³a Rady Gminy W¹growiec
Nr XXIV/166/96 z 28 padziernika 1996 w sprawie statutu
so³ectwa.
§56. Uchwa³a wchodzi w ¿ycie po up³ywie 14 dni od dnia
og³oszenia w Dzienniku Urzêdowym Województwa Wielkopolskiego.
Przewodnicz¹cy
Rady Gminy
() Micha³ Nogalski
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3388
UCHWA£A Nr XXXIV/280/06 RADY GMINY W¥GROWIEC
z dnia 30 czerwca 2006 r.
w sprawie uchwalenia statutu So³ectwa £aziska
Na podstawie art. 35 ust. 1 i 3, art. 48 ust. 1 ustawy z dnia
8 marca 1990 r. o samorz¹dzie gminnym (Dz.U. z 2001 r., Nr
142 poz. 1591 z 2002 r., Nr 23 poz. 220, Nr 62 poz. 558, Nr 113
poz. 984, Nr 153 poz. 1271 i Nr 214 poz. 1806, z 2003 r., Nr 80
poz. 717 i Nr 162 poz. 1568, z 2004 r. Nr 102 poz. 1055
i Nr 116 poz. 1203, z 2005 r., Nr 172 poz. 1441, Nr 175 poz. 1457,
z 2006 r., Nr 17 poz. 128), po przeprowadzeniu konsultacji
z mieszkañcami so³ectwa, Rada Gminy W¹growiec uchwala:
STATUT SO£ECTWA £AZISKA
ROZDZIA£ 1
Postanowienia ogólne
§1. So³ectwo £aziska jest jednostk¹ pomocnicz¹ Gminy
W¹growiec.
§2. Ilekroæ w niniejszym Statucie jest mowa o:
1) Gminie  nale¿y przez to rozumieæ Gminê W¹growiec;
2) So³ectwie  nale¿y przez to rozumieæ jednostkê pomocnicz¹ okrelon¹ w §1 niniejszego Statutu;
3) Statucie  nale¿y przez to rozumieæ statut so³ectwa £aziska;
4) Radzie  nale¿y przez to rozumieæ Radê Gminy W¹growiec;
5) Wójcie  nale¿y przez to rozumieæ Wójta Gminy W¹growiec;
6) Zebraniu Wiejskim  nale¿y przez to rozumieæ organ
uchwa³odawczy so³ectwa;
7) So³tysie  nale¿y przez to rozumieæ organ wykonawczy
so³ectwa;
8) Radzie So³eckiej  nale¿y przez to rozumieæ organ wspieraj¹cy So³tysa;
9) Przewodnicz¹cym Rady So³eckiej  nale¿y przez to rozumieæ So³tysa;

1) ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorz¹dzie gminnym
(Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z póniejszymi zmianami),
2) Statutu Gminy W¹growiec,
3) oraz niniejszego statutu So³ectwa.
ROZDZIA£ 2
Zakres zadañ przekazanych so³ectwu
przez gminê oraz sposób ich realizacji
§5. 1. Podstawowym celem istnienia i dzia³ania so³ectwa
jest:
1) dba³oæ o zaspokajanie potrzeb mieszkañców so³ectwa
i reprezentowanie ich interesów na zewn¹trz;
2) wspó³praca z organami gminy oraz pomoc w wykonywaniu przez te organy zadañ publicznych na rzecz spo³ecznoci lokalnej;
3) zapewnienie mieszkañcom so³ectwa udzia³u w realizacji
zadañ gminy;
2. Do zadañ so³ectwa nale¿y uczestniczenie w realizacji
zadañ gminy poprzez:
1) inicjowanie dzia³añ organów gminy;
2) reprezentowanie interesów spo³ecznoci so³eckiej i jej
cz³onków wobec organów gminy, organów administracji
pañstwowej i innych podmiotów ¿ycia publicznego;
3) tworzenie warunków do pe³nego udzia³u w ¿yciu publicznym so³ectwa wszystkich mieszkañców so³ectwa;
4) dzia³anie na rzecz rozwoju so³ectwa;
5) konsultowanie spraw przedstawionych przez Radê lub
Wójta, w tym spraw dotycz¹cych:
a) planów zagospodarowania przestrzennego w zakresie
dotycz¹cym so³ectwa,
b) sieci szkó³ i przedszkoli,

10) Komisje  nale¿y rozumieæ organy kontrolne i opiniodawcze powo³ywane w so³ectwie.

c) zasad gospodarowania mieniem komunalnym po³o¿onym na terenie so³ectwa,

§3. 1. So³ectwo obejmuje obszar o powierzchni 10,36
km2, którego granice zaznaczone s¹ na mapie stanowi¹cej
za³¹cznik do Statutu.

d) zmiany nazewnictwa ulic, placów oraz nadawanie nazw
miejscowoci, podzia³u, po³¹czenia wsi, utworzenia
nowej,

2. So³ectwo obejmuje miejscowoci: £aziska, Jankowo,
Sady.

e) innych spraw, których potrzebê konsultacji Rada lub
Wójt uzna za celowe.

3. Siedzib¹ w³adz So³ectwa jest miejscowoæ: £aziska.
§4. So³ectwo dzia³a zgodnie z postanowieniami obowi¹zuj¹cych przepisów, a w szczególnoci:

6) wspó³dzia³anie z policj¹ i s³u¿bami porz¹dkowymi w zakresie bezpieczeñstwa i porz¹dku na terenie so³ectwa;
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7) wspó³praca z organizacjami i instytucjami dzia³aj¹cymi na
terenie so³ectwa, zw³aszcza kulturalnymi, sportowymi,
zak³adami opieki zdrowotnej;
8) podejmowanie dzia³añ na rzecz ochrony rodowiska naturalnego: w szczególnoci w zakresie budowy sieci wodno
 kanalizacyjnych, utrzymania porz¹dku i czystoci na
terenie so³ectwa oraz ochrony zieleni;
9) wspieranie inicjatyw spo³ecznych podejmowanych na rzecz
so³ectwa;
10) wspó³praca z radnymi z danego okrêgu wyborczego;
11) pomoc organom gminy przy organizowaniu konsultacji
spo³ecznych;
12) realizacja zadañ przejêtych od gminy i gospodarowanie
przekazanym mieniem w granicach zgodnych z celem
i zakresem przekazania;
13) wspieranie dzia³añ gminy w zakresie pomocy spo³ecznej,
w szczególnoci sygnalizowanie potrzeb spo³ecznych
w zakresie organizowania okrelonych form pomocy spo³ecznej;
14) inicjowanie samopomocy wspólnoty so³eckiej;
15) wyra¿anie opinii w celu uwzglêdnienia istotnych interesów mieszkañców so³ectwa w nastêpuj¹cych sprawach:
a) dostosowania organizacji i godzin pracy placówek
u¿ytecznoci publicznej, placówek wiadcz¹cych
us³ugi komunalne, komunikacji, placówek opieki zdrowotnej i opiekuñczo - wychowawczych dla potrzeb
mieszkañców so³ectwa,
b) zapobiegania oraz usuwania skutków powodzi, huraganów i innych klêsk ¿ywio³owych na terenie so³ectwa;
16) wykonywanie uchwa³ Rady w zakresie odnosz¹cym siê do
so³ectwa.
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ROZDZIA£ 3
Organizacja i zadania organów so³ectwa
§7. 1. Organami so³ectwa s¹:
1) Zebranie Wiejskie jako organ uchwa³odawczy;
2) So³tys jako organ wykonawczy.
2. Dzia³alnoæ so³tysa wspomaga rada so³ecka.
1) Rada so³ecka sk³ada siê z 4 do 6 osób w tym So³tysa.
2) Liczbê cz³onków rady so³eckiej ustala zebranie wiejskie
odrêbn¹ uchwa³¹.
3) Przewodnicz¹cym rady so³eckiej jest So³tys.
§8. Kadencja So³tysa i rady so³eckiej trwa 4 lata, tak jak
kadencja Rady i koñczy siê z momentem wyboru nowych
organów so³ectwa.
§9. 1. Organy so³ectwa zobowi¹zane s¹ dbaæ o przestrzeganie zasad jawnoci i dostêpu do informacji publicznej.
2. So³tys, co najmniej raz w roku, obowi¹zany jest sk³adaæ na zebraniu wiejskim sprawozdanie ze swojej dzia³alnoci
oraz z dzia³alnoci rady so³eckiej.
§10. 1. Do zakresu dzia³ania zebrania wiejskiego nale¿y
podejmowanie uchwa³ we wszystkich sprawach zastrze¿onych do wy³¹cznej kompetencji zebrania wiejskiego oraz
innych istotnych dla so³ectwa sprawach, obejmuj¹cych zadania so³ectwa okrelone w statucie.
2. Do wy³¹cznej kompetencji zebrania wiejskiego nale¿y:
1) wybór i odwo³ywanie so³tysa i rady so³eckiej;
2) dokonywanie okresowych ocen dzia³alnoci so³tysa i rady
so³eckiej;

§6. 1. Zadania okrelone w statucie so³ectwo realizuje
w szczególnoci poprzez:

3) wyra¿enie stanowiska so³ectwa w przypadku wyst¹pienia
organu gminy o wyra¿enie takiego stanowiska lub konsultacjê;

1) podejmowanie uchwa³ w sprawach so³ectwa w ramach
posiadanych kompetencji,

4) przyjmowanie, rozpatrywanie lub odrzucanie sprawozdañ
komisji powo³ywanych na zebraniu wiejskim.

2) zbieranie opinii spo³ecznej w sprawach dotycz¹cych problematyki wsi oraz przekazywanie jej Radzie,

§11. W przypadku przedstawienia przez Wójta, zebranie
wiejskie konsultuje w zakresie dotycz¹cym so³ectwa, projekty
uchwa³ Rady w sprawach:

3) wspó³uczestnictwo w organizowaniu i przeprowadzaniu
przez Radê konsultacji spo³ecznej w sprawach dotycz¹cych gminy i so³ectwa,
4) wystêpowanie z wnioskami do Wójta o rozpatrzenie spraw,
których za³atwienie wykracza poza mo¿liwoci so³ectwa,
5) wspó³pracê z radnymi z terenu so³ectwa i z komisjami
Rady.
2. Dla realizacji wspólnych przedsiêwziêæ so³ectwo nawi¹zuje wspó³pracê z innymi so³ectwami gminy, zawiera
porozumienia okrelaj¹ce zakres i sposób wykonywania wspólnych zadañ.

1) utrzymania, konserwacji, remontu wiejskich obiektów
mieszkalnych, urz¹dzeñ komunalnych, socjalnych, kulturalnych i sportowych w ramach ustaleñ planu wydatków
z bud¿etu gminy;
2) plany rozwoju gminy w czêci dotycz¹cej so³ectwa;
3) utrzymania porz¹dku na terenie wsi;
4) gospodarki wodno  ciekowej oraz gospodarki odpadami;
5) dróg gminnych;
6) owietlenia.
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§12. 1. Do zakresu dzia³ania zebrania wiejskiego nale¿y
sprawowanie kontroli nad dzia³alnoci¹ so³tysa i rady so³eckiej. W celu sprawowania kontroli zebranie wiejskie mo¿e
powo³aæ komisjê rewizyjn¹.
2. Zebranie wiejskie podejmuj¹c uchwa³ê o powo³aniu
Komisji Rewizyjnej, okrela sk³ad osobowy komisji oraz zakres jej dzia³ania.
3. Komisja Rewizyjna uprawniona jest do ¿¹dania wyjanieñ od so³tysa i cz³onków rady so³eckiej oraz przegl¹dania
dokumentów w sprawach objêtych przeprowadzan¹ kontrol¹.
§13. 1. Zebranie wiejskie dla zapewnienia w³aciwej realizacji zadañ so³ectwa mo¿e powo³ywaæ tak¿e inne sta³e lub
dorane komisje o uprawnieniach opiniodawczo - doradczych.
2. Zebranie wiejskie podejmuj¹c uchwa³ê o powo³aniu
komisji, o których mowa w ust. 1, okrela sk³ad osobowy
komisji oraz zakres ich dzia³ania.
§14. 1. Do udzia³u w zebraniu wiejskim uprawnieni s¹
wszyscy, którzy w dniu jego zwo³ania zamieszkuj¹ na terenie
so³ectwa.
2. Zebranie jest wa¿ne, gdy mieszkañcy so³ectwa zostali
o nim prawid³owo powiadomieni.
§15. Uprawnienie do udzia³u w zebraniu wiejskim obejmuje prawa:
1) inicjatywy uchwa³odawczej;
2) udzia³u w dyskusji nad porz¹dkiem obrad;
3) zadawania pytañ i uzyskiwania odpowiedzi;
4) ¿¹dania utrwalenia w protokole w³asnych czynnoci
i zg³oszonych wniosków oraz wypowiedzi;
5) zg³aszania kandydatur i kandydowania w wybieralnych
organach so³ectwa;
6) udzia³u w g³osowaniu.
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5. Zebranie wiejskie powinno zostaæ zwo³ane najpóniej
w terminie 14 dni od daty zg³oszenia ¿¹dania lub wniosku,
o których mowa w ust. 3 pkt 2  4, chyba, ¿e w ¿¹daniu lub
wniosku zaproponowano termin póniejszy. Termin 14 dni,
o którym mowa wy¿ej dotyczy terminu odbycia zebrania.
6. Zebranie wiejskie w sprawie wyborów so³tysa i rady
so³eckiej oraz zebranie wiejskie, którego nie zwo³a so³tys na
wniosek organu gminy w terminie okrelonym w ust. 5
zwo³uje Wójt.
7. W przypadku d³u¿szej nieobecnoci so³tysa zebranie
wiejskie zwo³uje upowa¿niony przez radê so³eck¹ cz³onek tej
rady.
§17. 1. Termin i miejsce zebrania wiejskiego podaje siê
do wiadomoci publicznej poprzez rozplakatowanie na tablicy
og³oszeñ so³ectwa, kurend¹, lub w sposób zwyczajowo przyjêty, co najmniej na 7 dni przed terminem zwo³ania zebrania.
2. O terminie i miejscu zebrania powiadamia siê odrêbnie organy gminy oraz osobê reprezentuj¹c¹ mieszkañców,
którzy z³o¿yli wniosek o jego zwo³anie.
§18. 1. Obradom Zebrania Wiejskiego przewodniczy
So³tys.
2. Pod nieobecnoæ So³tysa obradom Zebrania Wiejskiego przewodniczy cz³onek Rady So³eckiej upowa¿niony przez
So³tysa.
3. W przypadku, gdy So³tys nie mo¿e prowadziæ zwo³anego Zebrania Wiejskiego i nie udzieli³ upowa¿nienia ¿adnemu z cz³onków Rady So³eckiej, obradom Zebrania Wiejskiego
przewodniczy cz³onek Rady So³eckiej przez ni¹ wybrany.
4. Zebranie otwiera So³tys, przedstawia porz¹dek obrad
oraz prowadzi zebranie zgodnie z porz¹dkiem przyjêtym przez
zebranie.
5. Porz¹dek obrad ustala zebranie wiejskie na podstawie
projektu przed³o¿onego przez so³tysa. Projekt porz¹dku obrad
podlega konsultacji z rad¹ so³eck¹.

§16. 1. Zebranie wiejskie zwo³ywane jest przez so³tysa,
z zastrze¿eniem ust. 6 i 7.

6. Obrady zebrania s¹ protoko³owane. Protoko³y i uchwa³y podpisuje przewodnicz¹cy zebrania i protokolant.

2. Zebrania wiejskie odbywaj¹ siê w miarê potrzeb nie
rzadziej jednak ni¿ raz w roku.

1) z w³asnej inicjatywy;

7. Osoby uprawnione do udzia³u w zebraniu wiejskim
odnotowuj¹ swoja obecnoæ w licie obecnoci wy³o¿onej do
podpisu w miejscu, w którym odbywa siê zebranie. Lista
obecnoci jest za³¹cznikiem do protokó³u zebrania i s³u¿y do
stwierdzania prawomocnoci obrad.

2) na ¿¹danie organów gminy (Rady i Wójta), wskazuj¹ce cel
zwo³ania zebrania wiejskiego;

§19. 1. Przewodniczenie obradom Zebrania Wiejskiego
uprawnia do decydowania o:

3) na pisemny wniosek co najmniej 1/10 uprawnionych do
udzia³u w zebraniu wiejskim mieszkañców so³ectwa, wskazuj¹cy cel zwo³ania zebrania oraz osobê, któr¹ nale¿y
powiadomiæ o terminie i miejscu zwo³ania zebrania;

1) kolejnoci zabierania g³osu przez poszczególnych mówców,

3. So³tys zwo³uje zebranie wiejskie:

4) na wniosek Komisji Rewizyjnej So³ectwa (w przypadku jej
powo³ania przez zebranie wiejskie).
4. W przypadkach, o których mowa w ust. 3 pkt 2 - 4
so³tys jest zobowi¹zany do zwo³ania zebrania wiejskiego.

2) udzieleniu g³osu poza kolejnoci¹,
3) okrelania iloci czasu przeznaczonego dla ka¿dego
z mówców,
4) odebraniu g³osu,
5) zamkniêciu dyskusji nad poszczególnymi punktami
porz¹dku obrad,
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6) ¿¹daniu okrelonego zachowania od uczestników Zebrania Wiejskiego.

8) w tym realizacja zarz¹dzeñ Wójta wydanych w powy¿szym
zakresie;

2. Przewodnicz¹cy Zebraniu Wiejskiemu nie mo¿e odmówiæ poddania pod g³osowanie wniosku, jeli jego przedmiot
odpowiada przyjêtemu porz¹dkowi obrad

9) uczestniczenie w naradach so³tysów organizowanych przez
Wójta;

§20. 1. So³tys przekazuje uchwa³y podjête na zebraniu
wraz z protokó³em zebrania Wójtowi w terminie 7 dni od dnia
odbycia zebrania.
2. Wójt, w zale¿noci od treci uchwa³y, za³atwia uchwa³ê
we w³asnym zakresie lub przekazuje uchwa³ê do rozpatrzenia
Radzie.
3. W zale¿noci od treci uchwa³y o sposobie za³atwienia
uchwa³y Wójt informuje zebranie wiejskie bezporednio lub
za porednictwem so³tysa.
§21. 1. Zebranie wiejskie jest uprawnione do podejmowania uchwa³ przy obecnoci, co najmniej 1/5 uprawnionych
do g³osowania mieszkañców so³ectwa oraz gdy mieszkañcy
so³ectwa zostali poinformowani o zwo³aniu i terminie zebrania w sposób zgodny z postanowieniami niniejszego statutu.

10) uczestniczenie w spotkaniach z radnymi gminy powiêconych realizacji spraw ogólnogminnych, w przypadku wyst¹pienia przez radnych o udzia³ w takim spotkaniu;
11) informowanie ogó³u mieszkañców o wszystkich wa¿nych
dla so³ectwa sprawach;
12) udzia³ w sesjach Rady i posiedzeniach komisji Rady, na
zasadach okrelonych w Statucie Gminy;
13) organizowanie i koordynowanie przedsiêwziêæ maj¹cych
na celu poprawê warunków ¿ycia mieszkañców so³ectwa;
14) administrowanie tymi sk³adnikami mienia, które Rada
przekaza³a do dyspozycji so³ectwa;
15) opiniowanie w zakresie wskazanym przez Wójta wniosków o udzielanie ulg i zwolnieñ z podatków i op³at
stanowi¹cych dochody gminy;

2. W przypadku, gdy w ustalonym terminie nie zbierze siê
wymagana liczba uprawnionych do g³osowania mieszkañców
so³ectwa, zebranie obejmuj¹ce ten sam porz¹dek zwo³uje siê
w drugim terminie. Drugi termin wyznacza siê w tym samym
dniu, pó³ godziny póniej; w tym przypadku do wa¿noci
zebrania wymagana jest obecnoæ uprawnionych do g³osowania mieszkañców so³ectwa w liczbie, co najmniej po³owy
liczby okrelonej w ust. 1.

16) wystêpowanie z wnioskami dotycz¹cymi potrzeb so³ectwa
i jego mieszkañców;

§22. 1. Uchwa³y zebrania wiejskiego zapadaj¹ w g³osowaniu jawnym, zwyk³¹ wiêkszoci¹ g³osów, osób uprawnionych uczestnicz¹cych w nim, co oznacza, ¿e przechodzi uchwa³a
lub wniosek, które uzyska³y wiêksz¹ liczbê g³osów  za ni¿
g³osów przeciw.

19) wspó³praca z gminnymi jednostkami organizacyjnymi
w zakresie zaspakajania okrelonych potrzeb mieszkañców;

2. Zebranie wiejskie mo¿e postanowiæ o przeprowadzeniu tajnego g³osowania w konkretnej sprawie, na wniosek, co
najmniej 1/4 uprawnionych do g³osowania, obecnych na
zebraniu.
§23. 1. Do zadañ so³tysa nale¿y zarz¹dzanie bie¿¹cymi
sprawami so³ectwa, realizacja uchwa³ zebrania wiejskiego
oraz wykonywanie czynnoci okrelonych niniejszym statutem.
2. Do zadañ so³tysa nale¿y w szczególnoci:
1) reprezentowanie so³ectwa na zewn¹trz;
2) zwo³ywanie zebrañ wiejskich i przewodniczenie ich obradom;

17) sporz¹dzanie rozliczeñ m.in. z dzia³alnoci finansowej
i gospodarczej so³ectwa;
18) stosowanie w ramach so³ectwa postanowieñ instrukcji
kancelaryjnej oraz zasad obiegu dokumentów ksiêgowych
i finansowych w zakresie wskazanym przez Wójta;

20) natychmiastowe informowanie wójta o wyst¹pieniu po¿aru, klêski padniêcia stada, katastrofy budowlanej oraz
innych zdarzeñ losowych, celem skoordynowania dzia³añ
czy udzielenia pomocy.
21) wykonywanie innych zadañ wynikaj¹cych z obowi¹zuj¹cych przepisów.
3. Przy wykonywaniu zadañ okrelonych w ust. 2 pkt 1417 so³tys zasiêga opinii rady so³eckiej.
4. Na zebraniach wiejskich so³tys przedk³ada informacje
ze swojej dzia³alnoci.
5. Pe³nienie funkcji so³tysa ma charakter spo³eczny.
6. So³tys korzysta z ochrony prawnej przys³uguj¹cej funkcjonariuszom publicznym.
§24. So³tys  jako przewodnicz¹cy rady so³eckiej:

3) zwo³ywanie posiedzeñ rady so³eckiej i przewodniczenie jej
obradom;

1) kieruje prac¹ rady so³eckiej;

4) wykonywanie uchwa³ organów gminy w zakresie dotycz¹cym so³ectwa;

2) zapewnia sporz¹dzenie protokó³ów z posiedzeñ rady so³eckiej;

5) kierowanie wykonywaniem uchwa³ rady so³eckiej;

3) sk³ada informacje o dzia³alnoci rady so³eckiej na zebraniach wiejskich.

6) utrzymywanie sta³ego kontaktu z organami gminy;
7) kierowanie akcj¹ pomocy w so³ectwie w razie wypadków
losowych i klêsk ¿ywio³owych,

§25. Do zadañ rady so³eckiej nale¿y pe³nienie funkcji
pomocniczo-doradczej so³tysa oraz wspomaganie jego dzia³añ, w tym:
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1) przygotowanie zebrañ wiejskich oraz opracowywanie
i przedk³adanie zebraniu wiejskiemu projektów uchwa³,
w sprawach bêd¹cych przedmiotem zebrania;
2) zbieranie wniosków i innych wyst¹pieñ mieszkañców
w sprawach so³ectwa;
3) sporz¹dzanie projektów wyst¹pieñ w sprawach wykraczaj¹cych poza mo¿liwoci ich realizacji w ramach so³ectwa;
4) inicjowanie dzia³añ na rzecz rozwoju so³ectwa;
5) opiniowanie zakupu sprzêtu i wyposa¿enia mienia gminnego;
6) inicjowanie i pomoc w organizacji imprez wiejskich
w dziedzinie kultury, sportu, rekreacji i wypoczynku;
7) konsultacja spraw przedstawionych przez so³tysa zgodnie
z postanowieniami niniejszego statutu.
§26. 1. Posiedzenia rady so³eckiej odbywaj¹ siê w miarê
potrzeb, nie rzadziej ni¿ dwa razy w roku.
2. Posiedzenia rady so³eckiej zwo³uje so³tys, który przewodniczy tym posiedzeniom.
§27. 1. Urz¹d Gminy zapewnia pomoc w obs³udze techniczno biurowej organów so³ectwa.
2. W celu udzielenia so³tysowi sta³ej pomocy w przygotowywaniu materia³ów w organizowaniu zebrañ, Wójt mo¿e
wyznaczyæ pracownika Urzêdu do kontaktów z so³ectwem.

Poz. 3388

3. W przypadku, gdy w ustalonym terminie nie zbierze siê
wymagana liczba uprawnionych do g³osowania mieszkañców
so³ectwa, zebranie obejmuj¹ce ten sam porz¹dek zwo³uje siê
w drugim terminie. Drugi termin wyznacza siê w tym samym
dniu pó³ godziny póniej; w tym przypadku do wa¿noci
zebrania wymagana jest obecnoæ uprawnionych do g³osowania mieszkañców so³ectwa w liczbie, co najmniej po³owy
liczby okrelonej w ust. 1.
4. O ile w wyznaczonym w ust. 2 terminie nie bêdzie
wymaganego okrelonego quorum, wybory w nastêpnym
terminie mog¹ zostaæ przeprowadzone najwczeniej po up³ywie 7 dni od pierwszego, wy¿ej wskazanego terminu, a do ich
wa¿noci wymagana jest obecnoæ uprawnionych do g³osowania mieszkañców so³ectwa, w liczbie, co najmniej po³owy
liczby okrelonej w ust. 1.
5. W przypadku braku quorum, w terminie, okrelonym
w ust. 3 wybory przeprowadza siê w nowym terminie, niezale¿nie od iloci uprawnionych do g³osowania obecnych na
zebraniu wiejskim. Nowy termin ustala siê w tym samym
dniu, co termin ustalony w ust. 3, pó³ godziny póniej.
§31. 1. W celu przeprowadzania wyboru so³tysa i cz³onków rady so³eckiej, zebranie wiejskie powo³uje sporód uprawnionych uczestników zebrania minimum 3 - osobow¹ komisjê
skrutacyjn¹.
2. Komisja skrutacyjna wybiera ze swojego grona przewodnicz¹cego, który kieruje pracami komisji.
3. Do zadañ komisji skrutacyjnej nale¿y:

ROZDZIA£ 4
Zasady i tryb wyboru organów so³ectwa
§28. 1. Zebranie wiejskie wybiera so³tysa i radê so³eck¹
na okres kadencji odpowiadaj¹cy kadencji Rady.
2. Zebranie wiejskie w sprawie wyboru so³tysa i rady
so³eckiej winno odbyæ siê w terminie 6ciu miesiêcy od
up³ywu kadencji rady gminy.
§29. 1. Wybory so³tysa, rady so³eckiej przeprowadzane
s¹ w terminie i miejscu okrelonym zarz¹dzeniem Wójta,
które podlega podaniu do wiadomoci mieszkañców so³ectwa, co najmniej na 7 dni przed terminem zebrania, w sposób
okrelony w niniejszym statucie.

1) rejestrowanie kandydatów na so³tysa i cz³onków rady
so³eckiej;
2) obliczanie g³osów oddawanych na poszczególne kandydatury;
3) sporz¹dzenie protoko³u, ustalenie i podanie do wiadomoci zebrania wiejskiego wyniku g³osowania i wyborów.
4. Protokó³ g³osowania podpisuj¹ wszyscy cz³onkowie
komisji oraz przewodnicz¹cy zebrania.
5. Cz³onkowie komisji nie mog¹ kandydowaæ na stanowisko so³tysa ani do rady so³eckiej.
§32. 1. W pierwszej kolejnoci przeprowadza siê zg³aszanie kandydatów oraz g³osowanie w celu wyboru so³tysa.

2. Zarz¹dzenie, o którym mowa w ust. 1 okrela ponadto
porz¹dek obrad zebrania wiejskiego, obejmuj¹cy w szczególnoci wybór so³tysa i rady so³eckiej.

2. W drugiej kolejnoci przeprowadza siê zg³aszanie kandydatów oraz g³osowanie w celu wyboru cz³onków rady
so³eckiej.

3. Obradom zebrania wyborczego przewodniczy osoba
wskazana przez Wójta.

§33. 1. Kandydatury na stanowisko so³tysa oraz do rady
so³eckiej mog¹ zg³aszaæ osobicie uprawnieni mieszkañcy,
uczestnicz¹cy w zebraniu wiejskim. Zg³oszenie kandydata
odbywa siê ustnie w trakcie zebrania wiejskiego.

4. Obs³ugê kancelaryjn¹ zebrania zapewnia Wójt za porednictwem Urzêdu Gminy.
§30. 1. Dla dokonania wa¿nego wyboru so³tysa i rady
so³eckiej wymagana jest osobista obecnoæ, co najmniej 1/5
mieszkañców so³ectwa uprawnionych do g³osowania.
2. Kr¹g osób uprawnionych do g³osowania ustala siê na
podstawie sta³ego rejestru wyborców Gminy W¹growiec.

2. Uprawnieni do kandydowania s¹ wy³¹cznie stali mieszkañcy, uczestnicz¹cy w zebraniu wiejskim.
3. Wybory odbywaj¹ siê przy nieograniczonej liczbie zg³oszonych kandydatów, z zachowaniem zasad okrelonych
w ust. 1 i ust. 2.
4. Warunkiem przyjêcia ka¿dej kandydatury jest ustna
zgoda kandydata wyra¿ona w trakcie obrad.
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5. So³tys i rada so³ecka wybierani s¹ w g³osowaniu
tajnym, bezporednim, sporód nieograniczonej liczby kandydatów, przez uprawnionych mieszkañców zebrania.
§34. 1. Po zarejestrowaniu przez komisjê skrutacyjn¹
wszystkich nazwisk kandydatów zg³oszonych przez uprawnionych uczestników zebrania wiejskiego, komisja zamyka listê
kandydatur na stanowisko so³tysa oraz do rady so³eckiej.
Wniosek o zamkniêcie listy kandydatów przewodnicz¹cy zebrania poddaje pod g³osowanie zebrania wiejskiego.
2. Po zamkniêciu listy kandydatów przewodnicz¹cy zebrania podaje pod g³osowanie wszystkie zarejestrowane kandydatury umieszczone na licie w kolejnoci alfabetycznej.
3. Wybór so³tysa odbywa siê zwyk³¹ wiêkszoci¹ g³osów,
co oznacza, ¿e przechodzi ta kandydatura, która uzyska³a, co
najmniej jeden g³os wiêcej od sumy pozosta³ych wa¿nie
oddanych g³osów.
4. Uprawnieni uczestnicy Zebrania g³osuj¹ kartami do
g³osowania, opatrzonymi pieczêci¹ Urzêdu Gminy.
5. Na karcie do g³osowania uprawnieni mieszkañcy pozostawiaj¹ nieskrelone nazwisko wybranego przez siebie
kandydata.
6. Niewa¿ne s¹ g³osy na kartach: bez pieczêci Urzêdu
Gminy, ca³kowicie przedartych i kartach, na których pozostawiono wiêcej kandydatów ni¿ miejsc mandatowych.
§35. 1. Na stanowisko so³tysa zostaje wybrany kandydat, który uzyska³ najwiêksz¹ zwyk³¹ wiêkszoæ g³osów uprawnionych do g³osowania uczestników zebrania.
2. Na cz³onków rady so³eckiej zostaj¹ wybrani kandydaci,
którzy uzyskali najwiêksz¹ iloæ g³osów.
3. W przypadku równej liczby g³osów, g³osowanie zostaje powtórzone, z tym, ¿e w wyborach bior¹ udzia³ kandydaci,
którzy uzyskali równ¹ najwiêksz¹ liczbê g³osów.
4. Przepisy §35 ust. 2 stosuje siê przy wyborach komisji,
o których mowa w niniejszym statucie.
5. Przejêcie obowi¹zków przez nowo wybranego so³tysa
nastêpuje w ci¹gu trzech dni od daty wyboru, a przekazanie
pieczêci protokolarnie w dniu wyboru.
ROZDZIA£ 5
Zasady i tryb odwo³ywania so³tysa i rady so³eckiej
§36. 1. Wyganiêcie mandatu so³tysa lub cz³onka rady
so³eckiej nastêpuje na skutek:
1) z³o¿enia na rêce wójta pisemnej rezygnacji z pe³nionej
funkcji;
2) pozbawienia praw publicznych i wyborczych oraz ubezw³asnowolnienia na podstawie prawomocnego wyroku
s¹du;
3) mierci;
4) odwo³ania przed up³ywem kadencji.
2. W przypadkach okrelonych w ust. 1 pkt 1 i 2 wyganiêcie mandatu stwierdza niezw³ocznie zebranie wiejskie.
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§37. 1. Odwo³anie So³tysa i rady so³eckiej lub jej poszczególnych cz³onków przed up³ywem kadencji, stanowi
wy³¹czn¹ kompetencjê zebrania wiejskiego i mo¿e nast¹piæ
w przypadkach okrelonych w niniejszym statucie, na podstawie uchwa³y zebrania wiejskiego, podjêtej zwyk³¹ wiêkszoci¹
g³osów, w g³osowaniu tajnym.
2. Dla dokonania odwo³ania organów so³ectwa, o których
mowa w §37 ust. 1, na zebraniu wiejskim wymagana jest
obecnoæ, co najmniej 1/5 uprawnionych do g³osowania,
mieszkañców So³ectwa.
3. O ile w wyznaczonym terminie nie bêdzie wymaganego, okrelonego w ust. 2 quorum, wybory w drugim terminie
mog¹ zostaæ przeprowadzone najwczeniej po up³ywie
1 miesi¹ca, od pierwszego wskazanego terminu, z zastrze¿eniem ust. 2.
4. Uchwa³y zebrania wiejskiego w sprawach okrelonych
w ust. 1 podaje siê do wiadomoci mieszkañców so³ectwa.
§38. 1. So³tys i cz³onkowie rady so³eckiej s¹ bezporednio odpowiedzialni przed zebraniem wiejskim i mog¹ byæ
przez zebranie odwo³ani przed up³ywem kadencji.
2. Zebranie wiejskie mo¿e odwo³aæ so³tysa, radê so³ecka
lub poszczególnych jej cz³onków, je¿eli nie wykonuj¹ swoich
obowi¹zków, w tym naruszaj¹ postanowienia statutu.
3. Zebranie wiejskie odwo³uje so³tysa lub cz³onka rady
so³eckiej, je¿eli dopuci³ siê przestêpstwa, stwierdzonego
prawomocnym wyrokiem s¹du.
§39. 1. Zebrania wiejskie w celu ewentualnego odwo³ania so³tysa b¹d rady so³eckiej (ca³ego sk³adu) zwo³uje Wójt,
ustalaj¹c zarz¹dzeniem miejsce i termin (dzieñ, godzinê)
zebrania. W zarz¹dzeniu podaje siê sk³adaj¹cego wniosek
o odwo³anie.
2. Zebranie wiejskie w celu ewentualnego odwo³ania
poszczególnych cz³onków rady so³eckiej (z wyj¹tkiem so³tysa
 przewodnicz¹cego rady so³eckiej) zwo³uje so³tys, podaj¹c
w og³oszeniu o zwo³aniu zebrania sk³adaj¹cego wniosek
o odwo³anie cz³onka (cz³onków) rady so³eckiej.
3. Pisemne wnioski o odwo³anie so³tysa lub rady so³eckiej kierowane s¹ do Wójta, natomiast wnioski o odwo³anie
poszczególnych cz³onków rady so³eckiej kierowane s¹ do
so³tysa, z zastrze¿eniem ust. 4 pkt 4.
4. O odwo³anie so³tysa, rady so³eckiej oraz poszczególnych jej cz³onków mo¿e wyst¹piæ z zastrze¿eniem ust. 5 i 6:
1) Wójt;
2) grupa mieszkañców gminy uprawniona do g³osowania,
w liczbie odpowiadaj¹cej  1/5 uprawnionych do g³osowania mieszkañców so³ectwa, a w przypadku, gdy wniosek
o odwo³anie dotyczy rady so³eckiej lub poszczególnych jej
cz³onków  1/10 uprawnionych.
3) wniosek o odwo³anie So³tysa winien prócz podpisów byæ
opatrzony czytelnym imieniem i nazwiskiem, numerem
PESEL i adresem zamieszkania z podaniem numeru nieruchomoci.
4) wniosek o odwo³anie, który nie zostanie przyjêty na zebraniu wiejskim, mo¿e byæ z³o¿ony powtórnie po up³ywie
6 miesiêcy od dnia z³o¿enia pierwszego wniosku.
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5. Wniosek o odwo³anie powinien zawieraæ uzasadnienie, wnioskom bez uzasadnienia nie nadaje siê biegu.
6. Bieg nadaje siê wy³¹cznie wnioskom o odwo³anie
so³tysa, rady so³eckiej, komisji rewizyjnej lub jej cz³onków
zawieraj¹cym:
1) zarzuty nie wywi¹zywania siê przez so³tysa lub cz³onków
rady so³eckiej z obowi¹zków statutowych;
2) zarzuty nie respektowania (nie wykonywania) przez so³tysa lub cz³onków rady so³eckiej uchwa³ zebrania wiejskiego;
3) wskazuj¹cym na dopuszczenie siê czynów dyskwalifikuj¹cych w opinii spo³ecznej w tym utratê zaufania spo³ecznego.
7. Odwo³anie nie mo¿e nast¹piæ zaocznie, chyba, ¿e
osoba zainteresowana skutecznie zawiadomiona, nie wziê³a
udzia³u w zebraniu wiejskim bez usprawiedliwionych przyczyn lub wyrazi³a zgodê na pimie, na zaoczne g³osowanie
nad jej odwo³aniem.
8. Odwo³anie mo¿e nast¹piæ po wys³uchaniu przez zebranie wiejskie wszystkich wyjanieñ oraz racji zainteresowanego, chyba ze wystêpuj¹ okolicznoci okrelone w ust. 7.
§40. 1. So³tys lub cz³onek rady so³eckiej mo¿e z³o¿yæ
rezygnacjê w trakcie kadencji z pe³nionej funkcji, z zastrze¿eniem ust. 2.
2. Z³o¿enie rezygnacji przez so³tysa, radê so³ecka lub
poszczególnych jej cz³onków a tak¿e odwo³anie so³tysa, rady
so³eckiej lub poszczególnych jej cz³onków, zobowi¹zuje odpowiednio Wójta i So³tysa do zarz¹dzenia wyborów uzupe³niaj¹cych.
3. Je¿eli do up³ywu kadencji So³tysa pozosta³o nie wiêcej
jak 6 miesiêcy, przepisu ust. 2 nie stosuje siê, a obowi¹zki
so³tysa pe³ni cz³onek Rady So³eckiej przez ni¹ wskazany.
4. Kadencja So³tysa i cz³onków Rady so³eckiej wybranych
w wyborach uzupe³niaj¹cych trwa do koñca kadencji, w której
wybór nast¹pi³.
§41. 1. Zebranie wiejskie zwo³ane w sprawie odwo³ania
so³tysa, rady so³eckiej lub poszczególnych jej cz³onków, powo³uje sporód uprawnionych do g³osowania uczestników
zebrania komisjê skrutacyjn¹, powierzaj¹c jej obowi¹zki przeprowadzenia g³osowania.
2. Do powo³ywania i zasad dzia³ania tej komisji maj¹
zastosowanie odpowiednie przepisy dotycz¹ce komisji skrutacyjnej okrelone w Rozdziale 4 niniejszego statutu.
ROZDZIA£ 6
Zasady gospodarki mieniem
§42. 1. Rada Gminy przekazuje So³ectwu sk³adniki mienia komunalnego na mocy odrêbnych uchwa³ oraz protoko³u
przekazania, sporz¹dzonego przez Wójta i So³tysa.
2. So³ectwo zarz¹dza i korzysta z przekazanego mienia
komunalnego zgodnie z postanowieniami uchwa³y, o której
mowa w ust. 1, a w szczególnoci So³ectwo samodzielnie
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wykonuje czynnoci zwyk³ego zarz¹du w stosunku do przekazanego mienia. Zwyk³y zarz¹d obejmuje czynnoci okrelone
przepisami prawa cywilnego.
3. Przekazanie obowi¹zków oraz mienia komunalnego
i so³eckiego, pomiêdzy ustêpuj¹cym So³tysem a nowo wybranym, nastêpuje w terminie 3 dni od daty wyborów, w formie
protokó³u zdawczo  odbiorczego, przedk³adanego w ci¹gu
7 dni Wójtowi Gminy.
ROZDZIA£ 7
Zasady gospodarki finansowej so³ectwa
§43. 1. Gospodarka finansowa so³ectwa prowadzona jest
w ramach bud¿etu gminy, zatwierdzonego przez Radê Gminy.
§44. 1. Dochodami so³ectwa mog¹ byæ:
1) wp³ywy z wynajmowania i wydzier¿awiania sk³adników
mienia komunalnego przekazanego So³ectwu,
2) darowizny i dobrowolne wp³aty osób fizycznych i prawnych na rzecz so³ectwa,
3) rodki uzyskiwane z organizowanych przez so³ectwo przedsiêwziêæ.
2. rodki finansowe pochodz¹ce z bud¿etu gminy mog¹
byæ przeznaczone tylko na cele okrelone w uchwale bud¿etowej.
§45. 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) remont i utrzymanie dróg gminnych w granicach So³ectwa.
3) utrzymanie lokali bêd¹cych w dyspozycji So³ectwa,
4) zaspakajanie miejscowych potrzeb kulturalno  owiatowych i sportowych,
5) dzia³alnoæ organów So³ectwa,
6) utrzymanie porz¹dku i estetyki na terenie So³ectwa.
ROZDZIA£ 8
Zakres i formy kontroli oraz nadzoru organów
Gminy nad dzia³alnoci¹ organów So³ectwa
§46. 1. So³tys zobowi¹zany jest do przed³o¿enia Wójtowi
Gminy uchwa³ Zebrania Wiejskiego w ci¹gu 7 dni od daty ich
podjêcia.
2. Uchwa³a Zebrania Wiejskiego sprzeczna z prawem jest
niewa¿na.
3. O niewa¿noci uchwa³y w ca³oci lub w czêci orzeka
Wójt Gminy.
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4. Uchwa³a Zebrania Wiejskiego nieodpowiadaj¹ca wymogom celowoci, gospodarnoci, rzetelnoci lub niezgodna
z prawem mo¿e byæ uchylona przez Wójta Gminy.
5. W przypadkach okrelonych w ust. 4, Wójt Gminy
mo¿e wstrzymaæ uchwa³y Zebrania Wiejskiego i za¿¹daæ
ponownego rozpatrzenia sprawy stanowi¹cej przedmiot
uchwa³y, wskazuj¹c zaistnia³e uchybienia oraz termin za³atwienia sprawy.
6. Je¿eli uchwa³a Zebrania Wiejskiego podjêta w wyniku
ponownego rozpatrzenia sprawy nie uwzglêdnia wskazówek
Wójta Gminy, Wójt Gminy mo¿e wydaæ uchwa³ê zastêpcz¹.
O podjêciu uchwa³y zastêpczej, Wójt Gminy powiadamia
Radê Gminy na jej najbli¿szej Sesji.
§47. Nadzór nad dzia³alnoci¹ so³ectwa sprawowany jest
na podstawie kryteriów zgodnoci z prawem, celowoci,
rzetelnoci i gospodarnoci.
§48. Organami nadzoru nad dzia³alnoci¹ so³ectwa s¹:
1) Rada,
2) Wójt.
§49. 1. Organy nadzoru maj¹ prawo ¿¹dania niezbêdnych informacji, danych i wyjanieñ oraz okazania dokumentów dotycz¹cych funkcjonowania so³ectwa a tak¿e uczestniczenia w posiedzeniach jego organów.
2. Do wykonywania czynnoci, o których mowa w ust.
1 organy nadzoru mog¹ delegowaæ swych przedstawicieli.
§50. Organy nadzoru sygnalizuj¹ so³ectwu nieprawid³owoci stwierdzone w ramach wykonywania nadzoru oraz
podejmuj¹ dzia³ania przewidziane prawem, w celu wyeliminowania stwierdzonych nieprawid³owoci.
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ROZDZIA£ 9
Postanowienia koñcowe
§51. 1. Zmiany niniejszego statutu dokonuje Rada:
1) z w³asnej inicjatywy;
2) na wniosek Wójta;
3) na wniosek zebrania wiejskiego.
2. Statut i jego zmiany w przypadkach okrelonych w ust.
1 pkt 1 i 2 uchwalane s¹ po przeprowadzeniu konsultacji
z mieszkañcami so³ectwa.
§52. O utworzeniu, po³¹czeniu, podziale i znoszeniu,
a tak¿e ustaleniu granic, nazwy i siedziby w³adz So³ectwa
decyduje Rada w drodze odrêbnej uchwa³y.
§53. Protesty w sprawie trybu i formy przeprowadzenia
wyborów So³tysa i Rady So³eckiej zainteresowani mog¹
sk³adaæ do Wójta w terminie siedmiu dni od og³oszenia ich
wyników. Wójt rozstrzyga o protecie stosuj¹c odpowiednio
przepisy niniejszego Statutu.
§54. Wykonanie uchwa³y powierza siê Wójtowi Gminy
W¹growiec.
§55. Traci moc Uchwa³a Rady Gminy W¹growiec
Nr XXIV/167/96 z 28 padziernika 1996 w sprawie statutu
so³ectwa.
§56. Uchwa³a wchodzi w ¿ycie po up³ywie 14 dni od dnia
og³oszenia w Dzienniku Urzêdowym Województwa Wielkopolskiego.
Przewodnicz¹cy
Rady Gminy
() Micha³ Nogalski
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3389
UCHWA£A Nr XXXIV/281/06 RADY GMINY W¥GROWIEC
z dnia 30 czerwca 2006 r.
w sprawie uchwalenia statutu So³ectwa £ekno
Na podstawie art. 35 ust. 1 i 3, art. 48 ust. 1 ustawy z dnia
8 marca 1990 r. o samorz¹dzie gminnym (Dz.U. z 2001 r., Nr
142 poz. 1591 z 2002 r., Nr 23 poz. 220, Nr 62 poz. 558, Nr 113
poz. 984, Nr 153 poz. 1271 i Nr 214 poz. 1806, z 2003 r., Nr 80
poz. 717 i Nr 162 poz. 1568, z 2004 r. Nr 102 poz. 1055
i Nr 116 poz. 1203, z 2005 r., Nr 172 poz. 1441, Nr 175 poz. 1457,
z 2006 r., Nr 17 poz. 128), po przeprowadzeniu konsultacji
z mieszkañcami so³ectwa, Rada Gminy W¹growiec uchwala:
STATUT SO£ECTWA £EKNO
ROZDZIA£ 1

1) ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorz¹dzie gminnym
(Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z póniejszymi zmianami),
2) Statutu Gminy W¹growiec,
3) oraz niniejszego statutu So³ectwa.
ROZDZIA£ 2
Zakres zadañ przekazanych so³ectwu
przez gminê oraz sposób ich realizacji

Postanowienia ogólne

§5. 1. Podstawowym celem istnienia i dzia³ania so³ectwa
jest:

§1. So³ectwo £ekno jest jednostk¹ pomocnicz¹ Gminy
W¹growiec.

1) dba³oæ o zaspokajanie potrzeb mieszkañców so³ectwa i
reprezentowanie ich interesów na zewn¹trz;

§2. Ilekroæ w niniejszym Statucie jest mowa o:
1) Gminie  nale¿y przez to rozumieæ Gminê W¹growiec;
2) So³ectwie  nale¿y przez to rozumieæ jednostkê pomocnicz¹ okrelon¹ w §1 niniejszego Statutu;
3) Statucie  nale¿y przez to rozumieæ statut so³ectwa £ekno;
4) Radzie  nale¿y przez to rozumieæ Radê Gminy W¹growiec;
5) Wójcie  nale¿y przez to rozumieæ Wójta Gminy W¹growiec;
6) Zebraniu Wiejskim  nale¿y przez to rozumieæ organ
uchwa³odawczy so³ectwa;
7) So³tysie  nale¿y przez to rozumieæ organ wykonawczy
so³ectwa;
8) Radzie So³eckiej  nale¿y przez to rozumieæ organ wspieraj¹cy So³tysa;
9) Przewodnicz¹cym Rady So³eckiej  nale¿y przez to rozumieæ So³tysa;
10) Komisje  nale¿y rozumieæ organy kontrolne i opiniodawcze powo³ywane w so³ectwie.
§3. 1. So³ectwo obejmuje obszar o powierzchni 6,57 km2,
którego granice zaznaczone s¹ na mapie stanowi¹cej za³¹cznik do Statutu.
2. So³ectwo obejmuje miejscowoæ: £ekno.
3. Siedzib¹ w³adz So³ectwa jest miejscowoæ: £ekno.
§4. So³ectwo dzia³a zgodnie z postanowieniami obowi¹zuj¹cych przepisów, a w szczególnoci:

2) wspó³praca z organami gminy oraz pomoc w wykonywaniu przez te organy zadañ publicznych na rzecz spo³ecznoci lokalnej;
3) zapewnienie mieszkañcom so³ectwa udzia³u w realizacji
zadañ gminy;
2. Do zadañ so³ectwa nale¿y uczestniczenie w realizacji
zadañ gminy poprzez:
1) inicjowanie dzia³añ organów gminy;
2) reprezentowanie interesów spo³ecznoci so³eckiej i jej
cz³onków wobec organów gminy, organów administracji
pañstwowej i innych podmiotów ¿ycia publicznego;
3) tworzenie warunków do pe³nego udzia³u w ¿yciu publicznym so³ectwa wszystkich mieszkañców so³ectwa;
4) dzia³anie na rzecz rozwoju so³ectwa;
5) konsultowanie spraw przedstawionych przez Radê lub
Wójta, w tym spraw dotycz¹cych:
a) planów zagospodarowania przestrzennego w zakresie
dotycz¹cym so³ectwa,
b) sieci szkó³ i przedszkoli,
c) zasad gospodarowania mieniem komunalnym po³o¿onym na terenie so³ectwa,
d) zmiany nazewnictwa ulic, placów oraz nadawanie nazw
miejscowoci, podzia³u, po³¹czenia wsi, utworzenia
nowej,
e) innych spraw, których potrzebê konsultacji Rada lub
Wójt uzna za celowe.
6) wspó³dzia³anie z policj¹ i s³u¿bami porz¹dkowymi w zakresie bezpieczeñstwa i porz¹dku na terenie so³ectwa;
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7) wspó³praca z organizacjami i instytucjami dzia³aj¹cymi na
terenie so³ectwa, zw³aszcza kulturalnymi, sportowymi,
zak³adami opieki zdrowotnej;
8) podejmowanie dzia³añ na rzecz ochrony rodowiska naturalnego: w szczególnoci w zakresie budowy sieci wodno
 kanalizacyjnych, utrzymania porz¹dku i czystoci na
terenie so³ectwa oraz ochrony zieleni;
9) wspieranie inicjatyw spo³ecznych podejmowanych na rzecz
so³ectwa;
10) wspó³praca z radnymi z danego okrêgu wyborczego;
11) pomoc organom gminy przy organizowaniu konsultacji
spo³ecznych;
12) realizacja zadañ przejêtych od gminy i gospodarowanie
przekazanym mieniem w granicach zgodnych z celem
i zakresem przekazania;
13) wspieranie dzia³añ gminy w zakresie pomocy spo³ecznej,
w szczególnoci sygnalizowanie potrzeb spo³ecznych
w zakresie organizowania okrelonych form pomocy spo³ecznej;
14) inicjowanie samopomocy wspólnoty so³eckiej;
15) wyra¿anie opinii w celu uwzglêdnienia istotnych interesów mieszkañców so³ectwa w nastêpuj¹cych sprawach:
a) dostosowania organizacji i godzin pracy placówek u¿ytecznoci publicznej, placówek wiadcz¹cych us³ugi
komunalne, komunikacji, placówek opieki zdrowotnej
i opiekuñczo - wychowawczych dla potrzeb mieszkañców
so³ectwa,
b) zapobiegania oraz usuwania skutków powodzi, huraganów i innych klêsk ¿ywio³owych na terenie so³ectwa;
16) wykonywanie uchwa³ Rady w zakresie odnosz¹cym siê do
so³ectwa.
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ROZDZIA£ 3
Organizacja i zadania organów so³ectwa
§7. 1. Organami so³ectwa s¹:
1) Zebranie Wiejskie jako organ uchwa³odawczy;
2) So³tys jako organ wykonawczy.
2. Dzia³alnoæ so³tysa wspomaga rada so³ecka.
1) Rada so³ecka sk³ada siê z 4 do 6 osób w tym So³tysa.
2) Liczbê cz³onków rady so³eckiej ustala zebranie wiejskie
odrêbn¹ uchwa³¹.
3) Przewodnicz¹cym rady so³eckiej jest So³tys.
§8. Kadencja So³tysa i rady so³eckiej trwa 4 lata, tak jak
kadencja Rady i koñczy siê z momentem wyboru nowych
organów so³ectwa.
§9. 1. Organy so³ectwa zobowi¹zane s¹ dbaæ o przestrzeganie zasad jawnoci i dostêpu do informacji publicznej.
2. So³tys, co najmniej raz w roku, obowi¹zany jest sk³adaæ na zebraniu wiejskim sprawozdanie ze swojej dzia³alnoci
oraz z dzia³alnoci rady so³eckiej.
§10. 1. Do zakresu dzia³ania zebrania wiejskiego nale¿y
podejmowanie uchwa³ we wszystkich sprawach zastrze¿onych do wy³¹cznej kompetencji zebrania wiejskiego oraz
innych istotnych dla so³ectwa sprawach, obejmuj¹cych zadania so³ectwa okrelone w statucie.
2. Do wy³¹cznej kompetencji zebrania wiejskiego nale¿y:
1) wybór i odwo³ywanie so³tysa i rady so³eckiej;
2) dokonywanie okresowych ocen dzia³alnoci so³tysa i rady
so³eckiej;

§6. 1. Zadania okrelone w statucie so³ectwo realizuje
w szczególnoci poprzez:

3) wyra¿enie stanowiska so³ectwa w przypadku wyst¹pienia
organu gminy o wyra¿enie takiego stanowiska lub konsultacjê;

1) podejmowanie uchwa³ w sprawach so³ectwa w ramach
posiadanych kompetencji,

4) przyjmowanie, rozpatrywanie lub odrzucanie sprawozdañ
komisji powo³ywanych na zebraniu wiejskim.

2) zbieranie opinii spo³ecznej w sprawach dotycz¹cych problematyki wsi oraz przekazywanie jej Radzie,

§11. W przypadku przedstawienia przez Wójta, zebranie
wiejskie konsultuje w zakresie dotycz¹cym so³ectwa, projekty
uchwa³ Rady w sprawach:

3) wspó³uczestnictwo w organizowaniu i przeprowadzaniu
przez Radê konsultacji spo³ecznej w sprawach dotycz¹cych gminy i so³ectwa,
4) wystêpowanie z wnioskami do Wójta o rozpatrzenie spraw,
których za³atwienie wykracza poza mo¿liwoci so³ectwa,
5) wspó³pracê z radnymi z terenu so³ectwa i z komisjami
Rady.
2. Dla realizacji wspólnych przedsiêwziêæ so³ectwo nawi¹zuje wspó³pracê z innymi so³ectwami gminy, zawiera
porozumienia okrelaj¹ce zakres i sposób wykonywania wspólnych zadañ.

1) utrzymania, konserwacji, remontu wiejskich obiektów
mieszkalnych, urz¹dzeñ komunalnych, socjalnych, kulturalnych i sportowych w ramach ustaleñ planu wydatków
z bud¿etu gminy;
2) plany rozwoju gminy w czêci dotycz¹cej so³ectwa;
3) utrzymania porz¹dku na terenie wsi;
4) gospodarki wodno  ciekowej oraz gospodarki odpadami;
5) dróg gminnych;
6) owietlenia.
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§12. 1. Do zakresu dzia³ania zebrania wiejskiego nale¿y
sprawowanie kontroli nad dzia³alnoci¹ so³tysa i rady so³eckiej. W celu sprawowania kontroli zebranie wiejskie mo¿e
powo³aæ komisjê rewizyjn¹.
2. Zebranie wiejskie podejmuj¹c uchwa³ê o powo³aniu
Komisji Rewizyjnej, okrela sk³ad osobowy komisji oraz zakres jej dzia³ania.
3. Komisja Rewizyjna uprawniona jest do ¿¹dania wyjanieñ od so³tysa i cz³onków rady so³eckiej oraz przegl¹dania
dokumentów w sprawach objêtych przeprowadzan¹ kontrol¹.
§13. 1. Zebranie wiejskie dla zapewnienia w³aciwej realizacji zadañ so³ectwa mo¿e powo³ywaæ tak¿e inne sta³e lub
dorane komisje o uprawnieniach opiniodawczo - doradczych.
2. Zebranie wiejskie podejmuj¹c uchwa³ê o powo³aniu
komisji, o których mowa w ust. 1, okrela sk³ad osobowy
komisji oraz zakres ich dzia³ania.
§14. 1. Do udzia³u w zebraniu wiejskim uprawnieni s¹
wszyscy, którzy w dniu jego zwo³ania zamieszkuj¹ na terenie
so³ectwa.
2. Zebranie jest wa¿ne, gdy mieszkañcy so³ectwa zostali
o nim prawid³owo powiadomieni.
§15. Uprawnienie do udzia³u w zebraniu wiejskim obejmuje prawa:
1) inicjatywy uchwa³odawczej;
2) udzia³u w dyskusji nad porz¹dkiem obrad;
3) zadawania pytañ i uzyskiwania odpowiedzi;
4) ¿¹dania utrwalenia w protokole w³asnych czynnoci
i zg³oszonych wniosków oraz wypowiedzi;
5) zg³aszania kandydatur i kandydowania w wybieralnych
organach so³ectwa;
6) udzia³u w g³osowaniu.

Poz. 3389

5. Zebranie wiejskie powinno zostaæ zwo³ane najpóniej
w terminie 14 dni od daty zg³oszenia ¿¹dania lub wniosku,
o których mowa w ust. 3 pkt 2  4, chyba, ¿e w ¿¹daniu lub
wniosku zaproponowano termin póniejszy. Termin 14 dni,
o którym mowa wy¿ej dotyczy terminu odbycia zebrania.
6. Zebranie wiejskie w sprawie wyborów so³tysa i rady
so³eckiej oraz zebranie wiejskie, którego nie zwo³a so³tys na
wniosek organu gminy w terminie okrelonym w ust.
5 zwo³uje Wójt.
7. W przypadku d³u¿szej nieobecnoci so³tysa zebranie
wiejskie zwo³uje upowa¿niony przez radê so³eck¹ cz³onek tej
rady.
§17. 1. Termin i miejsce zebrania wiejskiego podaje siê
do wiadomoci publicznej poprzez rozplakatowanie na tablicy
og³oszeñ so³ectwa, kurend¹, lub w sposób zwyczajowo przyjêty, co najmniej na 7 dni przed terminem zwo³ania zebrania.
2. O terminie i miejscu zebrania powiadamia siê odrêbnie organy gminy oraz osobê reprezentuj¹c¹ mieszkañców,
którzy z³o¿yli wniosek o jego zwo³anie.
§18. 1. Obradom Zebrania Wiejskiego przewodniczy
So³tys.
2. Pod nieobecnoæ So³tysa obradom Zebrania Wiejskiego przewodniczy cz³onek Rady So³eckiej upowa¿niony przez
So³tysa.
3. W przypadku, gdy So³tys nie mo¿e prowadziæ zwo³anego Zebrania Wiejskiego i nie udzieli³ upowa¿nienia ¿adnemu z cz³onków Rady So³eckiej, obradom Zebrania Wiejskiego
przewodniczy cz³onek Rady So³eckiej przez ni¹ wybrany.
4. Zebranie otwiera So³tys, przedstawia porz¹dek obrad
oraz prowadzi zebranie zgodnie z porz¹dkiem przyjêtym przez
zebranie.
5. Porz¹dek obrad ustala zebranie wiejskie na podstawie
projektu przed³o¿onego przez so³tysa. Projekt porz¹dku obrad
podlega konsultacji z rad¹ so³eck¹.

§16. 1. Zebranie wiejskie zwo³ywane jest przez so³tysa,
z zastrze¿eniem ust. 6 i 7.

6. Obrady zebrania s¹ protoko³owane. Protoko³y i uchwa³y podpisuje przewodnicz¹cy zebrania i protokolant.

2. Zebrania wiejskie odbywaj¹ siê w miarê potrzeb nie
rzadziej jednak ni¿ raz w roku.

1) z w³asnej inicjatywy;

7. Osoby uprawnione do udzia³u w zebraniu wiejskim
odnotowuj¹ swoja obecnoæ w licie obecnoci wy³o¿onej do
podpisu w miejscu, w którym odbywa siê zebranie. Lista
obecnoci jest za³¹cznikiem do protokó³u zebrania i s³u¿y do
stwierdzania prawomocnoci obrad.

2) na ¿¹danie organów gminy (Rady i Wójta), wskazuj¹ce cel
zwo³ania zebrania wiejskiego;

§19. 1. Przewodniczenie obradom Zebrania Wiejskiego
uprawnia do decydowania o:

3) na pisemny wniosek co najmniej 1/10 uprawnionych do
udzia³u w zebraniu wiejskim mieszkañców so³ectwa, wskazuj¹cy cel zwo³ania zebrania oraz osobê, któr¹ nale¿y
powiadomiæ o terminie i miejscu zwo³ania zebrania;

1) kolejnoci zabierania g³osu przez poszczególnych mówców,

3. So³tys zwo³uje zebranie wiejskie:

4) na wniosek Komisji Rewizyjnej So³ectwa (w przypadku jej
powo³ania przez zebranie wiejskie).
4. W przypadkach, o których mowa w ust. 3 pkt 2 - 4
so³tys jest zobowi¹zany do zwo³ania zebrania wiejskiego.

2) udzieleniu g³osu poza kolejnoci¹,
3) okrelania iloci czasu przeznaczonego dla ka¿dego
z mówców,
4) odebraniu g³osu,
5) zamkniêciu dyskusji nad poszczególnymi punktami porz¹dku obrad,
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6) ¿¹daniu okrelonego zachowania od uczestników Zebrania Wiejskiego.

7) kierowanie akcj¹ pomocy w so³ectwie w razie wypadków
losowych i klêsk ¿ywio³owych,

2. Przewodnicz¹cy Zebraniu Wiejskiemu nie mo¿e odmówiæ poddania pod g³osowanie wniosku, jeli jego przedmiot
odpowiada przyjêtemu porz¹dkowi obrad

8) w tym realizacja zarz¹dzeñ Wójta wydanych w powy¿szym
zakresie;

§20. 1. So³tys przekazuje uchwa³y podjête na zebraniu
wraz z protokó³em zebrania Wójtowi w terminie 7 dni od dnia
odbycia zebrania.
2. Wójt, w zale¿noci od treci uchwa³y, za³atwia uchwa³ê
we w³asnym zakresie lub przekazuje uchwa³ê do rozpatrzenia
Radzie.
3. W zale¿noci od treci uchwa³y o sposobie za³atwienia
uchwa³y Wójt informuje zebranie wiejskie bezporednio lub
za porednictwem so³tysa.
§21. 1. Zebranie wiejskie jest uprawnione do podejmowania uchwa³ przy obecnoci, co najmniej 1/5 uprawnionych
do g³osowania mieszkañców so³ectwa oraz gdy mieszkañcy
so³ectwa zostali poinformowani o zwo³aniu i terminie zebrania w sposób zgodny z postanowieniami niniejszego statutu.
2. W przypadku, gdy w ustalonym terminie nie zbierze siê
wymagana liczba uprawnionych do g³osowania mieszkañców
so³ectwa, zebranie obejmuj¹ce ten sam porz¹dek zwo³uje siê
w drugim terminie. Drugi termin wyznacza siê w tym samym
dniu, pó³ godziny póniej; w tym przypadku do wa¿noci
zebrania wymagana jest obecnoæ uprawnionych do g³osowania mieszkañców so³ectwa w liczbie, co najmniej po³owy
liczby okrelonej w ust. 1.
§22. 1. Uchwa³y zebrania wiejskiego zapadaj¹ w g³osowaniu jawnym, zwyk³¹ wiêkszoci¹ g³osów, osób uprawnionych uczestnicz¹cych w nim, co oznacza, ¿e przechodzi uchwa³a
lub wniosek, które uzyska³y wiêksz¹ liczbê g³osów  za ni¿
g³osów przeciw.
2. Zebranie wiejskie mo¿e postanowiæ o przeprowadzeniu tajnego g³osowania w konkretnej sprawie, na wniosek, co
najmniej 1/4 uprawnionych do g³osowania, obecnych na
zebraniu.
§23. 1. Do zadañ so³tysa nale¿y zarz¹dzanie bie¿¹cymi
sprawami so³ectwa, realizacja uchwa³ zebrania wiejskiego
oraz wykonywanie czynnoci okrelonych niniejszym statutem.
2. Do zadañ so³tysa nale¿y w szczególnoci:
1) reprezentowanie so³ectwa na zewn¹trz;
2) zwo³ywanie zebrañ wiejskich i przewodniczenie ich obradom;
3) zwo³ywanie posiedzeñ rady so³eckiej i przewodniczenie jej
obradom;
4) wykonywanie uchwa³ organów gminy w zakresie dotycz¹cym so³ectwa;
5) kierowanie wykonywaniem uchwa³ rady so³eckiej;
6) utrzymywanie sta³ego kontaktu z organami gminy;

9) uczestniczenie w naradach so³tysów organizowanych przez
Wójta;
10) uczestniczenie w spotkaniach z radnymi gminy powiêconych realizacji spraw ogólnogminnych, w przypadku wyst¹pienia przez radnych o udzia³ w takim spotkaniu;
11) informowanie ogó³u mieszkañców o wszystkich wa¿nych
dla so³ectwa sprawach;
12) udzia³ w sesjach Rady i posiedzeniach komisji Rady, na
zasadach okrelonych w Statucie Gminy;
13) organizowanie i koordynowanie przedsiêwziêæ maj¹cych
na celu poprawê warunków ¿ycia mieszkañców so³ectwa;
14) administrowanie tymi sk³adnikami mienia, które Rada
przekaza³a do dyspozycji so³ectwa;
15) opiniowanie w zakresie wskazanym przez Wójta wniosków o udzielanie ulg i zwolnieñ z podatków i op³at
stanowi¹cych dochody gminy;
16) wystêpowanie z wnioskami dotycz¹cymi potrzeb so³ectwa
i jego mieszkañców;
17) sporz¹dzanie rozliczeñ m.in. z dzia³alnoci finansowej i
gospodarczej so³ectwa;
18) stosowanie w ramach so³ectwa postanowieñ instrukcji
kancelaryjnej oraz zasad obiegu dokumentów ksiêgowych
i finansowych w zakresie wskazanym przez Wójta;
19) wspó³praca z gminnymi jednostkami organizacyjnymi
w zakresie zaspakajania okrelonych potrzeb mieszkañców;
20) natychmiastowe informowanie wójta o wyst¹pieniu po¿aru, klêski padniêcia stada, katastrofy budowlanej oraz
innych zdarzeñ losowych, celem skoordynowania dzia³añ
czy udzielenia pomocy.
21) wykonywanie innych zadañ wynikaj¹cych z obowi¹zuj¹cych przepisów.
3. Przy wykonywaniu zadañ okrelonych w ust. 2 pkt 1417 so³tys zasiêga opinii rady so³eckiej.
4. Na zebraniach wiejskich so³tys przedk³ada informacje
ze swojej dzia³alnoci.
5. Pe³nienie funkcji so³tysa ma charakter spo³eczny.
6. So³tys korzysta z ochrony prawnej przys³uguj¹cej funkcjonariuszom publicznym.
§24. So³tys  jako przewodnicz¹cy rady so³eckiej:
1) kieruje prac¹ rady so³eckiej;
2) zapewnia sporz¹dzenie protokó³ów z posiedzeñ rady so³eckiej;
3) sk³ada informacje o dzia³alnoci rady so³eckiej na zebraniach wiejskich.
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§25. Do zadañ rady so³eckiej nale¿y pe³nienie funkcji
pomocniczo-doradczej so³tysa oraz wspomaganie jego dzia³añ, w tym:

§30. 1. Dla dokonania wa¿nego wyboru so³tysa i rady
so³eckiej wymagana jest osobista obecnoæ, co najmniej 1/5
mieszkañców so³ectwa uprawnionych do g³osowania.

1) przygotowanie zebrañ wiejskich oraz opracowywanie
i przedk³adanie zebraniu wiejskiemu projektów uchwa³,
w sprawach bêd¹cych przedmiotem zebrania;

2. Kr¹g osób uprawnionych do g³osowania ustala siê na
podstawie sta³ego rejestru wyborców Gminy W¹growiec.

2) zbieranie wniosków i innych wyst¹pieñ mieszkañców
w sprawach so³ectwa;
3) sporz¹dzanie projektów wyst¹pieñ w sprawach wykraczaj¹cych poza mo¿liwoci ich realizacji w ramach so³ectwa;
4) inicjowanie dzia³añ na rzecz rozwoju so³ectwa;
5) opiniowanie zakupu sprzêtu i wyposa¿enia mienia gminnego;
6) inicjowanie i pomoc w organizacji imprez wiejskich
w dziedzinie kultury, sportu, rekreacji i wypoczynku;
7) konsultacja spraw przedstawionych przez so³tysa zgodnie
z postanowieniami niniejszego statutu.
§26. 1. Posiedzenia rady so³eckiej odbywaj¹ siê w miarê
potrzeb, nie rzadziej ni¿ dwa razy w roku.
2. Posiedzenia rady so³eckiej zwo³uje so³tys, który przewodniczy tym posiedzeniom.
§27. 1. Urz¹d Gminy zapewnia pomoc w obs³udze techniczno biurowej organów so³ectwa.

3. W przypadku, gdy w ustalonym terminie nie zbierze siê
wymagana liczba uprawnionych do g³osowania mieszkañców
so³ectwa, zebranie obejmuj¹ce ten sam porz¹dek zwo³uje siê
w drugim terminie. Drugi termin wyznacza siê w tym samym
dniu pó³ godziny póniej; w tym przypadku do wa¿noci
zebrania wymagana jest obecnoæ uprawnionych do g³osowania mieszkañców so³ectwa w liczbie, co najmniej po³owy
liczby okrelonej w ust. 1.
4. O ile w wyznaczonym w ust. 2 terminie nie bêdzie
wymaganego okrelonego quorum, wybory w nastêpnym
terminie mog¹ zostaæ przeprowadzone najwczeniej po up³ywie 7 dni od pierwszego, wy¿ej wskazanego terminu, a do ich
wa¿noci wymagana jest obecnoæ uprawnionych do g³osowania mieszkañców so³ectwa, w liczbie, co najmniej po³owy
liczby okrelonej w ust. 1.
5. W przypadku braku quorum, w terminie, okrelonym
w ust. 3 wybory przeprowadza siê w nowym terminie, niezale¿nie od iloci uprawnionych do g³osowania obecnych na
zebraniu wiejskim. Nowy termin ustala siê w tym samym
dniu, co termin ustalony w ust. 3, pó³ godziny póniej.

2. W celu udzielenia so³tysowi sta³ej pomocy w przygotowywaniu materia³ów w organizowaniu zebrañ, Wójt mo¿e
wyznaczyæ pracownika Urzêdu do kontaktów z so³ectwem.

§31. 1. W celu przeprowadzania wyboru so³tysa i cz³onków rady so³eckiej, zebranie wiejskie powo³uje sporód uprawnionych uczestników zebrania minimum 3 - osobow¹ komisjê
skrutacyjn¹.
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2. Komisja skrutacyjna wybiera ze swojego grona przewodnicz¹cego, który kieruje pracami komisji.

Zasady i tryb wyboru organów so³ectwa
§28. 1. Zebranie wiejskie wybiera so³tysa i radê so³eck¹
na okres kadencji odpowiadaj¹cy kadencji Rady.
2. Zebranie wiejskie w sprawie wyboru so³tysa i rady
so³eckiej winno odbyæ siê w terminie 6  ciu miesiêcy od
up³ywu kadencji rady gminy.
§29. 1. Wybory so³tysa, rady so³eckiej przeprowadzane
s¹ w terminie i miejscu okrelonym zarz¹dzeniem Wójta,
które podlega podaniu do wiadomoci mieszkañców so³ectwa, co najmniej na 7 dni przed terminem zebrania, w sposób
okrelony w niniejszym statucie.
2. Zarz¹dzenie, o którym mowa w ust. 1 okrela ponadto
porz¹dek obrad zebrania wiejskiego, obejmuj¹cy w szczególnoci wybór so³tysa i rady so³eckiej.
3. Obradom zebrania wyborczego przewodniczy osoba
wskazana przez Wójta.
4. Obs³ugê kancelaryjn¹ zebrania zapewnia Wójt za porednictwem Urzêdu Gminy.

3. Do zadañ komisji skrutacyjnej nale¿y:
1) rejestrowanie kandydatów na so³tysa i cz³onków rady
so³eckiej;
2) obliczanie g³osów oddawanych na poszczególne kandydatury;
3) sporz¹dzenie protoko³u, ustalenie i podanie do wiadomoci zebrania wiejskiego wyniku g³osowania i wyborów.
4. Protokó³ g³osowania podpisuj¹ wszyscy cz³onkowie
komisji oraz przewodnicz¹cy zebrania.
5. Cz³onkowie komisji nie mog¹ kandydowaæ na stanowisko so³tysa ani do rady so³eckiej.
§32. 1. W pierwszej kolejnoci przeprowadza siê zg³aszanie kandydatów oraz g³osowanie w celu wyboru so³tysa.
2. W drugiej kolejnoci przeprowadza siê zg³aszanie kandydatów oraz g³osowanie w celu wyboru cz³onków rady
so³eckiej.
§33. 1. Kandydatury na stanowisko so³tysa oraz do rady
so³eckiej mog¹ zg³aszaæ osobicie uprawnieni mieszkañcy,
uczestnicz¹cy w zebraniu wiejskim. Zg³oszenie kandydata
odbywa siê ustnie w trakcie zebrania wiejskiego.
2. Uprawnieni do kandydowania s¹ wy³¹cznie stali mieszkañcy, uczestnicz¹cy w zebraniu wiejskim.

Dziennik Urzêdowy
Województwa Wielkopolskiego Nr 138

 14827 

3. Wybory odbywaj¹ siê przy nieograniczonej liczbie zg³oszonych kandydatów, z zachowaniem zasad okrelonych
w ust. 1 i ust. 2.
4. Warunkiem przyjêcia ka¿dej kandydatury jest ustna
zgoda kandydata wyra¿ona w trakcie obrad.
5. So³tys i rada so³ecka wybierani s¹ w g³osowaniu
tajnym, bezporednim, sporód nieograniczonej liczby kandydatów, przez uprawnionych mieszkañców zebrania.
§34. 1. Po zarejestrowaniu przez komisjê skrutacyjn¹
wszystkich nazwisk kandydatów zg³oszonych przez uprawnionych uczestników zebrania wiejskiego, komisja zamyka listê
kandydatur na stanowisko so³tysa oraz do rady so³eckiej.
Wniosek o zamkniêcie listy kandydatów przewodnicz¹cy zebrania poddaje pod g³osowanie zebrania wiejskiego.
2. Po zamkniêciu listy kandydatów przewodnicz¹cy zebrania podaje pod g³osowanie wszystkie zarejestrowane kandydatury umieszczone na licie w kolejnoci alfabetycznej.
3. Wybór so³tysa odbywa siê zwyk³¹ wiêkszoci¹ g³osów,
co oznacza, ¿e przechodzi ta kandydatura, która uzyska³a, co
najmniej jeden g³os wiêcej od sumy pozosta³ych wa¿nie
oddanych g³osów.
4. Uprawnieni uczestnicy Zebrania g³osuj¹ kartami do
g³osowania, opatrzonymi pieczêci¹ Urzêdu Gminy.
5. Na karcie do g³osowania uprawnieni mieszkañcy pozostawiaj¹ nieskrelone nazwisko wybranego przez siebie
kandydata.
6. Niewa¿ne s¹ g³osy na kartach: bez pieczêci Urzêdu
Gminy, ca³kowicie przedartych i kartach, na których pozostawiono wiêcej kandydatów ni¿ miejsc mandatowych.
§35. 1. Na stanowisko so³tysa zostaje wybrany kandydat, który uzyska³ najwiêksz¹ zwyk³¹ wiêkszoæ g³osów uprawnionych do g³osowania uczestników zebrania.
2. Na cz³onków rady so³eckiej zostaj¹ wybrani kandydaci,
którzy uzyskali najwiêksz¹ iloæ g³osów.
3. W przypadku równej liczby g³osów, g³osowanie zostaje powtórzone, z tym, ¿e w wyborach bior¹ udzia³ kandydaci,
którzy uzyskali równ¹ najwiêksz¹ liczbê g³osów.
4. Przepisy §35 ust. 2 stosuje siê przy wyborach komisji,
o których mowa w niniejszym statucie.
5. Przejêcie obowi¹zków przez nowo wybranego so³tysa
nastêpuje w ci¹gu trzech dni od daty wyboru, a przekazanie
pieczêci protokolarnie w dniu wyboru.
ROZDZIA£ 5
Zasady i tryb odwo³ywania so³tysa i rady so³eckiej

Poz. 3389

3) mierci;
4) odwo³ania przed up³ywem kadencji.
2. W przypadkach okrelonych w ust. 1 pkt 1 i 2 wyganiêcie mandatu stwierdza niezw³ocznie zebranie wiejskie.
§37. 1. Odwo³anie So³tysa i rady so³eckiej lub jej poszczególnych cz³onków przed up³ywem kadencji, stanowi
wy³¹czn¹ kompetencjê zebrania wiejskiego i mo¿e nast¹piæ
w przypadkach okrelonych w niniejszym statucie, na podstawie uchwa³y zebrania wiejskiego, podjêtej zwyk³¹ wiêkszoci¹
g³osów, w g³osowaniu tajnym.
2. Dla dokonania odwo³ania organów so³ectwa, o których
mowa w §37 ust. 1, na zebraniu wiejskim wymagana jest
obecnoæ, co najmniej 1/5 uprawnionych do g³osowania,
mieszkañców So³ectwa.
3. O ile w wyznaczonym terminie nie bêdzie wymaganego, okrelonego w ust. 2 quorum, wybory w drugim terminie
mog¹ zostaæ przeprowadzone najwczeniej po up³ywie
1 miesi¹ca, od pierwszego wskazanego terminu, z zastrze¿eniem ust 2.
4. Uchwa³y zebrania wiejskiego w sprawach okrelonych
w ust. 1 podaje siê do wiadomoci mieszkañców so³ectwa.
§38. 1. So³tys i cz³onkowie rady so³eckiej s¹ bezporednio odpowiedzialni przed zebraniem wiejskim i mog¹ byæ
przez zebranie odwo³ani przed up³ywem kadencji.
2. Zebranie wiejskie mo¿e odwo³aæ so³tysa, radê so³ecka
lub poszczególnych jej cz³onków, je¿eli nie wykonuj¹ swoich
obowi¹zków, w tym naruszaj¹ postanowienia statutu.
3. Zebranie wiejskie odwo³uje so³tysa lub cz³onka rady
so³eckiej, je¿eli dopuci³ siê przestêpstwa, stwierdzonego
prawomocnym wyrokiem s¹du.
§39. 1. Zebrania wiejskie w celu ewentualnego odwo³ania so³tysa b¹d rady so³eckiej (ca³ego sk³adu) zwo³uje Wójt,
ustalaj¹c zarz¹dzeniem miejsce i termin (dzieñ, godzinê)
zebrania. W zarz¹dzeniu podaje siê sk³adaj¹cego wniosek
o odwo³anie.
2. Zebranie wiejskie w celu ewentualnego odwo³ania
poszczególnych cz³onków rady so³eckiej (z wyj¹tkiem so³tysa
 przewodnicz¹cego rady so³eckiej) zwo³uje so³tys, podaj¹c
w og³oszeniu o zwo³aniu zebrania sk³adaj¹cego wniosek
o odwo³anie cz³onka (cz³onków) rady so³eckiej.
3. Pisemne wnioski o odwo³anie so³tysa lub rady so³eckiej kierowane s¹ do Wójta, natomiast wnioski o odwo³anie
poszczególnych cz³onków rady so³eckiej kierowane s¹ do
so³tysa, z zastrze¿eniem ust. 4 pkt 4.
4. O odwo³anie so³tysa, rady so³eckiej oraz poszczególnych jej cz³onków mo¿e wyst¹piæ z zastrze¿eniem ust. 5 i 6:
1) Wójt;

§36. 1. Wyganiêcie mandatu so³tysa lub cz³onka rady
so³eckiej nastêpuje na skutek:
1) z³o¿enia na rêce wójta pisemnej rezygnacji z pe³nionej
funkcji;
2) pozbawienia praw publicznych i wyborczych oraz ubezw³asnowolnienia na podstawie prawomocnego wyroku
s¹du;

2) grupa mieszkañców gminy uprawniona do g³osowania,
w liczbie odpowiadaj¹cej  1/5 uprawnionych do g³osowania mieszkañców so³ectwa, a w przypadku, gdy wniosek
o odwo³anie dotyczy rady so³eckiej lub poszczególnych jej
cz³onków  1/10 uprawnionych.
3) wniosek o odwo³anie So³tysa winien prócz podpisów byæ
opatrzony czytelnym imieniem i nazwiskiem, numerem
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PESEL i adresem zamieszkania z podaniem numeru nieruchomoci.
4) wniosek o odwo³anie, który nie zostanie przyjêty na zebraniu wiejskim, mo¿e byæ z³o¿ony powtórnie po up³ywie
6 miesiêcy od dnia z³o¿enia pierwszego wniosku.
5. Wniosek o odwo³anie powinien zawieraæ uzasadnienie, wnioskom bez uzasadnienia nie nadaje siê biegu.
6. Bieg nadaje siê wy³¹cznie wnioskom o odwo³anie
so³tysa, rady so³eckiej, komisji rewizyjnej lub jej cz³onków
zawieraj¹cym:
1) zarzuty nie wywi¹zywania siê przez so³tysa lub cz³onków
rady so³eckiej z obowi¹zków statutowych;
2) zarzuty nie respektowania (nie wykonywania) przez so³tysa lub cz³onków rady so³eckiej uchwa³ zebrania wiejskiego;
3) wskazuj¹cym na dopuszczenie siê czynów dyskwalifikuj¹cych w opinii spo³ecznej w tym utratê zaufania spo³ecznego.
7. Odwo³anie nie mo¿e nast¹piæ zaocznie, chyba, ¿e
osoba zainteresowana skutecznie zawiadomiona, nie wziê³a
udzia³u w zebraniu wiejskim bez usprawiedliwionych przyczyn lub wyrazi³a zgodê na pimie, na zaoczne g³osowanie
nad jej odwo³aniem.
8. Odwo³anie mo¿e nast¹piæ po wys³uchaniu przez zebranie wiejskie wszystkich wyjanieñ oraz racji zainteresowanego, chyba ze wystêpuj¹ okolicznoci okrelone w ust. 7.
§40. 1. So³tys lub cz³onek rady so³eckiej mo¿e z³o¿yæ
rezygnacjê w trakcie kadencji z pe³nionej funkcji, z zastrze¿eniem ust. 2.
2. Z³o¿enie rezygnacji przez so³tysa, radê so³ecka lub
poszczególnych jej cz³onków a tak¿e odwo³anie so³tysa, rady
so³eckiej lub poszczególnych jej cz³onków, zobowi¹zuje odpowiednio Wójta i So³tysa do zarz¹dzenia wyborów uzupe³niaj¹cych.
3. Je¿eli do up³ywu kadencji So³tysa pozosta³o nie wiêcej
jak 6 miesiêcy, przepisu ust. 2 nie stosuje siê, a obowi¹zki
so³tysa pe³ni cz³onek Rady So³eckiej przez ni¹ wskazany.
4. Kadencja So³tysa i cz³onków Rady so³eckiej wybranych
w wyborach uzupe³niaj¹cych trwa do koñca kadencji, w której
wybór nast¹pi³.
§41. 1. Zebranie wiejskie zwo³ane w sprawie odwo³ania
so³tysa, rady so³eckiej lub poszczególnych jej cz³onków, powo³uje sporód uprawnionych do g³osowania uczestników
zebrania komisjê skrutacyjn¹, powierzaj¹c jej obowi¹zki przeprowadzenia g³osowania.
2. Do powo³ywania i zasad dzia³ania tej komisji maj¹
zastosowanie odpowiednie przepisy dotycz¹ce komisji skrutacyjnej okrelone w Rozdziale 4 niniejszego statutu.
ROZDZIA£ 6
Zasady gospodarki mieniem

Poz. 3389

§42. 1. Rada Gminy przekazuje So³ectwu sk³adniki mienia komunalnego na mocy odrêbnych uchwa³ oraz protoko³u
przekazania, sporz¹dzonego przez Wójta i So³tysa.
2. So³ectwo zarz¹dza i korzysta z przekazanego mienia
komunalnego zgodnie z postanowieniami uchwa³y, o której
mowa w ust. 1, a w szczególnoci So³ectwo samodzielnie
wykonuje czynnoci zwyk³ego zarz¹du w stosunku do przekazanego mienia. Zwyk³y zarz¹d obejmuje czynnoci okrelone
przepisami prawa cywilnego.
3. Przekazanie obowi¹zków oraz mienia komunalnego
i so³eckiego, pomiêdzy ustêpuj¹cym So³tysem a nowo wybranym, nastêpuje w terminie 3 dni od daty wyborów, w formie
protokó³u zdawczo  odbiorczego, przedk³adanego w ci¹gu
7 dni Wójtowi Gminy.
ROZDZIA£ 7
Zasady gospodarki finansowej so³ectwa
§43. 1. Gospodarka finansowa so³ectwa prowadzona jest
w ramach bud¿etu gminy, zatwierdzonego przez Radê Gminy.
§44. 1. Dochodami so³ectwa mog¹ byæ:
1) wp³ywy z wynajmowania i wydzier¿awiania sk³adników
mienia komunalnego przekazanego So³ectwu,
2) darowizny i dobrowolne wp³aty osób fizycznych i prawnych na rzecz so³ectwa,
3) rodki uzyskiwane z organizowanych przez so³ectwo przedsiêwziêæ.
2. rodki finansowe pochodz¹ce z bud¿etu gminy mog¹
byæ przeznaczone tylko na cele okrelone w uchwale bud¿etowej.
§45. 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) remont i utrzymanie dróg gminnych w granicach So³ectwa.
3) utrzymanie lokali bêd¹cych w dyspozycji So³ectwa,
4) zaspakajanie miejscowych potrzeb kulturalno  owiatowych i sportowych,
5) dzia³alnoæ organów So³ectwa,
6) utrzymanie porz¹dku i estetyki na terenie So³ectwa.
ROZDZIA£ 8
Zakres i formy kontroli oraz nadzoru organów
Gminy nad dzia³alnoci¹ organów So³ectwa
§46. 1. So³tys zobowi¹zany jest do przed³o¿enia Wójtowi
Gminy uchwa³ Zebrania Wiejskiego w ci¹gu 7 dni od daty ich
podjêcia.
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Poz. 3389

2. Uchwa³a Zebrania Wiejskiego sprzeczna z prawem jest
niewa¿na.

2. Do wykonywania czynnoci, o których mowa w ust.
1 organy nadzoru mog¹ delegowaæ swych przedstawicieli.

3. O niewa¿noci uchwa³y w ca³oci lub w czêci orzeka
Wójt Gminy.

§50. Organy nadzoru sygnalizuj¹ so³ectwu nieprawid³owoci stwierdzone w ramach wykonywania nadzoru oraz
podejmuj¹ dzia³ania przewidziane prawem, w celu wyeliminowania stwierdzonych nieprawid³owoci.

4. Uchwa³a Zebrania Wiejskiego nieodpowiadaj¹ca wymogom celowoci, gospodarnoci, rzetelnoci lub niezgodna
z prawem mo¿e byæ uchylona przez Wójta Gminy.
5. W przypadkach okrelonych w ust. 4, Wójt Gminy
mo¿e wstrzymaæ uchwa³y Zebrania Wiejskiego i za¿¹daæ
ponownego rozpatrzenia sprawy stanowi¹cej przedmiot
uchwa³y, wskazuj¹c zaistnia³e uchybienia oraz termin za³atwienia sprawy.
6. Je¿eli uchwa³a Zebrania Wiejskiego podjêta w wyniku
ponownego rozpatrzenia sprawy nie uwzglêdnia wskazówek
Wójta Gminy, Wójt Gminy mo¿e wydaæ uchwa³ê zastêpcz¹.
O podjêciu uchwa³y zastêpczej, Wójt Gminy powiadamia
Radê Gminy na jej najbli¿szej Sesji.
§47. Nadzór nad dzia³alnoci¹ so³ectwa sprawowany jest
na podstawie kryteriów zgodnoci z prawem, celowoci,
rzetelnoci i gospodarnoci.
§48. Organami nadzoru nad dzia³alnoci¹ so³ectwa s¹:
1) Rada,
2) Wójt.
§49. 1. Organy nadzoru maj¹ prawo ¿¹dania niezbêdnych informacji, danych i wyjanieñ oraz okazania dokumentów dotycz¹cych funkcjonowania so³ectwa a tak¿e uczestniczenia w posiedzeniach jego organów.

ROZDZIA£ 9
Postanowienia koñcowe
§51. 1. Zmiany niniejszego statutu dokonuje Rada:
1) z w³asnej inicjatywy;
2) na wniosek Wójta;
3) na wniosek zebrania wiejskiego.
2. Statut i jego zmiany w przypadkach okrelonych w ust.
1 pkt 1 i 2 uchwalane s¹ po przeprowadzeniu konsultacji
z mieszkañcami so³ectwa.
§52. O utworzeniu, po³¹czeniu, podziale i znoszeniu,
a tak¿e ustaleniu granic, nazwy i siedziby w³adz So³ectwa
decyduje Rada w drodze odrêbnej uchwa³y.
§53. Protesty w sprawie trybu i formy przeprowadzenia
wyborów So³tysa i Rady So³eckiej zainteresowani mog¹
sk³adaæ do Wójta w terminie siedmiu dni od og³oszenia ich
wyników. Wójt rozstrzyga o protecie stosuj¹c odpowiednio
przepisy niniejszego Statutu.
§54. Wykonanie uchwa³y powierza siê Wójtowi Gminy
W¹growiec.
§55. Traci moc Uchwa³a Rady Gminy W¹growiec
Nr XXIV/168/96 z 28 padziernika 1996 w sprawie statutu
so³ectwa.
§56. Uchwa³a wchodzi w ¿ycie po up³ywie 14 dni od dnia
og³oszenia w Dzienniku Urzêdowym Województwa Wielkopolskiego.
Przewodnicz¹cy
Rady Gminy
() Micha³ Nogalski
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3390
UCHWA£A Nr XXXIV/282/06 RADY GMINY W¥GROWIEC
z dnia 30 czerwca 2006 r.
w sprawie uchwalenia statutu So³ectwa £êgowo
Na podstawie art. 35 ust. 1 i 3, art. 48 ust. 1 ustawy z dnia
8 marca 1990 r. o samorz¹dzie gminnym (Dz.U. z 2001 r., Nr
142 poz. 1591 z 2002 r., Nr 23 poz. 220, Nr 62 poz. 558, Nr 113
poz. 984, Nr 153 poz. 1271 i Nr 214 poz. 1806, z 2003 r., Nr 80
poz. 717 i Nr 162 poz. 1568, z 2004 r. Nr 102 poz. 1055
i Nr 116 poz. 1203, z 2005 r., Nr 172 poz. 1441, Nr 175 poz. 1457,
z 2006 r., Nr 17 poz. 128), po przeprowadzeniu konsultacji
z mieszkañcami so³ectwa, Rada Gminy W¹growiec uchwala:
STATUT SO£ECTWA £ÊGOWO

1) ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorz¹dzie gminnym
(Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z póniejszymi zmianami),
2) Statutu Gminy W¹growiec,
3) oraz niniejszego statutu So³ectwa.
ROZDZIA£ 2
Zakres zadañ przekazanych so³ectwu
przez gminê oraz sposób ich realizacji

ROZDZIA£ 1
Postanowienia ogólne

§5. 1. Podstawowym celem istnienia i dzia³ania so³ectwa
jest:

§1. So³ectwo £êgowo jest jednostk¹ pomocnicz¹ Gminy
W¹growiec.

1) dba³oæ o zaspokajanie potrzeb mieszkañców so³ectwa i
reprezentowanie ich interesów na zewn¹trz;

§2. Ilekroæ w niniejszym Statucie jest mowa o:
1) Gminie  nale¿y przez to rozumieæ Gminê W¹growiec;
2) So³ectwie  nale¿y przez to rozumieæ jednostkê pomocnicz¹ okrelon¹ w §1 niniejszego Statutu;
3) Statucie  nale¿y przez to rozumieæ statut so³ectwa £êgowo;

2) wspó³praca z organami gminy oraz pomoc w wykonywaniu przez te organy zadañ publicznych na rzecz spo³ecznoci lokalnej;
3) zapewnienie mieszkañcom so³ectwa udzia³u w realizacji
zadañ gminy;
2. Do zadañ so³ectwa nale¿y uczestniczenie w realizacji
zadañ gminy poprzez:

4) Radzie  nale¿y przez to rozumieæ Radê Gminy W¹growiec;

1) inicjowanie dzia³añ organów gminy;

5) Wójcie  nale¿y przez to rozumieæ Wójta Gminy W¹growiec;

2) reprezentowanie interesów spo³ecznoci so³eckiej i jej
cz³onków wobec organów gminy, organów administracji
pañstwowej i innych podmiotów ¿ycia publicznego;

6) Zebraniu Wiejskim  nale¿y przez to rozumieæ organ
uchwa³odawczy so³ectwa;
7) So³tysie  nale¿y przez to rozumieæ organ wykonawczy
so³ectwa;
8) Radzie So³eckiej  nale¿y przez to rozumieæ organ wspieraj¹cy So³tysa;
9) Przewodnicz¹cym Rady So³eckiej  nale¿y przez to rozumieæ So³tysa;
10) Komisje  nale¿y rozumieæ organy kontrolne i opiniodawcze powo³ywane w so³ectwie.
km2,

§3. 1. So³ectwo obejmuje obszar o powierzchni 4,76
którego granice zaznaczone s¹ na mapie stanowi¹cej za³¹cznik do Statutu.
2. So³ectwo obejmuje miejscowoæ: £êgowo.
3. Siedzib¹ w³adz So³ectwa jest miejscowoæ: £êgowo.
§4. So³ectwo dzia³a zgodnie z postanowieniami obowi¹zuj¹cych przepisów, a w szczególnoci:

3) tworzenie warunków do pe³nego udzia³u w ¿yciu publicznym so³ectwa wszystkich mieszkañców so³ectwa;
4) dzia³anie na rzecz rozwoju so³ectwa;
5) konsultowanie spraw przedstawionych przez Radê lub
Wójta, w tym spraw dotycz¹cych:
a) planów zagospodarowania przestrzennego w zakresie
dotycz¹cym so³ectwa,
b) sieci szkó³ i przedszkoli,
c) zasad gospodarowania mieniem komunalnym po³o¿onym na terenie so³ectwa,
d) zmiany nazewnictwa ulic, placów oraz nadawanie nazw
miejscowoci, podzia³u, po³¹czenia wsi, utworzenia
nowej,
e) innych spraw, których potrzebê konsultacji Rada lub
Wójt uzna za celowe.
6) wspó³dzia³anie z policj¹ i s³u¿bami porz¹dkowymi w zakresie bezpieczeñstwa i porz¹dku na terenie so³ectwa;
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7) wspó³praca z organizacjami i instytucjami dzia³aj¹cymi na
terenie so³ectwa, zw³aszcza kulturalnymi, sportowymi,
zak³adami opieki zdrowotnej;
8) podejmowanie dzia³añ na rzecz ochrony rodowiska naturalnego: w szczególnoci w zakresie budowy sieci wodno
 kanalizacyjnych, utrzymania porz¹dku i czystoci na
terenie so³ectwa oraz ochrony zieleni;
9) wspieranie inicjatyw spo³ecznych podejmowanych na rzecz
so³ectwa;
10) wspó³praca z radnymi z danego okrêgu wyborczego;
11) pomoc organom gminy przy organizowaniu konsultacji
spo³ecznych;
12) realizacja zadañ przejêtych od gminy i gospodarowanie
przekazanym mieniem w granicach zgodnych z celem
i zakresem przekazania;
13) wspieranie dzia³añ gminy w zakresie pomocy spo³ecznej,
w szczególnoci sygnalizowanie potrzeb spo³ecznych
w zakresie organizowania okrelonych form pomocy spo³ecznej;
14) inicjowanie samopomocy wspólnoty so³eckiej;
15) wyra¿anie opinii w celu uwzglêdnienia istotnych interesów mieszkañców so³ectwa w nastêpuj¹cych sprawach:
a) dostosowania organizacji i godzin pracy placówek
u¿ytecznoci publicznej, placówek wiadcz¹cych us³ugi komunalne, komunikacji, placówek opieki zdrowotnej i opiekuñczo - wychowawczych dla potrzeb mieszkañców so³ectwa,
b) zapobiegania oraz usuwania skutków powodzi, huraganów i innych klêsk ¿ywio³owych na terenie so³ectwa;
16) wykonywanie uchwa³ Rady w zakresie odnosz¹cym siê do
so³ectwa.
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ROZDZIA£ 3
Organizacja i zadania organów so³ectwa
§7. 1. Organami so³ectwa s¹:
1) Zebranie Wiejskie jako organ uchwa³odawczy;
2) So³tys jako organ wykonawczy.
2. Dzia³alnoæ so³tysa wspomaga rada so³ecka.
1) Rada so³ecka sk³ada siê z 4 do 6 osób w tym So³tysa.
2) Liczbê cz³onków rady so³eckiej ustala zebranie wiejskie
odrêbn¹ uchwa³¹.
3) Przewodnicz¹cym rady so³eckiej jest So³tys.
§8. Kadencja So³tysa i rady so³eckiej trwa 4 lata, tak jak
kadencja Rady i koñczy siê z momentem wyboru nowych
organów so³ectwa.
§9. 1. Organy so³ectwa zobowi¹zane s¹ dbaæ o przestrzeganie zasad jawnoci i dostêpu do informacji publicznej.
2. So³tys, co najmniej raz w roku, obowi¹zany jest sk³adaæ na zebraniu wiejskim sprawozdanie ze swojej dzia³alnoci
oraz z dzia³alnoci rady so³eckiej.
§10. 1. Do zakresu dzia³ania zebrania wiejskiego nale¿y
podejmowanie uchwa³ we wszystkich sprawach zastrze¿onych do wy³¹cznej kompetencji zebrania wiejskiego oraz
innych istotnych dla so³ectwa sprawach, obejmuj¹cych zadania so³ectwa okrelone w statucie.
2. Do wy³¹cznej kompetencji zebrania wiejskiego nale¿y:
1) wybór i odwo³ywanie so³tysa i rady so³eckiej;
2) dokonywanie okresowych ocen dzia³alnoci so³tysa i rady
so³eckiej;

§6. 1. Zadania okrelone w statucie so³ectwo realizuje
w szczególnoci poprzez:

3) wyra¿enie stanowiska so³ectwa w przypadku wyst¹pienia
organu gminy o wyra¿enie takiego stanowiska lub konsultacjê;

1) podejmowanie uchwa³ w sprawach so³ectwa w ramach
posiadanych kompetencji,

4) przyjmowanie, rozpatrywanie lub odrzucanie sprawozdañ
komisji powo³ywanych na zebraniu wiejskim.

2) zbieranie opinii spo³ecznej w sprawach dotycz¹cych problematyki wsi oraz przekazywanie jej Radzie,

§11. W przypadku przedstawienia przez Wójta, zebranie
wiejskie konsultuje w zakresie dotycz¹cym so³ectwa, projekty
uchwa³ Rady w sprawach:

3) wspó³uczestnictwo w organizowaniu i przeprowadzaniu
przez Radê konsultacji spo³ecznej w sprawach dotycz¹cych gminy i so³ectwa,
4) wystêpowanie z wnioskami do Wójta o rozpatrzenie spraw,
których za³atwienie wykracza poza mo¿liwoci so³ectwa,
5) wspó³pracê z radnymi z terenu so³ectwa i z komisjami
Rady.
2. Dla realizacji wspólnych przedsiêwziêæ so³ectwo nawi¹zuje wspó³pracê z innymi so³ectwami gminy, zawiera
porozumienia okrelaj¹ce zakres i sposób wykonywania wspólnych zadañ.

1) utrzymania, konserwacji, remontu wiejskich obiektów
mieszkalnych, urz¹dzeñ komunalnych, socjalnych, kulturalnych i sportowych w ramach ustaleñ planu wydatków
z bud¿etu gminy;
2) plany rozwoju gminy w czêci dotycz¹cej so³ectwa;
3) utrzymania porz¹dku na terenie wsi;
4) gospodarki wodno  ciekowej oraz gospodarki odpadami;
5) dróg gminnych;
6) owietlenia.
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§12. 1. Do zakresu dzia³ania zebrania wiejskiego nale¿y
sprawowanie kontroli nad dzia³alnoci¹ so³tysa i rady so³eckiej. W celu sprawowania kontroli zebranie wiejskie mo¿e
powo³aæ komisjê rewizyjn¹.
2. Zebranie wiejskie podejmuj¹c uchwa³ê o powo³aniu
Komisji Rewizyjnej, okrela sk³ad osobowy komisji oraz zakres jej dzia³ania.
3. Komisja Rewizyjna uprawniona jest do ¿¹dania wyjanieñ od so³tysa i cz³onków rady so³eckiej oraz przegl¹dania
dokumentów w sprawach objêtych przeprowadzan¹ kontrol¹.
§13. 1. Zebranie wiejskie dla zapewnienia w³aciwej realizacji zadañ so³ectwa mo¿e powo³ywaæ tak¿e inne sta³e lub
dorane komisje o uprawnieniach opiniodawczo - doradczych.
2. Zebranie wiejskie podejmuj¹c uchwa³ê o powo³aniu
komisji, o których mowa w ust. 1, okrela sk³ad osobowy
komisji oraz zakres ich dzia³ania.
§14. 1. Do udzia³u w zebraniu wiejskim uprawnieni s¹
wszyscy, którzy w dniu jego zwo³ania zamieszkuj¹ na terenie
so³ectwa.
2. Zebranie jest wa¿ne, gdy mieszkañcy so³ectwa zostali
o nim prawid³owo powiadomieni.
§15. Uprawnienie do udzia³u w zebraniu wiejskim obejmuje prawa:
1) inicjatywy uchwa³odawczej;
2) udzia³u w dyskusji nad porz¹dkiem obrad;
3) zadawania pytañ i uzyskiwania odpowiedzi;
4) ¿¹dania utrwalenia w protokole w³asnych czynnoci
i zg³oszonych wniosków oraz wypowiedzi;
5) zg³aszania kandydatur i kandydowania w wybieralnych
organach so³ectwa;
6) udzia³u w g³osowaniu.
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5. Zebranie wiejskie powinno zostaæ zwo³ane najpóniej
w terminie 14 dni od daty zg³oszenia ¿¹dania lub wniosku,
o których mowa w ust. 3 pkt 2  4, chyba, ¿e w ¿¹daniu lub
wniosku zaproponowano termin póniejszy. Termin 14 dni,
o którym mowa wy¿ej dotyczy terminu odbycia zebrania.
6. Zebranie wiejskie w sprawie wyborów so³tysa i rady
so³eckiej oraz zebranie wiejskie, którego nie zwo³a so³tys na
wniosek organu gminy w terminie okrelonym w ust. 5
zwo³uje Wójt.
7. W przypadku d³u¿szej nieobecnoci so³tysa zebranie
wiejskie zwo³uje upowa¿niony przez radê so³eck¹ cz³onek tej
rady.
§17. 1. Termin i miejsce zebrania wiejskiego podaje siê
do wiadomoci publicznej poprzez rozplakatowanie na tablicy
og³oszeñ so³ectwa, kurend¹, lub w sposób zwyczajowo przyjêty, co najmniej na 7 dni przed terminem zwo³ania zebrania.
2. O terminie i miejscu zebrania powiadamia siê odrêbnie organy gminy oraz osobê reprezentuj¹c¹ mieszkañców,
którzy z³o¿yli wniosek o jego zwo³anie.
§18. 1. Obradom Zebrania Wiejskiego przewodniczy
So³tys.
2. Pod nieobecnoæ So³tysa obradom Zebrania Wiejskiego przewodniczy cz³onek Rady So³eckiej upowa¿niony przez
So³tysa.
3. W przypadku, gdy So³tys nie mo¿e prowadziæ zwo³anego Zebrania Wiejskiego i nie udzieli³ upowa¿nienia ¿adnemu z cz³onków Rady So³eckiej, obradom Zebrania Wiejskiego
przewodniczy cz³onek Rady So³eckiej przez ni¹ wybrany.
4. Zebranie otwiera So³tys, przedstawia porz¹dek obrad
oraz prowadzi zebranie zgodnie z porz¹dkiem przyjêtym przez
zebranie.
5. Porz¹dek obrad ustala zebranie wiejskie na podstawie
projektu przed³o¿onego przez so³tysa. Projekt porz¹dku obrad
podlega konsultacji z rad¹ so³eck¹.

§16. 1. Zebranie wiejskie zwo³ywane jest przez so³tysa,
z zastrze¿eniem ust. 6 i 7.

6. Obrady zebrania s¹ protoko³owane. Protoko³y i uchwa³y podpisuje przewodnicz¹cy zebrania i protokolant.

2. Zebrania wiejskie odbywaj¹ siê w miarê potrzeb nie
rzadziej jednak ni¿ raz w roku.

1) z w³asnej inicjatywy;

7. Osoby uprawnione do udzia³u w zebraniu wiejskim
odnotowuj¹ swoja obecnoæ w licie obecnoci wy³o¿onej do
podpisu w miejscu, w którym odbywa siê zebranie. Lista
obecnoci jest za³¹cznikiem do protokó³u zebrania i s³u¿y do
stwierdzania prawomocnoci obrad.

2) na ¿¹danie organów gminy (Rady i Wójta), wskazuj¹ce cel
zwo³ania zebrania wiejskiego;

§19. 1. Przewodniczenie obradom Zebrania Wiejskiego
uprawnia do decydowania o:

3) na pisemny wniosek co najmniej 1/10 uprawnionych do
udzia³u w zebraniu wiejskim mieszkañców so³ectwa, wskazuj¹cy cel zwo³ania zebrania oraz osobê, któr¹ nale¿y
powiadomiæ o terminie i miejscu zwo³ania zebrania;

1) kolejnoci zabierania g³osu przez poszczególnych mówców,

3. So³tys zwo³uje zebranie wiejskie:

4) na wniosek Komisji Rewizyjnej So³ectwa (w przypadku jej
powo³ania przez zebranie wiejskie).
4. W przypadkach, o których mowa w ust. 3 pkt 2 - 4
so³tys jest zobowi¹zany do zwo³ania zebrania wiejskiego.

2) udzieleniu g³osu poza kolejnoci¹,
3) okrelania iloci czasu przeznaczonego dla ka¿dego
z mówców,
4) odebraniu g³osu,
5) zamkniêciu dyskusji nad poszczególnymi punktami porz¹dku obrad,
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6) ¿¹daniu okrelonego zachowania od uczestników Zebrania Wiejskiego.

8) w tym realizacja zarz¹dzeñ Wójta wydanych w powy¿szym
zakresie;

2. Przewodnicz¹cy Zebraniu Wiejskiemu nie mo¿e odmówiæ poddania pod g³osowanie wniosku, jeli jego przedmiot
odpowiada przyjêtemu porz¹dkowi obrad

9) uczestniczenie w naradach so³tysów organizowanych przez
Wójta;

§20. 1. So³tys przekazuje uchwa³y podjête na zebraniu
wraz z protokó³em zebrania Wójtowi w terminie 7 dni od dnia
odbycia zebrania.
2. Wójt, w zale¿noci od treci uchwa³y, za³atwia uchwa³ê
we w³asnym zakresie lub przekazuje uchwa³ê do rozpatrzenia
Radzie.
3. W zale¿noci od treci uchwa³y o sposobie za³atwienia
uchwa³y Wójt informuje zebranie wiejskie bezporednio lub
za porednictwem so³tysa.
§21. 1. Zebranie wiejskie jest uprawnione do podejmowania uchwa³ przy obecnoci, co najmniej 1/5 uprawnionych
do g³osowania mieszkañców so³ectwa oraz gdy mieszkañcy
so³ectwa zostali poinformowani o zwo³aniu i terminie zebrania w sposób zgodny z postanowieniami niniejszego statutu.

10) uczestniczenie w spotkaniach z radnymi gminy powiêconych realizacji spraw ogólnogminnych, w przypadku wyst¹pienia przez radnych o udzia³ w takim spotkaniu;
11) informowanie ogó³u mieszkañców o wszystkich wa¿nych
dla so³ectwa sprawach;
12) udzia³ w sesjach Rady i posiedzeniach komisji Rady, na
zasadach okrelonych w Statucie Gminy;
13) organizowanie i koordynowanie przedsiêwziêæ maj¹cych
na celu poprawê warunków ¿ycia mieszkañców so³ectwa;
14) administrowanie tymi sk³adnikami mienia, które Rada
przekaza³a do dyspozycji so³ectwa;
15) opiniowanie w zakresie wskazanym przez Wójta wniosków o udzielanie ulg i zwolnieñ z podatków i op³at
stanowi¹cych dochody gminy;

2. W przypadku, gdy w ustalonym terminie nie zbierze siê
wymagana liczba uprawnionych do g³osowania mieszkañców
so³ectwa, zebranie obejmuj¹ce ten sam porz¹dek zwo³uje siê
w drugim terminie. Drugi termin wyznacza siê w tym samym
dniu, pó³ godziny póniej; w tym przypadku do wa¿noci
zebrania wymagana jest obecnoæ uprawnionych do g³osowania mieszkañców so³ectwa w liczbie, co najmniej po³owy
liczby okrelonej w ust. 1.

16) wystêpowanie z wnioskami dotycz¹cymi potrzeb so³ectwa
i jego mieszkañców;

§22. 1. Uchwa³y zebrania wiejskiego zapadaj¹ w g³osowaniu jawnym, zwyk³¹ wiêkszoci¹ g³osów, osób uprawnionych uczestnicz¹cych w nim, co oznacza, ¿e przechodzi uchwa³a
lub wniosek, które uzyska³y wiêksz¹ liczbê g³osów  za ni¿
g³osów przeciw.

19) wspó³praca z gminnymi jednostkami organizacyjnymi
w zakresie zaspakajania okrelonych potrzeb mieszkañców;

2. Zebranie wiejskie mo¿e postanowiæ o przeprowadzeniu tajnego g³osowania w konkretnej sprawie, na wniosek, co
najmniej 1/4 uprawnionych do g³osowania, obecnych na
zebraniu.
§23. 1. Do zadañ so³tysa nale¿y zarz¹dzanie bie¿¹cymi
sprawami so³ectwa, realizacja uchwa³ zebrania wiejskiego
oraz wykonywanie czynnoci okrelonych niniejszym statutem.
2. Do zadañ so³tysa nale¿y w szczególnoci:
1) reprezentowanie so³ectwa na zewn¹trz;
2) zwo³ywanie zebrañ wiejskich i przewodniczenie ich obradom;
3) zwo³ywanie posiedzeñ rady so³eckiej i przewodniczenie jej
obradom;
4) wykonywanie uchwa³ organów gminy w zakresie dotycz¹cym so³ectwa;
5) kierowanie wykonywaniem uchwa³ rady so³eckiej;
6) utrzymywanie sta³ego kontaktu z organami gminy;
7) kierowanie akcj¹ pomocy w so³ectwie w razie wypadków
losowych i klêsk ¿ywio³owych,

17) sporz¹dzanie rozliczeñ m.in. z dzia³alnoci finansowej
i gospodarczej so³ectwa;
18) stosowanie w ramach so³ectwa postanowieñ instrukcji
kancelaryjnej oraz zasad obiegu dokumentów ksiêgowych
i finansowych w zakresie wskazanym przez Wójta;

20) natychmiastowe informowanie wójta o wyst¹pieniu po¿aru, klêski padniêcia stada, katastrofy budowlanej oraz
innych zdarzeñ losowych, celem skoordynowania dzia³añ
czy udzielenia pomocy.
21) wykonywanie innych zadañ wynikaj¹cych z obowi¹zuj¹cych przepisów.
3. Przy wykonywaniu zadañ okrelonych w ust. 2 pkt 1417 so³tys zasiêga opinii rady so³eckiej.
4. Na zebraniach wiejskich so³tys przedk³ada informacje
ze swojej dzia³alnoci.
5. Pe³nienie funkcji so³tysa ma charakter spo³eczny.
6. So³tys korzysta z ochrony prawnej przys³uguj¹cej funkcjonariuszom publicznym.
§24. So³tys  jako przewodnicz¹cy rady so³eckiej:
1) kieruje prac¹ rady so³eckiej;
2) zapewnia sporz¹dzenie protokó³ów z posiedzeñ rady so³eckiej;
3) sk³ada informacje o dzia³alnoci rady so³eckiej na zebraniach wiejskich.
§25. Do zadañ rady so³eckiej nale¿y pe³nienie funkcji
pomocniczo-doradczej so³tysa oraz wspomaganie jego dzia³añ, w tym:
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1) przygotowanie zebrañ wiejskich oraz opracowywanie
i przedk³adanie zebraniu wiejskiemu projektów uchwa³,
w sprawach bêd¹cych przedmiotem zebrania;
2) zbieranie wniosków i innych wyst¹pieñ mieszkañców
w sprawach so³ectwa;
3) sporz¹dzanie projektów wyst¹pieñ w sprawach wykraczaj¹cych poza mo¿liwoci ich realizacji w ramach so³ectwa;
4) inicjowanie dzia³añ na rzecz rozwoju so³ectwa;
5) opiniowanie zakupu sprzêtu i wyposa¿enia mienia gminnego;
6) inicjowanie i pomoc w organizacji imprez wiejskich
w dziedzinie kultury, sportu, rekreacji i wypoczynku;
7) konsultacja spraw przedstawionych przez so³tysa zgodnie
z postanowieniami niniejszego statutu.
§26. 1. Posiedzenia rady so³eckiej odbywaj¹ siê w miarê
potrzeb, nie rzadziej ni¿ dwa razy w roku.
2. Posiedzenia rady so³eckiej zwo³uje so³tys, który przewodniczy tym posiedzeniom.
§27. 1. Urz¹d Gminy zapewnia pomoc w obs³udze techniczno biurowej organów so³ectwa.
2. W celu udzielenia so³tysowi sta³ej pomocy w przygotowywaniu materia³ów w organizowaniu zebrañ, Wójt mo¿e
wyznaczyæ pracownika Urzêdu do kontaktów z so³ectwem.
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3. W przypadku, gdy w ustalonym terminie nie zbierze siê
wymagana liczba uprawnionych do g³osowania mieszkañców
so³ectwa, zebranie obejmuj¹ce ten sam porz¹dek zwo³uje siê
w drugim terminie. Drugi termin wyznacza siê w tym samym
dniu pó³ godziny póniej; w tym przypadku do wa¿noci
zebrania wymagana jest obecnoæ uprawnionych do g³osowania mieszkañców so³ectwa w liczbie, co najmniej po³owy
liczby okrelonej w ust. 1.
4. O ile w wyznaczonym w ust. 2 terminie nie bêdzie
wymaganego okrelonego quorum, wybory w nastêpnym
terminie mog¹ zostaæ przeprowadzone najwczeniej po up³ywie 7 dni od pierwszego, wy¿ej wskazanego terminu, a do ich
wa¿noci wymagana jest obecnoæ uprawnionych do g³osowania mieszkañców so³ectwa, w liczbie, co najmniej po³owy
liczby okrelonej w ust. 1.
5. W przypadku braku quorum, w terminie, okrelonym
w ust. 3 wybory przeprowadza siê w nowym terminie, niezale¿nie od iloci uprawnionych do g³osowania obecnych na
zebraniu wiejskim. Nowy termin ustala siê w tym samym
dniu, co termin ustalony w ust. 3, pó³ godziny póniej.
§31. 1. W celu przeprowadzania wyboru so³tysa i cz³onków rady so³eckiej, zebranie wiejskie powo³uje sporód uprawnionych uczestników zebrania minimum 3 - osobow¹ komisjê
skrutacyjn¹.
2. Komisja skrutacyjna wybiera ze swojego grona przewodnicz¹cego, który kieruje pracami komisji.
3. Do zadañ komisji skrutacyjnej nale¿y:

ROZDZIA£ 4
Zasady i tryb wyboru organów so³ectwa
§28. 1. Zebranie wiejskie wybiera so³tysa i radê so³eck¹
na okres kadencji odpowiadaj¹cy kadencji Rady.
2. Zebranie wiejskie w sprawie wyboru so³tysa i rady
so³eckiej winno odbyæ siê w terminie 6  ciu miesiêcy od
up³ywu kadencji rady gminy.
§29. 1. Wybory so³tysa, rady so³eckiej przeprowadzane
s¹ w terminie i miejscu okrelonym zarz¹dzeniem Wójta,
które podlega podaniu do wiadomoci mieszkañców so³ectwa, co najmniej na 7 dni przed terminem zebrania, w sposób
okrelony w niniejszym statucie.

1) rejestrowanie kandydatów na so³tysa i cz³onków rady
so³eckiej;
2) obliczanie g³osów oddawanych na poszczególne kandydatury;
3) sporz¹dzenie protoko³u, ustalenie i podanie do wiadomoci zebrania wiejskiego wyniku g³osowania i wyborów.
4. Protokó³ g³osowania podpisuj¹ wszyscy cz³onkowie
komisji oraz przewodnicz¹cy zebrania.
5. Cz³onkowie komisji nie mog¹ kandydowaæ na stanowisko so³tysa ani do rady so³eckiej.
§32. 1. W pierwszej kolejnoci przeprowadza siê zg³aszanie kandydatów oraz g³osowanie w celu wyboru so³tysa.

2. Zarz¹dzenie, o którym mowa w ust. 1 okrela ponadto
porz¹dek obrad zebrania wiejskiego, obejmuj¹cy w szczególnoci wybór so³tysa i rady so³eckiej.

2. W drugiej kolejnoci przeprowadza siê zg³aszanie kandydatów oraz g³osowanie w celu wyboru cz³onków rady
so³eckiej.

3. Obradom zebrania wyborczego przewodniczy osoba
wskazana przez Wójta.

§33. 1. Kandydatury na stanowisko so³tysa oraz do rady
so³eckiej mog¹ zg³aszaæ osobicie uprawnieni mieszkañcy,
uczestnicz¹cy w zebraniu wiejskim. Zg³oszenie kandydata
odbywa siê ustnie w trakcie zebrania wiejskiego.

4. Obs³ugê kancelaryjn¹ zebrania zapewnia Wójt za porednictwem Urzêdu Gminy.
§30. 1. Dla dokonania wa¿nego wyboru so³tysa i rady
so³eckiej wymagana jest osobista obecnoæ, co najmniej 1/5
mieszkañców so³ectwa uprawnionych do g³osowania.
2. Kr¹g osób uprawnionych do g³osowania ustala siê na
podstawie sta³ego rejestru wyborców Gminy W¹growiec.

2. Uprawnieni do kandydowania s¹ wy³¹cznie stali mieszkañcy, uczestnicz¹cy w zebraniu wiejskim.
3. Wybory odbywaj¹ siê przy nieograniczonej liczbie zg³oszonych kandydatów, z zachowaniem zasad okrelonych
w ust. 1 i ust. 2.
4. Warunkiem przyjêcia ka¿dej kandydatury jest ustna
zgoda kandydata wyra¿ona w trakcie obrad.

Dziennik Urzêdowy
Województwa Wielkopolskiego Nr 138

 14836 

5. So³tys i rada so³ecka wybierani s¹ w g³osowaniu
tajnym, bezporednim, sporód nieograniczonej liczby kandydatów, przez uprawnionych mieszkañców zebrania.
§34. 1. Po zarejestrowaniu przez komisjê skrutacyjn¹
wszystkich nazwisk kandydatów zg³oszonych przez uprawnionych uczestników zebrania wiejskiego, komisja zamyka listê
kandydatur na stanowisko so³tysa oraz do rady so³eckiej.
Wniosek o zamkniêcie listy kandydatów przewodnicz¹cy zebrania poddaje pod g³osowanie zebrania wiejskiego.
2. Po zamkniêciu listy kandydatów przewodnicz¹cy zebrania podaje pod g³osowanie wszystkie zarejestrowane kandydatury umieszczone na licie w kolejnoci alfabetycznej.
3. Wybór so³tysa odbywa siê zwyk³¹ wiêkszoci¹ g³osów,
co oznacza, ¿e przechodzi ta kandydatura, która uzyska³a, co
najmniej jeden g³os wiêcej od sumy pozosta³ych wa¿nie
oddanych g³osów.
4. Uprawnieni uczestnicy Zebrania g³osuj¹ kartami do
g³osowania, opatrzonymi pieczêci¹ Urzêdu Gminy.
5. Na karcie do g³osowania uprawnieni mieszkañcy pozostawiaj¹ nieskrelone nazwisko wybranego przez siebie
kandydata.
6. Niewa¿ne s¹ g³osy na kartach: bez pieczêci Urzêdu
Gminy, ca³kowicie przedartych i kartach, na których pozostawiono wiêcej kandydatów ni¿ miejsc mandatowych.
§35. 1. Na stanowisko so³tysa zostaje wybrany kandydat, który uzyska³ najwiêksz¹ zwyk³¹ wiêkszoæ g³osów uprawnionych do g³osowania uczestników zebrania.
2. Na cz³onków rady so³eckiej zostaj¹ wybrani kandydaci,
którzy uzyskali najwiêksz¹ iloæ g³osów.
3. W przypadku równej liczby g³osów, g³osowanie zostaje powtórzone, z tym, ¿e w wyborach bior¹ udzia³ kandydaci,
którzy uzyskali równ¹ najwiêksz¹ liczbê g³osów.
4. Przepisy §35 ust. 2 stosuje siê przy wyborach komisji,
o których mowa w niniejszym statucie.
5. Przejêcie obowi¹zków przez nowo wybranego so³tysa
nastêpuje w ci¹gu trzech dni od daty wyboru, a przekazanie
pieczêci protokolarnie w dniu wyboru.
ROZDZIA£ 5
Zasady i tryb odwo³ywania so³tysa i rady so³eckiej
§36. 1. Wyganiêcie mandatu so³tysa lub cz³onka rady
so³eckiej nastêpuje na skutek:
1) z³o¿enia na rêce wójta pisemnej rezygnacji z pe³nionej
funkcji;
2) pozbawienia praw publicznych i wyborczych oraz ubezw³asnowolnienia na podstawie prawomocnego wyroku
s¹du;
3) mierci;
4) odwo³ania przed up³ywem kadencji.
2. W przypadkach okrelonych w ust. 1 pkt 1 i 2 wyganiêcie mandatu stwierdza niezw³ocznie zebranie wiejskie.
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§37. 1. Odwo³anie So³tysa i rady so³eckiej lub jej poszczególnych cz³onków przed up³ywem kadencji, stanowi
wy³¹czn¹ kompetencjê zebrania wiejskiego i mo¿e nast¹piæ
w przypadkach okrelonych w niniejszym statucie, na podstawie uchwa³y zebrania wiejskiego, podjêtej zwyk³¹ wiêkszoci¹
g³osów, w g³osowaniu tajnym.
2. Dla dokonania odwo³ania organów so³ectwa, o których
mowa w §37 ust. 1, na zebraniu wiejskim wymagana jest
obecnoæ, co najmniej 1/5 uprawnionych do g³osowania,
mieszkañców So³ectwa.
3. O ile w wyznaczonym terminie nie bêdzie wymaganego, okrelonego w ust. 2 quorum, wybory w drugim terminie
mog¹ zostaæ przeprowadzone najwczeniej po up³ywie
1 miesi¹ca, od pierwszego wskazanego terminu, z zastrze¿eniem ust 2.
4. Uchwa³y zebrania wiejskiego w sprawach okrelonych
w ust. 1 podaje siê do wiadomoci mieszkañców so³ectwa.
§38. 1. So³tys i cz³onkowie rady so³eckiej s¹ bezporednio odpowiedzialni przed zebraniem wiejskim i mog¹ byæ
przez zebranie odwo³ani przed up³ywem kadencji.
2. Zebranie wiejskie mo¿e odwo³aæ so³tysa, radê so³ecka
lub poszczególnych jej cz³onków, je¿eli nie wykonuj¹ swoich
obowi¹zków, w tym naruszaj¹ postanowienia statutu.
3. Zebranie wiejskie odwo³uje so³tysa lub cz³onka rady
so³eckiej, je¿eli dopuci³ siê przestêpstwa, stwierdzonego
prawomocnym wyrokiem s¹du.
§39. 1. Zebrania wiejskie w celu ewentualnego odwo³ania so³tysa b¹d rady so³eckiej (ca³ego sk³adu) zwo³uje Wójt,
ustalaj¹c zarz¹dzeniem miejsce i termin (dzieñ, godzinê)
zebrania. W zarz¹dzeniu podaje siê sk³adaj¹cego wniosek
o odwo³anie.
2. Zebranie wiejskie w celu ewentualnego odwo³ania
poszczególnych cz³onków rady so³eckiej (z wyj¹tkiem so³tysa
 przewodnicz¹cego rady so³eckiej) zwo³uje so³tys, podaj¹c
w og³oszeniu o zwo³aniu zebrania sk³adaj¹cego wniosek
o odwo³anie cz³onka (cz³onków) rady so³eckiej.
3. Pisemne wnioski o odwo³anie so³tysa lub rady so³eckiej kierowane s¹ do Wójta, natomiast wnioski o odwo³anie
poszczególnych cz³onków rady so³eckiej kierowane s¹ do
so³tysa, z zastrze¿eniem ust. 4 pkt 4.
4. O odwo³anie so³tysa, rady so³eckiej oraz poszczególnych jej cz³onków mo¿e wyst¹piæ z zastrze¿eniem ust. 5 i 6:
1) Wójt;
2) grupa mieszkañców gminy uprawniona do g³osowania,
w liczbie odpowiadaj¹cej  1/5 uprawnionych do g³osowania mieszkañców so³ectwa, a w przypadku, gdy wniosek
o odwo³anie dotyczy rady so³eckiej lub poszczególnych jej
cz³onków  1/10 uprawnionych.
3) wniosek o odwo³anie So³tysa winien prócz podpisów byæ
opatrzony czytelnym imieniem i nazwiskiem, numerem
PESEL i adresem zamieszkania z podaniem numeru nieruchomoci.
4) wniosek o odwo³anie, który nie zostanie przyjêty na zebraniu wiejskim, mo¿e byæ z³o¿ony powtórnie po up³ywie 6
miesiêcy od dnia z³o¿enia pierwszego wniosku.

Dziennik Urzêdowy
Województwa Wielkopolskiego Nr 138

 14837 

5. Wniosek o odwo³anie powinien zawieraæ uzasadnienie, wnioskom bez uzasadnienia nie nadaje siê biegu.
6. Bieg nadaje siê wy³¹cznie wnioskom o odwo³anie
so³tysa, rady so³eckiej, komisji rewizyjnej lub jej cz³onków
zawieraj¹cym:
1) zarzuty nie wywi¹zywania siê przez so³tysa lub cz³onków
rady so³eckiej z obowi¹zków statutowych;
2) zarzuty nie respektowania (nie wykonywania) przez so³tysa lub cz³onków rady so³eckiej uchwa³ zebrania wiejskiego;
3) wskazuj¹cym na dopuszczenie siê czynów dyskwalifikuj¹cych w opinii spo³ecznej w tym utratê zaufania spo³ecznego.
7. Odwo³anie nie mo¿e nast¹piæ zaocznie, chyba, ¿e
osoba zainteresowana skutecznie zawiadomiona, nie wziê³a
udzia³u w zebraniu wiejskim bez usprawiedliwionych przyczyn lub wyrazi³a zgodê na pimie, na zaoczne g³osowanie
nad jej odwo³aniem.
8. Odwo³anie mo¿e nast¹piæ po wys³uchaniu przez zebranie wiejskie wszystkich wyjanieñ oraz racji zainteresowanego, chyba ze wystêpuj¹ okolicznoci okrelone w ust. 7.
§40. 1. So³tys lub cz³onek rady so³eckiej mo¿e z³o¿yæ
rezygnacjê w trakcie kadencji z pe³nionej funkcji, z zastrze¿eniem ust. 2.
2. Z³o¿enie rezygnacji przez so³tysa, radê so³ecka lub
poszczególnych jej cz³onków a tak¿e odwo³anie so³tysa, rady
so³eckiej lub poszczególnych jej cz³onków, zobowi¹zuje odpowiednio Wójta i So³tysa do zarz¹dzenia wyborów uzupe³niaj¹cych.
3. Je¿eli do up³ywu kadencji So³tysa pozosta³o nie wiêcej
jak 6 miesiêcy, przepisu ust. 2 nie stosuje siê, a obowi¹zki
so³tysa pe³ni cz³onek Rady So³eckiej przez ni¹ wskazany.
4. Kadencja So³tysa i cz³onków Rady so³eckiej wybranych
w wyborach uzupe³niaj¹cych trwa do koñca kadencji, w której
wybór nast¹pi³.
§41. 1. Zebranie wiejskie zwo³ane w sprawie odwo³ania
so³tysa, rady so³eckiej lub poszczególnych jej cz³onków, powo³uje sporód uprawnionych do g³osowania uczestników
zebrania komisjê skrutacyjn¹, powierzaj¹c jej obowi¹zki przeprowadzenia g³osowania.
2. Do powo³ywania i zasad dzia³ania tej komisji maj¹
zastosowanie odpowiednie przepisy dotycz¹ce komisji skrutacyjnej okrelone w Rozdziale 4 niniejszego statutu.
ROZDZIA£ 6
Zasady gospodarki mieniem
§42. 1. Rada Gminy przekazuje So³ectwu sk³adniki mienia komunalnego na mocy odrêbnych uchwa³ oraz protoko³u
przekazania, sporz¹dzonego przez Wójta i So³tysa.
2. So³ectwo zarz¹dza i korzysta z przekazanego mienia
komunalnego zgodnie z postanowieniami uchwa³y, o której
mowa w ust. 1, a w szczególnoci So³ectwo samodzielnie
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wykonuje czynnoci zwyk³ego zarz¹du w stosunku do przekazanego mienia. Zwyk³y zarz¹d obejmuje czynnoci okrelone
przepisami prawa cywilnego.
3. Przekazanie obowi¹zków oraz mienia komunalnego
i so³eckiego, pomiêdzy ustêpuj¹cym So³tysem a nowo wybranym, nastêpuje w terminie 3 dni od daty wyborów, w formie
protokó³u zdawczo  odbiorczego, przedk³adanego w ci¹gu
7 dni Wójtowi Gminy.
ROZDZIA£ 7
Zasady gospodarki finansowej so³ectwa
§43. 1. Gospodarka finansowa so³ectwa prowadzona jest
w ramach bud¿etu gminy, zatwierdzonego przez Radê Gminy.
§44. 1. Dochodami so³ectwa mog¹ byæ:
1) wp³ywy z wynajmowania i wydzier¿awiania sk³adników
mienia komunalnego przekazanego So³ectwu,
2) darowizny i dobrowolne wp³aty osób fizycznych i prawnych na rzecz so³ectwa,
3) rodki uzyskiwane z organizowanych przez so³ectwo przedsiêwziêæ.
2. rodki finansowe pochodz¹ce z bud¿etu gminy mog¹
byæ przeznaczone tylko na cele okrelone w uchwale bud¿etowej.
§45. 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) remont i utrzymanie dróg gminnych w granicach So³ectwa.
3) utrzymanie lokali bêd¹cych w dyspozycji So³ectwa,
4) zaspakajanie miejscowych potrzeb kulturalno  owiatowych i sportowych,
5) dzia³alnoæ organów So³ectwa,
6) utrzymanie porz¹dku i estetyki na terenie So³ectwa.
ROZDZIA£ 8
Zakres i formy kontroli oraz nadzoru organów
Gminy nad dzia³alnoci¹ organów So³ectwa
§46. 1. So³tys zobowi¹zany jest do przed³o¿enia Wójtowi
Gminy uchwa³ Zebrania Wiejskiego w ci¹gu 7 dni od daty ich
podjêcia.
2. Uchwa³a Zebrania Wiejskiego sprzeczna z prawem jest
niewa¿na.
3. O niewa¿noci uchwa³y w ca³oci lub w czêci orzeka
Wójt Gminy.
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4. Uchwa³a Zebrania Wiejskiego nieodpowiadaj¹ca wymogom celowoci, gospodarnoci, rzetelnoci lub niezgodna
z prawem mo¿e byæ uchylona przez Wójta Gminy.
5. W przypadkach okrelonych w ust. 4, Wójt Gminy
mo¿e wstrzymaæ uchwa³y Zebrania Wiejskiego i za¿¹daæ
ponownego rozpatrzenia sprawy stanowi¹cej przedmiot
uchwa³y, wskazuj¹c zaistnia³e uchybienia oraz termin za³atwienia sprawy.
6. Je¿eli uchwa³a Zebrania Wiejskiego podjêta w wyniku
ponownego rozpatrzenia sprawy nie uwzglêdnia wskazówek
Wójta Gminy, Wójt Gminy mo¿e wydaæ uchwa³ê zastêpcz¹.
O podjêciu uchwa³y zastêpczej, Wójt Gminy powiadamia
Radê Gminy na jej najbli¿szej Sesji.
§47. Nadzór nad dzia³alnoci¹ so³ectwa sprawowany jest
na podstawie kryteriów zgodnoci z prawem, celowoci,
rzetelnoci i gospodarnoci.
§48. Organami nadzoru nad dzia³alnoci¹ so³ectwa s¹:
1) Rada,
2) Wójt.
§49. 1. Organy nadzoru maj¹ prawo ¿¹dania niezbêdnych informacji, danych i wyjanieñ oraz okazania dokumentów dotycz¹cych funkcjonowania so³ectwa a tak¿e uczestniczenia w posiedzeniach jego organów.
2. Do wykonywania czynnoci, o których mowa w ust.
1 organy nadzoru mog¹ delegowaæ swych przedstawicieli.
§50. Organy nadzoru sygnalizuj¹ so³ectwu nieprawid³owoci stwierdzone w ramach wykonywania nadzoru oraz
podejmuj¹ dzia³ania przewidziane prawem, w celu wyeliminowania stwierdzonych nieprawid³owoci.
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ROZDZIA£ 9
Postanowienia koñcowe
§51. 1. Zmiany niniejszego statutu dokonuje Rada:
1) z w³asnej inicjatywy;
2) na wniosek Wójta;
3) na wniosek zebrania wiejskiego.
2. Statut i jego zmiany w przypadkach okrelonych w ust.
1 pkt 1 i 2 uchwalane s¹ po przeprowadzeniu konsultacji
z mieszkañcami so³ectwa.
§52. O utworzeniu, po³¹czeniu, podziale i znoszeniu,
a tak¿e ustaleniu granic, nazwy i siedziby w³adz So³ectwa
decyduje Rada w drodze odrêbnej uchwa³y.
§53. Protesty w sprawie trybu i formy przeprowadzenia
wyborów So³tysa i Rady So³eckiej zainteresowani mog¹
sk³adaæ do Wójta w terminie siedmiu dni od og³oszenia ich
wyników. Wójt rozstrzyga o protecie stosuj¹c odpowiednio
przepisy niniejszego Statutu.
§54. Wykonanie uchwa³y powierza siê Wójtowi Gminy
W¹growiec.
§55. Traci moc Uchwa³a Rady Gminy W¹growiec
Nr XXIV/169/96 z 28 padziernika 1996 w sprawie statutu
so³ectwa.
§56. Uchwa³a wchodzi w ¿ycie po up³ywie 14 dni od dnia
og³oszenia w Dzienniku Urzêdowym Województwa Wielkopolskiego.
Przewodnicz¹cy
Rady Gminy
() Micha³ Nogalski
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3391
UCHWA£A Nr XXXIV/283/06 RADY GMINY W¥GROWIEC
z dnia 30 czerwca 2006 r.
w sprawie uchwalenia statutu So³ectwa £ukowo
Na podstawie art. 35 ust. 1 i 3, art. 48 ust. 1 ustawy z dnia
8 marca 1990 r. o samorz¹dzie gminnym (Dz.U. z 2001 r., Nr
142 poz. 1591 z 2002 r., Nr 23 poz. 220, Nr 62 poz. 558, Nr 113
poz. 984, Nr 153 poz. 1271 i Nr 214 poz. 1806, z 2003 r., Nr 80
poz. 717 i Nr 162 poz. 1568, z 2004 r. Nr 102 poz. 1055
i Nr 116 poz. 1203, z 2005 r., Nr 172 poz. 1441, Nr 175 poz. 1457,
z 2006 r., Nr 17 poz. 128), po przeprowadzeniu konsultacji
z mieszkañcami so³ectwa, Rada Gminy W¹growiec uchwala:
STATUT SO£ECTWA £UKOWO
ROZDZIA£ 1

1) ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorz¹dzie gminnym
(Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z póniejszymi zmianami),
2) Statutu Gminy W¹growiec,
3) oraz niniejszego statutu So³ectwa.
ROZDZIA£ 2
Zakres zadañ przekazanych so³ectwu
przez gminê oraz sposób ich realizacji

Postanowienia ogólne

§5. 1. Podstawowym celem istnienia i dzia³ania so³ectwa
jest:

§1. So³ectwo £ukowo jest jednostk¹ pomocnicz¹ Gminy
W¹growiec.

1) dba³oæ o zaspokajanie potrzeb mieszkañców so³ectwa
i reprezentowanie ich interesów na zewn¹trz;

§2. Ilekroæ w niniejszym Statucie jest mowa o:
1) Gminie  nale¿y przez to rozumieæ Gminê W¹growiec;
2) So³ectwie  nale¿y przez to rozumieæ jednostkê pomocnicz¹ okrelon¹ w §1 niniejszego Statutu;
3) Statucie  nale¿y przez to rozumieæ statut so³ectwa £ukowo;

2) wspó³praca z organami gminy oraz pomoc w wykonywaniu przez te organy zadañ publicznych na rzecz spo³ecznoci lokalnej;
3) zapewnienie mieszkañcom so³ectwa udzia³u w realizacji
zadañ gminy;
2. Do zadañ so³ectwa nale¿y uczestniczenie w realizacji
zadañ gminy poprzez:

4) Radzie  nale¿y przez to rozumieæ Radê Gminy W¹growiec;

1) inicjowanie dzia³añ organów gminy;

5) Wójcie  nale¿y przez to rozumieæ Wójta Gminy W¹growiec;

2) reprezentowanie interesów spo³ecznoci so³eckiej i jej
cz³onków wobec organów gminy, organów administracji
pañstwowej i innych podmiotów ¿ycia publicznego;

6) Zebraniu Wiejskim  nale¿y przez to rozumieæ organ
uchwa³odawczy so³ectwa;
7) So³tysie  nale¿y przez to rozumieæ organ wykonawczy
so³ectwa;
8) Radzie So³eckiej  nale¿y przez to rozumieæ organ wspieraj¹cy So³tysa;
9) Przewodnicz¹cym Rady So³eckiej  nale¿y przez to rozumieæ So³tysa;
10) Komisje  nale¿y rozumieæ organy kontrolne i opiniodawcze powo³ywane w so³ectwie.
§3. 1. So³ectwo obejmuje obszar o powierzchni 11,53
km2, którego granice zaznaczone s¹ na mapie stanowi¹cej
za³¹cznik do Statutu.
2. So³ectwo obejmuje miejscowoæ: £ukowo.
3. Siedzib¹ w³adz So³ectwa jest miejscowoæ: £ukowo.
§4. So³ectwo dzia³a zgodnie z postanowieniami obowi¹zuj¹cych przepisów, a w szczególnoci:

3) tworzenie warunków do pe³nego udzia³u w ¿yciu publicznym so³ectwa wszystkich mieszkañców so³ectwa;
4) dzia³anie na rzecz rozwoju so³ectwa;
5) konsultowanie spraw przedstawionych przez Radê lub
Wójta, w tym spraw dotycz¹cych:
a) planów zagospodarowania przestrzennego w zakresie
dotycz¹cym so³ectwa,
b) sieci szkó³ i przedszkoli,
c) zasad gospodarowania mieniem komunalnym po³o¿onym na terenie so³ectwa,
d) zmiany nazewnictwa ulic, placów oraz nadawanie nazw
miejscowoci, podzia³u, po³¹czenia wsi, utworzenia
nowej,
e) innych spraw, których potrzebê konsultacji Rada lub
Wójt uzna za celowe.
6) wspó³dzia³anie z policj¹ i s³u¿bami porz¹dkowymi w zakresie bezpieczeñstwa i porz¹dku na terenie so³ectwa;
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7) wspó³praca z organizacjami i instytucjami dzia³aj¹cymi na
terenie so³ectwa, zw³aszcza kulturalnymi, sportowymi,
zak³adami opieki zdrowotnej;
8) podejmowanie dzia³añ na rzecz ochrony rodowiska naturalnego: w szczególnoci w zakresie budowy sieci wodno
 kanalizacyjnych, utrzymania porz¹dku i czystoci na
terenie so³ectwa oraz ochrony zieleni;
9) wspieranie inicjatyw spo³ecznych podejmowanych na rzecz
so³ectwa;
10) wspó³praca z radnymi z danego okrêgu wyborczego;
11) pomoc organom gminy przy organizowaniu konsultacji
spo³ecznych;
12) realizacja zadañ przejêtych od gminy i gospodarowanie
przekazanym mieniem w granicach zgodnych z celem
i zakresem przekazania;
13) wspieranie dzia³añ gminy w zakresie pomocy spo³ecznej,
w szczególnoci sygnalizowanie potrzeb spo³ecznych
w zakresie organizowania okrelonych form pomocy spo³ecznej;
14) inicjowanie samopomocy wspólnoty so³eckiej;
15) wyra¿anie opinii w celu uwzglêdnienia istotnych interesów mieszkañców so³ectwa w nastêpuj¹cych sprawach:
a) dostosowania organizacji i godzin pracy placówek
u¿ytecznoci publicznej, placówek wiadcz¹cych us³ugi komunalne, komunikacji, placówek opieki zdrowotnej i opiekuñczo - wychowawczych dla potrzeb mieszkañców so³ectwa,
b) zapobiegania oraz usuwania skutków powodzi, huraganów i innych klêsk ¿ywio³owych na terenie so³ectwa;
16) wykonywanie uchwa³ Rady w zakresie odnosz¹cym siê do
so³ectwa.
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ROZDZIA£ 3
Organizacja i zadania organów so³ectwa
§7. 1. Organami so³ectwa s¹:
1) Zebranie Wiejskie jako organ uchwa³odawczy;
2) So³tys jako organ wykonawczy.
2. Dzia³alnoæ so³tysa wspomaga rada so³ecka.
1) Rada so³ecka sk³ada siê z 4 do 6 osób w tym So³tysa.
2) Liczbê cz³onków rady so³eckiej ustala zebranie wiejskie
odrêbn¹ uchwa³¹.
3) Przewodnicz¹cym rady so³eckiej jest So³tys.
§8. Kadencja So³tysa i rady so³eckiej trwa 4 lata, tak jak
kadencja Rady i koñczy siê z momentem wyboru nowych
organów so³ectwa.
§9. 1. Organy so³ectwa zobowi¹zane s¹ dbaæ o przestrzeganie zasad jawnoci i dostêpu do informacji publicznej.
2. So³tys, co najmniej raz w roku, obowi¹zany jest sk³adaæ na zebraniu wiejskim sprawozdanie ze swojej dzia³alnoci
oraz z dzia³alnoci rady so³eckiej.
§10. 1. Do zakresu dzia³ania zebrania wiejskiego nale¿y
podejmowanie uchwa³ we wszystkich sprawach zastrze¿onych do wy³¹cznej kompetencji zebrania wiejskiego oraz
innych istotnych dla so³ectwa sprawach, obejmuj¹cych zadania so³ectwa okrelone w statucie.
2. Do wy³¹cznej kompetencji zebrania wiejskiego nale¿y:
1) wybór i odwo³ywanie so³tysa i rady so³eckiej;
2) dokonywanie okresowych ocen dzia³alnoci so³tysa i rady
so³eckiej;

§6. 1. Zadania okrelone w statucie so³ectwo realizuje
w szczególnoci poprzez:

3) wyra¿enie stanowiska so³ectwa w przypadku wyst¹pienia
organu gminy o wyra¿enie takiego stanowiska lub konsultacjê;

1) podejmowanie uchwa³ w sprawach so³ectwa w ramach
posiadanych kompetencji,

4) przyjmowanie, rozpatrywanie lub odrzucanie sprawozdañ
komisji powo³ywanych na zebraniu wiejskim.

2) zbieranie opinii spo³ecznej w sprawach dotycz¹cych problematyki wsi oraz przekazywanie jej Radzie,

§11. W przypadku przedstawienia przez Wójta, zebranie
wiejskie konsultuje w zakresie dotycz¹cym so³ectwa, projekty
uchwa³ Rady w sprawach:

3) wspó³uczestnictwo w organizowaniu i przeprowadzaniu
przez Radê konsultacji spo³ecznej w sprawach dotycz¹cych gminy i so³ectwa,
4) wystêpowanie z wnioskami do Wójta o rozpatrzenie spraw,
których za³atwienie wykracza poza mo¿liwoci so³ectwa,
5) wspó³pracê z radnymi z terenu so³ectwa i z komisjami
Rady.
2. Dla realizacji wspólnych przedsiêwziêæ so³ectwo nawi¹zuje wspó³pracê z innymi so³ectwami gminy, zawiera
porozumienia okrelaj¹ce zakres i sposób wykonywania wspólnych zadañ.

1) utrzymania, konserwacji, remontu wiejskich obiektów
mieszkalnych, urz¹dzeñ komunalnych, socjalnych, kulturalnych i sportowych w ramach ustaleñ planu wydatków
z bud¿etu gminy;
2) plany rozwoju gminy w czêci dotycz¹cej so³ectwa;
3) utrzymania porz¹dku na terenie wsi;
4) gospodarki wodno  ciekowej oraz gospodarki odpadami;
5) dróg gminnych;
6) owietlenia.
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§12. 1. Do zakresu dzia³ania zebrania wiejskiego nale¿y
sprawowanie kontroli nad dzia³alnoci¹ so³tysa i rady so³eckiej. W celu sprawowania kontroli zebranie wiejskie mo¿e
powo³aæ komisjê rewizyjn¹.
2. Zebranie wiejskie podejmuj¹c uchwa³ê o powo³aniu
Komisji Rewizyjnej, okrela sk³ad osobowy komisji oraz zakres jej dzia³ania.
3. Komisja Rewizyjna uprawniona jest do ¿¹dania wyjanieñ od so³tysa i cz³onków rady so³eckiej oraz przegl¹dania
dokumentów w sprawach objêtych przeprowadzan¹ kontrol¹.
§13. 1. Zebranie wiejskie dla zapewnienia w³aciwej realizacji zadañ so³ectwa mo¿e powo³ywaæ tak¿e inne sta³e lub
dorane komisje o uprawnieniach opiniodawczo - doradczych.
2. Zebranie wiejskie podejmuj¹c uchwa³ê o powo³aniu
komisji, o których mowa w ust. 1, okrela sk³ad osobowy
komisji oraz zakres ich dzia³ania.
§14. 1. Do udzia³u w zebraniu wiejskim uprawnieni s¹
wszyscy, którzy w dniu jego zwo³ania zamieszkuj¹ na terenie
so³ectwa.
2. Zebranie jest wa¿ne, gdy mieszkañcy so³ectwa zostali
o nim prawid³owo powiadomieni.
§15. Uprawnienie do udzia³u w zebraniu wiejskim obejmuje prawa:
1) inicjatywy uchwa³odawczej;
2) udzia³u w dyskusji nad porz¹dkiem obrad;
3) zadawania pytañ i uzyskiwania odpowiedzi;
4) ¿¹dania utrwalenia w protokole w³asnych czynnoci
i zg³oszonych wniosków oraz wypowiedzi;
5) zg³aszania kandydatur i kandydowania w wybieralnych
organach so³ectwa;
6) udzia³u w g³osowaniu.
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5. Zebranie wiejskie powinno zostaæ zwo³ane najpóniej
w terminie 14 dni od daty zg³oszenia ¿¹dania lub wniosku,
o których mowa w ust. 3 pkt 2  4, chyba, ¿e w ¿¹daniu lub
wniosku zaproponowano termin póniejszy. Termin 14 dni,
o którym mowa wy¿ej dotyczy terminu odbycia zebrania.
6. Zebranie wiejskie w sprawie wyborów so³tysa i rady
so³eckiej oraz zebranie wiejskie, którego nie zwo³a so³tys na
wniosek organu gminy w terminie okrelonym w ust.
5 zwo³uje Wójt.
7. W przypadku d³u¿szej nieobecnoci so³tysa zebranie
wiejskie zwo³uje upowa¿niony przez radê so³eck¹ cz³onek tej
rady.
§17. 1. Termin i miejsce zebrania wiejskiego podaje siê
do wiadomoci publicznej poprzez rozplakatowanie na tablicy
og³oszeñ so³ectwa, kurend¹, lub w sposób zwyczajowo przyjêty, co najmniej na 7 dni przed terminem zwo³ania zebrania.
2. O terminie i miejscu zebrania powiadamia siê odrêbnie organy gminy oraz osobê reprezentuj¹c¹ mieszkañców,
którzy z³o¿yli wniosek o jego zwo³anie.
§18. 1. Obradom Zebrania Wiejskiego przewodniczy So³tys.
2. Pod nieobecnoæ So³tysa obradom Zebrania Wiejskiego przewodniczy cz³onek Rady So³eckiej upowa¿niony przez
So³tysa.
3. W przypadku, gdy So³tys nie mo¿e prowadziæ zwo³anego Zebrania Wiejskiego i nie udzieli³ upowa¿nienia ¿adnemu z cz³onków Rady So³eckiej, obradom Zebrania Wiejskiego
przewodniczy cz³onek Rady So³eckiej przez ni¹ wybrany.
4. Zebranie otwiera So³tys, przedstawia porz¹dek obrad
oraz prowadzi zebranie zgodnie z porz¹dkiem przyjêtym przez
zebranie.
5. Porz¹dek obrad ustala zebranie wiejskie na podstawie
projektu przed³o¿onego przez so³tysa. Projekt porz¹dku obrad
podlega konsultacji z rad¹ so³eck¹.

§16. 1. Zebranie wiejskie zwo³ywane jest przez so³tysa, z
zastrze¿eniem ust. 6 i 7.

6. Obrady zebrania s¹ protoko³owane. Protoko³y i uchwa³y podpisuje przewodnicz¹cy zebrania i protokolant.

2. Zebrania wiejskie odbywaj¹ siê w miarê potrzeb nie
rzadziej jednak ni¿ raz w roku.

1) z w³asnej inicjatywy;

7. Osoby uprawnione do udzia³u w zebraniu wiejskim
odnotowuj¹ swoja obecnoæ w licie obecnoci wy³o¿onej do
podpisu w miejscu, w którym odbywa siê zebranie. Lista
obecnoci jest za³¹cznikiem do protokó³u zebrania i s³u¿y do
stwierdzania prawomocnoci obrad.

2) na ¿¹danie organów gminy (Rady i Wójta), wskazuj¹ce cel
zwo³ania zebrania wiejskiego;

§19. 1. Przewodniczenie obradom Zebrania Wiejskiego
uprawnia do decydowania o:

3) na pisemny wniosek co najmniej 1/10 uprawnionych do
udzia³u w zebraniu wiejskim mieszkañców so³ectwa, wskazuj¹cy cel zwo³ania zebrania oraz osobê, któr¹ nale¿y
powiadomiæ o terminie i miejscu zwo³ania zebrania;

1) kolejnoci zabierania g³osu przez poszczególnych mówców,

3. So³tys zwo³uje zebranie wiejskie:

4) na wniosek Komisji Rewizyjnej So³ectwa (w przypadku jej
powo³ania przez zebranie wiejskie).
4. W przypadkach, o których mowa w ust. 3 pkt 2 - 4
so³tys jest zobowi¹zany do zwo³ania zebrania wiejskiego.

2) udzieleniu g³osu poza kolejnoci¹,
3) okrelania iloci czasu przeznaczonego dla ka¿dego
z mówców,
4) odebraniu g³osu,
5) zamkniêciu dyskusji nad poszczególnymi punktami
porz¹dku obrad,
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6) ¿¹daniu okrelonego zachowania od uczestników Zebrania Wiejskiego.

7) kierowanie akcj¹ pomocy w so³ectwie w razie wypadków
losowych i klêsk ¿ywio³owych,

2. Przewodnicz¹cy Zebraniu Wiejskiemu nie mo¿e odmówiæ poddania pod g³osowanie wniosku, jeli jego przedmiot
odpowiada przyjêtemu porz¹dkowi obrad

8) w tym realizacja zarz¹dzeñ Wójta wydanych w powy¿szym
zakresie;

§20. 1. So³tys przekazuje uchwa³y podjête na zebraniu
wraz z protokó³em zebrania Wójtowi w terminie 7 dni od dnia
odbycia zebrania.
2. Wójt, w zale¿noci od treci uchwa³y, za³atwia uchwa³ê
we w³asnym zakresie lub przekazuje uchwa³ê do rozpatrzenia
Radzie.
3. W zale¿noci od treci uchwa³y o sposobie za³atwienia
uchwa³y Wójt informuje zebranie wiejskie bezporednio lub
za porednictwem so³tysa.
§21. 1. Zebranie wiejskie jest uprawnione do podejmowania uchwa³ przy obecnoci, co najmniej 1/5 uprawnionych
do g³osowania mieszkañców so³ectwa oraz gdy mieszkañcy
so³ectwa zostali poinformowani o zwo³aniu i terminie zebrania w sposób zgodny z postanowieniami niniejszego statutu.
2. W przypadku, gdy w ustalonym terminie nie zbierze siê
wymagana liczba uprawnionych do g³osowania mieszkañców
so³ectwa, zebranie obejmuj¹ce ten sam porz¹dek zwo³uje siê
w drugim terminie. Drugi termin wyznacza siê w tym samym
dniu, pó³ godziny póniej; w tym przypadku do wa¿noci
zebrania wymagana jest obecnoæ uprawnionych do g³osowania mieszkañców so³ectwa w liczbie, co najmniej po³owy
liczby okrelonej w ust. 1.
§22. 1. Uchwa³y zebrania wiejskiego zapadaj¹ w g³osowaniu jawnym, zwyk³¹ wiêkszoci¹ g³osów, osób uprawnionych uczestnicz¹cych w nim, co oznacza, ¿e przechodzi uchwa³a
lub wniosek, które uzyska³y wiêksz¹ liczbê g³osów  za ni¿
g³osów przeciw.
2. Zebranie wiejskie mo¿e postanowiæ o przeprowadzeniu tajnego g³osowania w konkretnej sprawie, na wniosek, co
najmniej 1/4 uprawnionych do g³osowania, obecnych na
zebraniu.
§23. 1. Do zadañ so³tysa nale¿y zarz¹dzanie bie¿¹cymi
sprawami so³ectwa, realizacja uchwa³ zebrania wiejskiego
oraz wykonywanie czynnoci okrelonych niniejszym statutem.
2. Do zadañ so³tysa nale¿y w szczególnoci:
1) reprezentowanie so³ectwa na zewn¹trz;
2) zwo³ywanie zebrañ wiejskich i przewodniczenie ich obradom;
3) zwo³ywanie posiedzeñ rady so³eckiej i przewodniczenie jej
obradom;
4) wykonywanie uchwa³ organów gminy w zakresie dotycz¹cym so³ectwa;
5) kierowanie wykonywaniem uchwa³ rady so³eckiej;
6) utrzymywanie sta³ego kontaktu z organami gminy;

9) uczestniczenie w naradach so³tysów organizowanych przez
Wójta;
10) uczestniczenie w spotkaniach z radnymi gminy powiêconych realizacji spraw ogólnogminnych, w przypadku wyst¹pienia przez radnych o udzia³ w takim spotkaniu;
11) informowanie ogó³u mieszkañców o wszystkich wa¿nych
dla so³ectwa sprawach;
12) udzia³ w sesjach Rady i posiedzeniach komisji Rady, na
zasadach okrelonych w Statucie Gminy;
13) organizowanie i koordynowanie przedsiêwziêæ maj¹cych
na celu poprawê warunków ¿ycia mieszkañców so³ectwa;
14) administrowanie tymi sk³adnikami mienia, które Rada
przekaza³a do dyspozycji so³ectwa;
15) opiniowanie w zakresie wskazanym przez Wójta wniosków o udzielanie ulg i zwolnieñ z podatków i op³at
stanowi¹cych dochody gminy;
16) wystêpowanie z wnioskami dotycz¹cymi potrzeb so³ectwa
i jego mieszkañców;
17) sporz¹dzanie rozliczeñ m.in. z dzia³alnoci finansowej
i gospodarczej so³ectwa;
18) stosowanie w ramach so³ectwa postanowieñ instrukcji
kancelaryjnej oraz zasad obiegu dokumentów ksiêgowych
i finansowych w zakresie wskazanym przez Wójta;
19) wspó³praca z gminnymi jednostkami organizacyjnymi
w zakresie zaspakajania okrelonych potrzeb mieszkañców;
20) natychmiastowe informowanie wójta o wyst¹pieniu po¿aru, klêski padniêcia stada, katastrofy budowlanej oraz
innych zdarzeñ losowych, celem skoordynowania dzia³añ
czy udzielenia pomocy.
21) wykonywanie innych zadañ wynikaj¹cych z obowi¹zuj¹cych przepisów.
3. Przy wykonywaniu zadañ okrelonych w ust. 2 pkt 1417 so³tys zasiêga opinii rady so³eckiej.
4. Na zebraniach wiejskich so³tys przedk³ada informacje
ze swojej dzia³alnoci.
5. Pe³nienie funkcji so³tysa ma charakter spo³eczny.
6. So³tys korzysta z ochrony prawnej przys³uguj¹cej funkcjonariuszom publicznym.
§24. So³tys  jako przewodnicz¹cy rady so³eckiej:
1) kieruje prac¹ rady so³eckiej;
2) zapewnia sporz¹dzenie protokó³ów z posiedzeñ rady
so³eckiej;
3) sk³ada informacje o dzia³alnoci rady so³eckiej na zebraniach wiejskich.
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§25. Do zadañ rady so³eckiej nale¿y pe³nienie funkcji
pomocniczo-doradczej so³tysa oraz wspomaganie jego dzia³añ, w tym:
1) przygotowanie zebrañ wiejskich oraz opracowywanie
i przedk³adanie zebraniu wiejskiemu projektów uchwa³,
w sprawach bêd¹cych przedmiotem zebrania;
2) zbieranie wniosków i innych wyst¹pieñ mieszkañców
w sprawach so³ectwa;
3) sporz¹dzanie projektów wyst¹pieñ w sprawach wykraczaj¹cych poza mo¿liwoci ich realizacji w ramach so³ectwa;
4) inicjowanie dzia³añ na rzecz rozwoju so³ectwa;
5) opiniowanie zakupu sprzêtu i wyposa¿enia mienia gminnego;
6) inicjowanie i pomoc w organizacji imprez wiejskich
w dziedzinie kultury, sportu, rekreacji i wypoczynku;
7) konsultacja spraw przedstawionych przez so³tysa zgodnie
z postanowieniami niniejszego statutu.
§26. 1. Posiedzenia rady so³eckiej odbywaj¹ siê w miarê
potrzeb, nie rzadziej ni¿ dwa razy w roku.
2. Posiedzenia rady so³eckiej zwo³uje so³tys, który przewodniczy tym posiedzeniom.
§27. 1. Urz¹d Gminy zapewnia pomoc w obs³udze techniczno biurowej organów so³ectwa.
2. W celu udzielenia so³tysowi sta³ej pomocy w przygotowywaniu materia³ów w organizowaniu zebrañ, Wójt mo¿e
wyznaczyæ pracownika Urzêdu do kontaktów z so³ectwem.
ROZDZIA£ 4
Zasady i tryb wyboru organów so³ectwa
§28. 1. Zebranie wiejskie wybiera so³tysa i radê so³eck¹
na okres kadencji odpowiadaj¹cy kadencji Rady.
2. Zebranie wiejskie w sprawie wyboru so³tysa i rady
so³eckiej winno odbyæ siê w terminie 6  ciu miesiêcy od
up³ywu kadencji rady gminy.
§29. 1. Wybory so³tysa, rady so³eckiej przeprowadzane
s¹ w terminie i miejscu okrelonym zarz¹dzeniem Wójta,
które podlega podaniu do wiadomoci mieszkañców so³ectwa, co najmniej na 7 dni przed terminem zebrania, w sposób
okrelony w niniejszym statucie.
2. Zarz¹dzenie, o którym mowa w ust. 1 okrela ponadto
porz¹dek obrad zebrania wiejskiego, obejmuj¹cy w szczególnoci wybór so³tysa i rady so³eckiej.
3. Obradom zebrania wyborczego przewodniczy osoba
wskazana przez Wójta.
4. Obs³ugê kancelaryjn¹ zebrania zapewnia Wójt za porednictwem Urzêdu Gminy.
§30. 1. Dla dokonania wa¿nego wyboru so³tysa i rady
so³eckiej wymagana jest osobista obecnoæ, co najmniej 1/5
mieszkañców so³ectwa uprawnionych do g³osowania.
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2. Kr¹g osób uprawnionych do g³osowania ustala siê na
podstawie sta³ego rejestru wyborców Gminy W¹growiec.
3. W przypadku, gdy w ustalonym terminie nie zbierze siê
wymagana liczba uprawnionych do g³osowania mieszkañców
so³ectwa, zebranie obejmuj¹ce ten sam porz¹dek zwo³uje siê
w drugim terminie. Drugi termin wyznacza siê w tym samym
dniu pó³ godziny póniej; w tym przypadku do wa¿noci
zebrania wymagana jest obecnoæ uprawnionych do g³osowania mieszkañców so³ectwa w liczbie, co najmniej po³owy
liczby okrelonej w ust. 1.
4. O ile w wyznaczonym w ust. 2 terminie nie bêdzie
wymaganego okrelonego quorum, wybory w nastêpnym
terminie mog¹ zostaæ przeprowadzone najwczeniej po up³ywie 7 dni od pierwszego, wy¿ej wskazanego terminu, a do ich
wa¿noci wymagana jest obecnoæ uprawnionych do g³osowania mieszkañców so³ectwa, w liczbie, co najmniej po³owy
liczby okrelonej w ust. 1.
5. W przypadku braku quorum, w terminie, okrelonym
w ust. 3 wybory przeprowadza siê w nowym terminie, niezale¿nie od iloci uprawnionych do g³osowania obecnych na
zebraniu wiejskim. Nowy termin ustala siê w tym samym
dniu, co termin ustalony w ust. 3, pó³ godziny póniej.
§31. 1. W celu przeprowadzania wyboru so³tysa i cz³onków rady so³eckiej, zebranie wiejskie powo³uje sporód uprawnionych uczestników zebrania minimum 3 - osobow¹ komisjê
skrutacyjn¹.
2. Komisja skrutacyjna wybiera ze swojego grona przewodnicz¹cego, który kieruje pracami komisji.
3. Do zadañ komisji skrutacyjnej nale¿y:
1) rejestrowanie kandydatów na so³tysa i cz³onków rady
so³eckiej;
2) obliczanie g³osów oddawanych na poszczególne kandydatury;
3) sporz¹dzenie protoko³u, ustalenie i podanie do wiadomoci zebrania wiejskiego wyniku g³osowania i wyborów.
4. Protokó³ g³osowania podpisuj¹ wszyscy cz³onkowie
komisji oraz przewodnicz¹cy zebrania.
5. Cz³onkowie komisji nie mog¹ kandydowaæ na stanowisko so³tysa ani do rady so³eckiej.
§32. 1. W pierwszej kolejnoci przeprowadza siê zg³aszanie kandydatów oraz g³osowanie w celu wyboru so³tysa.
2. W drugiej kolejnoci przeprowadza siê zg³aszanie kandydatów oraz g³osowanie w celu wyboru cz³onków rady
so³eckiej.
§33. 1. Kandydatury na stanowisko so³tysa oraz do rady
so³eckiej mog¹ zg³aszaæ osobicie uprawnieni mieszkañcy,
uczestnicz¹cy w zebraniu wiejskim. Zg³oszenie kandydata
odbywa siê ustnie w trakcie zebrania wiejskiego.
2. Uprawnieni do kandydowania s¹ wy³¹cznie stali mieszkañcy, uczestnicz¹cy w zebraniu wiejskim.
3. Wybory odbywaj¹ siê przy nieograniczonej liczbie
zg³oszonych kandydatów, z zachowaniem zasad okrelonych
w ust. 1 i ust. 2.
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4. Warunkiem przyjêcia ka¿dej kandydatury jest ustna
zgoda kandydata wyra¿ona w trakcie obrad.
5. So³tys i rada so³ecka wybierani s¹ w g³osowaniu
tajnym, bezporednim, sporód nieograniczonej liczby kandydatów, przez uprawnionych mieszkañców zebrania.
§34. 1. Po zarejestrowaniu przez komisjê skrutacyjn¹
wszystkich nazwisk kandydatów zg³oszonych przez uprawnionych uczestników zebrania wiejskiego, komisja zamyka listê
kandydatur na stanowisko so³tysa oraz do rady so³eckiej.
Wniosek o zamkniêcie listy kandydatów przewodnicz¹cy zebrania poddaje pod g³osowanie zebrania wiejskiego.
2. Po zamkniêciu listy kandydatów przewodnicz¹cy zebrania podaje pod g³osowanie wszystkie zarejestrowane kandydatury umieszczone na licie w kolejnoci alfabetycznej.
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4) odwo³ania przed up³ywem kadencji.
2. W przypadkach okrelonych w ust. 1 pkt 1 i 2 wyganiêcie mandatu stwierdza niezw³ocznie zebranie wiejskie.
§37. 1. Odwo³anie So³tysa i rady so³eckiej lub jej poszczególnych cz³onków przed up³ywem kadencji, stanowi
wy³¹czn¹ kompetencjê zebrania wiejskiego i mo¿e nast¹piæ
w przypadkach okrelonych w niniejszym statucie, na podstawie uchwa³y zebrania wiejskiego, podjêtej zwyk³¹ wiêkszoci¹
g³osów, w g³osowaniu tajnym.
2. Dla dokonania odwo³ania organów so³ectwa, o których
mowa w §37 ust. 1, na zebraniu wiejskim wymagana jest
obecnoæ, co najmniej 1/5 uprawnionych do g³osowania,
mieszkañców So³ectwa.

3. Wybór so³tysa odbywa siê zwyk³¹ wiêkszoci¹ g³osów,
co oznacza, ¿e przechodzi ta kandydatura, która uzyska³a, co
najmniej jeden g³os wiêcej od sumy pozosta³ych wa¿nie
oddanych g³osów.

3. O ile w wyznaczonym terminie nie bêdzie wymaganego, okrelonego w ust. 2 quorum, wybory w drugim terminie
mog¹ zostaæ przeprowadzone najwczeniej po up³ywie
1 miesi¹ca, od pierwszego wskazanego terminu, z zastrze¿eniem ust 2.

4. Uprawnieni uczestnicy Zebrania g³osuj¹ kartami do
g³osowania, opatrzonymi pieczêci¹ Urzêdu Gminy.

4. Uchwa³y zebrania wiejskiego w sprawach okrelonych
w ust. 1 podaje siê do wiadomoci mieszkañców so³ectwa.

5. Na karcie do g³osowania uprawnieni mieszkañcy pozostawiaj¹ nieskrelone nazwisko wybranego przez siebie
kandydata.

§38. 1. So³tys i cz³onkowie rady so³eckiej s¹ bezporednio odpowiedzialni przed zebraniem wiejskim i mog¹ byæ
przez zebranie odwo³ani przed up³ywem kadencji.

6. Niewa¿ne s¹ g³osy na kartach: bez pieczêci Urzêdu
Gminy, ca³kowicie przedartych i kartach, na których pozostawiono wiêcej kandydatów ni¿ miejsc mandatowych.

2. Zebranie wiejskie mo¿e odwo³aæ so³tysa, radê so³ecka
lub poszczególnych jej cz³onków, je¿eli nie wykonuj¹ swoich
obowi¹zków, w tym naruszaj¹ postanowienia statutu.

§35. 1. Na stanowisko so³tysa zostaje wybrany kandydat, który uzyska³ najwiêksz¹ zwyk³¹ wiêkszoæ g³osów uprawnionych do g³osowania uczestników zebrania.

3. Zebranie wiejskie odwo³uje so³tysa lub cz³onka rady
so³eckiej, je¿eli dopuci³ siê przestêpstwa, stwierdzonego
prawomocnym wyrokiem s¹du.

2. Na cz³onków rady so³eckiej zostaj¹ wybrani kandydaci,
którzy uzyskali najwiêksz¹ iloæ g³osów.

§39. 1. Zebrania wiejskie w celu ewentualnego odwo³ania so³tysa b¹d rady so³eckiej (ca³ego sk³adu) zwo³uje Wójt,
ustalaj¹c zarz¹dzeniem miejsce i termin (dzieñ, godzinê)
zebrania. W zarz¹dzeniu podaje siê sk³adaj¹cego wniosek
o odwo³anie.

3. W przypadku równej liczby g³osów, g³osowanie zostaje powtórzone, z tym, ¿e w wyborach bior¹ udzia³ kandydaci,
którzy uzyskali równ¹ najwiêksz¹ liczbê g³osów.
4. Przepisy §35 ust. 2 stosuje siê przy wyborach komisji,
o których mowa w niniejszym statucie.
5. Przejêcie obowi¹zków przez nowo wybranego so³tysa
nastêpuje w ci¹gu trzech dni od daty wyboru, a przekazanie
pieczêci protokolarnie w dniu wyboru.
ROZDZIA£ 5
Zasady i tryb odwo³ywania so³tysa i rady so³eckiej
§36. 1. Wyganiêcie mandatu so³tysa lub cz³onka rady
so³eckiej nastêpuje na skutek:
1) z³o¿enia na rêce wójta pisemnej rezygnacji z pe³nionej
funkcji;
2) pozbawienia praw publicznych i wyborczych oraz ubezw³asnowolnienia na podstawie prawomocnego wyroku
s¹du;
3) mierci;

2. Zebranie wiejskie w celu ewentualnego odwo³ania
poszczególnych cz³onków rady so³eckiej (z wyj¹tkiem so³tysa
 przewodnicz¹cego rady so³eckiej) zwo³uje so³tys, podaj¹c w
og³oszeniu o zwo³aniu zebrania sk³adaj¹cego wniosek o odwo³anie cz³onka (cz³onków) rady so³eckiej.
3. Pisemne wnioski o odwo³anie so³tysa lub rady so³eckiej kierowane s¹ do Wójta, natomiast wnioski o odwo³anie
poszczególnych cz³onków rady so³eckiej kierowane s¹ do
so³tysa, z zastrze¿eniem ust. 4 pkt 4.
4. O odwo³anie so³tysa, rady so³eckiej oraz poszczególnych jej cz³onków mo¿e wyst¹piæ z zastrze¿eniem ust. 5 i 6:
1) Wójt;
2) grupa mieszkañców gminy uprawniona do g³osowania,
w liczbie odpowiadaj¹cej  1/5 uprawnionych do g³osowania mieszkañców so³ectwa, a w przypadku, gdy wniosek
o odwo³anie dotyczy rady so³eckiej lub poszczególnych jej
cz³onków  1/10 uprawnionych.
3) wniosek o odwo³anie So³tysa winien prócz podpisów byæ
opatrzony czytelnym imieniem i nazwiskiem, numerem
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PESEL i adresem zamieszkania z podaniem numeru nieruchomoci.
4) wniosek o odwo³anie, który nie zostanie przyjêty na zebraniu wiejskim, mo¿e byæ z³o¿ony powtórnie po up³ywie
6 miesiêcy od dnia z³o¿enia pierwszego wniosku.
5. Wniosek o odwo³anie powinien zawieraæ uzasadnienie, wnioskom bez uzasadnienia nie nadaje siê biegu.
6. Bieg nadaje siê wy³¹cznie wnioskom o odwo³anie
so³tysa, rady so³eckiej, komisji rewizyjnej lub jej cz³onków
zawieraj¹cym:
1) zarzuty nie wywi¹zywania siê przez so³tysa lub cz³onków
rady so³eckiej z obowi¹zków statutowych;
2) zarzuty nie respektowania (nie wykonywania) przez so³tysa lub cz³onków rady so³eckiej uchwa³ zebrania wiejskiego;
3) wskazuj¹cym na dopuszczenie siê czynów dyskwalifikuj¹cych w opinii spo³ecznej w tym utratê zaufania spo³ecznego.
7. Odwo³anie nie mo¿e nast¹piæ zaocznie, chyba, ¿e
osoba zainteresowana skutecznie zawiadomiona, nie wziê³a
udzia³u w zebraniu wiejskim bez usprawiedliwionych przyczyn lub wyrazi³a zgodê na pimie, na zaoczne g³osowanie
nad jej odwo³aniem.
8. Odwo³anie mo¿e nast¹piæ po wys³uchaniu przez zebranie wiejskie wszystkich wyjanieñ oraz racji zainteresowanego, chyba ze wystêpuj¹ okolicznoci okrelone w ust. 7.
§40. 1. So³tys lub cz³onek rady so³eckiej mo¿e z³o¿yæ
rezygnacjê w trakcie kadencji z pe³nionej funkcji, z zastrze¿eniem ust. 2.
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ROZDZIA£ 6
Zasady gospodarki mieniem
§42. 1. Rada Gminy przekazuje So³ectwu sk³adniki mienia komunalnego na mocy odrêbnych uchwa³ oraz protoko³u
przekazania, sporz¹dzonego przez Wójta i So³tysa.
2. So³ectwo zarz¹dza i korzysta z przekazanego mienia
komunalnego zgodnie z postanowieniami uchwa³y, o której
mowa w ust. 1, a w szczególnoci So³ectwo samodzielnie
wykonuje czynnoci zwyk³ego zarz¹du w stosunku do przekazanego mienia. Zwyk³y zarz¹d obejmuje czynnoci okrelone
przepisami prawa cywilnego.
3. Przekazanie obowi¹zków oraz mienia komunalnego
i so³eckiego, pomiêdzy ustêpuj¹cym So³tysem a nowo wybranym, nastêpuje w terminie 3 dni od daty wyborów, w formie
protokó³u zdawczo  odbiorczego, przedk³adanego w ci¹gu
7 dni Wójtowi Gminy.
ROZDZIA£ 7
Zasady gospodarki finansowej so³ectwa
§43. 1. Gospodarka finansowa so³ectwa prowadzona jest
w ramach bud¿etu gminy, zatwierdzonego przez Radê Gminy.
§44. 1. Dochodami so³ectwa mog¹ byæ:
1) wp³ywy z wynajmowania i wydzier¿awiania sk³adników
mienia komunalnego przekazanego So³ectwu,
2) darowizny i dobrowolne wp³aty osób fizycznych i prawnych na rzecz so³ectwa,
3) rodki uzyskiwane z organizowanych przez so³ectwo przedsiêwziêæ.

2. Z³o¿enie rezygnacji przez so³tysa, radê so³ecka lub
poszczególnych jej cz³onków a tak¿e odwo³anie so³tysa, rady
so³eckiej lub poszczególnych jej cz³onków, zobowi¹zuje odpowiednio Wójta i So³tysa do zarz¹dzenia wyborów uzupe³niaj¹cych.

2. rodki finansowe pochodz¹ce z bud¿etu gminy mog¹
byæ przeznaczone tylko na cele okrelone w uchwale bud¿etowej.

3. Je¿eli do up³ywu kadencji So³tysa pozosta³o nie wiêcej
jak 6 miesiêcy, przepisu ust. 2 nie stosuje siê, a obowi¹zki
so³tysa pe³ni cz³onek Rady So³eckiej przez ni¹ wskazany.

§45. rodki finansowe So³ectwa mog¹ byæ przeznaczone
wy³¹cznie na realizacjê zadañ w³asnych gminy, w tym miêdzy
innymi, na:

4. Kadencja So³tysa i cz³onków Rady so³eckiej wybranych
w wyborach uzupe³niaj¹cych trwa do koñca kadencji, w której
wybór nast¹pi³.

1) utrzymanie mienia komunalnego przekazanego w zarz¹d
So³ectwu,

§41. 1. Zebranie wiejskie zwo³ane w sprawie odwo³ania
so³tysa, rady so³eckiej lub poszczególnych jej cz³onków, powo³uje sporód uprawnionych do g³osowania uczestników
zebrania komisjê skrutacyjn¹, powierzaj¹c jej obowi¹zki przeprowadzenia g³osowania.
2. Do powo³ywania i zasad dzia³ania tej komisji maj¹
zastosowanie odpowiednie przepisy dotycz¹ce komisji skrutacyjnej okrelone w Rozdziale 4 niniejszego statutu.

2) remont i utrzymanie dróg gminnych w granicach So³ectwa.
3) utrzymanie lokali bêd¹cych w dyspozycji So³ectwa,
4) zaspakajanie miejscowych potrzeb kulturalno  owiatowych i sportowych,
5) dzia³alnoæ organów So³ectwa,
6) utrzymanie porz¹dku i estetyki na terenie So³ectwa.
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ROZDZIA£ 8
Zakres i formy kontroli oraz nadzoru organów
Gminy nad dzia³alnoci¹ organów So³ectwa
§46. 1. So³tys zobowi¹zany jest do przed³o¿enia Wójtowi
Gminy uchwa³ Zebrania Wiejskiego w ci¹gu 7 dni od daty ich
podjêcia.
2. Uchwa³a Zebrania Wiejskiego sprzeczna z prawem jest
niewa¿na.
3. O niewa¿noci uchwa³y w ca³oci lub w czêci orzeka
Wójt Gminy.
4. Uchwa³a Zebrania Wiejskiego nieodpowiadaj¹ca wymogom celowoci, gospodarnoci, rzetelnoci lub niezgodna
z prawem mo¿e byæ uchylona przez Wójta Gminy.
5. W przypadkach okrelonych w ust. 4, Wójt Gminy
mo¿e wstrzymaæ uchwa³y Zebrania Wiejskiego i za¿¹daæ
ponownego rozpatrzenia sprawy stanowi¹cej przedmiot
uchwa³y, wskazuj¹c zaistnia³e uchybienia oraz termin za³atwienia sprawy.
6. Je¿eli uchwa³a Zebrania Wiejskiego podjêta w wyniku
ponownego rozpatrzenia sprawy nie uwzglêdnia wskazówek
Wójta Gminy, Wójt Gminy mo¿e wydaæ uchwa³ê zastêpcz¹.
O podjêciu uchwa³y zastêpczej, Wójt Gminy powiadamia
Radê Gminy na jej najbli¿szej Sesji.
§47. Nadzór nad dzia³alnoci¹ so³ectwa sprawowany jest
na podstawie kryteriów zgodnoci z prawem, celowoci,
rzetelnoci i gospodarnoci.
§48. Organami nadzoru nad dzia³alnoci¹ so³ectwa s¹:
1) Rada,
2) Wójt.
§49. 1. Organy nadzoru maj¹ prawo ¿¹dania niezbêdnych informacji, danych i wyjanieñ oraz okazania dokumentów dotycz¹cych funkcjonowania so³ectwa a tak¿e uczestniczenia w posiedzeniach jego organów.
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2. Do wykonywania czynnoci, o których mowa w ust.
1 organy nadzoru mog¹ delegowaæ swych przedstawicieli.
§50. Organy nadzoru sygnalizuj¹ so³ectwu nieprawid³owoci stwierdzone w ramach wykonywania nadzoru oraz
podejmuj¹ dzia³ania przewidziane prawem, w celu wyeliminowania stwierdzonych nieprawid³owoci.
ROZDZIA£ 9
Postanowienia koñcowe
§51. 1. Zmiany niniejszego statutu dokonuje Rada:
1) z w³asnej inicjatywy;
2) na wniosek Wójta;
3) na wniosek zebrania wiejskiego.
2. Statut i jego zmiany w przypadkach okrelonych w ust.
1 pkt 1 i 2 uchwalane s¹ po przeprowadzeniu konsultacji
z mieszkañcami so³ectwa.
§52. O utworzeniu, po³¹czeniu, podziale i znoszeniu,
a tak¿e ustaleniu granic, nazwy i siedziby w³adz So³ectwa
decyduje Rada w drodze odrêbnej uchwa³y.
§53. Protesty w sprawie trybu i formy przeprowadzenia
wyborów So³tysa i Rady So³eckiej zainteresowani mog¹
sk³adaæ do Wójta w terminie siedmiu dni od og³oszenia ich
wyników. Wójt rozstrzyga o protecie stosuj¹c odpowiednio
przepisy niniejszego Statutu.
§54. Wykonanie uchwa³y powierza siê Wójtowi Gminy
W¹growiec.
§55. Traci moc Uchwa³a Rady Gminy W¹growiec
Nr XXIV/170/96 z 28 padziernika 1996 w sprawie statutu
so³ectwa.
§56. Uchwa³a wchodzi w ¿ycie po up³ywie 14 dni od
dnia og³oszenia w Dzienniku Urzêdowym Województwa
Wielkopolskiego.
Przewodnicz¹cy
Rady Gminy
() Micha³ Nogalski

Dziennik Urzêdowy
Województwa Wielkopolskiego Nr 138

 14848 

Poz. 3391

Dziennik Urzêdowy
Województwa Wielkopolskiego Nr 138

 14849 

Poz. 3392

3392
UCHWA£A Nr XXXIV/284/06 RADY GMINY W¥GROWIEC
z dnia 30 czerwca 2006 r.
w sprawie uchwalenia statutu So³ectwa Nowe
Na podstawie art. 35 ust. 1 i 3, art. 48 ust. 1 ustawy z dnia
8 marca 1990 r. o samorz¹dzie gminnym (Dz.U. z 2001 r., Nr
142 poz. 1591 z 2002 r., Nr 23 poz. 220, Nr 62 poz. 558, Nr 113
poz. 984, Nr 153 poz. 1271 i Nr 214 poz. 1806, z 2003 r., Nr 80
poz. 717 i Nr 162 poz. 1568, z 2004 r. Nr 102 poz. 1055
i Nr 116 poz. 1203, z 2005 r., Nr 172 poz. 1441, Nr 175 poz. 1457,
z 2006 r., Nr 17 poz. 128), po przeprowadzeniu konsultacji
z mieszkañcami so³ectwa, Rada Gminy W¹growiec uchwala:
STATUT SO£ECTWA NOWE
ROZDZIA£ 1

1) ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorz¹dzie gminnym
(Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z póniejszymi zmianami),
2) Statutu Gminy W¹growiec,
3) oraz niniejszego statutu So³ectwa.
ROZDZIA£ 2
Zakres zadañ przekazanych so³ectwu
przez gminê oraz sposób ich realizacji

Postanowienia ogólne

§5. 1. Podstawowym celem istnienia i dzia³ania so³ectwa
jest:

§1. So³ectwo Nowe jest jednostk¹ pomocnicz¹ Gminy
W¹growiec.

1) dba³oæ o zaspokajanie potrzeb mieszkañców so³ectwa i
reprezentowanie ich interesów na zewn¹trz;

§2. Ilekroæ w niniejszym Statucie jest mowa o:
1) Gminie  nale¿y przez to rozumieæ Gminê W¹growiec;
2) So³ectwie  nale¿y przez to rozumieæ jednostkê pomocnicz¹ okrelon¹ w §1 niniejszego Statutu;
3) Statucie  nale¿y przez to rozumieæ statut so³ectwa Nowe;
4) Radzie  nale¿y przez to rozumieæ Radê Gminy W¹growiec;
5) Wójcie  nale¿y przez to rozumieæ Wójta Gminy W¹growiec;
6) Zebraniu Wiejskim  nale¿y przez to rozumieæ organ
uchwa³odawczy so³ectwa;
7) So³tysie  nale¿y przez to rozumieæ organ wykonawczy
so³ectwa;
8) Radzie So³eckiej  nale¿y przez to rozumieæ organ wspieraj¹cy So³tysa;
9) Przewodnicz¹cym Rady So³eckiej  nale¿y przez to rozumieæ So³tysa;
10) Komisje  nale¿y rozumieæ organy kontrolne i opiniodawcze powo³ywane w so³ectwie.
§3. 1. So³ectwo obejmuje obszar o powierzchni 8,38 km2,
którego granice zaznaczone s¹ na mapie stanowi¹cej za³¹cznik do Statutu.
2. So³ectwo obejmuje miejscowoæ: Nowe.
3. Siedzib¹ w³adz So³ectwa jest miejscowoæ: Nowe.
§4. So³ectwo dzia³a zgodnie z postanowieniami obowi¹zuj¹cych przepisów, a w szczególnoci:

2) wspó³praca z organami gminy oraz pomoc w wykonywaniu przez te organy zadañ publicznych na rzecz spo³ecznoci lokalnej;
3) zapewnienie mieszkañcom so³ectwa udzia³u w realizacji
zadañ gminy;
2. Do zadañ so³ectwa nale¿y uczestniczenie w realizacji
zadañ gminy poprzez:
1) inicjowanie dzia³añ organów gminy;
2) reprezentowanie interesów spo³ecznoci so³eckiej i jej
cz³onków wobec organów gminy, organów administracji
pañstwowej i innych podmiotów ¿ycia publicznego;
3) tworzenie warunków do pe³nego udzia³u w ¿yciu publicznym so³ectwa wszystkich mieszkañców so³ectwa;
4) dzia³anie na rzecz rozwoju so³ectwa;
5) konsultowanie spraw przedstawionych przez Radê lub
Wójta, w tym spraw dotycz¹cych:
a) planów zagospodarowania przestrzennego w zakresie
dotycz¹cym so³ectwa,
b) sieci szkó³ i przedszkoli,
c) zasad gospodarowania mieniem komunalnym po³o¿onym na terenie so³ectwa,
d) zmiany nazewnictwa ulic, placów oraz nadawanie nazw
miejscowoci, podzia³u, po³¹czenia wsi, utworzenia
nowej,
e) innych spraw, których potrzebê konsultacji Rada lub
Wójt uzna za celowe.
6) wspó³dzia³anie z policj¹ i s³u¿bami porz¹dkowymi w zakresie bezpieczeñstwa i porz¹dku na terenie so³ectwa;
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7) wspó³praca z organizacjami i instytucjami dzia³aj¹cymi na
terenie so³ectwa, zw³aszcza kulturalnymi, sportowymi,
zak³adami opieki zdrowotnej;
8) podejmowanie dzia³añ na rzecz ochrony rodowiska naturalnego: w szczególnoci w zakresie budowy sieci wodno
 kanalizacyjnych, utrzymania porz¹dku i czystoci na
terenie so³ectwa oraz ochrony zieleni;
9) wspieranie inicjatyw spo³ecznych podejmowanych na rzecz
so³ectwa;
10) wspó³praca z radnymi z danego okrêgu wyborczego;
11) pomoc organom gminy przy organizowaniu konsultacji
spo³ecznych;
12) realizacja zadañ przejêtych od gminy i gospodarowanie
przekazanym mieniem w granicach zgodnych z celem
i zakresem przekazania;
13) wspieranie dzia³añ gminy w zakresie pomocy spo³ecznej,
w szczególnoci sygnalizowanie potrzeb spo³ecznych
w zakresie organizowania okrelonych form pomocy spo³ecznej;
14) inicjowanie samopomocy wspólnoty so³eckiej;
15) wyra¿anie opinii w celu uwzglêdnienia istotnych interesów mieszkañców so³ectwa w nastêpuj¹cych sprawach:
a) dostosowania organizacji i godzin pracy placówek
u¿ytecznoci publicznej, placówek wiadcz¹cych us³ugi komunalne, komunikacji, placówek opieki zdrowotnej i opiekuñczo - wychowawczych dla potrzeb mieszkañców so³ectwa,
b) zapobiegania oraz usuwania skutków powodzi, huraganów i innych klêsk ¿ywio³owych na terenie so³ectwa;
16) wykonywanie uchwa³ Rady w zakresie odnosz¹cym siê do
so³ectwa.
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ROZDZIA£ 3
Organizacja i zadania organów so³ectwa
§7. 1. Organami so³ectwa s¹:
1) Zebranie Wiejskie jako organ uchwa³odawczy;
2) So³tys jako organ wykonawczy.
2. Dzia³alnoæ so³tysa wspomaga rada so³ecka.
1) Rada so³ecka sk³ada siê z 4 do 6 osób w tym So³tysa.
2) Liczbê cz³onków rady so³eckiej ustala zebranie wiejskie
odrêbn¹ uchwa³¹.
3) Przewodnicz¹cym rady so³eckiej jest So³tys.
§8. Kadencja So³tysa i rady so³eckiej trwa 4 lata, tak jak
kadencja Rady i koñczy siê z momentem wyboru nowych
organów so³ectwa.
§9. 1. Organy so³ectwa zobowi¹zane s¹ dbaæ o przestrzeganie zasad jawnoci i dostêpu do informacji publicznej.
2. So³tys, co najmniej raz w roku, obowi¹zany jest sk³adaæ na zebraniu wiejskim sprawozdanie ze swojej dzia³alnoci
oraz z dzia³alnoci rady so³eckiej.
§10. 1. Do zakresu dzia³ania zebrania wiejskiego nale¿y
podejmowanie uchwa³ we wszystkich sprawach zastrze¿onych do wy³¹cznej kompetencji zebrania wiejskiego oraz
innych istotnych dla so³ectwa sprawach, obejmuj¹cych zadania so³ectwa okrelone w statucie.
2. Do wy³¹cznej kompetencji zebrania wiejskiego nale¿y:
1) wybór i odwo³ywanie so³tysa i rady so³eckiej;
2) dokonywanie okresowych ocen dzia³alnoci so³tysa i rady
so³eckiej;

§6. 1. Zadania okrelone w statucie so³ectwo realizuje
w szczególnoci poprzez:

3) wyra¿enie stanowiska so³ectwa w przypadku wyst¹pienia
organu gminy o wyra¿enie takiego stanowiska lub konsultacjê;

1) podejmowanie uchwa³ w sprawach so³ectwa w ramach
posiadanych kompetencji,

4) przyjmowanie, rozpatrywanie lub odrzucanie sprawozdañ
komisji powo³ywanych na zebraniu wiejskim.

2) zbieranie opinii spo³ecznej w sprawach dotycz¹cych problematyki wsi oraz przekazywanie jej Radzie,

§11. W przypadku przedstawienia przez Wójta, zebranie
wiejskie konsultuje w zakresie dotycz¹cym so³ectwa, projekty
uchwa³ Rady w sprawach:

3) wspó³uczestnictwo w organizowaniu i przeprowadzaniu
przez Radê konsultacji spo³ecznej w sprawach dotycz¹cych gminy i so³ectwa,
4) wystêpowanie z wnioskami do Wójta o rozpatrzenie spraw,
których za³atwienie wykracza poza mo¿liwoci so³ectwa,
5) wspó³pracê z radnymi z terenu so³ectwa i z komisjami
Rady.
2. Dla realizacji wspólnych przedsiêwziêæ so³ectwo nawi¹zuje wspó³pracê z innymi so³ectwami gminy, zawiera
porozumienia okrelaj¹ce zakres i sposób wykonywania wspólnych zadañ.

1) utrzymania, konserwacji, remontu wiejskich obiektów
mieszkalnych, urz¹dzeñ komunalnych, socjalnych, kulturalnych i sportowych w ramach ustaleñ planu wydatków
z bud¿etu gminy;
2) plany rozwoju gminy w czêci dotycz¹cej so³ectwa;
3) utrzymania porz¹dku na terenie wsi;
4) gospodarki wodno  ciekowej oraz gospodarki odpadami;
5) dróg gminnych;
6) owietlenia.
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§12. 1. Do zakresu dzia³ania zebrania wiejskiego nale¿y
sprawowanie kontroli nad dzia³alnoci¹ so³tysa i rady so³eckiej. W celu sprawowania kontroli zebranie wiejskie mo¿e
powo³aæ komisjê rewizyjn¹.
2. Zebranie wiejskie podejmuj¹c uchwa³ê o powo³aniu
Komisji Rewizyjnej, okrela sk³ad osobowy komisji oraz zakres jej dzia³ania.
3. Komisja Rewizyjna uprawniona jest do ¿¹dania wyjanieñ od so³tysa i cz³onków rady so³eckiej oraz przegl¹dania
dokumentów w sprawach objêtych przeprowadzan¹ kontrol¹.

Poz. 3392

wniosku zaproponowano termin póniejszy. Termin 14 dni,
o którym mowa wy¿ej dotyczy terminu odbycia zebrania.
6. Zebranie wiejskie w sprawie wyborów so³tysa i rady
so³eckiej oraz zebranie wiejskie, którego nie zwo³a so³tys
na wniosek organu gminy w terminie okrelonym w ust.
5 zwo³uje Wójt.
7. W przypadku d³u¿szej nieobecnoci so³tysa zebranie
wiejskie zwo³uje upowa¿niony przez radê so³eck¹ cz³onek tej
rady.

§13. 1. Zebranie wiejskie dla zapewnienia w³aciwej realizacji zadañ so³ectwa mo¿e powo³ywaæ tak¿e inne sta³e lub
dorane komisje o uprawnieniach opiniodawczo - doradczych.

§17. 1. Termin i miejsce zebrania wiejskiego podaje siê
do wiadomoci publicznej poprzez rozplakatowanie na tablicy
og³oszeñ so³ectwa, kurend¹, lub w sposób zwyczajowo przyjêty, co najmniej na 7 dni przed terminem zwo³ania zebrania.

2. Zebranie wiejskie podejmuj¹c uchwa³ê o powo³aniu
komisji, o których mowa w ust. 1, okrela sk³ad osobowy
komisji oraz zakres ich dzia³ania.

2. O terminie i miejscu zebrania powiadamia siê odrêbnie organy gminy oraz osobê reprezentuj¹c¹ mieszkañców,
którzy z³o¿yli wniosek o jego zwo³anie.

§14. 1. Do udzia³u w zebraniu wiejskim uprawnieni s¹
wszyscy, którzy w dniu jego zwo³ania zamieszkuj¹ na terenie
so³ectwa.

§18. 1. Obradom Zebrania Wiejskiego przewodniczy
So³tys.

2. Zebranie jest wa¿ne, gdy mieszkañcy so³ectwa zostali
o nim prawid³owo powiadomieni.
§15. Uprawnienie do udzia³u w zebraniu wiejskim obejmuje prawa:
1) inicjatywy uchwa³odawczej;
2) udzia³u w dyskusji nad porz¹dkiem obrad;
3) zadawania pytañ i uzyskiwania odpowiedzi;
4) ¿¹dania utrwalenia w protokole w³asnych czynnoci
i zg³oszonych wniosków oraz wypowiedzi;
5) zg³aszania kandydatur i kandydowania w wybieralnych
organach so³ectwa;
6) udzia³u w g³osowaniu.
§16. 1. Zebranie wiejskie zwo³ywane jest przez so³tysa,
z zastrze¿eniem ust. 6 i 7.
2. Zebrania wiejskie odbywaj¹ siê w miarê potrzeb nie
rzadziej jednak ni¿ raz w roku.
3. So³tys zwo³uje zebranie wiejskie:
1) z w³asnej inicjatywy;
2) na ¿¹danie organów gminy (Rady i Wójta), wskazuj¹ce cel
zwo³ania zebrania wiejskiego;
3) na pisemny wniosek co najmniej 1/10 uprawnionych do
udzia³u w zebraniu wiejskim mieszkañców so³ectwa, wskazuj¹cy cel zwo³ania zebrania oraz osobê, któr¹ nale¿y
powiadomiæ o terminie i miejscu zwo³ania zebrania;
4) na wniosek Komisji Rewizyjnej So³ectwa (w przypadku jej
powo³ania przez zebranie wiejskie).
4. W przypadkach, o których mowa w ust. 3 pkt 2 - 4
so³tys jest zobowi¹zany do zwo³ania zebrania wiejskiego.
5. Zebranie wiejskie powinno zostaæ zwo³ane najpóniej
w terminie 14 dni od daty zg³oszenia ¿¹dania lub wniosku,
o których mowa w ust. 3 pkt 2  4, chyba, ¿e w ¿¹daniu lub

2. Pod nieobecnoæ So³tysa obradom Zebrania Wiejskiego przewodniczy cz³onek Rady So³eckiej upowa¿niony przez
So³tysa.
3. W przypadku, gdy So³tys nie mo¿e prowadziæ zwo³anego Zebrania Wiejskiego i nie udzieli³ upowa¿nienia ¿adnemu z cz³onków Rady So³eckiej, obradom Zebrania Wiejskiego
przewodniczy cz³onek Rady So³eckiej przez ni¹ wybrany.
4. Zebranie otwiera So³tys, przedstawia porz¹dek obrad
oraz prowadzi zebranie zgodnie z porz¹dkiem przyjêtym przez
zebranie.
5. Porz¹dek obrad ustala zebranie wiejskie na podstawie
projektu przed³o¿onego przez so³tysa. Projekt porz¹dku obrad
podlega konsultacji z rad¹ so³eck¹.
6. Obrady zebrania s¹ protoko³owane. Protoko³y i uchwa³y podpisuje przewodnicz¹cy zebrania i protokolant.
7. Osoby uprawnione do udzia³u w zebraniu wiejskim
odnotowuj¹ swoja obecnoæ w licie obecnoci wy³o¿onej do
podpisu w miejscu, w którym odbywa siê zebranie. Lista
obecnoci jest za³¹cznikiem do protokó³u zebrania i s³u¿y do
stwierdzania prawomocnoci obrad.
§19. 1. Przewodniczenie obradom Zebrania Wiejskiego
uprawnia do decydowania o:
1) kolejnoci zabierania g³osu przez poszczególnych mówców,
2) udzieleniu g³osu poza kolejnoci¹,
3) okrelania iloci czasu przeznaczonego dla ka¿dego
z mówców,
4) odebraniu g³osu,
5) zamkniêciu dyskusji nad poszczególnymi punktami
porz¹dku obrad,
6) ¿¹daniu okrelonego zachowania od uczestników Zebrania Wiejskiego.
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2. Przewodnicz¹cy Zebraniu Wiejskiemu nie mo¿e odmówiæ poddania pod g³osowanie wniosku, jeli jego przedmiot
odpowiada przyjêtemu porz¹dkowi obrad
§20. 1. So³tys przekazuje uchwa³y podjête na zebraniu
wraz z protokó³em zebrania Wójtowi w terminie 7 dni od dnia
odbycia zebrania.
2. Wójt, w zale¿noci od treci uchwa³y, za³atwia uchwa³ê
we w³asnym zakresie lub przekazuje uchwa³ê do rozpatrzenia
Radzie.
3. W zale¿noci od treci uchwa³y o sposobie za³atwienia
uchwa³y Wójt informuje zebranie wiejskie bezporednio lub
za porednictwem so³tysa.
§21. 1. Zebranie wiejskie jest uprawnione do podejmowania uchwa³ przy obecnoci, co najmniej 1/5 uprawnionych
do g³osowania mieszkañców so³ectwa oraz gdy mieszkañcy
so³ectwa zostali poinformowani o zwo³aniu i terminie zebrania w sposób zgodny z postanowieniami niniejszego statutu.
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9) uczestniczenie w naradach so³tysów organizowanych przez
Wójta;
10) uczestniczenie w spotkaniach z radnymi gminy powiêconych realizacji spraw ogólnogminnych, w przypadku wyst¹pienia przez radnych o udzia³ w takim spotkaniu;
11) informowanie ogó³u mieszkañców o wszystkich wa¿nych
dla so³ectwa sprawach;
12) udzia³ w sesjach Rady i posiedzeniach komisji Rady, na
zasadach okrelonych w Statucie Gminy;
13) organizowanie i koordynowanie przedsiêwziêæ maj¹cych
na celu poprawê warunków ¿ycia mieszkañców so³ectwa;
14) administrowanie tymi sk³adnikami mienia, które Rada
przekaza³a do dyspozycji so³ectwa;
15) opiniowanie w zakresie wskazanym przez Wójta wniosków o udzielanie ulg i zwolnieñ z podatków i op³at
stanowi¹cych dochody gminy;

2. W przypadku, gdy w ustalonym terminie nie zbierze siê
wymagana liczba uprawnionych do g³osowania mieszkañców
so³ectwa, zebranie obejmuj¹ce ten sam porz¹dek zwo³uje siê
w drugim terminie. Drugi termin wyznacza siê w tym samym
dniu, pó³ godziny póniej; w tym przypadku do wa¿noci
zebrania wymagana jest obecnoæ uprawnionych do g³osowania mieszkañców so³ectwa w liczbie, co najmniej po³owy
liczby okrelonej w ust. 1.

16) wystêpowanie z wnioskami dotycz¹cymi potrzeb so³ectwa
i jego mieszkañców;

§22. 1. Uchwa³y zebrania wiejskiego zapadaj¹ w g³osowaniu jawnym, zwyk³¹ wiêkszoci¹ g³osów, osób uprawnionych uczestnicz¹cych w nim, co oznacza, ¿e przechodzi uchwa³a
lub wniosek, które uzyska³y wiêksz¹ liczbê g³osów  za ni¿
g³osów przeciw.

19) wspó³praca z gminnymi jednostkami organizacyjnymi
w zakresie zaspakajania okrelonych potrzeb mieszkañców;

2. Zebranie wiejskie mo¿e postanowiæ o przeprowadzeniu tajnego g³osowania w konkretnej sprawie, na wniosek, co
najmniej 1/4 uprawnionych do g³osowania, obecnych na
zebraniu.
§23. 1. Do zadañ so³tysa nale¿y zarz¹dzanie bie¿¹cymi
sprawami so³ectwa, realizacja uchwa³ zebrania wiejskiego
oraz wykonywanie czynnoci okrelonych niniejszym statutem.
2. Do zadañ so³tysa nale¿y w szczególnoci:
1) reprezentowanie so³ectwa na zewn¹trz;
2) zwo³ywanie zebrañ wiejskich i przewodniczenie ich obradom;

17) sporz¹dzanie rozliczeñ m.in. z dzia³alnoci finansowej
i gospodarczej so³ectwa;
18) stosowanie w ramach so³ectwa postanowieñ instrukcji
kancelaryjnej oraz zasad obiegu dokumentów ksiêgowych
i finansowych w zakresie wskazanym przez Wójta;

20) natychmiastowe informowanie wójta o wyst¹pieniu po¿aru, klêski padniêcia stada, katastrofy budowlanej oraz
innych zdarzeñ losowych, celem skoordynowania dzia³añ
czy udzielenia pomocy.
21) wykonywanie innych zadañ wynikaj¹cych z obowi¹zuj¹cych przepisów.
3. Przy wykonywaniu zadañ okrelonych w ust. 2 pkt 1417 so³tys zasiêga opinii rady so³eckiej.
4. Na zebraniach wiejskich so³tys przedk³ada informacje
ze swojej dzia³alnoci.
5. Pe³nienie funkcji so³tysa ma charakter spo³eczny.
6. So³tys korzysta z ochrony prawnej przys³uguj¹cej funkcjonariuszom publicznym.
§24. So³tys  jako przewodnicz¹cy rady so³eckiej:

3) zwo³ywanie posiedzeñ rady so³eckiej i przewodniczenie jej
obradom;

1) kieruje prac¹ rady so³eckiej;

4) wykonywanie uchwa³ organów gminy w zakresie dotycz¹cym so³ectwa;

2) zapewnia sporz¹dzenie protokó³ów z posiedzeñ rady
so³eckiej;

5) kierowanie wykonywaniem uchwa³ rady so³eckiej;

3) sk³ada informacje o dzia³alnoci rady so³eckiej na zebraniach wiejskich.

6) utrzymywanie sta³ego kontaktu z organami gminy;
7) kierowanie akcj¹ pomocy w so³ectwie w razie wypadków
losowych i klêsk ¿ywio³owych,
8) w tym realizacja zarz¹dzeñ Wójta wydanych w powy¿szym
zakresie;

§25. Do zadañ rady so³eckiej nale¿y pe³nienie funkcji
pomocniczo-doradczej so³tysa oraz wspomaganie jego dzia³añ, w tym:
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1) przygotowanie zebrañ wiejskich oraz opracowywanie
i przedk³adanie zebraniu wiejskiemu projektów uchwa³,
w sprawach bêd¹cych przedmiotem zebrania;
2) zbieranie wniosków i innych wyst¹pieñ mieszkañców
w sprawach so³ectwa;
3) sporz¹dzanie projektów wyst¹pieñ w sprawach wykraczaj¹cych poza mo¿liwoci ich realizacji w ramach so³ectwa;
4) inicjowanie dzia³añ na rzecz rozwoju so³ectwa;
5) opiniowanie zakupu sprzêtu i wyposa¿enia mienia gminnego;
6) inicjowanie i pomoc w organizacji imprez wiejskich
w dziedzinie kultury, sportu, rekreacji i wypoczynku;
7) konsultacja spraw przedstawionych przez so³tysa zgodnie
z postanowieniami niniejszego statutu.
§26. 1. Posiedzenia rady so³eckiej odbywaj¹ siê w miarê
potrzeb, nie rzadziej ni¿ dwa razy w roku.
2. Posiedzenia rady so³eckiej zwo³uje so³tys, który przewodniczy tym posiedzeniom.
§27. 1. Urz¹d Gminy zapewnia pomoc w obs³udze techniczno biurowej organów so³ectwa.
2. W celu udzielenia so³tysowi sta³ej pomocy w przygotowywaniu materia³ów w organizowaniu zebrañ, Wójt mo¿e
wyznaczyæ pracownika Urzêdu do kontaktów z so³ectwem.
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3. W przypadku, gdy w ustalonym terminie nie zbierze siê
wymagana liczba uprawnionych do g³osowania mieszkañców
so³ectwa, zebranie obejmuj¹ce ten sam porz¹dek zwo³uje siê
w drugim terminie. Drugi termin wyznacza siê w tym samym
dniu pó³ godziny póniej; w tym przypadku do wa¿noci
zebrania wymagana jest obecnoæ uprawnionych do g³osowania mieszkañców so³ectwa w liczbie, co najmniej po³owy
liczby okrelonej w ust. 1.
4. O ile w wyznaczonym w ust. 2 terminie nie bêdzie
wymaganego okrelonego quorum, wybory w nastêpnym
terminie mog¹ zostaæ przeprowadzone najwczeniej po up³ywie 7 dni od pierwszego, wy¿ej wskazanego terminu, a do ich
wa¿noci wymagana jest obecnoæ uprawnionych do g³osowania mieszkañców so³ectwa, w liczbie, co najmniej po³owy
liczby okrelonej w ust. 1.
5. W przypadku braku quorum, w terminie, okrelonym
w ust. 3 wybory przeprowadza siê w nowym terminie, niezale¿nie od iloci uprawnionych do g³osowania obecnych na
zebraniu wiejskim. Nowy termin ustala siê w tym samym
dniu, co termin ustalony w ust. 3, pó³ godziny póniej.
§31. 1. W celu przeprowadzania wyboru so³tysa i cz³onków rady so³eckiej, zebranie wiejskie powo³uje sporód uprawnionych uczestników zebrania minimum 3 - osobow¹ komisjê
skrutacyjn¹.
2. Komisja skrutacyjna wybiera ze swojego grona przewodnicz¹cego, który kieruje pracami komisji.
3. Do zadañ komisji skrutacyjnej nale¿y:

ROZDZIA£ 4
Zasady i tryb wyboru organów so³ectwa
§28. 1. Zebranie wiejskie wybiera so³tysa i radê so³eck¹
na okres kadencji odpowiadaj¹cy kadencji Rady.
2. Zebranie wiejskie w sprawie wyboru so³tysa i rady
so³eckiej winno odbyæ siê w terminie 6  ciu miesiêcy od
up³ywu kadencji rady gminy.
§29. 1. Wybory so³tysa, rady so³eckiej przeprowadzane
s¹ w terminie i miejscu okrelonym zarz¹dzeniem Wójta,
które podlega podaniu do wiadomoci mieszkañców so³ectwa, co najmniej na 7 dni przed terminem zebrania, w sposób
okrelony w niniejszym statucie.

1) rejestrowanie kandydatów na so³tysa i cz³onków rady
so³eckiej;
2) obliczanie g³osów oddawanych na poszczególne kandydatury;
3) sporz¹dzenie protoko³u, ustalenie i podanie do wiadomoci zebrania wiejskiego wyniku g³osowania i wyborów.
4. Protokó³ g³osowania podpisuj¹ wszyscy cz³onkowie
komisji oraz przewodnicz¹cy zebrania.
5. Cz³onkowie komisji nie mog¹ kandydowaæ na stanowisko so³tysa ani do rady so³eckiej.
§32. 1. W pierwszej kolejnoci przeprowadza siê zg³aszanie kandydatów oraz g³osowanie w celu wyboru so³tysa.

2. Zarz¹dzenie, o którym mowa w ust. 1 okrela ponadto
porz¹dek obrad zebrania wiejskiego, obejmuj¹cy w szczególnoci wybór so³tysa i rady so³eckiej.

2. W drugiej kolejnoci przeprowadza siê zg³aszanie kandydatów oraz g³osowanie w celu wyboru cz³onków rady
so³eckiej.

3. Obradom zebrania wyborczego przewodniczy osoba
wskazana przez Wójta.

§33. 1. Kandydatury na stanowisko so³tysa oraz do rady
so³eckiej mog¹ zg³aszaæ osobicie uprawnieni mieszkañcy,
uczestnicz¹cy w zebraniu wiejskim. Zg³oszenie kandydata
odbywa siê ustnie w trakcie zebrania wiejskiego.

4. Obs³ugê kancelaryjn¹ zebrania zapewnia Wójt za porednictwem Urzêdu Gminy.
§30. 1. Dla dokonania wa¿nego wyboru so³tysa i rady
so³eckiej wymagana jest osobista obecnoæ, co najmniej 1/5
mieszkañców so³ectwa uprawnionych do g³osowania.
2. Kr¹g osób uprawnionych do g³osowania ustala siê na
podstawie sta³ego rejestru wyborców Gminy W¹growiec.

2. Uprawnieni do kandydowania s¹ wy³¹cznie stali mieszkañcy, uczestnicz¹cy w zebraniu wiejskim.
3. Wybory odbywaj¹ siê przy nieograniczonej liczbie zg³oszonych kandydatów, z zachowaniem zasad okrelonych
w ust. 1 i ust. 2.
4. Warunkiem przyjêcia ka¿dej kandydatury jest ustna
zgoda kandydata wyra¿ona w trakcie obrad.
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5. So³tys i rada so³ecka wybierani s¹ w g³osowaniu
tajnym, bezporednim, sporód nieograniczonej liczby kandydatów, przez uprawnionych mieszkañców zebrania.
§34. 1. Po zarejestrowaniu przez komisjê skrutacyjn¹
wszystkich nazwisk kandydatów zg³oszonych przez uprawnionych uczestników zebrania wiejskiego, komisja zamyka listê
kandydatur na stanowisko so³tysa oraz do rady so³eckiej.
Wniosek o zamkniêcie listy kandydatów przewodnicz¹cy zebrania poddaje pod g³osowanie zebrania wiejskiego.
2. Po zamkniêciu listy kandydatów przewodnicz¹cy zebrania podaje pod g³osowanie wszystkie zarejestrowane kandydatury umieszczone na licie w kolejnoci alfabetycznej.
3. Wybór so³tysa odbywa siê zwyk³¹ wiêkszoci¹ g³osów,
co oznacza, ¿e przechodzi ta kandydatura, która uzyska³a, co
najmniej jeden g³os wiêcej od sumy pozosta³ych wa¿nie
oddanych g³osów.
4. Uprawnieni uczestnicy Zebrania g³osuj¹ kartami do
g³osowania, opatrzonymi pieczêci¹ Urzêdu Gminy.
5. Na karcie do g³osowania uprawnieni mieszkañcy pozostawiaj¹ nieskrelone nazwisko wybranego przez siebie
kandydata.
6. Niewa¿ne s¹ g³osy na kartach: bez pieczêci Urzêdu
Gminy, ca³kowicie przedartych i kartach, na których pozostawiono wiêcej kandydatów ni¿ miejsc mandatowych.
§35. 1. Na stanowisko so³tysa zostaje wybrany kandydat, który uzyska³ najwiêksz¹ zwyk³¹ wiêkszoæ g³osów uprawnionych do g³osowania uczestników zebrania.
2. Na cz³onków rady so³eckiej zostaj¹ wybrani kandydaci,
którzy uzyskali najwiêksz¹ iloæ g³osów.
3. W przypadku równej liczby g³osów, g³osowanie zostaje powtórzone, z tym, ¿e w wyborach bior¹ udzia³ kandydaci,
którzy uzyskali równ¹ najwiêksz¹ liczbê g³osów.
4. Przepisy §35 ust. 2 stosuje siê przy wyborach komisji,
o których mowa w niniejszym statucie.
5. Przejêcie obowi¹zków przez nowo wybranego so³tysa
nastêpuje w ci¹gu trzech dni od daty wyboru, a przekazanie
pieczêci protokolarnie w dniu wyboru.
ROZDZIA£ 5
Zasady i tryb odwo³ywania so³tysa i rady so³eckiej
§36. 1. Wyganiêcie mandatu so³tysa lub cz³onka rady
so³eckiej nastêpuje na skutek:
1) z³o¿enia na rêce wójta pisemnej rezygnacji z pe³nionej
funkcji;
2) pozbawienia praw publicznych i wyborczych oraz ubezw³asnowolnienia na podstawie prawomocnego wyroku
s¹du;
3) mierci;
4) odwo³ania przed up³ywem kadencji.
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2. W przypadkach okrelonych w ust. 1 pkt 1 i 2 wyganiêcie mandatu stwierdza niezw³ocznie zebranie wiejskie.
§37. 1. Odwo³anie So³tysa i rady so³eckiej lub jej poszczególnych cz³onków przed up³ywem kadencji, stanowi
wy³¹czn¹ kompetencjê zebrania wiejskiego i mo¿e nast¹piæ
w przypadkach okrelonych w niniejszym statucie, na podstawie uchwa³y zebrania wiejskiego, podjêtej zwyk³¹ wiêkszoci¹
g³osów, w g³osowaniu tajnym.
2. Dla dokonania odwo³ania organów so³ectwa, o których
mowa w §37 ust. 1, na zebraniu wiejskim wymagana jest
obecnoæ, co najmniej 1/5 uprawnionych do g³osowania,
mieszkañców So³ectwa.
3. O ile w wyznaczonym terminie nie bêdzie wymaganego, okrelonego w ust. 2 quorum, wybory w drugim terminie
mog¹ zostaæ przeprowadzone najwczeniej po up³ywie
1 miesi¹ca, od pierwszego wskazanego terminu, z zastrze¿eniem ust 2.
4. Uchwa³y zebrania wiejskiego w sprawach okrelonych
w ust. 1 podaje siê do wiadomoci mieszkañców so³ectwa.
§38. 1. So³tys i cz³onkowie rady so³eckiej s¹ bezporednio odpowiedzialni przed zebraniem wiejskim i mog¹ byæ
przez zebranie odwo³ani przed up³ywem kadencji.
2. Zebranie wiejskie mo¿e odwo³aæ so³tysa, radê so³ecka
lub poszczególnych jej cz³onków, je¿eli nie wykonuj¹ swoich
obowi¹zków, w tym naruszaj¹ postanowienia statutu.
3. Zebranie wiejskie odwo³uje so³tysa lub cz³onka rady
so³eckiej, je¿eli dopuci³ siê przestêpstwa, stwierdzonego
prawomocnym wyrokiem s¹du.
§39. 1. Zebrania wiejskie w celu ewentualnego odwo³ania so³tysa b¹d rady so³eckiej (ca³ego sk³adu) zwo³uje Wójt,
ustalaj¹c zarz¹dzeniem miejsce i termin (dzieñ, godzinê)
zebrania. W zarz¹dzeniu podaje siê sk³adaj¹cego wniosek
o odwo³anie.
2. Zebranie wiejskie w celu ewentualnego odwo³ania
poszczególnych cz³onków rady so³eckiej (z wyj¹tkiem so³tysa
 przewodnicz¹cego rady so³eckiej) zwo³uje so³tys, podaj¹c w
og³oszeniu o zwo³aniu zebrania sk³adaj¹cego wniosek o odwo³anie cz³onka (cz³onków) rady so³eckiej.
3. Pisemne wnioski o odwo³anie so³tysa lub rady so³eckiej kierowane s¹ do Wójta, natomiast wnioski o odwo³anie
poszczególnych cz³onków rady so³eckiej kierowane s¹ do
so³tysa, z zastrze¿eniem ust. 4 pkt 4.
4. O odwo³anie so³tysa, rady so³eckiej oraz poszczególnych jej cz³onków mo¿e wyst¹piæ z zastrze¿eniem ust. 5 i 6:
1) Wójt;
2) grupa mieszkañców gminy uprawniona do g³osowania,
w liczbie odpowiadaj¹cej  1/5 uprawnionych do g³osowania mieszkañców so³ectwa, a w przypadku, gdy wniosek
o odwo³anie dotyczy rady so³eckiej lub poszczególnych jej
cz³onków  1/10 uprawnionych.
3) wniosek o odwo³anie So³tysa winien prócz podpisów byæ
opatrzony czytelnym imieniem i nazwiskiem, numerem
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PESEL i adresem zamieszkania z podaniem numeru nieruchomoci.
4) wniosek o odwo³anie, który nie zostanie przyjêty na zebraniu wiejskim, mo¿e byæ z³o¿ony powtórnie po up³ywie
6 miesiêcy od dnia z³o¿enia pierwszego wniosku.
5. Wniosek o odwo³anie powinien zawieraæ uzasadnienie, wnioskom bez uzasadnienia nie nadaje siê biegu.
6. Bieg nadaje siê wy³¹cznie wnioskom o odwo³anie
so³tysa, rady so³eckiej, komisji rewizyjnej lub jej cz³onków
zawieraj¹cym:
1) zarzuty nie wywi¹zywania siê przez so³tysa lub cz³onków
rady so³eckiej z obowi¹zków statutowych;
2) zarzuty nie respektowania (nie wykonywania) przez so³tysa lub cz³onków rady so³eckiej uchwa³ zebrania wiejskiego;
3) wskazuj¹cym na dopuszczenie siê czynów dyskwalifikuj¹cych w opinii spo³ecznej w tym utratê zaufania spo³ecznego.
7. Odwo³anie nie mo¿e nast¹piæ zaocznie, chyba, ¿e
osoba zainteresowana skutecznie zawiadomiona, nie wziê³a
udzia³u w zebraniu wiejskim bez usprawiedliwionych przyczyn lub wyrazi³a zgodê na pimie, na zaoczne g³osowanie
nad jej odwo³aniem.
8. Odwo³anie mo¿e nast¹piæ po wys³uchaniu przez zebranie wiejskie wszystkich wyjanieñ oraz racji zainteresowanego, chyba ze wystêpuj¹ okolicznoci okrelone w ust. 7.
§40. 1. So³tys lub cz³onek rady so³eckiej mo¿e z³o¿yæ
rezygnacjê w trakcie kadencji z pe³nionej funkcji, z zastrze¿eniem ust. 2.
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ROZDZIA£ 6
Zasady gospodarki mieniem
§42. 1. Rada Gminy przekazuje So³ectwu sk³adniki mienia komunalnego na mocy odrêbnych uchwa³ oraz protoko³u
przekazania, sporz¹dzonego przez Wójta i So³tysa.
2. So³ectwo zarz¹dza i korzysta z przekazanego mienia
komunalnego zgodnie z postanowieniami uchwa³y, o której
mowa w ust. 1, a w szczególnoci So³ectwo samodzielnie
wykonuje czynnoci zwyk³ego zarz¹du w stosunku do przekazanego mienia. Zwyk³y zarz¹d obejmuje czynnoci okrelone
przepisami prawa cywilnego.
3. Przekazanie obowi¹zków oraz mienia komunalnego
i so³eckiego, pomiêdzy ustêpuj¹cym So³tysem a nowo wybranym, nastêpuje w terminie 3 dni od daty wyborów, w formie
protokó³u zdawczo  odbiorczego, przedk³adanego w ci¹gu
7 dni Wójtowi Gminy.
ROZDZIA£ 7
Zasady gospodarki finansowej so³ectwa
§43. 1. Gospodarka finansowa so³ectwa prowadzona jest
w ramach bud¿etu gminy, zatwierdzonego przez Radê Gminy.
§44. 1. Dochodami so³ectwa mog¹ byæ:
1) wp³ywy z wynajmowania i wydzier¿awiania sk³adników
mienia komunalnego przekazanego So³ectwu,
2) darowizny i dobrowolne wp³aty osób fizycznych i prawnych na rzecz so³ectwa,
3) rodki uzyskiwane z organizowanych przez so³ectwo przedsiêwziêæ.

2. Z³o¿enie rezygnacji przez so³tysa, radê so³ecka lub
poszczególnych jej cz³onków a tak¿e odwo³anie so³tysa, rady
so³eckiej lub poszczególnych jej cz³onków, zobowi¹zuje odpowiednio Wójta i So³tysa do zarz¹dzenia wyborów uzupe³niaj¹cych.

2. rodki finansowe pochodz¹ce z bud¿etu gminy mog¹
byæ przeznaczone tylko na cele okrelone w uchwale bud¿etowej.

3. Je¿eli do up³ywu kadencji So³tysa pozosta³o nie wiêcej
jak 6 miesiêcy, przepisu ust. 2 nie stosuje siê, a obowi¹zki
so³tysa pe³ni cz³onek Rady So³eckiej przez ni¹ wskazany.

§45. rodki finansowe So³ectwa mog¹ byæ przeznaczone
wy³¹cznie na realizacjê zadañ w³asnych gminy, w tym miêdzy
innymi, na:

4. Kadencja So³tysa i cz³onków Rady so³eckiej wybranych
w wyborach uzupe³niaj¹cych trwa do koñca kadencji, w której
wybór nast¹pi³.

1) utrzymanie mienia komunalnego przekazanego w zarz¹d
So³ectwu,

§41. 1. Zebranie wiejskie zwo³ane w sprawie odwo³ania
so³tysa, rady so³eckiej lub poszczególnych jej cz³onków, powo³uje sporód uprawnionych do g³osowania uczestników
zebrania komisjê skrutacyjn¹, powierzaj¹c jej obowi¹zki przeprowadzenia g³osowania.
2. Do powo³ywania i zasad dzia³ania tej komisji maj¹
zastosowanie odpowiednie przepisy dotycz¹ce komisji skrutacyjnej okrelone w Rozdziale 4 niniejszego statutu.

2) remont i utrzymanie dróg gminnych w granicach So³ectwa.
3) utrzymanie lokali bêd¹cych w dyspozycji So³ectwa,
4) zaspakajanie miejscowych potrzeb kulturalno  owiatowych i sportowych,
5) dzia³alnoæ organów So³ectwa,
6) utrzymanie porz¹dku i estetyki na terenie So³ectwa.
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ROZDZIA£ 8
Zakres i formy kontroli oraz nadzoru organów
Gminy nad dzia³alnoci¹ organów So³ectwa
§46. 1. So³tys zobowi¹zany jest do przed³o¿enia Wójtowi
Gminy uchwa³ Zebrania Wiejskiego w ci¹gu 7 dni od daty ich
podjêcia.
2. Uchwa³a Zebrania Wiejskiego sprzeczna z prawem jest
niewa¿na.
3. O niewa¿noci uchwa³y w ca³oci lub w czêci orzeka
Wójt Gminy.
4. Uchwa³a Zebrania Wiejskiego nieodpowiadaj¹ca wymogom celowoci, gospodarnoci, rzetelnoci lub niezgodna
z prawem mo¿e byæ uchylona przez Wójta Gminy.
5. W przypadkach okrelonych w ust. 4, Wójt Gminy
mo¿e wstrzymaæ uchwa³y Zebrania Wiejskiego i za¿¹daæ
ponownego rozpatrzenia sprawy stanowi¹cej przedmiot
uchwa³y, wskazuj¹c zaistnia³e uchybienia oraz termin za³atwienia sprawy.
6. Je¿eli uchwa³a Zebrania Wiejskiego podjêta w wyniku
ponownego rozpatrzenia sprawy nie uwzglêdnia wskazówek
Wójta Gminy, Wójt Gminy mo¿e wydaæ uchwa³ê zastêpcz¹.
O podjêciu uchwa³y zastêpczej, Wójt Gminy powiadamia
Radê Gminy na jej najbli¿szej Sesji.
§47. Nadzór nad dzia³alnoci¹ so³ectwa sprawowany jest
na podstawie kryteriów zgodnoci z prawem, celowoci,
rzetelnoci i gospodarnoci.
§48. Organami nadzoru nad dzia³alnoci¹ so³ectwa s¹:
1) Rada,
2) Wójt.
§49. 1. Organy nadzoru maj¹ prawo ¿¹dania niezbêdnych informacji, danych i wyjanieñ oraz okazania dokumentów dotycz¹cych funkcjonowania so³ectwa a tak¿e uczestniczenia w posiedzeniach jego organów.
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2. Do wykonywania czynnoci, o których mowa w ust.
1 organy nadzoru mog¹ delegowaæ swych przedstawicieli.
§50. Organy nadzoru sygnalizuj¹ so³ectwu nieprawid³owoci stwierdzone w ramach wykonywania nadzoru oraz
podejmuj¹ dzia³ania przewidziane prawem, w celu wyeliminowania stwierdzonych nieprawid³owoci.
ROZDZIA£ 9
Postanowienia koñcowe
§51. 1. Zmiany niniejszego statutu dokonuje Rada:
1 z w³asnej inicjatywy;
2) na wniosek Wójta;
3) na wniosek zebrania wiejskiego.
2. Statut i jego zmiany w przypadkach okrelonych w ust.
1 pkt 1 i 2 uchwalane s¹ po przeprowadzeniu konsultacji
z mieszkañcami so³ectwa.
§52. O utworzeniu, po³¹czeniu, podziale i znoszeniu,
a tak¿e ustaleniu granic, nazwy i siedziby w³adz So³ectwa
decyduje Rada w drodze odrêbnej uchwa³y.
§53. Protesty w sprawie trybu i formy przeprowadzenia
wyborów So³tysa i Rady So³eckiej zainteresowani mog¹
sk³adaæ do Wójta w terminie siedmiu dni od og³oszenia ich
wyników. Wójt rozstrzyga o protecie stosuj¹c odpowiednio
przepisy niniejszego Statutu.
§54. Wykonanie uchwa³y powierza siê Wójtowi Gminy
W¹growiec.
§55. Traci moc Uchwa³a Rady Gminy W¹growiec
Nr XXIV/171/96 z 28 padziernika 1996 w sprawie statutu
so³ectwa.
§56. Uchwa³a wchodzi w ¿ycie po up³ywie 14 dni od dnia
og³oszenia w Dzienniku Urzêdowym Województwa Wielkopolskiego.
Przewodnicz¹cy
Rady Gminy
() Micha³ Nogalski
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3393
UCHWA£A Nr XXXIV/285/06 RADY GMINY W¥GROWIEC
z dnia 30 czerwca 2006 r.
w sprawie uchwalenia statutu So³ectwa Ochodza
Na podstawie art. 35 ust. 1 i 3, art. 48 ust. 1 ustawy z dnia
8 marca 1990 r. o samorz¹dzie gminnym (Dz.U. z 2001 r., Nr
142 poz. 1591 z 2002 r., Nr 23 poz. 220, Nr 62 poz. 558, Nr 113
poz. 984, Nr 153 poz. 1271 i Nr 214 poz. 1806, z 2003 r., Nr 80
poz. 717 i Nr 162 poz. 1568, z 2004 r. Nr 102 poz. 1055
i Nr 116 poz. 1203, z 2005 r., Nr 172 poz. 1441, Nr 175 poz. 1457,
z 2006 r., Nr 17 poz. 128), po przeprowadzeniu konsultacji
z mieszkañcami so³ectwa, Rada Gminy W¹growiec uchwala:
STATUT SO£ECTWA OCHODZA

1) ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorz¹dzie gminnym
(Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z póniejszymi zmianami),
2) Statutu Gminy W¹growiec,
3) oraz niniejszego statutu So³ectwa.
ROZDZIA£ 2
Zakres zadañ przekazanych so³ectwu
przez gminê oraz sposób ich realizacji

ROZDZIA£ 1
Postanowienia ogólne

§5. 1. Podstawowym celem istnienia i dzia³ania so³ectwa
jest:

§1. So³ectwo Ochodza jest jednostk¹ pomocnicz¹ Gminy
W¹growiec.

1) dba³oæ o zaspokajanie potrzeb mieszkañców so³ectwa i
reprezentowanie ich interesów na zewn¹trz;

§2. Ilekroæ w niniejszym Statucie jest mowa o:
1) Gminie  nale¿y przez to rozumieæ Gminê W¹growiec;
2) So³ectwie  nale¿y przez to rozumieæ jednostkê pomocnicz¹ okrelon¹ w §1 niniejszego Statutu;
3) Statucie  nale¿y przez to rozumieæ statut so³ectwa Ochodza;

2) wspó³praca z organami gminy oraz pomoc w wykonywaniu przez te organy zadañ publicznych na rzecz spo³ecznoci lokalnej;
3) zapewnienie mieszkañcom so³ectwa udzia³u w realizacji
zadañ gminy;
2. Do zadañ so³ectwa nale¿y uczestniczenie w realizacji
zadañ gminy poprzez:

4) Radzie  nale¿y przez to rozumieæ Radê Gminy W¹growiec;

1) inicjowanie dzia³añ organów gminy;

5) Wójcie  nale¿y przez to rozumieæ Wójta Gminy W¹growiec;

2) reprezentowanie interesów spo³ecznoci so³eckiej i jej
cz³onków wobec organów gminy, organów administracji
pañstwowej i innych podmiotów ¿ycia publicznego;

6) Zebraniu Wiejskim  nale¿y przez to rozumieæ organ
uchwa³odawczy so³ectwa;
7) So³tysie  nale¿y przez to rozumieæ organ wykonawczy
so³ectwa;
8) Radzie So³eckiej  nale¿y przez to rozumieæ organ wspieraj¹cy So³tysa;
9) Przewodnicz¹cym Rady So³eckiej  nale¿y przez to rozumieæ So³tysa;
10) Komisje  nale¿y rozumieæ organy kontrolne i opiniodawcze powo³ywane w so³ectwie.
km2,

§3. 1. So³ectwo obejmuje obszar o powierzchni 7,46
którego granice zaznaczone s¹ na mapie stanowi¹cej za³¹cznik do Statutu.
2. So³ectwo obejmuje miejscowoæ: Ochodza.

3. Siedzib¹ w³adz So³ectwa jest miejscowoæ: Ochodza.
§4. So³ectwo dzia³a zgodnie z postanowieniami obowi¹zuj¹cych przepisów, a w szczególnoci:

3) tworzenie warunków do pe³nego udzia³u w ¿yciu publicznym so³ectwa wszystkich mieszkañców so³ectwa;
4) dzia³anie na rzecz rozwoju so³ectwa;
5) konsultowanie spraw przedstawionych przez Radê lub
Wójta, w tym spraw dotycz¹cych:
a) planów zagospodarowania przestrzennego w zakresie
dotycz¹cym so³ectwa,
b) sieci szkó³ i przedszkoli,
c) zasad gospodarowania mieniem komunalnym po³o¿onym na terenie so³ectwa,
d) zmiany nazewnictwa ulic, placów oraz nadawanie nazw
miejscowoci, podzia³u, po³¹czenia wsi, utworzenia
nowej,
e) innych spraw, których potrzebê konsultacji Rada lub
Wójt uzna za celowe.
6) wspó³dzia³anie z policj¹ i s³u¿bami porz¹dkowymi w zakresie bezpieczeñstwa i porz¹dku na terenie so³ectwa;
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7) wspó³praca z organizacjami i instytucjami dzia³aj¹cymi na
terenie so³ectwa, zw³aszcza kulturalnymi, sportowymi,
zak³adami opieki zdrowotnej;
8) podejmowanie dzia³añ na rzecz ochrony rodowiska naturalnego: w szczególnoci w zakresie budowy sieci wodno
 kanalizacyjnych, utrzymania porz¹dku i czystoci na
terenie so³ectwa oraz ochrony zieleni;
9) wspieranie inicjatyw spo³ecznych podejmowanych na rzecz
so³ectwa;
10) wspó³praca z radnymi z danego okrêgu wyborczego;
11) pomoc organom gminy przy organizowaniu konsultacji
spo³ecznych;
12) realizacja zadañ przejêtych od gminy i gospodarowanie
przekazanym mieniem w granicach zgodnych z celem
i zakresem przekazania;
13) wspieranie dzia³añ gminy w zakresie pomocy spo³ecznej,
w szczególnoci sygnalizowanie potrzeb spo³ecznych
w zakresie organizowania okrelonych form pomocy spo³ecznej;
14) inicjowanie samopomocy wspólnoty so³eckiej;
15) wyra¿anie opinii w celu uwzglêdnienia istotnych interesów mieszkañców so³ectwa w nastêpuj¹cych sprawach:
a) dostosowania organizacji i godzin pracy placówek
u¿ytecznoci publicznej, placówek wiadcz¹cych us³ugi komunalne, komunikacji, placówek opieki zdrowotnej i opiekuñczo - wychowawczych dla potrzeb mieszkañców so³ectwa,
b) zapobiegania oraz usuwania skutków powodzi, huraganów i innych klêsk ¿ywio³owych na terenie so³ectwa;
16) wykonywanie uchwa³ Rady w zakresie odnosz¹cym siê do
so³ectwa.
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ROZDZIA£ 3
Organizacja i zadania organów so³ectwa
§7. 1. Organami so³ectwa s¹:
1) Zebranie Wiejskie jako organ uchwa³odawczy;
2) So³tys jako organ wykonawczy.
2. Dzia³alnoæ so³tysa wspomaga rada so³ecka.
1) Rada so³ecka sk³ada siê z 4 do 6 osób w tym So³tysa.
2) Liczbê cz³onków rady so³eckiej ustala zebranie wiejskie
odrêbn¹ uchwa³¹.
3) Przewodnicz¹cym rady so³eckiej jest So³tys.
§8. Kadencja So³tysa i rady so³eckiej trwa 4 lata, tak jak
kadencja Rady i koñczy siê z momentem wyboru nowych
organów so³ectwa.
§9. 1. Organy so³ectwa zobowi¹zane s¹ dbaæ o przestrzeganie zasad jawnoci i dostêpu do informacji publicznej.
2. So³tys, co najmniej raz w roku, obowi¹zany jest sk³adaæ na zebraniu wiejskim sprawozdanie ze swojej dzia³alnoci
oraz z dzia³alnoci rady so³eckiej.
§10. 1. Do zakresu dzia³ania zebrania wiejskiego nale¿y
podejmowanie uchwa³ we wszystkich sprawach zastrze¿onych do wy³¹cznej kompetencji zebrania wiejskiego oraz
innych istotnych dla so³ectwa sprawach, obejmuj¹cych zadania so³ectwa okrelone w statucie.
2. Do wy³¹cznej kompetencji zebrania wiejskiego nale¿y:
1) wybór i odwo³ywanie so³tysa i rady so³eckiej;
2) dokonywanie okresowych ocen dzia³alnoci so³tysa i rady
so³eckiej;

§6. 1. Zadania okrelone w statucie so³ectwo realizuje
w szczególnoci poprzez:

3) wyra¿enie stanowiska so³ectwa w przypadku wyst¹pienia
organu gminy o wyra¿enie takiego stanowiska lub konsultacjê;

1) podejmowanie uchwa³ w sprawach so³ectwa w ramach
posiadanych kompetencji,

4) przyjmowanie, rozpatrywanie lub odrzucanie sprawozdañ
komisji powo³ywanych na zebraniu wiejskim.

2) zbieranie opinii spo³ecznej w sprawach dotycz¹cych problematyki wsi oraz przekazywanie jej Radzie,

§11. W przypadku przedstawienia przez Wójta, zebranie
wiejskie konsultuje w zakresie dotycz¹cym so³ectwa, projekty
uchwa³ Rady w sprawach:

3) wspó³uczestnictwo w organizowaniu i przeprowadzaniu
przez Radê konsultacji spo³ecznej w sprawach dotycz¹cych gminy i so³ectwa,
4) wystêpowanie z wnioskami do Wójta o rozpatrzenie spraw,
których za³atwienie wykracza poza mo¿liwoci so³ectwa,
5) wspó³pracê z radnymi z terenu so³ectwa i z komisjami
Rady.
2. Dla realizacji wspólnych przedsiêwziêæ so³ectwo nawi¹zuje wspó³pracê z innymi so³ectwami gminy, zawiera
porozumienia okrelaj¹ce zakres i sposób wykonywania wspólnych zadañ.

1) utrzymania, konserwacji, remontu wiejskich obiektów
mieszkalnych, urz¹dzeñ komunalnych, socjalnych, kulturalnych i sportowych w ramach ustaleñ planu wydatków
z bud¿etu gminy;
2) plany rozwoju gminy w czêci dotycz¹cej so³ectwa;
3) utrzymania porz¹dku na terenie wsi;
4) gospodarki wodno  ciekowej oraz gospodarki odpadami;
5) dróg gminnych;
6) owietlenia.
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§12. 1. Do zakresu dzia³ania zebrania wiejskiego nale¿y
sprawowanie kontroli nad dzia³alnoci¹ so³tysa i rady so³eckiej. W celu sprawowania kontroli zebranie wiejskie mo¿e
powo³aæ komisjê rewizyjn¹.
2. Zebranie wiejskie podejmuj¹c uchwa³ê o powo³aniu
Komisji Rewizyjnej, okrela sk³ad osobowy komisji oraz zakres jej dzia³ania.
3. Komisja Rewizyjna uprawniona jest do ¿¹dania wyjanieñ od so³tysa i cz³onków rady so³eckiej oraz przegl¹dania
dokumentów w sprawach objêtych przeprowadzan¹ kontrol¹.
§13. 1. Zebranie wiejskie dla zapewnienia w³aciwej realizacji zadañ so³ectwa mo¿e powo³ywaæ tak¿e inne sta³e lub
dorane komisje o uprawnieniach opiniodawczo - doradczych.
2. Zebranie wiejskie podejmuj¹c uchwa³ê o powo³aniu
komisji, o których mowa w ust. 1, okrela sk³ad osobowy
komisji oraz zakres ich dzia³ania.
§14. 1. Do udzia³u w zebraniu wiejskim uprawnieni s¹
wszyscy, którzy w dniu jego zwo³ania zamieszkuj¹ na terenie
so³ectwa.
2. Zebranie jest wa¿ne, gdy mieszkañcy so³ectwa zostali
o nim prawid³owo powiadomieni.
§15. Uprawnienie do udzia³u w zebraniu wiejskim obejmuje prawa:
1) inicjatywy uchwa³odawczej;
2) udzia³u w dyskusji nad porz¹dkiem obrad;
3) zadawania pytañ i uzyskiwania odpowiedzi;
4) ¿¹dania utrwalenia w protokole w³asnych czynnoci
i zg³oszonych wniosków oraz wypowiedzi;
5) zg³aszania kandydatur i kandydowania w wybieralnych
organach so³ectwa;
6) udzia³u w g³osowaniu.
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5. Zebranie wiejskie powinno zostaæ zwo³ane najpóniej
w terminie 14 dni od daty zg³oszenia ¿¹dania lub wniosku,
o których mowa w ust. 3 pkt 2  4, chyba, ¿e w ¿¹daniu lub
wniosku zaproponowano termin póniejszy. Termin 14 dni,
o którym mowa wy¿ej dotyczy terminu odbycia zebrania.
6. Zebranie wiejskie w sprawie wyborów so³tysa i rady
so³eckiej oraz zebranie wiejskie, którego nie zwo³a so³tys na
wniosek organu gminy w terminie okrelonym w ust. 5
zwo³uje Wójt.
7. W przypadku d³u¿szej nieobecnoci so³tysa zebranie
wiejskie zwo³uje upowa¿niony przez radê so³eck¹ cz³onek tej
rady.
§17. 1. Termin i miejsce zebrania wiejskiego podaje siê
do wiadomoci publicznej poprzez rozplakatowanie na tablicy
og³oszeñ so³ectwa, kurend¹, lub w sposób zwyczajowo przyjêty, co najmniej na 7 dni przed terminem zwo³ania zebrania.
2. O terminie i miejscu zebrania powiadamia siê odrêbnie organy gminy oraz osobê reprezentuj¹c¹ mieszkañców,
którzy z³o¿yli wniosek o jego zwo³anie.
§18. 1. Obradom Zebrania Wiejskiego przewodniczy
So³tys.
2. Pod nieobecnoæ So³tysa obradom Zebrania Wiejskiego przewodniczy cz³onek Rady So³eckiej upowa¿niony przez
So³tysa.
3. W przypadku, gdy So³tys nie mo¿e prowadziæ zwo³anego Zebrania Wiejskiego i nie udzieli³ upowa¿nienia ¿adnemu z cz³onków Rady So³eckiej, obradom Zebrania Wiejskiego
przewodniczy cz³onek Rady So³eckiej przez ni¹ wybrany.
4. Zebranie otwiera So³tys, przedstawia porz¹dek obrad
oraz prowadzi zebranie zgodnie z porz¹dkiem przyjêtym przez
zebranie.
5. Porz¹dek obrad ustala zebranie wiejskie na podstawie
projektu przed³o¿onego przez so³tysa. Projekt porz¹dku obrad
podlega konsultacji z rad¹ so³eck¹.

§16. 1. Zebranie wiejskie zwo³ywane jest przez so³tysa,
z zastrze¿eniem ust. 6 i 7.

6. Obrady zebrania s¹ protoko³owane. Protoko³y i uchwa³y podpisuje przewodnicz¹cy zebrania i protokolant.

2. Zebrania wiejskie odbywaj¹ siê w miarê potrzeb nie
rzadziej jednak ni¿ raz w roku.

1) z w³asnej inicjatywy;

7. Osoby uprawnione do udzia³u w zebraniu wiejskim
odnotowuj¹ swoja obecnoæ w licie obecnoci wy³o¿onej do
podpisu w miejscu, w którym odbywa siê zebranie. Lista
obecnoci jest za³¹cznikiem do protokó³u zebrania i s³u¿y do
stwierdzania prawomocnoci obrad.

2) na ¿¹danie organów gminy (Rady i Wójta), wskazuj¹ce cel
zwo³ania zebrania wiejskiego;

§19. 1. Przewodniczenie obradom Zebrania Wiejskiego
uprawnia do decydowania o:

3) na pisemny wniosek co najmniej 1/10 uprawnionych do
udzia³u w zebraniu wiejskim mieszkañców so³ectwa, wskazuj¹cy cel zwo³ania zebrania oraz osobê, któr¹ nale¿y
powiadomiæ o terminie i miejscu zwo³ania zebrania;

1) kolejnoci zabierania g³osu przez poszczególnych mówców,

3. So³tys zwo³uje zebranie wiejskie:

4) na wniosek Komisji Rewizyjnej So³ectwa (w przypadku jej
powo³ania przez zebranie wiejskie).
4. W przypadkach, o których mowa w ust. 3 pkt 2 - 4
so³tys jest zobowi¹zany do zwo³ania zebrania wiejskiego.

2) udzieleniu g³osu poza kolejnoci¹,
3) okrelania iloci czasu przeznaczonego dla ka¿dego
z mówców,
4) odebraniu g³osu,
5) zamkniêciu dyskusji nad poszczególnymi punktami
porz¹dku obrad,
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6) ¿¹daniu okrelonego zachowania od uczestników Zebrania Wiejskiego.

8) w tym realizacja zarz¹dzeñ Wójta wydanych w powy¿szym
zakresie;

2. Przewodnicz¹cy Zebraniu Wiejskiemu nie mo¿e odmówiæ poddania pod g³osowanie wniosku, jeli jego przedmiot
odpowiada przyjêtemu porz¹dkowi obrad

9) uczestniczenie w naradach so³tysów organizowanych przez
Wójta;

§20. 1. So³tys przekazuje uchwa³y podjête na zebraniu
wraz z protokó³em zebrania Wójtowi w terminie 7 dni od dnia
odbycia zebrania.
2. Wójt, w zale¿noci od treci uchwa³y, za³atwia uchwa³ê
we w³asnym zakresie lub przekazuje uchwa³ê do rozpatrzenia
Radzie.
3. W zale¿noci od treci uchwa³y o sposobie za³atwienia
uchwa³y Wójt informuje zebranie wiejskie bezporednio lub
za porednictwem so³tysa.
§21. 1. Zebranie wiejskie jest uprawnione do podejmowania uchwa³ przy obecnoci, co najmniej 1/5 uprawnionych
do g³osowania mieszkañców so³ectwa oraz gdy mieszkañcy
so³ectwa zostali poinformowani o zwo³aniu i terminie zebrania w sposób zgodny z postanowieniami niniejszego statutu.

10) uczestniczenie w spotkaniach z radnymi gminy powiêconych realizacji spraw ogólnogminnych, w przypadku wyst¹pienia przez radnych o udzia³ w takim spotkaniu;
11) informowanie ogó³u mieszkañców o wszystkich wa¿nych
dla so³ectwa sprawach;
12) udzia³ w sesjach Rady i posiedzeniach komisji Rady, na
zasadach okrelonych w Statucie Gminy;
13) organizowanie i koordynowanie przedsiêwziêæ maj¹cych
na celu poprawê warunków ¿ycia mieszkañców so³ectwa;
14) administrowanie tymi sk³adnikami mienia, które Rada
przekaza³a do dyspozycji so³ectwa;
15) opiniowanie w zakresie wskazanym przez Wójta wniosków o udzielanie ulg i zwolnieñ z podatków i op³at
stanowi¹cych dochody gminy;

2. W przypadku, gdy w ustalonym terminie nie zbierze siê
wymagana liczba uprawnionych do g³osowania mieszkañców
so³ectwa, zebranie obejmuj¹ce ten sam porz¹dek zwo³uje siê
w drugim terminie. Drugi termin wyznacza siê w tym samym
dniu, pó³ godziny póniej; w tym przypadku do wa¿noci
zebrania wymagana jest obecnoæ uprawnionych do g³osowania mieszkañców so³ectwa w liczbie, co najmniej po³owy
liczby okrelonej w ust. 1.

16) wystêpowanie z wnioskami dotycz¹cymi potrzeb so³ectwa
i jego mieszkañców;

§22. 1. Uchwa³y zebrania wiejskiego zapadaj¹ w g³osowaniu jawnym, zwyk³¹ wiêkszoci¹ g³osów, osób uprawnionych uczestnicz¹cych w nim, co oznacza, ¿e przechodzi uchwa³a
lub wniosek, które uzyska³y wiêksz¹ liczbê g³osów  za ni¿
g³osów przeciw.

19) wspó³praca z gminnymi jednostkami organizacyjnymi
w zakresie zaspakajania okrelonych potrzeb mieszkañców;

2. Zebranie wiejskie mo¿e postanowiæ o przeprowadzeniu tajnego g³osowania w konkretnej sprawie, na wniosek, co
najmniej 1/4 uprawnionych do gùosowania, obecnych na
zebraniu.
§23. 1. Do zadañ so³tysa nale¿y zarz¹dzanie bie¿¹cymi
sprawami so³ectwa, realizacja uchwa³ zebrania wiejskiego
oraz wykonywanie czynnoci okrelonych niniejszym statutem.
2. Do zadañ so³tysa nale¿y w szczególnoci:
1) reprezentowanie so³ectwa na zewn¹trz;
2) zwo³ywanie zebrañ wiejskich i przewodniczenie ich obradom;
3) zwo³ywanie posiedzeñ rady so³eckiej i przewodniczenie jej
obradom;
4) wykonywanie uchwa³ organów gminy w zakresie dotycz¹cym so³ectwa;
5) kierowanie wykonywaniem uchwa³ rady so³eckiej;
6) utrzymywanie sta³ego kontaktu z organami gminy;
7) kierowanie akcj¹ pomocy w so³ectwie w razie wypadków
losowych i klêsk ¿ywio³owych,

17) sporz¹dzanie rozliczeñ m.in. z dzia³alnoci finansowej
i gospodarczej so³ectwa;
18) stosowanie w ramach so³ectwa postanowieñ instrukcji
kancelaryjnej oraz zasad obiegu dokumentów ksiêgowych
i finansowych w zakresie wskazanym przez Wójta;

20) natychmiastowe informowanie wójta o wyst¹pieniu po¿aru, klêski padniêcia stada, katastrofy budowlanej oraz
innych zdarzeñ losowych, celem skoordynowania dzia³añ
czy udzielenia pomocy.
21) wykonywanie innych zadañ wynikaj¹cych z obowi¹zuj¹cych przepisów.
3. Przy wykonywaniu zadañ okrelonych w ust. 2 pkt 1417 so³tys zasiêga opinii rady so³eckiej.
4. Na zebraniach wiejskich so³tys przedk³ada informacje
ze swojej dzia³alnoci.
5. Pe³nienie funkcji so³tysa ma charakter spo³eczny.
6. So³tys korzysta z ochrony prawnej przys³uguj¹cej funkcjonariuszom publicznym.
§24. So³tys  jako przewodnicz¹cy rady so³eckiej:
1) kieruje prac¹ rady so³eckiej;
2) zapewnia sporz¹dzenie protokó³ów z posiedzeñ rady
so³eckiej;
3) sk³ada informacje o dzia³alnoci rady so³eckiej na zebraniach wiejskich.
§25. Do zadañ rady so³eckiej nale¿y pe³nienie funkcji
pomocniczo-doradczej so³tysa oraz wspomaganie jego dzia³añ, w tym:
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1) przygotowanie zebrañ wiejskich oraz opracowywanie
i przedk³adanie zebraniu wiejskiemu projektów uchwa³,
w sprawach bêd¹cych przedmiotem zebrania;
2) zbieranie wniosków i innych wyst¹pieñ mieszkañców
w sprawach so³ectwa;
3) sporz¹dzanie projektów wyst¹pieñ w sprawach wykraczaj¹cych poza mo¿liwoci ich realizacji w ramach so³ectwa;
4) inicjowanie dzia³añ na rzecz rozwoju so³ectwa;
5) opiniowanie zakupu sprzêtu i wyposa¿enia mienia gminnego;
6) inicjowanie i pomoc w organizacji imprez wiejskich
w dziedzinie kultury, sportu, rekreacji i wypoczynku;
7) konsultacja spraw przedstawionych przez so³tysa zgodnie
z postanowieniami niniejszego statutu.
§26. 1. Posiedzenia rady so³eckiej odbywaj¹ siê w miarê
potrzeb, nie rzadziej ni¿ dwa razy w roku.
2. Posiedzenia rady so³eckiej zwo³uje so³tys, który przewodniczy tym posiedzeniom.
§27. 1. Urz¹d Gminy zapewnia pomoc w obs³udze techniczno biurowej organów so³ectwa.
2. W celu udzielenia so³tysowi sta³ej pomocy w przygotowywaniu materia³ów w organizowaniu zebrañ, Wójt mo¿e
wyznaczyæ pracownika Urzêdu do kontaktów z so³ectwem.
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3. W przypadku, gdy w ustalonym terminie nie zbierze siê
wymagana liczba uprawnionych do g³osowania mieszkañców
so³ectwa, zebranie obejmuj¹ce ten sam porz¹dek zwo³uje siê
w drugim terminie. Drugi termin wyznacza siê w tym samym
dniu pó³ godziny póniej; w tym przypadku do wa¿noci
zebrania wymagana jest obecnoæ uprawnionych do g³osowania mieszkañców so³ectwa w liczbie, co najmniej po³owy
liczby okrelonej w ust. 1.
4. O ile w wyznaczonym w ust. 2 terminie nie bêdzie
wymaganego okrelonego quorum, wybory w nastêpnym
terminie mog¹ zostaæ przeprowadzone najwczeniej po up³ywie 7 dni od pierwszego, wy¿ej wskazanego terminu, a do ich
wa¿noci wymagana jest obecnoæ uprawnionych do g³osowania mieszkañców so³ectwa, w liczbie, co najmniej po³owy
liczby okrelonej w ust. 1.
5. W przypadku braku quorum, w terminie, okrelonym
w ust. 3 wybory przeprowadza siê w nowym terminie, niezale¿nie od iloci uprawnionych do g³osowania obecnych na
zebraniu wiejskim. Nowy termin ustala siê w tym samym
dniu, co termin ustalony w ust. 3, pó³ godziny póniej.
§31. 1. W celu przeprowadzania wyboru so³tysa i cz³onków rady so³eckiej, zebranie wiejskie powo³uje sporód uprawnionych uczestników zebrania minimum 3 - osobow¹ komisjê
skrutacyjn¹.
2. Komisja skrutacyjna wybiera ze swojego grona przewodnicz¹cego, który kieruje pracami komisji.
3. Do zadañ komisji skrutacyjnej nale¿y:

ROZDZIA£ 4
Zasady i tryb wyboru organów so³ectwa
§28. 1. Zebranie wiejskie wybiera so³tysa i radê so³eck¹
na okres kadencji odpowiadaj¹cy kadencji Rady.
2. Zebranie wiejskie w sprawie wyboru so³tysa i rady
so³eckiej winno odbyæ siê w terminie 6  ciu miesiêcy od
up³ywu kadencji rady gminy.
§29. 1. Wybory so³tysa, rady so³eckiej przeprowadzane
s¹ w terminie i miejscu okrelonym zarz¹dzeniem Wójta,
które podlega podaniu do wiadomoci mieszkañców so³ectwa, co najmniej na 7 dni przed terminem zebrania, w sposób
okrelony w niniejszym statucie.

1) rejestrowanie kandydatów na so³tysa i cz³onków rady
so³eckiej;
2) obliczanie g³osów oddawanych na poszczególne kandydatury;
3) sporz¹dzenie protoko³u, ustalenie i podanie do wiadomoci zebrania wiejskiego wyniku g³osowania i wyborów.
4. Protokó³ g³osowania podpisuj¹ wszyscy cz³onkowie
komisji oraz przewodnicz¹cy zebrania.
5. Cz³onkowie komisji nie mog¹ kandydowaæ na stanowisko so³tysa ani do rady so³eckiej.
§32. 1. W pierwszej kolejnoci przeprowadza siê zg³aszanie kandydatów oraz g³osowanie w celu wyboru so³tysa.

2. Zarz¹dzenie, o którym mowa w ust. 1 okrela ponadto
porz¹dek obrad zebrania wiejskiego, obejmuj¹cy w szczególnoci wybór so³tysa i rady so³eckiej.

2. W drugiej kolejnoci przeprowadza siê zg³aszanie kandydatów oraz g³osowanie w celu wyboru cz³onków rady
so³eckiej.

3. Obradom zebrania wyborczego przewodniczy osoba
wskazana przez Wójta.

§33. 1. Kandydatury na stanowisko so³tysa oraz do rady
so³eckiej mog¹ zg³aszaæ osobicie uprawnieni mieszkañcy,
uczestnicz¹cy w zebraniu wiejskim. Zg³oszenie kandydata
odbywa siê ustnie w trakcie zebrania wiejskiego.

4. Obs³ugê kancelaryjn¹ zebrania zapewnia Wójt za porednictwem Urzêdu Gminy.
§30. 1. Dla dokonania wa¿nego wyboru so³tysa i rady
so³eckiej wymagana jest osobista obecnoæ, co najmniej 1/5
mieszkañców so³ectwa uprawnionych do g³osowania.
2. Kr¹g osób uprawnionych do g³osowania ustala siê na
podstawie sta³ego rejestru wyborców Gminy W¹growiec.

2. Uprawnieni do kandydowania s¹ wy³¹cznie stali mieszkañcy, uczestnicz¹cy w zebraniu wiejskim.
3. Wybory odbywaj¹ siê przy nieograniczonej liczbie zg³oszonych kandydatów, z zachowaniem zasad okrelonych
w ust. 1 i ust. 2.
4. Warunkiem przyjêcia ka¿dej kandydatury jest ustna
zgoda kandydata wyra¿ona w trakcie obrad.
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5. So³tys i rada so³ecka wybierani s¹ w g³osowaniu
tajnym, bezporednim, sporód nieograniczonej liczby kandydatów, przez uprawnionych mieszkañców zebrania.
§34. 1. Po zarejestrowaniu przez komisjê skrutacyjn¹
wszystkich nazwisk kandydatów zg³oszonych przez uprawnionych uczestników zebrania wiejskiego, komisja zamyka listê
kandydatur na stanowisko so³tysa oraz do rady so³eckiej.
Wniosek o zamkniêcie listy kandydatów przewodnicz¹cy zebrania poddaje pod g³osowanie zebrania wiejskiego.
2. Po zamkniêciu listy kandydatów przewodnicz¹cy zebrania podaje pod g³osowanie wszystkie zarejestrowane kandydatury umieszczone na licie w kolejnoci alfabetycznej.
3. Wybór so³tysa odbywa siê zwyk³¹ wiêkszoci¹ g³osów,
co oznacza, ¿e przechodzi ta kandydatura, która uzyska³a, co
najmniej jeden g³os wiêcej od sumy pozosta³ych wa¿nie
oddanych g³osów.
4. Uprawnieni uczestnicy Zebrania g³osuj¹ kartami do
g³osowania, opatrzonymi pieczêci¹ Urzêdu Gminy.
5. Na karcie do g³osowania uprawnieni mieszkañcy pozostawiaj¹ nieskrelone nazwisko wybranego przez siebie
kandydata.
6. Niewa¿ne s¹ g³osy na kartach: bez pieczêci Urzêdu
Gminy, ca³kowicie przedartych i kartach, na których pozostawiono wiêcej kandydatów ni¿ miejsc mandatowych.
§35. 1. Na stanowisko so³tysa zostaje wybrany kandydat, który uzyska³ najwiêksz¹ zwyk³¹ wiêkszoæ g³osów uprawnionych do g³osowania uczestników zebrania.
2. Na cz³onków rady so³eckiej zostaj¹ wybrani kandydaci,
którzy uzyskali najwiêksz¹ iloæ g³osów.
3. W przypadku równej liczby g³osów, g³osowanie zostaje powtórzone, z tym, ¿e w wyborach bior¹ udzia³ kandydaci,
którzy uzyskali równ¹ najwiêksz¹ liczbê g³osów.
4. Przepisy §35 ust. 2 stosuje siê przy wyborach komisji,
o których mowa w niniejszym statucie.
5. Przejêcie obowi¹zków przez nowo wybranego so³tysa
nastêpuje w ci¹gu trzech dni od daty wyboru, a przekazanie
pieczêci protokolarnie w dniu wyboru.
ROZDZIA£ 5
Zasady i tryb odwo³ywania so³tysa i rady so³eckiej
§36. 1. Wyganiêcie mandatu so³tysa lub cz³onka rady
so³eckiej nastêpuje na skutek:
1) z³o¿enia na rêce wójta pisemnej rezygnacji z pe³nionej
funkcji;
2) pozbawienia praw publicznych i wyborczych oraz ubezw³asnowolnienia na podstawie prawomocnego wyroku
s¹du;
3) mierci;
4) odwo³ania przed up³ywem kadencji.
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2. W przypadkach okrelonych w ust. 1 pkt 1 i 2 wyganiêcie mandatu stwierdza niezw³ocznie zebranie wiejskie.
§37. 1. Odwo³anie So³tysa i rady so³eckiej lub jej poszczególnych cz³onków przed up³ywem kadencji, stanowi
wy³¹czn¹ kompetencjê zebrania wiejskiego i mo¿e nast¹piæ
w przypadkach okrelonych w niniejszym statucie, na podstawie uchwa³y zebrania wiejskiego, podjêtej zwyk³¹ wiêkszoci¹
g³osów, w g³osowaniu tajnym.
2. Dla dokonania odwo³ania organów so³ectwa, o których
mowa w §37 ust. 1, na zebraniu wiejskim wymagana jest
obecnoæ, co najmniej 1/5 uprawnionych do g³osowania,
mieszkañców So³ectwa.
3. O ile w wyznaczonym terminie nie bêdzie wymaganego, okrelonego w ust. 2 quorum, wybory w drugim terminie
mog¹ zostaæ przeprowadzone najwczeniej po up³ywie
1 miesi¹ca, od pierwszego wskazanego terminu, z zastrze¿eniem ust 2.
4. Uchwa³y zebrania wiejskiego w sprawach okrelonych
w ust. 1 podaje siê do wiadomoci mieszkañców so³ectwa.
§38. 1. So³tys i cz³onkowie rady so³eckiej s¹ bezporednio odpowiedzialni przed zebraniem wiejskim i mog¹ byæ
przez zebranie odwo³ani przed up³ywem kadencji.
2. Zebranie wiejskie mo¿e odwo³aæ so³tysa, radê so³ecka
lub poszczególnych jej cz³onków, je¿eli nie wykonuj¹ swoich
obowi¹zków, w tym naruszaj¹ postanowienia statutu.
3. Zebranie wiejskie odwo³uje so³tysa lub cz³onka rady
so³eckiej, je¿eli dopuci³ siê przestêpstwa, stwierdzonego
prawomocnym wyrokiem s¹du.
§39. 1. Zebrania wiejskie w celu ewentualnego odwo³ania so³tysa b¹d rady so³eckiej (ca³ego sk³adu) zwo³uje Wójt,
ustalaj¹c zarz¹dzeniem miejsce i termin (dzieñ, godzinê)
zebrania. W zarz¹dzeniu podaje siê sk³adaj¹cego wniosek
o odwo³anie.
2. Zebranie wiejskie w celu ewentualnego odwo³ania
poszczególnych cz³onków rady so³eckiej (z wyj¹tkiem so³tysa
 przewodnicz¹cego rady so³eckiej) zwo³uje so³tys, podaj¹c
w og³oszeniu o zwo³aniu zebrania sk³adaj¹cego wniosek
o odwo³anie cz³onka (cz³onków) rady so³eckiej.
3. Pisemne wnioski o odwo³anie so³tysa lub rady so³eckiej kierowane s¹ do Wójta, natomiast wnioski o odwo³anie
poszczególnych cz³onków rady so³eckiej kierowane s¹ do
so³tysa, z zastrze¿eniem ust. 4 pkt 4.
4. O odwo³anie so³tysa, rady so³eckiej oraz poszczególnych jej cz³onków mo¿e wyst¹piæ z zastrze¿eniem ust. 5 i 6:
1) Wójt;
2) grupa mieszkañców gminy uprawniona do g³osowania,
w liczbie odpowiadaj¹cej  1/5 uprawnionych do g³osowania mieszkañców so³ectwa, a w przypadku, gdy wniosek
o odwo³anie dotyczy rady so³eckiej lub poszczególnych jej
cz³onków  1/10 uprawnionych.
3) wniosek o odwo³anie So³tysa winien prócz podpisów byæ
opatrzony czytelnym imieniem i nazwiskiem, numerem

Dziennik Urzêdowy
Województwa Wielkopolskiego Nr 138

 14864 

PESEL i adresem zamieszkania z podaniem numeru nieruchomoci.
4) wniosek o odwo³anie, który nie zostanie przyjêty na zebraniu wiejskim, mo¿e byæ z³o¿ony powtórnie po up³ywie
6 miesiêcy od dnia z³o¿enia pierwszego wniosku.
5. Wniosek o odwo³anie powinien zawieraæ uzasadnienie, wnioskom bez uzasadnienia nie nadaje siê biegu.
6. Bieg nadaje siê wy³¹cznie wnioskom o odwo³anie
so³tysa, rady so³eckiej, komisji rewizyjnej lub jej cz³onków
zawieraj¹cym:
1) zarzuty nie wywi¹zywania siê przez so³tysa lub cz³onków
rady so³eckiej z obowi¹zków statutowych;
2) zarzuty nie respektowania (nie wykonywania) przez so³tysa lub cz³onków rady so³eckiej uchwa³ zebrania wiejskiego;
3) wskazuj¹cym na dopuszczenie siê czynów dyskwalifikuj¹cych w opinii spo³ecznej w tym utratê zaufania spo³ecznego.
7. Odwo³anie nie mo¿e nast¹piæ zaocznie, chyba, ¿e
osoba zainteresowana skutecznie zawiadomiona, nie wziê³a
udzia³u w zebraniu wiejskim bez usprawiedliwionych przyczyn lub wyrazi³a zgodê na pimie, na zaoczne g³osowanie
nad jej odwo³aniem.
8. Odwo³anie mo¿e nast¹piæ po wys³uchaniu przez zebranie wiejskie wszystkich wyjanieñ oraz racji zainteresowanego, chyba ze wystêpuj¹ okolicznoci okrelone w ust. 7.
§40. 1. So³tys lub cz³onek rady so³eckiej mo¿e z³o¿yæ
rezygnacjê w trakcie kadencji z pe³nionej funkcji, z zastrze¿eniem ust. 2.
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ROZDZIA£ 6
Zasady gospodarki mieniem
§42. 1. Rada Gminy przekazuje So³ectwu sk³adniki mienia komunalnego na mocy odrêbnych uchwa³ oraz protoko³u
przekazania, sporz¹dzonego przez Wójta i So³tysa.
2. So³ectwo zarz¹dza i korzysta z przekazanego mienia
komunalnego zgodnie z postanowieniami uchwa³y, o której
mowa w ust. 1, a w szczególnoci So³ectwo samodzielnie
wykonuje czynnoci zwyk³ego zarz¹du w stosunku do przekazanego mienia. Zwyk³y zarz¹d obejmuje czynnoci okrelone
przepisami prawa cywilnego.
3. Przekazanie obowi¹zków oraz mienia komunalnego
i so³eckiego, pomiêdzy ustêpuj¹cym So³tysem a nowo wybranym, nastêpuje w terminie 3 dni od daty wyborów, w formie
protokó³u zdawczo  odbiorczego, przedk³adanego w ci¹gu
7 dni Wójtowi Gminy.
ROZDZIA£ 7
Zasady gospodarki finansowej so³ectwa
§43. 1. Gospodarka finansowa so³ectwa prowadzona jest
w ramach bud¿etu gminy, zatwierdzonego przez Radê Gminy.
§44. 1. Dochodami so³ectwa mog¹ byæ:
1) wp³ywy z wynajmowania i wydzier¿awiania sk³adników
mienia komunalnego przekazanego So³ectwu,
2) darowizny i dobrowolne wp³aty osób fizycznych i prawnych na rzecz so³ectwa,
3) rodki uzyskiwane z organizowanych przez so³ectwo przedsiêwziêæ.

2. Z³o¿enie rezygnacji przez so³tysa, radê so³ecka lub
poszczególnych jej cz³onków a tak¿e odwo³anie so³tysa, rady
so³eckiej lub poszczególnych jej cz³onków, zobowi¹zuje odpowiednio Wójta i So³tysa do zarz¹dzenia wyborów uzupe³niaj¹cych.

2. rodki finansowe pochodz¹ce z bud¿etu gminy mog¹
byæ przeznaczone tylko na cele okrelone w uchwale bud¿etowej.

3. Je¿eli do up³ywu kadencji So³tysa pozosta³o nie wiêcej
jak 6 miesiêcy, przepisu ust. 2 nie stosuje siê, a obowi¹zki
so³tysa pe³ni cz³onek Rady So³eckiej przez ni¹ wskazany.

§45. rodki finansowe So³ectwa mog¹ byæ przeznaczone
wy³¹cznie na realizacjê zadañ w³asnych gminy, w tym miêdzy
innymi, na:

4. Kadencja So³tysa i cz³onków Rady so³eckiej wybranych
w wyborach uzupe³niaj¹cych trwa do koñca kadencji, w której
wybór nast¹pi³.

1) utrzymanie mienia komunalnego przekazanego w zarz¹d
So³ectwu,

§41. 1. Zebranie wiejskie zwo³ane w sprawie odwo³ania
so³tysa, rady so³eckiej lub poszczególnych jej cz³onków, powo³uje sporód uprawnionych do g³osowania uczestników
zebrania komisjê skrutacyjn¹, powierzaj¹c jej obowi¹zki przeprowadzenia g³osowania.
2. Do powo³ywania i zasad dzia³ania tej komisji maj¹
zastosowanie odpowiednie przepisy dotycz¹ce komisji skrutacyjnej okrelone w Rozdziale 4 niniejszego statutu.

2) remont i utrzymanie dróg gminnych w granicach So³ectwa.
3) utrzymanie lokali bêd¹cych w dyspozycji So³ectwa,
4) zaspakajanie miejscowych potrzeb kulturalno  owiatowych i sportowych,
5) dzia³alnoæ organów So³ectwa,
6) utrzymanie porz¹dku i estetyki na terenie So³ectwa.
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ROZDZIA£ 8
Zakres i formy kontroli oraz nadzoru organów
Gminy nad dzia³alnoci¹ organów So³ectwa
§46. 1. So³tys zobowi¹zany jest do przed³o¿enia Wójtowi
Gminy uchwa³ Zebrania Wiejskiego w ci¹gu 7 dni od daty ich
podjêcia.
2. Uchwa³a Zebrania Wiejskiego sprzeczna z prawem jest
niewa¿na.
3. O niewa¿noci uchwa³y w ca³oci lub w czêci orzeka
Wójt Gminy.
4. Uchwa³a Zebrania Wiejskiego nieodpowiadaj¹ca wymogom celowoci, gospodarnoci, rzetelnoci lub niezgodna
z prawem mo¿e byæ uchylona przez Wójta Gminy.
5. W przypadkach okrelonych w ust. 4, Wójt Gminy
mo¿e wstrzymaæ uchwa³y Zebrania Wiejskiego i za¿¹daæ
ponownego rozpatrzenia sprawy stanowi¹cej przedmiot
uchwa³y, wskazuj¹c zaistnia³e uchybienia oraz termin za³atwienia sprawy.
6. Je¿eli uchwa³a Zebrania Wiejskiego podjêta w wyniku
ponownego rozpatrzenia sprawy nie uwzglêdnia wskazówek
Wójta Gminy, Wójt Gminy mo¿e wydaæ uchwa³ê zastêpcz¹.
O podjêciu uchwa³y zastêpczej, Wójt Gminy powiadamia
Radê Gminy na jej najbli¿szej Sesji.
§47. Nadzór nad dzia³alnoci¹ so³ectwa sprawowany jest
na podstawie kryteriów zgodnoci z prawem, celowoci,
rzetelnoci i gospodarnoci.
§48. Organami nadzoru nad dzia³alnoci¹ so³ectwa s¹:
1) Rada,
2) Wójt.
§49. 1. Organy nadzoru maj¹ prawo ¿¹dania niezbêdnych informacji, danych i wyjanieñ oraz okazania dokumentów dotycz¹cych funkcjonowania so³ectwa a tak¿e uczestniczenia w posiedzeniach jego organów.

Poz. 3393

2. Do wykonywania czynnoci, o których mowa w ust.
1 organy nadzoru mog¹ delegowaæ swych przedstawicieli.
§50. Organy nadzoru sygnalizuj¹ so³ectwu nieprawid³owoci stwierdzone w ramach wykonywania nadzoru oraz
podejmuj¹ dzia³ania przewidziane prawem, w celu wyeliminowania stwierdzonych nieprawid³owoci.
ROZDZIA£ 9
Postanowienia koñcowe
§51. 1. Zmiany niniejszego statutu dokonuje Rada:
1) z w³asnej inicjatywy;
2) na wniosek Wójta;
3) na wniosek zebrania wiejskiego.
2. Statut i jego zmiany w przypadkach okrelonych w ust.
1 pkt 1 i 2 uchwalane s¹ po przeprowadzeniu konsultacji
z mieszkañcami so³ectwa.
§52. O utworzeniu, po³¹czeniu, podziale i znoszeniu,
a tak¿e ustaleniu granic, nazwy i siedziby w³adz So³ectwa
decyduje Rada w drodze odrêbnej uchwa³y.
§53. Protesty w sprawie trybu i formy przeprowadzenia
wyborów So³tysa i Rady So³eckiej zainteresowani mog¹
sk³adaæ do Wójta w terminie siedmiu dni od og³oszenia ich
wyników. Wójt rozstrzyga o protecie stosuj¹c odpowiednio
przepisy niniejszego Statutu.
§54. Wykonanie uchwa³y powierza siê Wójtowi Gminy
W¹growiec.
§55. Traci moc Uchwa³a Rady Gminy W¹growiec
Nr XXIV/172/96 z 28 padziernika 1996 w sprawie statutu
so³ectwa.
§56. Uchwa³a wchodzi w ¿ycie po up³ywie 14 dni od dnia
og³oszenia w Dzienniku Urzêdowym Województwa Wielkopolskiego.
Przewodnicz¹cy
Rady Gminy
() Micha³ Nogalski
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3394
UCHWA£A NR XXXIV/286/06 RADY GMINY W¥GROWIEC
z dnia 30 czerwca 2006 r.
w sprawie uchwalenia statutu So³ectwa Oporzyn
Na podstawie art. 35 ust. 1 i 3, art. 48 ust. 1 ustawy z dnia
8 marca 1990 r. o samorz¹dzie gminnym (Dz.U. z 2001 r., Nr
142 poz. 1591 z 2002 r., Nr 23 poz. 220, Nr 62 poz. 558, Nr 113
poz. 984, Nr 153 poz. 1271 i Nr 214 poz. 1806, z 2003 r., Nr 80
poz. 717 i Nr 162 poz. 1568, z 2004 r. Nr 102 poz. 1055
i Nr 116 poz. 1203, z 2005 r., Nr 172 poz. 1441, Nr 175 poz. 1457,
z 2006 r., Nr 17 poz. 128), po przeprowadzeniu konsultacji
z mieszkañcami so³ectwa, Rada Gminy W¹growiec uchwala:
STATUT SO£ECTWA OPORZYN

1) ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorz¹dzie gminnym
(Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z póniejszymi zmianami),
2) Statutu Gminy W¹growiec,
3) oraz niniejszego statutu So³ectwa.
ROZDZIA£ 2
Zakres zadañ przekazanych so³ectwu
przez gminê oraz sposób ich realizacji

ROZDZIA£ 1
Postanowienia ogólne

§5. 1. Podstawowym celem istnienia i dzia³ania so³ectwa
jest:

§1. So³ectwo Oporzyn jest jednostk¹ pomocnicz¹ Gminy
W¹growiec.

1) dba³oæ o zaspokajanie potrzeb mieszkañców so³ectwa
i reprezentowanie ich interesów na zewn¹trz;

§2. Ilekroæ w niniejszym Statucie jest mowa o:
1) Gminie  nale¿y przez to rozumieæ Gminê W¹growiec;
2) So³ectwie  nale¿y przez to rozumieæ jednostkê pomocnicz¹ okrelon¹ w §1 niniejszego Statutu;
3) Statucie  nale¿y przez to rozumieæ statut so³ectwa Oporzyn;

2) wspó³praca z organami gminy oraz pomoc w wykonywaniu przez te organy zadañ publicznych na rzecz spo³ecznoci lokalnej;
3) zapewnienie mieszkañcom so³ectwa udzia³u w realizacji
zadañ gminy;
2. Do zadañ so³ectwa nale¿y uczestniczenie w realizacji
zadañ gminy poprzez:

4) Radzie  nale¿y przez to rozumieæ Radê Gminy W¹growiec;

1) inicjowanie dzia³añ organów gminy;

5) Wójcie  nale¿y przez to rozumieæ Wójta Gminy W¹growiec;

2) reprezentowanie interesów spo³ecznoci so³eckiej i jej
cz³onków wobec organów gminy, organów administracji
pañstwowej i innych podmiotów ¿ycia publicznego;

6) Zebraniu Wiejskim  nale¿y przez to rozumieæ organ
uchwa³odawczy so³ectwa;
7) So³tysie  nale¿y przez to rozumieæ organ wykonawczy
so³ectwa;
8) Radzie So³eckiej  nale¿y przez to rozumieæ organ wspieraj¹cy So³tysa;
9) Przewodnicz¹cym Rady So³eckiej  nale¿y przez to rozumieæ So³tysa;
10) Komisje  nale¿y rozumieæ organy kontrolne i opiniodawcze powo³ywane w so³ectwie.
km2,

§3. 1. So³ectwo obejmuje obszar o powierzchni 3,27
którego granice zaznaczone s¹ na mapie stanowi¹cej za³¹cznik do Statutu.
2. So³ectwo obejmuje miejscowoæ: Oporzyn.
3. Siedzib¹ w³adz So³ectwa jest miejscowoæ: Oporzyn.
§4. So³ectwo dzia³a zgodnie z postanowieniami obowi¹zuj¹cych przepisów, a w szczególnoci:

3) tworzenie warunków do pe³nego udzia³u w ¿yciu publicznym so³ectwa wszystkich mieszkañców so³ectwa;
4) dzia³anie na rzecz rozwoju so³ectwa;
5) konsultowanie spraw przedstawionych przez Radê lub
Wójta, w tym spraw dotycz¹cych:
a) planów zagospodarowania przestrzennego w zakresie
dotycz¹cym so³ectwa,
b) sieci szkó³ i przedszkoli,
c) zasad gospodarowania mieniem komunalnym po³o¿onym na terenie so³ectwa,
d) zmiany nazewnictwa ulic, placów oraz nadawanie nazw
miejscowoci, podzia³u, po³¹czenia wsi, utworzenia
nowej,
e) innych spraw, których potrzebê konsultacji Rada lub
Wójt uzna za celowe.
6) wspó³dzia³anie z policj¹ i s³u¿bami porz¹dkowymi w zakresie bezpieczeñstwa i porz¹dku na terenie so³ectwa;
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7) wspó³praca z organizacjami i instytucjami dzia³aj¹cymi na
terenie so³ectwa, zw³aszcza kulturalnymi, sportowymi,
zak³adami opieki zdrowotnej;
8) podejmowanie dzia³añ na rzecz ochrony rodowiska naturalnego: w szczególnoci w zakresie budowy sieci wodno
 kanalizacyjnych, utrzymania porz¹dku i czystoci na
terenie so³ectwa oraz ochrony zieleni;
9) wspieranie inicjatyw spo³ecznych podejmowanych na rzecz
so³ectwa;
10) wspó³praca z radnymi z danego okrêgu wyborczego;
11) pomoc organom gminy przy organizowaniu konsultacji
spo³ecznych;
12) realizacja zadañ przejêtych od gminy i gospodarowanie
przekazanym mieniem w granicach zgodnych z celem
i zakresem przekazania;
13) wspieranie dzia³añ gminy w zakresie pomocy spo³ecznej,
w szczególnoci sygnalizowanie potrzeb spo³ecznych
w zakresie organizowania okrelonych form pomocy spo³ecznej;
14) inicjowanie samopomocy wspólnoty so³eckiej;
15) wyra¿anie opinii w celu uwzglêdnienia istotnych interesów mieszkañców so³ectwa w nastêpuj¹cych sprawach:
a) dostosowania organizacji i godzin pracy placówek
u¿ytecznoci publicznej, placówek wiadcz¹cych us³ugi komunalne, komunikacji, placówek opieki zdrowotnej i opiekuñczo - wychowawczych dla potrzeb mieszkañców so³ectwa,
b) zapobiegania oraz usuwania skutków powodzi, huraganów i innych klêsk ¿ywio³owych na terenie so³ectwa;
16) wykonywanie uchwa³ Rady w zakresie odnosz¹cym siê do
so³ectwa.
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ROZDZIA£ 3
Organizacja i zadania organów so³ectwa
§7. 1. Organami so³ectwa s¹:
1) Zebranie Wiejskie jako organ uchwa³odawczy;
2) So³tys jako organ wykonawczy.
2. Dzia³alnoæ so³tysa wspomaga rada so³ecka.
1) Rada so³ecka sk³ada siê z 4 do 6 osób w tym So³tysa.
2) Liczbê cz³onków rady so³eckiej ustala zebranie wiejskie
odrêbn¹ uchwa³¹.
3) Przewodnicz¹cym rady so³eckiej jest So³tys.
§8. Kadencja So³tysa i rady so³eckiej trwa 4 lata, tak jak
kadencja Rady i koñczy siê z momentem wyboru nowych
organów so³ectwa.
§9. 1. Organy so³ectwa zobowi¹zane s¹ dbaæ o przestrzeganie zasad jawnoci i dostêpu do informacji publicznej.
2. So³tys, co najmniej raz w roku, obowi¹zany jest sk³adaæ na zebraniu wiejskim sprawozdanie ze swojej dzia³alnoci
oraz z dzia³alnoci rady so³eckiej.
§10. 1. Do zakresu dzia³ania zebrania wiejskiego nale¿y
podejmowanie uchwa³ we wszystkich sprawach zastrze¿onych do wy³¹cznej kompetencji zebrania wiejskiego oraz
innych istotnych dla so³ectwa sprawach, obejmuj¹cych zadania so³ectwa okrelone w statucie.
2. Do wy³¹cznej kompetencji zebrania wiejskiego nale¿y:
1) wybór i odwo³ywanie so³tysa i rady so³eckiej;
2) dokonywanie okresowych ocen dzia³alnoci so³tysa i rady
so³eckiej;

§6. 1. Zadania okrelone w statucie so³ectwo realizuje
w szczególnoci poprzez:

3) wyra¿enie stanowiska so³ectwa w przypadku wyst¹pienia
organu gminy o wyra¿enie takiego stanowiska lub konsultacjê;

1) podejmowanie uchwa³ w sprawach so³ectwa w ramach
posiadanych kompetencji,

4) przyjmowanie, rozpatrywanie lub odrzucanie sprawozdañ
komisji powo³ywanych na zebraniu wiejskim.

2) zbieranie opinii spo³ecznej w sprawach dotycz¹cych problematyki wsi oraz przekazywanie jej Radzie,

§11. W przypadku przedstawienia przez Wójta, zebranie
wiejskie konsultuje w zakresie dotycz¹cym so³ectwa, projekty
uchwa³ Rady w sprawach:

3) wspó³uczestnictwo w organizowaniu i przeprowadzaniu
przez Radê konsultacji spo³ecznej w sprawach dotycz¹cych gminy i so³ectwa,
4) wystêpowanie z wnioskami do Wójta o rozpatrzenie spraw,
których za³atwienie wykracza poza mo¿liwoci so³ectwa,
5) wspó³pracê z radnymi z terenu so³ectwa i z komisjami
Rady.
2. Dla realizacji wspólnych przedsiêwziêæ so³ectwo nawi¹zuje wspó³pracê z innymi so³ectwami gminy, zawiera
porozumienia okrelaj¹ce zakres i sposób wykonywania wspólnych zadañ.

1) utrzymania, konserwacji, remontu wiejskich obiektów
mieszkalnych, urz¹dzeñ komunalnych, socjalnych, kulturalnych i sportowych w ramach ustaleñ planu wydatków
z bud¿etu gminy;
2) plany rozwoju gminy w czêci dotycz¹cej so³ectwa;
3) utrzymania porz¹dku na terenie wsi;
4) gospodarki wodno  ciekowej oraz gospodarki odpadami;
5) dróg gminnych;
6) owietlenia.
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§12. 1. Do zakresu dzia³ania zebrania wiejskiego nale¿y
sprawowanie kontroli nad dzia³alnoci¹ so³tysa i rady so³eckiej. W celu sprawowania kontroli zebranie wiejskie mo¿e
powo³aæ komisjê rewizyjn¹.
2. Zebranie wiejskie podejmuj¹c uchwa³ê o powo³aniu
Komisji Rewizyjnej, okrela sk³ad osobowy komisji oraz zakres jej dzia³ania.
3. Komisja Rewizyjna uprawniona jest do ¿¹dania wyjanieñ od so³tysa i cz³onków rady so³eckiej oraz przegl¹dania
dokumentów w sprawach objêtych przeprowadzan¹ kontrol¹.
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wniosku zaproponowano termin póniejszy. Termin 14 dni,
o którym mowa wy¿ej dotyczy terminu odbycia zebrania.
6. Zebranie wiejskie w sprawie wyborów so³tysa i rady
so³eckiej oraz zebranie wiejskie, którego nie zwo³a so³tys
na wniosek organu gminy w terminie okrelonym w ust.
5 zwo³uje Wójt.
7. W przypadku d³u¿szej nieobecnoci so³tysa zebranie
wiejskie zwo³uje upowa¿niony przez radê so³eck¹ cz³onek tej
rady.

§13. 1. Zebranie wiejskie dla zapewnienia w³aciwej realizacji zadañ so³ectwa mo¿e powo³ywaæ tak¿e inne sta³e lub
dorane komisje o uprawnieniach opiniodawczo - doradczych.

§17. 1. Termin i miejsce zebrania wiejskiego podaje siê
do wiadomoci publicznej poprzez rozplakatowanie na tablicy
og³oszeñ so³ectwa, kurend¹, lub w sposób zwyczajowo przyjêty, co najmniej na 7 dni przed terminem zwo³ania zebrania.

2. Zebranie wiejskie podejmuj¹c uchwa³ê o powo³aniu
komisji, o których mowa w ust. 1, okrela sk³ad osobowy
komisji oraz zakres ich dzia³ania.

2. O terminie i miejscu zebrania powiadamia siê odrêbnie organy gminy oraz osobê reprezentuj¹c¹ mieszkañców,
którzy z³o¿yli wniosek o jego zwo³anie.

§14. 1. Do udzia³u w zebraniu wiejskim uprawnieni s¹
wszyscy, którzy w dniu jego zwo³ania zamieszkuj¹ na terenie
so³ectwa.

§18. 1. Obradom Zebrania Wiejskiego przewodniczy
So³tys.

2. Zebranie jest wa¿ne, gdy mieszkañcy so³ectwa zostali
o nim prawid³owo powiadomieni.
§15. Uprawnienie do udzia³u w zebraniu wiejskim obejmuje prawa:
1) inicjatywy uchwa³odawczej;
2) udzia³u w dyskusji nad porz¹dkiem obrad;
3) zadawania pytañ i uzyskiwania odpowiedzi;
4) ¿¹dania utrwalenia w protokole w³asnych czynnoci
i zg³oszonych wniosków oraz wypowiedzi;
5) zg³aszania kandydatur i kandydowania w wybieralnych
organach so³ectwa;
6) udzia³u w g³osowaniu.
§16. 1. Zebranie wiejskie zwo³ywane jest przez so³tysa,
z zastrze¿eniem ust. 6 i 7.
2. Zebrania wiejskie odbywaj¹ siê w miarê potrzeb nie
rzadziej jednak ni¿ raz w roku.
3. So³tys zwo³uje zebranie wiejskie:
1) z w³asnej inicjatywy;
2) na ¿¹danie organów gminy (Rady i Wójta), wskazuj¹ce cel
zwo³ania zebrania wiejskiego;
3) na pisemny wniosek co najmniej 1/10 uprawnionych do
udzia³u w zebraniu wiejskim mieszkañców so³ectwa, wskazuj¹cy cel zwo³ania zebrania oraz osobê, któr¹ nale¿y
powiadomiæ o terminie i miejscu zwo³ania zebrania;
4) na wniosek Komisji Rewizyjnej So³ectwa (w przypadku jej
powo³ania przez zebranie wiejskie).
4. W przypadkach, o których mowa w ust. 3 pkt 2 - 4
so³tys jest zobowi¹zany do zwo³ania zebrania wiejskiego.
5. Zebranie wiejskie powinno zostaæ zwo³ane najpóniej
w terminie 14 dni od daty zg³oszenia ¿¹dania lub wniosku,
o których mowa w ust. 3 pkt 2  4, chyba, ¿e w ¿¹daniu lub

2. Pod nieobecnoæ So³tysa obradom Zebrania Wiejskiego przewodniczy cz³onek Rady So³eckiej upowa¿niony przez
So³tysa.
3. W przypadku, gdy So³tys nie mo¿e prowadziæ zwo³anego Zebrania Wiejskiego i nie udzieli³ upowa¿nienia ¿adnemu z cz³onków Rady So³eckiej, obradom Zebrania Wiejskiego
przewodniczy cz³onek Rady So³eckiej przez ni¹ wybrany.
4. Zebranie otwiera So³tys, przedstawia porz¹dek obrad
oraz prowadzi zebranie zgodnie z porz¹dkiem przyjêtym przez
zebranie.
5. Porz¹dek obrad ustala zebranie wiejskie na podstawie
projektu przed³o¿onego przez so³tysa. Projekt porz¹dku obrad
podlega konsultacji z rad¹ so³eck¹.
6. Obrady zebrania s¹ protoko³owane. Protoko³y i uchwa³y podpisuje przewodnicz¹cy zebrania i protokolant.
7. Osoby uprawnione do udzia³u w zebraniu wiejskim
odnotowuj¹ swoja obecnoæ w licie obecnoci wy³o¿onej do
podpisu w miejscu, w którym odbywa siê zebranie. Lista
obecnoci jest za³¹cznikiem do protokó³u zebrania i s³u¿y do
stwierdzania prawomocnoci obrad.
§19. 1. Przewodniczenie obradom Zebrania Wiejskiego
uprawnia do decydowania o:
1) kolejnoci zabierania g³osu przez poszczególnych mówców,
2) udzieleniu g³osu poza kolejnoci¹,
3) okrelania iloci czasu przeznaczonego dla ka¿dego
z mówców,
4) odebraniu g³osu,
5) zamkniêciu dyskusji nad poszczególnymi punktami
porz¹dku obrad,
6) ¿¹daniu okrelonego zachowania od uczestników Zebrania Wiejskiego.
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2. Przewodnicz¹cy Zebraniu Wiejskiemu nie mo¿e odmówiæ poddania pod g³osowanie wniosku, jeli jego przedmiot
odpowiada przyjêtemu porz¹dkowi obrad
§20. 1. So³tys przekazuje uchwa³y podjête na zebraniu
wraz z protokó³em zebrania Wójtowi w terminie 7 dni od dnia
odbycia zebrania.
2. Wójt, w zale¿noci od treci uchwa³y, za³atwia uchwa³ê
we w³asnym zakresie lub przekazuje uchwa³ê do rozpatrzenia
Radzie.
3. W zale¿noci od treci uchwa³y o sposobie za³atwienia
uchwa³y Wójt informuje zebranie wiejskie bezporednio lub
za porednictwem so³tysa.
§21. 1. Zebranie wiejskie jest uprawnione do podejmowania uchwa³ przy obecnoci, co najmniej 1/5 uprawnionych
do g³osowania mieszkañców so³ectwa oraz gdy mieszkañcy
so³ectwa zostali poinformowani o zwo³aniu i terminie zebrania w sposób zgodny z postanowieniami niniejszego statutu.
2. W przypadku, gdy w ustalonym terminie nie zbierze siê
wymagana liczba uprawnionych do g³osowania mieszkañców
so³ectwa, zebranie obejmuj¹ce ten sam porz¹dek zwo³uje siê
w drugim terminie. Drugi termin wyznacza siê w tym samym
dniu, pó³ godziny póniej; w tym przypadku do wa¿noci
zebrania wymagana jest obecnoæ uprawnionych do g³osowania mieszkañców so³ectwa w liczbie, co najmniej po³owy
liczby okrelonej w ust. 1.
§22. 1. Uchwa³y zebrania wiejskiego zapadaj¹ w g³osowaniu jawnym, zwyk³¹ wiêkszoci¹ g³osów, osób uprawnionych uczestnicz¹cych w nim, co oznacza, ¿e przechodzi uchwa³a
lub wniosek, które uzyska³y wiêksz¹ liczbê g³osów  za ni¿
g³osów przeciw.
2. Zebranie wiejskie mo¿e postanowiæ o przeprowadzeniu tajnego g³osowania w konkretnej sprawie, na wniosek, co
najmniej 1/4 uprawnionych do g³osowania, obecnych na
zebraniu.
§23. 1. Do zadañ so³tysa nale¿y zarz¹dzanie bie¿¹cymi
sprawami so³ectwa, realizacja uchwa³ zebrania wiejskiego
oraz wykonywanie czynnoci okrelonych niniejszym statutem.
2. Do zadañ so³tysa nale¿y w szczególnoci:
1) reprezentowanie so³ectwa na zewn¹trz;
2) zwo³ywanie zebrañ wiejskich i przewodniczenie ich obradom;
3) zwo³ywanie posiedzeñ rady so³eckiej i przewodniczenie jej
obradom;
4) wykonywanie uchwa³ organów gminy w zakresie dotycz¹cym so³ectwa;
5) kierowanie wykonywaniem uchwa³ rady so³eckiej;
6) utrzymywanie sta³ego kontaktu z organami gminy;
7) kierowanie akcj¹ pomocy w so³ectwie w razie wypadków
losowych i klêsk ¿ywio³owych,
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8) w tym realizacja zarz¹dzeñ Wójta wydanych w powy¿szym
zakresie;
9) uczestniczenie w naradach so³tysów organizowanych przez
Wójta;
10) uczestniczenie w spotkaniach z radnymi gminy powiêconych realizacji spraw ogólnogminnych, w przypadku wyst¹pienia przez radnych o udzia³ w takim spotkaniu;
11) informowanie ogó³u mieszkañców o wszystkich wa¿nych
dla so³ectwa sprawach;
12) udzia³ w sesjach Rady i posiedzeniach komisji Rady, na
zasadach okrelonych w Statucie Gminy;
13) organizowanie i koordynowanie przedsiêwziêæ maj¹cych
na celu poprawê warunków ¿ycia mieszkañców so³ectwa;
14) administrowanie tymi sk³adnikami mienia, które Rada
przekaza³a do dyspozycji so³ectwa;
15) opiniowanie w zakresie wskazanym przez Wójta wniosków o udzielanie ulg i zwolnieñ z podatków i op³at
stanowi¹cych dochody gminy;
16) wystêpowanie z wnioskami dotycz¹cymi potrzeb so³ectwa
i jego mieszkañców;
17) sporz¹dzanie rozliczeñ m.in. z dzia³alnoci finansowej
i gospodarczej so³ectwa;
18) stosowanie w ramach so³ectwa postanowieñ instrukcji
kancelaryjnej oraz zasad obiegu dokumentów ksiêgowych
i finansowych w zakresie wskazanym przez Wójta;
19) wspó³praca z gminnymi jednostkami organizacyjnymi
w zakresie zaspakajania okrelonych potrzeb mieszkañców;
20) natychmiastowe informowanie wójta o wyst¹pieniu po¿aru, klêski padniêcia stada, katastrofy budowlanej oraz
innych zdarzeñ losowych, celem skoordynowania dzia³añ
czy udzielenia pomocy.
21) wykonywanie innych zadañ wynikaj¹cych z obowi¹zuj¹cych przepisów.
3. Przy wykonywaniu zadañ okrelonych w ust. 2 pkt 1417 so³tys zasiêga opinii rady so³eckiej.
4. Na zebraniach wiejskich so³tys przedk³ada informacje
ze swojej dzia³alnoci.
5. Pe³nienie funkcji so³tysa ma charakter spo³eczny.
6. So³tys korzysta z ochrony prawnej przys³uguj¹cej funkcjonariuszom publicznym.
§24. So³tys  jako przewodnicz¹cy rady so³eckiej:
1) kieruje prac¹ rady so³eckiej;
2) zapewnia sporz¹dzenie protokó³ów z posiedzeñ rady
so³eckiej;
3) sk³ada informacje o dzia³alnoci rady so³eckiej na zebraniach wiejskich.
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§25. Do zadañ rady so³eckiej nale¿y pe³nienie funkcji
pomocniczo-doradczej so³tysa oraz wspomaganie jego dzia³añ, w tym:
1) przygotowanie zebrañ wiejskich oraz opracowywanie
i przedk³adanie zebraniu wiejskiemu projektów uchwa³,
w sprawach bêd¹cych przedmiotem zebrania;
2) zbieranie wniosków i innych wyst¹pieñ mieszkañców
w sprawach so³ectwa;
3) sporz¹dzanie projektów wyst¹pieñ w sprawach wykraczaj¹cych poza mo¿liwoci ich realizacji w ramach so³ectwa;
4) inicjowanie dzia³añ na rzecz rozwoju so³ectwa;
5) opiniowanie zakupu sprzêtu i wyposa¿enia mienia gminnego;
6) inicjowanie i pomoc w organizacji imprez wiejskich
w dziedzinie kultury, sportu, rekreacji i wypoczynku;
7) konsultacja spraw przedstawionych przez so³tysa zgodnie
z postanowieniami niniejszego statutu.
§26. 1. Posiedzenia rady so³eckiej odbywaj¹ siê w miarê
potrzeb, nie rzadziej ni¿ dwa razy w roku.
2. Posiedzenia rady so³eckiej zwo³uje so³tys, który przewodniczy tym posiedzeniom.
§27. 1. Urz¹d Gminy zapewnia pomoc w obs³udze techniczno biurowej organów so³ectwa.
2. W celu udzielenia so³tysowi sta³ej pomocy w przygotowywaniu materia³ów w organizowaniu zebrañ, Wójt mo¿e
wyznaczyæ pracownika Urzêdu do kontaktów z so³ectwem.
ROZDZIA£ 4
Zasady i tryb wyboru organów so³ectwa
§28. 1. Zebranie wiejskie wybiera so³tysa i radê so³eck¹
na okres kadencji odpowiadaj¹cy kadencji Rady.
2. Zebranie wiejskie w sprawie wyboru so³tysa i rady
so³eckiej winno odbyæ siê w terminie 6  ciu miesiêcy od
up³ywu kadencji rady gminy.
§29. 1. Wybory so³tysa, rady so³eckiej przeprowadzane
s¹ w terminie i miejscu okrelonym zarz¹dzeniem Wójta,
które podlega podaniu do wiadomoci mieszkañców so³ectwa, co najmniej na 7 dni przed terminem zebrania, w sposób
okrelony w niniejszym statucie.
2. Zarz¹dzenie, o którym mowa w ust. 1 okrela ponadto
porz¹dek obrad zebrania wiejskiego, obejmuj¹cy w szczególnoci wybór so³tysa i rady so³eckiej.
3. Obradom zebrania wyborczego przewodniczy osoba
wskazana przez Wójta.
4. Obs³ugê kancelaryjn¹ zebrania zapewnia Wójt za porednictwem Urzêdu Gminy.
§30. 1. Dla dokonania wa¿nego wyboru so³tysa i rady
so³eckiej wymagana jest osobista obecnoæ, co najmniej 1/5
mieszkañców so³ectwa uprawnionych do g³osowania.
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2. Kr¹g osób uprawnionych do g³osowania ustala siê na
podstawie sta³ego rejestru wyborców Gminy W¹growiec.
3. W przypadku, gdy w ustalonym terminie nie zbierze siê
wymagana liczba uprawnionych do g³osowania mieszkañców
so³ectwa, zebranie obejmuj¹ce ten sam porz¹dek zwo³uje siê
w drugim terminie. Drugi termin wyznacza siê w tym samym
dniu pó³ godziny póniej; w tym przypadku do wa¿noci
zebrania wymagana jest obecnoæ uprawnionych do g³osowania mieszkañców so³ectwa w liczbie, co najmniej po³owy
liczby okrelonej w ust. 1.
4. O ile w wyznaczonym w ust. 2 terminie nie bêdzie
wymaganego okrelonego quorum, wybory w nastêpnym
terminie mog¹ zostaæ przeprowadzone najwczeniej po up³ywie 7 dni od pierwszego, wy¿ej wskazanego terminu, a do ich
wa¿noci wymagana jest obecnoæ uprawnionych do g³osowania mieszkañców so³ectwa, w liczbie, co najmniej po³owy
liczby okrelonej w ust. 1.
5. W przypadku braku quorum, w terminie, okrelonym
w ust. 3 wybory przeprowadza siê w nowym terminie, niezale¿nie od iloci uprawnionych do g³osowania obecnych na
zebraniu wiejskim. Nowy termin ustala siê w tym samym
dniu, co termin ustalony w ust. 3, pó³ godziny póniej.
§31. 1. W celu przeprowadzania wyboru so³tysa i cz³onków rady so³eckiej, zebranie wiejskie powo³uje sporód uprawnionych uczestników zebrania minimum 3 - osobow¹ komisjê
skrutacyjn¹.
2. Komisja skrutacyjna wybiera ze swojego grona przewodnicz¹cego, który kieruje pracami komisji.
3. Do zadañ komisji skrutacyjnej nale¿y:
1) rejestrowanie kandydatów na so³tysa i cz³onków rady
so³eckiej;
2) obliczanie g³osów oddawanych na poszczególne kandydatury;
3) sporz¹dzenie protoko³u, ustalenie i podanie do wiadomoci zebrania wiejskiego wyniku g³osowania i wyborów.
4. Protokó³ g³osowania podpisuj¹ wszyscy cz³onkowie
komisji oraz przewodnicz¹cy zebrania.
5. Cz³onkowie komisji nie mog¹ kandydowaæ na stanowisko so³tysa ani do rady so³eckiej.
§32. 1. W pierwszej kolejnoci przeprowadza siê zg³aszanie kandydatów oraz g³osowanie w celu wyboru so³tysa.
2. W drugiej kolejnoci przeprowadza siê zg³aszanie kandydatów oraz g³osowanie w celu wyboru cz³onków rady
so³eckiej.
§33. 1. Kandydatury na stanowisko so³tysa oraz do rady
so³eckiej mog¹ zg³aszaæ osobicie uprawnieni mieszkañcy,
uczestnicz¹cy w zebraniu wiejskim. Zg³oszenie kandydata
odbywa siê ustnie w trakcie zebrania wiejskiego.
2. Uprawnieni do kandydowania s¹ wy³¹cznie stali mieszkañcy, uczestnicz¹cy w zebraniu wiejskim.
3. Wybory odbywaj¹ siê przy nieograniczonej liczbie
zg³oszonych kandydatów, z zachowaniem zasad okrelonych
w ust. 1 i ust. 2.
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4. Warunkiem przyjêcia ka¿dej kandydatury jest ustna
zgoda kandydata wyra¿ona w trakcie obrad.
5. So³tys i rada so³ecka wybierani s¹ w g³osowaniu
tajnym, bezporednim, sporód nieograniczonej liczby kandydatów, przez uprawnionych mieszkañców zebrania.
§34. 1. Po zarejestrowaniu przez komisjê skrutacyjn¹
wszystkich nazwisk kandydatów zg³oszonych przez uprawnionych uczestników zebrania wiejskiego, komisja zamyka listê
kandydatur na stanowisko so³tysa oraz do rady so³eckiej.
Wniosek o zamkniêcie listy kandydatów przewodnicz¹cy zebrania poddaje pod g³osowanie zebrania wiejskiego.
2. Po zamkniêciu listy kandydatów przewodnicz¹cy zebrania podaje pod g³osowanie wszystkie zarejestrowane kandydatury umieszczone na licie w kolejnoci alfabetycznej.
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4) odwo³ania przed up³ywem kadencji.
2. W przypadkach okrelonych w ust. 1 pkt 1 i 2 wyganiêcie mandatu stwierdza niezw³ocznie zebranie wiejskie.
§37. 1. Odwo³anie So³tysa i rady so³eckiej lub jej poszczególnych cz³onków przed up³ywem kadencji, stanowi
wy³¹czn¹ kompetencjê zebrania wiejskiego i mo¿e nast¹piæ
w przypadkach okrelonych w niniejszym statucie, na podstawie uchwa³y zebrania wiejskiego, podjêtej zwyk³¹ wiêkszoci¹
g³osów, w g³osowaniu tajnym.
2. Dla dokonania odwo³ania organów so³ectwa, o których
mowa w §37 ust. 1, na zebraniu wiejskim wymagana jest
obecnoæ, co najmniej 1/5 uprawnionych do g³osowania,
mieszkañców So³ectwa.

3. Wybór so³tysa odbywa siê zwyk³¹ wiêkszoci¹ g³osów,
co oznacza, ¿e przechodzi ta kandydatura, która uzyska³a, co
najmniej jeden g³os wiêcej od sumy pozosta³ych wa¿nie
oddanych g³osów.

3. O ile w wyznaczonym terminie nie bêdzie wymaganego, okrelonego w ust. 2 quorum, wybory w drugim terminie
mog¹ zostaæ przeprowadzone najwczeniej po up³ywie
1 miesi¹ca, od pierwszego wskazanego terminu, z zastrze¿eniem ust 2.

4. Uprawnieni uczestnicy Zebrania g³osuj¹ kartami do
g³osowania, opatrzonymi pieczêci¹ Urzêdu Gminy.

4. Uchwa³y zebrania wiejskiego w sprawach okrelonych
w ust. 1 podaje siê do wiadomoci mieszkañców so³ectwa.

5. Na karcie do g³osowania uprawnieni mieszkañcy pozostawiaj¹ nieskrelone nazwisko wybranego przez siebie
kandydata.

§38. 1. So³tys i cz³onkowie rady so³eckiej s¹ bezporednio odpowiedzialni przed zebraniem wiejskim i mog¹ byæ
przez zebranie odwo³ani przed up³ywem kadencji.

6. Niewa¿ne s¹ g³osy na kartach: bez pieczêci Urzêdu
Gminy, ca³kowicie przedartych i kartach, na których pozostawiono wiêcej kandydatów ni¿ miejsc mandatowych.

2. Zebranie wiejskie mo¿e odwo³aæ so³tysa, radê so³ecka
lub poszczególnych jej cz³onków, je¿eli nie wykonuj¹ swoich
obowi¹zków, w tym naruszaj¹ postanowienia statutu.

§35. 1. Na stanowisko so³tysa zostaje wybrany kandydat, który uzyska³ najwiêksz¹ zwyk³¹ wiêkszoæ g³osów uprawnionych do g³osowania uczestników zebrania.

3. Zebranie wiejskie odwo³uje so³tysa lub cz³onka rady
so³eckiej, je¿eli dopuci³ siê przestêpstwa, stwierdzonego
prawomocnym wyrokiem s¹du.

2. Na cz³onków rady so³eckiej zostaj¹ wybrani kandydaci,
którzy uzyskali najwiêksz¹ iloæ g³osów.

§39. 1. Zebrania wiejskie w celu ewentualnego odwo³ania so³tysa b¹d rady so³eckiej (ca³ego sk³adu) zwo³uje Wójt,
ustalaj¹c zarz¹dzeniem miejsce i termin (dzieñ, godzinê)
zebrania. W zarz¹dzeniu podaje siê sk³adaj¹cego wniosek
o odwo³anie.

3. W przypadku równej liczby g³osów, g³osowanie zostaje powtórzone, z tym, ¿e w wyborach bior¹ udzia³ kandydaci,
którzy uzyskali równ¹ najwiêksz¹ liczbê g³osów.
4. Przepisy §35 ust. 2 stosuje siê przy wyborach komisji,
o których mowa w niniejszym statucie.
5. Przejêcie obowi¹zków przez nowo wybranego so³tysa
nastêpuje w ci¹gu trzech dni od daty wyboru, a przekazanie
pieczêci protokolarnie w dniu wyboru.
ROZDZIA£ 5
Zasady i tryb odwo³ywania so³tysa i rady so³eckiej
§36. 1. Wyganiêcie mandatu so³tysa lub cz³onka rady
so³eckiej nastêpuje na skutek:
1) z³o¿enia na rêce wójta pisemnej rezygnacji z pe³nionej
funkcji;
2) pozbawienia praw publicznych i wyborczych oraz ubezw³asnowolnienia na podstawie prawomocnego wyroku
s¹du;
3) mierci;

2. Zebranie wiejskie w celu ewentualnego odwo³ania
poszczególnych cz³onków rady so³eckiej (z wyj¹tkiem so³tysa
 przewodnicz¹cego rady so³eckiej) zwo³uje so³tys, podaj¹c
w og³oszeniu o zwo³aniu zebrania sk³adaj¹cego wniosek
o odwo³anie cz³onka (cz³onków) rady so³eckiej.
3. Pisemne wnioski o odwo³anie so³tysa lub rady so³eckiej kierowane s¹ do Wójta, natomiast wnioski o odwo³anie
poszczególnych cz³onków rady so³eckiej kierowane s¹ do
so³tysa, z zastrze¿eniem ust. 4 pkt 4.
4. O odwo³anie so³tysa, rady so³eckiej oraz poszczególnych jej cz³onków mo¿e wyst¹piæ z zastrze¿eniem ust. 5 i 6:
1) Wójt;
2) grupa mieszkañców gminy uprawniona do g³osowania,
w liczbie odpowiadaj¹cej  1/5 uprawnionych do g³osowania mieszkañców so³ectwa, a w przypadku, gdy wniosek
o odwo³anie dotyczy rady so³eckiej lub poszczególnych jej
cz³onków  1/10 uprawnionych.
3) wniosek o odwo³anie So³tysa winien prócz podpisów byæ
opatrzony czytelnym imieniem i nazwiskiem, numerem
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PESEL i adresem zamieszkania z podaniem numeru nieruchomoci.
4) wniosek o odwo³anie, który nie zostanie przyjêty na zebraniu wiejskim, mo¿e byæ z³o¿ony powtórnie po up³ywie
6 miesiêcy od dnia z³o¿enia pierwszego wniosku.
5. Wniosek o odwo³anie powinien zawieraæ uzasadnienie, wnioskom bez uzasadnienia nie nadaje siê biegu.
6. Bieg nadaje siê wy³¹cznie wnioskom o odwo³anie
so³tysa, rady so³eckiej, komisji rewizyjnej lub jej cz³onków
zawieraj¹cym:
1) zarzuty nie wywi¹zywania siê przez so³tysa lub cz³onków
rady so³eckiej z obowi¹zków statutowych;
2) zarzuty nie respektowania (nie wykonywania) przez so³tysa lub cz³onków rady so³eckiej uchwa³ zebrania wiejskiego;
3) wskazuj¹cym na dopuszczenie siê czynów dyskwalifikuj¹cych w opinii spo³ecznej w tym utratê zaufania spo³ecznego.
7. Odwo³anie nie mo¿e nast¹piæ zaocznie, chyba, ¿e
osoba zainteresowana skutecznie zawiadomiona, nie wziê³a
udzia³u w zebraniu wiejskim bez usprawiedliwionych przyczyn lub wyrazi³a zgodê na pimie, na zaoczne g³osowanie
nad jej odwo³aniem.
8. Odwo³anie mo¿e nast¹piæ po wys³uchaniu przez zebranie wiejskie wszystkich wyjanieñ oraz racji zainteresowanego, chyba ze wystêpuj¹ okolicznoci okrelone w ust. 7.
§40. 1. So³tys lub cz³onek rady so³eckiej mo¿e z³o¿yæ
rezygnacjê w trakcie kadencji z pe³nionej funkcji, z zastrze¿eniem ust. 2.
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ROZDZIA£ 6
Zasady gospodarki mieniem
§42. 1. Rada Gminy przekazuje So³ectwu sk³adniki mienia komunalnego na mocy odrêbnych uchwa³ oraz protoko³u
przekazania, sporz¹dzonego przez Wójta i So³tysa.
2. So³ectwo zarz¹dza i korzysta z przekazanego mienia
komunalnego zgodnie z postanowieniami uchwa³y, o której
mowa w ust. 1, a w szczególnoci So³ectwo samodzielnie
wykonuje czynnoci zwyk³ego zarz¹du w stosunku do przekazanego mienia. Zwyk³y zarz¹d obejmuje czynnoci okrelone
przepisami prawa cywilnego.
3. Przekazanie obowi¹zków oraz mienia komunalnego
i so³eckiego, pomiêdzy ustêpuj¹cym So³tysem a nowo wybranym, nastêpuje w terminie 3 dni od daty wyborów, w formie
protokó³u zdawczo  odbiorczego, przedk³adanego w ci¹gu
7 dni Wójtowi Gminy.
ROZDZIA£ 7
Zasady gospodarki finansowej so³ectwa
§43. 1. Gospodarka finansowa so³ectwa prowadzona jest
w ramach bud¿etu gminy, zatwierdzonego przez Radê Gminy.
§44. 1. Dochodami so³ectwa mog¹ byæ:
1) wp³ywy z wynajmowania i wydzier¿awiania sk³adników
mienia komunalnego przekazanego So³ectwu,
2) darowizny i dobrowolne wp³aty osób fizycznych i prawnych na rzecz so³ectwa,
3) rodki uzyskiwane z organizowanych przez so³ectwo przedsiêwziêæ.

2. Z³o¿enie rezygnacji przez so³tysa, radê so³ecka lub
poszczególnych jej cz³onków a tak¿e odwo³anie so³tysa, rady
so³eckiej lub poszczególnych jej cz³onków, zobowi¹zuje odpowiednio Wójta i So³tysa do zarz¹dzenia wyborów uzupe³niaj¹cych.

2. rodki finansowe pochodz¹ce z bud¿etu gminy mog¹
byæ przeznaczone tylko na cele okrelone w uchwale bud¿etowej.

3. Je¿eli do up³ywu kadencji So³tysa pozosta³o nie wiêcej
jak 6 miesiêcy, przepisu ust. 2 nie stosuje siê, a obowi¹zki
so³tysa pe³ni cz³onek Rady So³eckiej przez ni¹ wskazany.

§45. rodki finansowe So³ectwa mog¹ byæ przeznaczone
wy³¹cznie na realizacjê zadañ w³asnych gminy, w tym miêdzy
innymi, na:

4. Kadencja So³tysa i cz³onków Rady so³eckiej wybranych
w wyborach uzupe³niaj¹cych trwa do koñca kadencji, w której
wybór nast¹pi³.

1) utrzymanie mienia komunalnego przekazanego w zarz¹d
So³ectwu,

§41. 1. Zebranie wiejskie zwo³ane w sprawie odwo³ania
so³tysa, rady so³eckiej lub poszczególnych jej cz³onków, powo³uje sporód uprawnionych do g³osowania uczestników
zebrania komisjê skrutacyjn¹, powierzaj¹c jej obowi¹zki przeprowadzenia g³osowania.
2. Do powo³ywania i zasad dzia³ania tej komisji maj¹
zastosowanie odpowiednie przepisy dotycz¹ce komisji skrutacyjnej okrelone w Rozdziale 4 niniejszego statutu.

2) remont i utrzymanie dróg gminnych w granicach So³ectwa.
3) utrzymanie lokali bêd¹cych w dyspozycji So³ectwa,
4) zaspakajanie miejscowych potrzeb kulturalno  owiatowych i sportowych,
5) dzia³alnoæ organów So³ectwa,
6) utrzymanie porz¹dku i estetyki na terenie So³ectwa.
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ROZDZIA£ 8
Zakres i formy kontroli oraz nadzoru organów
Gminy nad dzia³alnoci¹ organów So³ectwa
§46. 1. So³tys zobowi¹zany jest do przed³o¿enia Wójtowi
Gminy uchwa³ Zebrania Wiejskiego w ci¹gu 7 dni od daty ich
podjêcia.
2. Uchwa³a Zebrania Wiejskiego sprzeczna z prawem jest
niewa¿na.
3. O niewa¿noci uchwa³y w ca³oci lub w czêci orzeka
Wójt Gminy.
4. Uchwa³a Zebrania Wiejskiego nieodpowiadaj¹ca wymogom celowoci, gospodarnoci, rzetelnoci lub niezgodna
z prawem mo¿e byæ uchylona przez Wójta Gminy.
5. W przypadkach okrelonych w ust. 4, Wójt Gminy
mo¿e wstrzymaæ uchwa³y Zebrania Wiejskiego i za¿¹daæ
ponownego rozpatrzenia sprawy stanowi¹cej przedmiot
uchwa³y, wskazuj¹c zaistnia³e uchybienia oraz termin za³atwienia sprawy.
6. Je¿eli uchwa³a Zebrania Wiejskiego podjêta w wyniku
ponownego rozpatrzenia sprawy nie uwzglêdnia wskazówek
Wójta Gminy, Wójt Gminy mo¿e wydaæ uchwa³ê zastêpcz¹.
O podjêciu uchwa³y zastêpczej, Wójt Gminy powiadamia
Radê Gminy na jej najbli¿szej Sesji.
§47. Nadzór nad dzia³alnoci¹ so³ectwa sprawowany jest
na podstawie kryteriów zgodnoci z prawem, celowoci,
rzetelnoci i gospodarnoci.
§48. Organami nadzoru nad dzia³alnoci¹ so³ectwa s¹:
1) Rada,
2) Wójt.
§49. 1. Organy nadzoru maj¹ prawo ¿¹dania niezbêdnych informacji, danych i wyjanieñ oraz okazania dokumentów dotycz¹cych funkcjonowania so³ectwa a tak¿e uczestniczenia w posiedzeniach jego organów.

Poz. 3394

2. Do wykonywania czynnoci, o których mowa w ust.
1 organy nadzoru mog¹ delegowaæ swych przedstawicieli.
§50. Organy nadzoru sygnalizuj¹ so³ectwu nieprawid³owoci stwierdzone w ramach wykonywania nadzoru oraz
podejmuj¹ dzia³ania przewidziane prawem, w celu wyeliminowania stwierdzonych nieprawid³owoci.
ROZDZIA£ 9
Postanowienia koñcowe
§51. 1. Zmiany niniejszego statutu dokonuje Rada:
1) z w³asnej inicjatywy;
2) na wniosek Wójta;
3) na wniosek zebrania wiejskiego.
2. Statut i jego zmiany w przypadkach okrelonych w ust.
1 pkt 1 i 2 uchwalane s¹ po przeprowadzeniu konsultacji
z mieszkañcami so³ectwa.
§52. O utworzeniu, po³¹czeniu, podziale i znoszeniu,
a tak¿e ustaleniu granic, nazwy i siedziby w³adz So³ectwa
decyduje Rada w drodze odrêbnej uchwa³y.
§53. Protesty w sprawie trybu i formy przeprowadzenia
wyborów So³tysa i Rady So³eckiej zainteresowani mog¹
sk³adaæ do Wójta w terminie siedmiu dni od og³oszenia ich
wyników. Wójt rozstrzyga o protecie stosuj¹c odpowiednio
przepisy niniejszego Statutu.
§54. Wykonanie uchwa³y powierza siê Wójtowi Gminy
W¹growiec.
§55. Traci moc Uchwa³a Rady Gminy W¹growiec
Nr XXIV/173/96 z 28 padziernika 1996 w sprawie statutu
so³ectwa.
§56. Uchwa³a wchodzi w ¿ycie po up³ywie 14 dni od dnia
og³oszenia w Dzienniku Urzêdowym Województwa Wielkopolskiego.
Przewodnicz¹cy
Rady Gminy
() Michal Nogalski
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3395
UCHWA£A Nr XXXIV/287/06 RADY GMINY W¥GROWIEC
z dnia 30 czerwca 2006 r.
w sprawie uchwalenia statutu So³ectwa Paw³owo ¯oñskie
Na podstawie art. 35 ust. 1 i 3, art. 48 ust. 1 ustawy z dnia
8 marca 1990 r. o samorz¹dzie gminnym (Dz.U. z 2001 r., Nr
142 poz. 1591 z 2002 r., Nr 23 poz. 220, Nr 62 poz. 558, Nr 113
poz. 984, Nr 153 poz. 1271 i Nr 214 poz. 1806, z 2003 r., Nr 80
poz. 717 i Nr 162 poz. 1568, z 2004 r. Nr 102 poz. 1055
i Nr 116 poz. 1203, z 2005 r., Nr 172 poz. 1441, Nr 175 poz. 1457,
z 2006 r., Nr 17 poz. 128), po przeprowadzeniu konsultacji
z mieszkañcami so³ectwa, Rada Gminy W¹growiec uchwala:

§4. So³ectwo dzia³a zgodnie z postanowieniami obowi¹zuj¹cych przepisów, a w szczególnoci:
1) ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorz¹dzie gminnym
(Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z póniejszymi zmianami),
2) Statutu Gminy W¹growiec,
3) oraz niniejszego statutu So³ectwa.

STATUT SO£ECTWA PAW£OWO ¯OÑSKIE
ROZDZIA£ 2
ROZDZIA£ 1
Postanowienia ogólne

Zakres zadañ przekazanych so³ectwu
przez gminê oraz sposób ich realizacji

§1. So³ectwo Paw³owo ¯oñskie jest jednostk¹ pomocnicz¹ Gminy W¹growiec.

§5. 1. Podstawowym celem istnienia i dzia³ania so³ectwa
jest:

§2. Ilekroæ w niniejszym Statucie jest mowa o:
1) Gminie  nale¿y przez to rozumieæ Gminê W¹growiec;
2) So³ectwie  nale¿y przez to rozumieæ jednostkê pomocnicz¹ okrelon¹ w §1 niniejszego Statutu;
3) Statucie  nale¿y przez to rozumieæ statut so³ectwa Paw³owo ¯oñskie;
4) Radzie  nale¿y przez to rozumieæ Radê Gminy W¹growiec;

1) dba³oæ o zaspokajanie potrzeb mieszkañców so³ectwa
i reprezentowanie ich interesów na zewn¹trz;
2) wspó³praca z organami gminy oraz pomoc w wykonywaniu przez te organy zadañ publicznych na rzecz spo³ecznoci lokalnej;
3) zapewnienie mieszkañcom so³ectwa udzia³u w realizacji
zadañ gminy;
2. Do zadañ so³ectwa nale¿y uczestniczenie w realizacji
zadañ gminy poprzez:

5) Wójcie  nale¿y przez to rozumieæ Wójta Gminy W¹growiec;

1) inicjowanie dzia³añ organów gminy;

6) Zebraniu Wiejskim  nale¿y przez to rozumieæ organ
uchwa³odawczy so³ectwa;

2) reprezentowanie interesów spo³ecznoci so³eckiej i jej
cz³onków wobec organów gminy, organów administracji
pañstwowej i innych podmiotów ¿ycia publicznego;

7) So³tysie  nale¿y przez to rozumieæ organ wykonawczy
so³ectwa;
8) Radzie So³eckiej  nale¿y przez to rozumieæ organ wspieraj¹cy So³tysa;
9) Przewodnicz¹cym Rady So³eckiej  nale¿y przez to rozumieæ So³tysa;
10) Komisje  nale¿y rozumieæ organy kontrolne i opiniodawcze powo³ywane w so³ectwie.
§3. 1. So³ectwo obejmuje obszar o powierzchni 6,52 km2,
którego granice zaznaczone s¹ na mapie stanowi¹cej za³¹cznik do Statutu.
2. So³ectwo obejmuje miejscowoæ: Paw³owo ¯oñskie.
3. Siedzib¹ w³adz So³ectwa jest miejscowoæ: Paw³owo
¯oñskie.

3) tworzenie warunków do pe³nego udzia³u w ¿yciu publicznym so³ectwa wszystkich mieszkañców so³ectwa;
4) dzia³anie na rzecz rozwoju so³ectwa;
5) konsultowanie spraw przedstawionych przez Radê lub
Wójta, w tym spraw dotycz¹cych:
a) planów zagospodarowania przestrzennego w zakresie
dotycz¹cym so³ectwa,
b) sieci szkó³ i przedszkoli,
c) zasad gospodarowania mieniem komunalnym po³o¿onym na terenie so³ectwa,
d) zmiany nazewnictwa ulic, placów oraz nadawanie nazw
miejscowoci, podzia³u, po³¹czenia wsi, utworzenia
nowej,
e) innych spraw, których potrzebê konsultacji Rada lub
Wójt uzna za celowe.
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ROZDZIA£ 3

6) wspó³dzia³anie z policj¹ i s³u¿bami porz¹dkowymi w zakresie bezpieczeñstwa i porz¹dku na terenie so³ectwa;
7) wspó³praca z organizacjami i instytucjami dzia³aj¹cymi na
terenie so³ectwa, zw³aszcza kulturalnymi, sportowymi,
zak³adami opieki zdrowotnej;
8) podejmowanie dzia³añ na rzecz ochrony rodowiska naturalnego: w szczególnoci w zakresie budowy sieci wodno
 kanalizacyjnych, utrzymania porz¹dku i czystoci na
terenie so³ectwa oraz ochrony zieleni;
9) wspieranie inicjatyw spo³ecznych podejmowanych na rzecz
so³ectwa;
10) wspó³praca z radnymi z danego okrêgu wyborczego;
11) pomoc organom gminy przy organizowaniu konsultacji
spo³ecznych;
12) realizacja zadañ przejêtych od gminy i gospodarowanie
przekazanym mieniem w granicach zgodnych z celem
i zakresem przekazania;
13) wspieranie dzia³añ gminy w zakresie pomocy spo³ecznej,
w szczególnoci sygnalizowanie potrzeb spo³ecznych
w zakresie organizowania okrelonych form pomocy spo³ecznej;
14) inicjowanie samopomocy wspólnoty so³eckiej;
15) wyra¿anie opinii w celu uwzglêdnienia istotnych interesów mieszkañców so³ectwa w nastêpuj¹cych sprawach:
a) dostosowania organizacji i godzin pracy placówek
u¿ytecznoci publicznej, placówek wiadcz¹cych us³ugi komunalne, komunikacji, placówek opieki zdrowotnej i opiekuñczo - wychowawczych dla potrzeb mieszkañców so³ectwa,
b) zapobiegania oraz usuwania skutków powodzi, huraganów i innych klêsk ¿ywio³owych na terenie so³ectwa;

Organizacja i zadania organów so³ectwa
§7. 1. Organami so³ectwa s¹:
1) Zebranie Wiejskie jako organ uchwa³odawczy;
2) So³tys jako organ wykonawczy.
2. Dzia³alnoæ so³tysa wspomaga rada so³ecka.
1) Rada so³ecka sk³ada siê z 4 do 6 osób w tym So³tysa.
2) Liczbê cz³onków rady so³eckiej ustala zebranie wiejskie
odrêbn¹ uchwa³¹.
3) Przewodnicz¹cym rady so³eckiej jest So³tys.
§8. Kadencja So³tysa i rady so³eckiej trwa 4 lata, tak jak
kadencja Rady i koñczy siê z momentem wyboru nowych
organów so³ectwa.
§9. 1. Organy so³ectwa zobowi¹zane s¹ dbaæ o przestrzeganie zasad jawnoci i dostêpu do informacji publicznej.
2. So³tys, co najmniej raz w roku, obowi¹zany jest sk³adaæ na zebraniu wiejskim sprawozdanie ze swojej dzia³alnoci
oraz z dzia³alnoci rady so³eckiej.
§10. 1. Do zakresu dzia³ania zebrania wiejskiego nale¿y
podejmowanie uchwa³ we wszystkich sprawach zastrze¿onych do wy³¹cznej kompetencji zebrania wiejskiego oraz
innych istotnych dla so³ectwa sprawach, obejmuj¹cych zadania so³ectwa okrelone w statucie.
2. Do wy³¹cznej kompetencji zebrania wiejskiego nale¿y:
1) wybór i odwo³ywanie so³tysa i rady so³eckiej;
2) dokonywanie okresowych ocen dzia³alnoci so³tysa i rady
so³eckiej;

16) wykonywanie uchwa³ Rady w zakresie odnosz¹cym siê do
so³ectwa.

3) wyra¿enie stanowiska so³ectwa w przypadku wyst¹pienia
organu gminy o wyra¿enie takiego stanowiska lub konsultacjê;

§6. 1. Zadania okrelone w statucie so³ectwo realizuje
w szczególnoci poprzez:

4) przyjmowanie, rozpatrywanie lub odrzucanie sprawozdañ
komisji powo³ywanych na zebraniu wiejskim.

1) podejmowanie uchwa³ w sprawach so³ectwa w ramach
posiadanych kompetencji,

§11. W przypadku przedstawienia przez Wójta, zebranie
wiejskie konsultuje w zakresie dotycz¹cym so³ectwa, projekty
uchwa³ Rady w sprawach:

2) zbieranie opinii spo³ecznej w sprawach dotycz¹cych problematyki wsi oraz przekazywanie jej Radzie,
3) wspó³uczestnictwo w organizowaniu i przeprowadzaniu
przez Radê konsultacji spo³ecznej w sprawach dotycz¹cych gminy i so³ectwa,
4) wystêpowanie z wnioskami do Wójta o rozpatrzenie spraw,
których za³atwienie wykracza poza mo¿liwoci so³ectwa,
5) wspó³pracê z radnymi z terenu so³ectwa i z komisjami
Rady.
2. Dla realizacji wspólnych przedsiêwziêæ so³ectwo nawi¹zuje wspó³pracê z innymi so³ectwami gminy, zawiera
porozumienia okrelaj¹ce zakres i sposób wykonywania wspólnych zadañ.

1) utrzymania, konserwacji, remontu wiejskich obiektów
mieszkalnych, urz¹dzeñ komunalnych, socjalnych, kulturalnych i sportowych w ramach ustaleñ planu wydatków
z bud¿etu gminy;
2) plany rozwoju gminy w czêci dotycz¹cej so³ectwa;
3) utrzymania porz¹dku na terenie wsi;
4) gospodarki wodno  ciekowej oraz gospodarki odpadami;
5) dróg gminnych;
6) owietlenia.
§12. 1. Do zakresu dzia³ania zebrania wiejskiego nale¿y
sprawowanie kontroli nad dzia³alnoci¹ so³tysa i rady so³ec-
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kiej. W celu sprawowania kontroli zebranie wiejskie mo¿e
powo³aæ komisjê rewizyjn¹.
2. Zebranie wiejskie podejmuj¹c uchwa³ê o powo³aniu
Komisji Rewizyjnej, okrela sk³ad osobowy komisji oraz zakres jej dzia³ania.
3. Komisja Rewizyjna uprawniona jest do ¿¹dania wyjanieñ od so³tysa i cz³onków rady so³eckiej oraz przegl¹dania
dokumentów w sprawach objêtych przeprowadzan¹ kontrol¹.
§13. 1. Zebranie wiejskie dla zapewnienia w³aciwej realizacji zadañ so³ectwa mo¿e powo³ywaæ tak¿e inne sta³e lub
dorane komisje o uprawnieniach opiniodawczo - doradczych.
2. Zebranie wiejskie podejmuj¹c uchwa³ê o powo³aniu
komisji, o których mowa w ust. 1, okrela sk³ad osobowy
komisji oraz zakres ich dzia³ania.
§14. 1. Do udzia³u w zebraniu wiejskim uprawnieni s¹
wszyscy, którzy w dniu jego zwo³ania zamieszkuj¹ na terenie
so³ectwa.
2. Zebranie jest wa¿ne, gdy mieszkañcy so³ectwa zostali
o nim prawid³owo powiadomieni.
§15. Uprawnienie do udzia³u w zebraniu wiejskim obejmuje prawa:
1) inicjatywy uchwa³odawczej;
2) udzia³u w dyskusji nad porz¹dkiem obrad;
3) zadawania pytañ i uzyskiwania odpowiedzi;
4) ¿¹dania utrwalenia w protokole w³asnych czynnoci
i zg³oszonych wniosków oraz wypowiedzi;
5) zg³aszania kandydatur i kandydowania w wybieralnych
organach so³ectwa;
6) udzia³u w g³osowaniu.
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o których mowa w ust. 3 pkt 2  4, chyba, ¿e w ¿¹daniu lub
wniosku zaproponowano termin póniejszy. Termin 14 dni,
o którym mowa wy¿ej dotyczy terminu odbycia zebrania.
6. Zebranie wiejskie w sprawie wyborów so³tysa i rady
so³eckiej oraz zebranie wiejskie, którego nie zwo³a so³tys na
wniosek organu gminy w terminie okrelonym w ust.
5 zwo³uje Wójt.
7. W przypadku d³u¿szej nieobecnoci so³tysa zebranie
wiejskie zwo³uje upowa¿niony przez radê so³eck¹ cz³onek tej
rady.
§17. 1. Termin i miejsce zebrania wiejskiego podaje siê
do wiadomoci publicznej poprzez rozplakatowanie na tablicy
og³oszeñ so³ectwa, kurend¹, lub w sposób zwyczajowo przyjêty, co najmniej na 7 dni przed terminem zwo³ania zebrania.
2. O terminie i miejscu zebrania powiadamia siê odrêbnie organy gminy oraz osobê reprezentuj¹c¹ mieszkañców,
którzy z³o¿yli wniosek o jego zwo³anie.
§18. 1. Obradom Zebrania Wiejskiego przewodniczy
So³tys.
2. Pod nieobecnoæ So³tysa obradom Zebrania Wiejskiego przewodniczy cz³onek Rady So³eckiej upowa¿niony przez
So³tysa.
3. W przypadku, gdy So³tys nie mo¿e prowadziæ zwo³anego Zebrania Wiejskiego i nie udzieli³ upowa¿nienia ¿adnemu z cz³onków Rady So³eckiej, obradom Zebrania Wiejskiego
przewodniczy cz³onek Rady So³eckiej przez ni¹ wybrany.
4. Zebranie otwiera So³tys, przedstawia porz¹dek obrad
oraz prowadzi zebranie zgodnie z porz¹dkiem przyjêtym przez
zebranie.
5. Porz¹dek obrad ustala zebranie wiejskie na podstawie
projektu przed³o¿onego przez so³tysa. Projekt porz¹dku obrad
podlega konsultacji z rad¹ so³eck¹.

§16. 1. Zebranie wiejskie zwo³ywane jest przez so³tysa,
z zastrze¿eniem ust. 6 i 7.

6. Obrady zebrania s¹ protoko³owane. Protoko³y i uchwa³y podpisuje przewodnicz¹cy zebrania i protokolant.

2. Zebrania wiejskie odbywaj¹ siê w miarê potrzeb nie
rzadziej jednak ni¿ raz w roku.

1) z w³asnej inicjatywy;

7. Osoby uprawnione do udzia³u w zebraniu wiejskim
odnotowuj¹ swoja obecnoæ w licie obecnoci wy³o¿onej do
podpisu w miejscu, w którym odbywa siê zebranie. Lista
obecnoci jest za³¹cznikiem do protokó³u zebrania i s³u¿y do
stwierdzania prawomocnoci obrad.

2) na ¿¹danie organów gminy (Rady i Wójta), wskazuj¹ce cel
zwo³ania zebrania wiejskiego;

§19. 1. Przewodniczenie obradom Zebrania Wiejskiego
uprawnia do decydowania o:

3) na pisemny wniosek co najmniej 1/10 uprawnionych do
udzia³u w zebraniu wiejskim mieszkañców so³ectwa, wskazuj¹cy cel zwo³ania zebrania oraz osobê, któr¹ nale¿y
powiadomiæ o terminie i miejscu zwo³ania zebrania;

1) kolejnoci zabierania g³osu przez poszczególnych mówców,

3. So³tys zwo³uje zebranie wiejskie:

4) na wniosek Komisji Rewizyjnej So³ectwa (w przypadku jej
powo³ania przez zebranie wiejskie).
4. W przypadkach, o których mowa w ust. 3 pkt 2 - 4
so³tys jest zobowi¹zany do zwo³ania zebrania wiejskiego.
5. Zebranie wiejskie powinno zostaæ zwo³ane najpóniej
w terminie 14 dni od daty zg³oszenia ¿¹dania lub wniosku,

2) udzieleniu g³osu poza kolejnoci¹,
3) okrelania iloci czasu przeznaczonego dla ka¿dego
z mówców,
4) odebraniu g³osu,
5) zamkniêciu dyskusji nad poszczególnymi punktami porz¹dku obrad,
6) ¿¹daniu okrelonego zachowania od uczestników Zebrania Wiejskiego.
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2. Przewodnicz¹cy Zebraniu Wiejskiemu nie mo¿e odmówiæ poddania pod g³osowanie wniosku, jeli jego przedmiot
odpowiada przyjêtemu porz¹dkowi obrad
§20. 1. So³tys przekazuje uchwa³y podjête na zebraniu
wraz z protokó³em zebrania Wójtowi w terminie 7 dni od dnia
odbycia zebrania.
2. Wójt, w zale¿noci od treci uchwa³y, za³atwia uchwa³ê
we w³asnym zakresie lub przekazuje uchwa³ê do rozpatrzenia
Radzie.
3. W zale¿noci od treci uchwa³y o sposobie za³atwienia
uchwa³y Wójt informuje zebranie wiejskie bezporednio lub
za porednictwem so³tysa.
§21. 1. Zebranie wiejskie jest uprawnione do podejmowania uchwa³ przy obecnoci, co najmniej 1/5 uprawnionych
do g³osowania mieszkañców so³ectwa oraz gdy mieszkañcy
so³ectwa zostali poinformowani o zwo³aniu i terminie zebrania w sposób zgodny z postanowieniami niniejszego statutu.
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9) uczestniczenie w naradach so³tysów organizowanych przez
Wójta;
10) uczestniczenie w spotkaniach z radnymi gminy powiêconych realizacji spraw ogólnogminnych, w przypadku wyst¹pienia przez radnych o udzia³ w takim spotkaniu;
11) informowanie ogó³u mieszkañców o wszystkich wa¿nych
dla so³ectwa sprawach;
12) udzia³ w sesjach Rady i posiedzeniach komisji Rady, na
zasadach okrelonych w Statucie Gminy;
13) organizowanie i koordynowanie przedsiêwziêæ maj¹cych
na celu poprawê warunków ¿ycia mieszkañców so³ectwa;
14) administrowanie tymi sk³adnikami mienia, które Rada
przekaza³a do dyspozycji so³ectwa;
15) opiniowanie w zakresie wskazanym przez Wójta wniosków o udzielanie ulg i zwolnieñ z podatków i op³at
stanowi¹cych dochody gminy;

2. W przypadku, gdy w ustalonym terminie nie zbierze siê
wymagana liczba uprawnionych do g³osowania mieszkañców
so³ectwa, zebranie obejmuj¹ce ten sam porz¹dek zwo³uje siê
w drugim terminie. Drugi termin wyznacza siê w tym samym
dniu, pó³ godziny póniej; w tym przypadku do wa¿noci
zebrania wymagana jest obecnoæ uprawnionych do g³osowania mieszkañców so³ectwa w liczbie, co najmniej po³owy
liczby okrelonej w ust. 1.

16) wystêpowanie z wnioskami dotycz¹cymi potrzeb so³ectwa
i jego mieszkañców;

§22. 1. Uchwa³y zebrania wiejskiego zapadaj¹ w g³osowaniu jawnym, zwyk³¹ wiêkszoci¹ g³osów, osób uprawnionych uczestnicz¹cych w nim, co oznacza, ¿e przechodzi uchwa³a
lub wniosek, które uzyska³y wiêksz¹ liczbê g³osów  za ni¿
g³osów przeciw.

19) wspó³praca z gminnymi jednostkami organizacyjnymi
w zakresie zaspakajania okrelonych potrzeb mieszkañców;

2. Zebranie wiejskie mo¿e postanowiæ o przeprowadzeniu tajnego g³osowania w konkretnej sprawie, na wniosek, co
najmniej 1/4 uprawnionych do g³osowania, obecnych na
zebraniu.
§23. 1. Do zadañ so³tysa nale¿y zarz¹dzanie bie¿¹cymi
sprawami so³ectwa, realizacja uchwa³ zebrania wiejskiego
oraz wykonywanie czynnoci okrelonych niniejszym statutem.
2. Do zadañ so³tysa nale¿y w szczególnoci:
1) reprezentowanie so³ectwa na zewn¹trz;
2) zwo³ywanie zebrañ wiejskich i przewodniczenie ich obradom;
3) zwo³ywanie posiedzeñ rady so³eckiej i przewodniczenie jej
obradom;
4) wykonywanie uchwa³ organów gminy w zakresie dotycz¹cym so³ectwa;
5) kierowanie wykonywaniem uchwa³ rady so³eckiej;
6) utrzymywanie sta³ego kontaktu z organami gminy;
7) kierowanie akcj¹ pomocy w so³ectwie w razie wypadków
losowych i klêsk ¿ywio³owych,
8) w tym realizacja zarz¹dzeñ Wójta wydanych w powy¿szym
zakresie;

17) sporz¹dzanie rozliczeñ m.in. z dzia³alnoci finansowej
i gospodarczej so³ectwa;
18) stosowanie w ramach so³ectwa postanowieñ instrukcji
kancelaryjnej oraz zasad obiegu dokumentów ksiêgowych
i finansowych w zakresie wskazanym przez Wójta;

20) natychmiastowe informowanie wójta o wyst¹pieniu po¿aru, klêski padniêcia stada, katastrofy budowlanej oraz
innych zdarzeñ losowych, celem skoordynowania dzia³añ
czy udzielenia pomocy.
21) wykonywanie innych zadañ wynikaj¹cych z obowi¹zuj¹cych przepisów.
3. Przy wykonywaniu zadañ okrelonych w ust. 2 pkt 1417 so³tys zasiêga opinii rady so³eckiej.
4. Na zebraniach wiejskich so³tys przedk³ada informacje
ze swojej dzia³alnoci.
5. Pe³nienie funkcji so³tysa ma charakter spo³eczny.
6. So³tys korzysta z ochrony prawnej przys³uguj¹cej funkcjonariuszom publicznym.
§24. So³tys  jako przewodnicz¹cy rady so³eckiej:
1) kieruje prac¹ rady so³eckiej;
2) zapewnia sporz¹dzenie protokó³ów z posiedzeñ rady so³eckiej;
3) sk³ada informacje o dzia³alnoci rady so³eckiej na zebraniach wiejskich.
§25. Do zadañ rady so³eckiej nale¿y pe³nienie funkcji
pomocniczo-doradczej so³tysa oraz wspomaganie jego dzia³añ, w tym:
1) przygotowanie zebrañ wiejskich oraz opracowywanie
i przedk³adanie zebraniu wiejskiemu projektów uchwa³,
w sprawach bêd¹cych przedmiotem zebrania;

Dziennik Urzêdowy
Województwa Wielkopolskiego Nr 138

 14880 

2) zbieranie wniosków i innych wyst¹pieñ mieszkañców
w sprawach so³ectwa;
3) sporz¹dzanie projektów wyst¹pieñ w sprawach wykraczaj¹cych poza mo¿liwoci ich realizacji w ramach so³ectwa;
4) inicjowanie dzia³añ na rzecz rozwoju so³ectwa;
5) opiniowanie zakupu sprzêtu i wyposa¿enia mienia gminnego;
6) inicjowanie i pomoc w organizacji imprez wiejskich
w dziedzinie kultury, sportu, rekreacji i wypoczynku;
7) konsultacja spraw przedstawionych przez so³tysa zgodnie
z postanowieniami niniejszego statutu.
§26. 1. Posiedzenia rady so³eckiej odbywaj¹ siê w miarê
potrzeb, nie rzadziej ni¿ dwa razy w roku.
2. Posiedzenia rady so³eckiej zwo³uje so³tys, który przewodniczy tym posiedzeniom.
§27. 1. Urz¹d Gminy zapewnia pomoc w obs³udze techniczno biurowej organów so³ectwa.
2. W celu udzielenia so³tysowi sta³ej pomocy w przygotowywaniu materia³ów w organizowaniu zebrañ, Wójt mo¿e
wyznaczyæ pracownika Urzêdu do kontaktów z so³ectwem.
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dniu pó³ godziny póniej; w tym przypadku do wa¿noci
zebrania wymagana jest obecnoæ uprawnionych do g³osowania mieszkañców so³ectwa w liczbie, co najmniej po³owy
liczby okrelonej w ust. 1.
4. O ile w wyznaczonym w ust. 2 terminie nie bêdzie
wymaganego okrelonego quorum, wybory w nastêpnym
terminie mog¹ zostaæ przeprowadzone najwczeniej po up³ywie 7 dni od pierwszego, wy¿ej wskazanego terminu, a do ich
wa¿noci wymagana jest obecnoæ uprawnionych do g³osowania mieszkañców so³ectwa, w liczbie, co najmniej po³owy
liczby okrelonej w ust. 1.
5. W przypadku braku quorum, w terminie, okrelonym
w ust. 3 wybory przeprowadza siê w nowym terminie, niezale¿nie od iloci uprawnionych do g³osowania obecnych na
zebraniu wiejskim. Nowy termin ustala siê w tym samym
dniu, co termin ustalony w ust. 3, pó³ godziny póniej.
§31. 1. W celu przeprowadzania wyboru so³tysa i cz³onków rady so³eckiej, zebranie wiejskie powo³uje sporód uprawnionych uczestników zebrania minimum 3 - osobow¹ komisjê
skrutacyjn¹.
2. Komisja skrutacyjna wybiera ze swojego grona przewodnicz¹cego, który kieruje pracami komisji.
3. Do zadañ komisji skrutacyjnej nale¿y:

ROZDZIA£ 4
Zasady i tryb wyboru organów so³ectwa
§28. 1. Zebranie wiejskie wybiera so³tysa i radê so³eck¹
na okres kadencji odpowiadaj¹cy kadencji Rady.
2. Zebranie wiejskie w sprawie wyboru so³tysa i rady
so³eckiej winno odbyæ siê w terminie 6  ciu miesiêcy od
up³ywu kadencji rady gminy.
§29. 1. Wybory so³tysa, rady so³eckiej przeprowadzane
s¹ w terminie i miejscu okrelonym zarz¹dzeniem Wójta,
które podlega podaniu do wiadomoci mieszkañców so³ectwa, co najmniej na 7 dni przed terminem zebrania, w sposób
okrelony w niniejszym statucie.
2. Zarz¹dzenie, o którym mowa w ust. 1 okrela ponadto
porz¹dek obrad zebrania wiejskiego, obejmuj¹cy w szczególnoci wybór so³tysa i rady so³eckiej.
3. Obradom zebrania wyborczego przewodniczy osoba
wskazana przez Wójta.
4. Obs³ugê kancelaryjn¹ zebrania zapewnia Wójt za porednictwem Urzêdu Gminy.
§30. 1. Dla dokonania wa¿nego wyboru so³tysa i rady
so³eckiej wymagana jest osobista obecnoæ, co najmniej 1/5
mieszkañców so³ectwa uprawnionych do g³osowania.
2. Kr¹g osób uprawnionych do g³osowania ustala siê na
podstawie sta³ego rejestru wyborców Gminy W¹growiec.
3. W przypadku, gdy w ustalonym terminie nie zbierze siê
wymagana liczba uprawnionych do g³osowania mieszkañców
so³ectwa, zebranie obejmuj¹ce ten sam porz¹dek zwo³uje siê
w drugim terminie. Drugi termin wyznacza siê w tym samym

1) rejestrowanie kandydatów na so³tysa i cz³onków rady
so³eckiej;
2) obliczanie g³osów oddawanych na poszczególne kandydatury;
3) sporz¹dzenie protoko³u, ustalenie i podanie do wiadomoci zebrania wiejskiego wyniku g³osowania i wyborów.
4. Protokó³ g³osowania podpisuj¹ wszyscy cz³onkowie
komisji oraz przewodnicz¹cy zebrania.
5. Cz³onkowie komisji nie mog¹ kandydowaæ na stanowisko so³tysa ani do rady so³eckiej.
§32. 1. W pierwszej kolejnoci przeprowadza siê zg³aszanie kandydatów oraz g³osowanie w celu wyboru so³tysa.
2. W drugiej kolejnoci przeprowadza siê zg³aszanie kandydatów oraz g³osowanie w celu wyboru cz³onków rady
so³eckiej.
§33. 1. Kandydatury na stanowisko so³tysa oraz do rady
so³eckiej mog¹ zg³aszaæ osobicie uprawnieni mieszkañcy,
uczestnicz¹cy w zebraniu wiejskim. Zg³oszenie kandydata
odbywa siê ustnie w trakcie zebrania wiejskiego.
2. Uprawnieni do kandydowania s¹ wy³¹cznie stali mieszkañcy, uczestnicz¹cy w zebraniu wiejskim.
3. Wybory odbywaj¹ siê przy nieograniczonej liczbie zg³oszonych kandydatów, z zachowaniem zasad okrelonych
w ust. 1 i ust. 2.
4. Warunkiem przyjêcia ka¿dej kandydatury jest ustna
zgoda kandydata wyra¿ona w trakcie obrad.
5. So³tys i rada so³ecka wybierani s¹ w g³osowaniu
tajnym, bezporednim, sporód nieograniczonej liczby kandydatów, przez uprawnionych mieszkañców zebrania.
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§34. 1. Po zarejestrowaniu przez komisjê skrutacyjn¹
wszystkich nazwisk kandydatów zg³oszonych przez uprawnionych uczestników zebrania wiejskiego, komisja zamyka listê
kandydatur na stanowisko so³tysa oraz do rady so³eckiej.
Wniosek o zamkniêcie listy kandydatów przewodnicz¹cy zebrania poddaje pod g³osowanie zebrania wiejskiego.
2. Po zamkniêciu listy kandydatów przewodnicz¹cy zebrania podaje pod g³osowanie wszystkie zarejestrowane kandydatury umieszczone na licie w kolejnoci alfabetycznej.
3. Wybór so³tysa odbywa siê zwyk³¹ wiêkszoci¹ g³osów,
co oznacza, ¿e przechodzi ta kandydatura, która uzyska³a, co
najmniej jeden g³os wiêcej od sumy pozosta³ych wa¿nie
oddanych g³osów.
4. Uprawnieni uczestnicy Zebrania g³osuj¹ kartami do
g³osowania, opatrzonymi pieczêci¹ Urzêdu Gminy.
5. Na karcie do g³osowania uprawnieni mieszkañcy pozostawiaj¹ nieskrelone nazwisko wybranego przez siebie
kandydata.
6. Niewa¿ne s¹ g³osy na kartach: bez pieczêci Urzêdu
Gminy, ca³kowicie przedartych i kartach, na których pozostawiono wiêcej kandydatów ni¿ miejsc mandatowych.
§35. 1. Na stanowisko so³tysa zostaje wybrany kandydat, który uzyska³ najwiêksz¹ zwyk³¹ wiêkszoæ g³osów uprawnionych do g³osowania uczestników zebrania.
2. Na cz³onków rady so³eckiej zostaj¹ wybrani kandydaci,
którzy uzyskali najwiêksz¹ iloæ g³osów.
3. W przypadku równej liczby g³osów, g³osowanie zostaje powtórzone, z tym, ¿e w wyborach bior¹ udzia³ kandydaci,
którzy uzyskali równ¹ najwiêksz¹ liczbê g³osów.
4. Przepisy §35 ust. 2 stosuje siê przy wyborach komisji,
o których mowa w niniejszym statucie.
5. Przejêcie obowi¹zków przez nowo wybranego so³tysa
nastêpuje w ci¹gu trzech dni od daty wyboru, a przekazanie
pieczêci protokolarnie w dniu wyboru.
ROZDZIA£ 5
Zasady i tryb odwo³ywania so³tysa i rady so³eckiej
§36. 1. Wyganiêcie mandatu so³tysa lub cz³onka rady
so³eckiej nastêpuje na skutek:
1) z³o¿enia na rêce wójta pisemnej rezygnacji z pe³nionej
funkcji;
2) pozbawienia praw publicznych i wyborczych oraz ubezw³asnowolnienia na podstawie prawomocnego wyroku
s¹du;
3) mierci;
4) odwo³ania przed up³ywem kadencji.
2. W przypadkach okrelonych w ust. 1 pkt 1 i 2 wyganiêcie mandatu stwierdza niezw³ocznie zebranie wiejskie.
§37. 1. Odwo³anie So³tysa i rady so³eckiej lub jej poszczególnych cz³onków przed up³ywem kadencji, stanowi
wy³¹czn¹ kompetencjê zebrania wiejskiego i mo¿e nast¹piæ
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w przypadkach okrelonych w niniejszym statucie, na podstawie uchwa³y zebrania wiejskiego, podjêtej zwyk³¹ wiêkszoci¹
g³osów, w g³osowaniu tajnym.
2. Dla dokonania odwo³ania organów so³ectwa, o których
mowa w §37 ust. 1, na zebraniu wiejskim wymagana jest
obecnoæ, co najmniej 1/5 uprawnionych do g³osowania,
mieszkañców So³ectwa.
3. O ile w wyznaczonym terminie nie bêdzie wymaganego, okrelonego w ust. 2 quorum, wybory w drugim terminie
mog¹ zostaæ przeprowadzone najwczeniej po up³ywie
1 miesi¹ca, od pierwszego wskazanego terminu, z zastrze¿eniem ust 2.
4. Uchwa³y zebrania wiejskiego w sprawach okrelonych
w ust. 1 podaje siê do wiadomoci mieszkañców so³ectwa.
§38. 1. So³tys i cz³onkowie rady so³eckiej s¹ bezporednio odpowiedzialni przed zebraniem wiejskim i mog¹ byæ
przez zebranie odwo³ani przed up³ywem kadencji.
2. Zebranie wiejskie mo¿e odwo³aæ so³tysa, radê so³ecka
lub poszczególnych jej cz³onków, je¿eli nie wykonuj¹ swoich
obowi¹zków, w tym naruszaj¹ postanowienia statutu.
3. Zebranie wiejskie odwo³uje so³tysa lub cz³onka rady
so³eckiej, je¿eli dopuci³ siê przestêpstwa, stwierdzonego
prawomocnym wyrokiem s¹du.
§39. 1. Zebrania wiejskie w celu ewentualnego odwo³ania so³tysa b¹d rady so³eckiej (ca³ego sk³adu) zwo³uje Wójt,
ustalaj¹c zarz¹dzeniem miejsce i termin (dzieñ, godzinê)
zebrania. W zarz¹dzeniu podaje siê sk³adaj¹cego wniosek
o odwo³anie.
2. Zebranie wiejskie w celu ewentualnego odwo³ania
poszczególnych cz³onków rady so³eckiej (z wyj¹tkiem so³tysa
 przewodnicz¹cego rady so³eckiej) zwo³uje so³tys, podaj¹c
w og³oszeniu o zwo³aniu zebrania sk³adaj¹cego wniosek
o odwo³anie cz³onka (cz³onków) rady so³eckiej.
3. Pisemne wnioski o odwo³anie so³tysa lub rady so³eckiej kierowane s¹ do Wójta, natomiast wnioski o odwo³anie
poszczególnych cz³onków rady so³eckiej kierowane s¹ do
so³tysa, z zastrze¿eniem ust. 4 pkt 4.
4. O odwo³anie so³tysa, rady so³eckiej oraz poszczególnych jej cz³onków mo¿e wyst¹piæ z zastrze¿eniem ust. 5 i 6:
1) Wójt;
2) grupa mieszkañców gminy uprawniona do g³osowania,
w liczbie odpowiadaj¹cej  1/5 uprawnionych do g³osowania mieszkañców so³ectwa, a w przypadku, gdy wniosek o odwo³anie dotyczy rady so³eckiej lub poszczególnych jej cz³onków  1/10 uprawnionych.
3) wniosek o odwo³anie So³tysa winien prócz podpisów byæ
opatrzony czytelnym imieniem i nazwiskiem, numerem
PESEL i adresem zamieszkania z podaniem numeru nieruchomoci.
4) wniosek o odwo³anie, który nie zostanie przyjêty na zebraniu wiejskim, mo¿e byæ z³o¿ony powtórnie po up³ywie 6
miesiêcy od dnia z³o¿enia pierwszego wniosku.
5. Wniosek o odwo³anie powinien zawieraæ uzasadnienie, wnioskom bez uzasadnienia nie nadaje siê biegu.
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6. Bieg nadaje siê wy³¹cznie wnioskom o odwo³anie
so³tysa, rady so³eckiej, komisji rewizyjnej lub jej cz³onków
zawieraj¹cym:
1) zarzuty nie wywi¹zywania siê przez so³tysa lub cz³onków
rady so³eckiej z obowi¹zków statutowych;
2) zarzuty nie respektowania (nie wykonywania) przez so³tysa lub cz³onków rady so³eckiej uchwa³ zebrania wiejskiego;
3) wskazuj¹cym na dopuszczenie siê czynów dyskwalifikuj¹cych w opinii spo³ecznej w tym utratê zaufania spo³ecznego.
7. Odwo³anie nie mo¿e nast¹piæ zaocznie, chyba, ¿e
osoba zainteresowana skutecznie zawiadomiona, nie wziê³a
udzia³u w zebraniu wiejskim bez usprawiedliwionych przyczyn lub wyrazi³a zgodê na pimie, na zaoczne g³osowanie
nad jej odwo³aniem.
8. Odwo³anie mo¿e nast¹piæ po wys³uchaniu przez zebranie wiejskie wszystkich wyjanieñ oraz racji zainteresowanego, chyba ze wystêpuj¹ okolicznoci okrelone w ust. 7.
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3. Przekazanie obowi¹zków oraz mienia komunalnego
i so³eckiego, pomiêdzy ustêpuj¹cym So³tysem a nowo wybranym, nastêpuje w terminie 3 dni od daty wyborów, w formie
protokó³u zdawczo  odbiorczego, przedk³adanego w ci¹gu
7 dni Wójtowi Gminy.
ROZDZIA£ 7
Zasady gospodarki finansowej so³ectwa
§43. 1. Gospodarka finansowa so³ectwa prowadzona jest
w ramach bud¿etu gminy, zatwierdzonego przez Radê Gminy.
§44. 1. Dochodami so³ectwa mog¹ byæ:
1) wp³ywy z wynajmowania i wydzier¿awiania sk³adników
mienia komunalnego przekazanego So³ectwu,
2) darowizny i dobrowolne wp³aty osób fizycznych i prawnych na rzecz so³ectwa,
3) rodki uzyskiwane z organizowanych przez so³ectwo przedsiêwziêæ.

§40. 1. So³tys lub cz³onek rady so³eckiej mo¿e z³o¿yæ
rezygnacjê w trakcie kadencji z pe³nionej funkcji, z zastrze¿eniem ust. 2.

2. rodki finansowe pochodz¹ce z bud¿etu gminy mog¹
byæ przeznaczone tylko na cele okrelone w uchwale bud¿etowej.

2. Z³o¿enie rezygnacji przez so³tysa, radê so³ecka lub
poszczególnych jej cz³onków a tak¿e odwo³anie so³tysa, rady
so³eckiej lub poszczególnych jej cz³onków, zobowi¹zuje odpowiednio Wójta i So³tysa do zarz¹dzenia wyborów uzupe³niaj¹cych.

§45. rodki finansowe So³ectwa mog¹ byæ przeznaczone
wy³¹cznie na realizacjê zadañ w³asnych gminy, w tym miêdzy
innymi, na:

3. Je¿eli do up³ywu kadencji So³tysa pozosta³o nie wiêcej
jak 6 miesiêcy, przepisu ust. 2 nie stosuje siê, a obowi¹zki
so³tysa pe³ni cz³onek Rady So³eckiej przez ni¹ wskazany.
4. Kadencja So³tysa i cz³onków Rady so³eckiej wybranych
w wyborach uzupe³niaj¹cych trwa do koñca kadencji, w której
wybór nast¹pi³.
§41. 1. Zebranie wiejskie zwo³ane w sprawie odwo³ania
so³tysa, rady so³eckiej lub poszczególnych jej cz³onków, powo³uje sporód uprawnionych do g³osowania uczestników
zebrania komisjê skrutacyjn¹, powierzaj¹c jej obowi¹zki przeprowadzenia g³osowania.

1) utrzymanie mienia komunalnego przekazanego w zarz¹d
So³ectwu,
2) remont i utrzymanie dróg gminnych w granicach So³ectwa.
3) utrzymanie lokali bêd¹cych w dyspozycji So³ectwa,
4) zaspakajanie miejscowych potrzeb kulturalno  owiatowych i sportowych,
5) dzia³alnoæ organów So³ectwa,
6) utrzymanie porz¹dku i estetyki na terenie So³ectwa.
ROZDZIA£ 8

2. Do powo³ywania i zasad dzia³ania tej komisji maj¹
zastosowanie odpowiednie przepisy dotycz¹ce komisji skrutacyjnej okrelone w Rozdziale 4 niniejszego statutu.

Zakres i formy kontroli oraz nadzoru organów
Gminy nad dzia³alnoci¹ organów So³ectwa

ROZDZIA£ 6

§46. 1. So³tys zobowi¹zany jest do przed³o¿enia Wójtowi
Gminy uchwa³ Zebrania Wiejskiego w ci¹gu 7 dni od daty ich
podjêcia.

Zasady gospodarki mieniem
§42. 1. Rada Gminy przekazuje So³ectwu sk³adniki mienia komunalnego na mocy odrêbnych uchwa³ oraz protoko³u
przekazania, sporz¹dzonego przez Wójta i So³tysa.
2. So³ectwo zarz¹dza i korzysta z przekazanego mienia
komunalnego zgodnie z postanowieniami uchwa³y, o której
mowa w ust. 1, a w szczególnoci So³ectwo samodzielnie
wykonuje czynnoci zwyk³ego zarz¹du w stosunku do przekazanego mienia. Zwyk³y zarz¹d obejmuje czynnoci okrelone
przepisami prawa cywilnego.

2. Uchwa³a Zebrania Wiejskiego sprzeczna z prawem jest
niewa¿na.
3. O niewa¿noci uchwa³y w ca³oci lub w czêci orzeka
Wójt Gminy.
4. Uchwa³a Zebrania Wiejskiego nieodpowiadaj¹ca wymogom celowoci, gospodarnoci, rzetelnoci lub niezgodna
z prawem mo¿e byæ uchylona przez Wójta Gminy.
5. W przypadkach okrelonych w ust. 4, Wójt Gminy
mo¿e wstrzymaæ uchwa³y Zebrania Wiejskiego i za¿¹daæ
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ponownego rozpatrzenia sprawy stanowi¹cej przedmiot
uchwa³y, wskazuj¹c zaistnia³e uchybienia oraz termin za³atwienia sprawy.
6. Je¿eli uchwa³a Zebrania Wiejskiego podjêta w wyniku
ponownego rozpatrzenia sprawy nie uwzglêdnia wskazówek
Wójta Gminy, Wójt Gminy mo¿e wydaæ uchwa³ê zastêpcz¹.
O podjêciu uchwa³y zastêpczej, Wójt Gminy powiadamia
Radê Gminy na jej najbli¿szej Sesji.
§47. Nadzór nad dzia³alnoci¹ so³ectwa sprawowany jest
na podstawie kryteriów zgodnoci z prawem, celowoci,
rzetelnoci i gospodarnoci.
§48. Organami nadzoru nad dzia³alnoci¹ so³ectwa s¹:
1) Rada,
2) Wójt.
§49. 1. Organy nadzoru maj¹ prawo ¿¹dania niezbêdnych informacji, danych i wyjanieñ oraz okazania dokumentów dotycz¹cych funkcjonowania so³ectwa a tak¿e uczestniczenia w posiedzeniach jego organów.
2. Do wykonywania czynnoci, o których mowa w ust.
1 organy nadzoru mog¹ delegowaæ swych przedstawicieli.
§50. Organy nadzoru sygnalizuj¹ so³ectwu nieprawid³owoci stwierdzone w ramach wykonywania nadzoru oraz
podejmuj¹ dzia³ania przewidziane prawem, w celu wyeliminowania stwierdzonych nieprawid³owoci.
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ROZDZIA£ 9
Postanowienia koñcowe
§51. 1. Zmiany niniejszego statutu dokonuje Rada:
1) z w³asnej inicjatywy;
2) na wniosek Wójta;
3) na wniosek zebrania wiejskiego.
2. Statut i jego zmiany w przypadkach okrelonych w ust.
1 pkt 1 i 2 uchwalane s¹ po przeprowadzeniu konsultacji
z mieszkañcami so³ectwa.
§52. O utworzeniu, po³¹czeniu, podziale i znoszeniu,
a tak¿e ustaleniu granic, nazwy i siedziby w³adz So³ectwa
decyduje Rada w drodze odrêbnej uchwa³y.
§53. Protesty w sprawie trybu i formy przeprowadzenia
wyborów So³tysa i Rady So³eckiej zainteresowani mog¹
sk³adaæ do Wójta w terminie siedmiu dni od og³oszenia ich
wyników. Wójt rozstrzyga o protecie stosuj¹c odpowiednio
przepisy niniejszego Statutu.
§54. Wykonanie uchwa³y powierza siê Wójtowi Gminy
W¹growiec.
§55. Traci moc Uchwa³a Rady Gminy W¹growiec
Nr XXIV/174/96 z 28 padziernika 1996 w sprawie statutu
so³ectwa.
§56. Uchwa³a wchodzi w ¿ycie po up³ywie 14 dni od dnia
og³oszenia w Dzienniku Urzêdowym Województwa Wielkopolskiego.
Przewodnicz¹cy
Rady Gminy
() Micha³ Nogalski
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3396
UCHWA£A Nr XXXIV/288/06 RADY GMINY W¥GROWIEC
z dnia 30 czerwca 2006 r.
w sprawie uchwalenia statutu So³ectwa Potulice
Na podstawie art. 35 ust. 1 i 3, art. 48 ust. 1 ustawy z dnia
8 marca 1990 r. o samorz¹dzie gminnym (Dz.U. z 2001 r., Nr
142 poz. 1591 z 2002 r., Nr 23 poz. 220, Nr 62 poz. 558, Nr 113
poz. 984, Nr 153 poz. 1271 i Nr 214 poz. 1806, z 2003 r., Nr 80
poz. 717 i Nr 162 poz. 1568, z 2004 r. Nr 102 poz. 1055
i Nr 116 poz. 1203, z 2005 r., Nr 172 poz. 1441, Nr 175 poz. 1457,
z 2006 r., Nr 17 poz. 128), po przeprowadzeniu konsultacji
z mieszkañcami so³ectwa, Rada Gminy W¹growiec uchwala:
STATUT SO£ECTWA POTULICE
ROZDZIA£ 1

1) ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorz¹dzie gminnym
(Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z póniejszymi zmianami),
2) Statutu Gminy W¹growiec,
3) oraz niniejszego statutu So³ectwa.
ROZDZIA£ 2
Zakres zadañ przekazanych so³ectwu
przez gminê oraz sposób ich realizacji

Postanowienia ogólne

§5. 1. Podstawowym celem istnienia i dzia³ania so³ectwa
jest:

§1. So³ectwo Potulice jest jednostk¹ pomocnicz¹ Gminy
W¹growiec.

1) dba³oæ o zaspokajanie potrzeb mieszkañców so³ectwa i
reprezentowanie ich interesów na zewn¹trz;

§2. Ilekroæ w niniejszym Statucie jest mowa o:
1) Gminie  nale¿y przez to rozumieæ Gminê W¹growiec;
2) So³ectwie  nale¿y przez to rozumieæ jednostkê pomocnicz¹ okrelon¹ w §1 niniejszego Statutu;
3) Statucie  nale¿y przez to rozumieæ statut so³ectwa Potulice;

2) wspó³praca z organami gminy oraz pomoc w wykonywaniu przez te organy zadañ publicznych na rzecz spo³ecznoci lokalnej;
3) zapewnienie mieszkañcom so³ectwa udzia³u w realizacji
zadañ gminy;
2. Do zadañ so³ectwa nale¿y uczestniczenie w realizacji
zadañ gminy poprzez:

4) Radzie  nale¿y przez to rozumieæ Radê Gminy W¹growiec;

1) inicjowanie dzia³añ organów gminy;

5) Wójcie  nale¿y przez to rozumieæ Wójta Gminy W¹growiec;

2) reprezentowanie interesów spo³ecznoci so³eckiej i jej
cz³onków wobec organów gminy, organów administracji
pañstwowej i innych podmiotów ¿ycia publicznego;

6) Zebraniu Wiejskim  nale¿y przez to rozumieæ organ
uchwa³odawczy so³ectwa;
7) So³tysie  nale¿y przez to rozumieæ organ wykonawczy
so³ectwa;
8) Radzie So³eckiej  nale¿y przez to rozumieæ organ wspieraj¹cy So³tysa;
9) Przewodnicz¹cym Rady So³eckiej  nale¿y przez to rozumieæ So³tysa;
10) Komisje  nale¿y rozumieæ organy kontrolne i opiniodawcze powo³ywane w so³ectwie.
§3. 1. So³ectwo obejmuje obszar o powierzchni 18,16
km2, którego granice zaznaczone s¹ na mapie stanowi¹cej
za³¹cznik do Statutu.
2. So³ectwo obejmuje miejscowoci: Potulice, Potu³y.
3. Siedzib¹ w³adz So³ectwa jest miejscowoæ: Potulice.
§4. So³ectwo dzia³a zgodnie z postanowieniami obowi¹zuj¹cych przepisów, a w szczególnoci:

3) tworzenie warunków do pe³nego udzia³u w ¿yciu publicznym so³ectwa wszystkich mieszkañców so³ectwa;
4) dzia³anie na rzecz rozwoju so³ectwa;
5) konsultowanie spraw przedstawionych przez Radê lub
Wójta, w tym spraw dotycz¹cych:
a) planów zagospodarowania przestrzennego w zakresie
dotycz¹cym so³ectwa,
b) sieci szkó³ i przedszkoli,
c) zasad gospodarowania mieniem komunalnym po³o¿onym na terenie so³ectwa,
d) zmiany nazewnictwa ulic, placów oraz nadawanie nazw
miejscowoci, podzia³u, po³¹czenia wsi, utworzenia
nowej,
e) innych spraw, których potrzebê konsultacji Rada lub
Wójt uzna za celowe.
6) wspó³dzia³anie z policj¹ i s³u¿bami porz¹dkowymi w zakresie bezpieczeñstwa i porz¹dku na terenie so³ectwa;
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7) wspó³praca z organizacjami i instytucjami dzia³aj¹cymi na
terenie so³ectwa, zw³aszcza kulturalnymi, sportowymi,
zak³adami opieki zdrowotnej;
8) podejmowanie dzia³añ na rzecz ochrony rodowiska naturalnego: w szczególnoci w zakresie budowy sieci wodno
 kanalizacyjnych, utrzymania porz¹dku i czystoci na
terenie so³ectwa oraz ochrony zieleni;
9) wspieranie inicjatyw spo³ecznych podejmowanych na rzecz
so³ectwa;
10) wspó³praca z radnymi z danego okrêgu wyborczego;
11) pomoc organom gminy przy organizowaniu konsultacji
spo³ecznych;
12) realizacja zadañ przejêtych od gminy i gospodarowanie
przekazanym mieniem w granicach zgodnych z celem
i zakresem przekazania;
13) wspieranie dzia³añ gminy w zakresie pomocy spo³ecznej,
w szczególnoci sygnalizowanie potrzeb spo³ecznych
w zakresie organizowania okrelonych form pomocy spo³ecznej;
14) inicjowanie samopomocy wspólnoty so³eckiej;
15) wyra¿anie opinii w celu uwzglêdnienia istotnych interesów mieszkañców so³ectwa w nastêpuj¹cych sprawach:
a) dostosowania organizacji i godzin pracy placówek
u¿ytecznoci publicznej, placówek wiadcz¹cych us³ugi komunalne, komunikacji, placówek opieki zdrowotnej i opiekuñczo - wychowawczych dla potrzeb mieszkañców so³ectwa,
b) zapobiegania oraz usuwania skutków powodzi, huraganów i innych klêsk ¿ywio³owych na terenie so³ectwa;
16) wykonywanie uchwa³ Rady w zakresie odnosz¹cym siê do
so³ectwa.
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ROZDZIA£ 3
Organizacja i zadania organów so³ectwa
§7. 1. Organami so³ectwa s¹:
1) Zebranie Wiejskie jako organ uchwa³odawczy;
2) So³tys jako organ wykonawczy.
2. Dzia³alnoæ so³tysa wspomaga rada so³ecka.
1) Rada so³ecka sk³ada siê z 4 do 6 osób w tym So³tysa.
2) Liczbê cz³onków rady so³eckiej ustala zebranie wiejskie
odrêbn¹ uchwa³¹.
3) Przewodnicz¹cym rady so³eckiej jest So³tys.
§8. Kadencja So³tysa i rady so³eckiej trwa 4 lata, tak jak
kadencja Rady i koñczy siê z momentem wyboru nowych
organów so³ectwa.
§9. 1. Organy so³ectwa zobowi¹zane s¹ dbaæ o przestrzeganie zasad jawnoci i dostêpu do informacji publicznej.
2. So³tys, co najmniej raz w roku, obowi¹zany jest sk³adaæ na zebraniu wiejskim sprawozdanie ze swojej dzia³alnoci
oraz z dzia³alnoci rady so³eckiej.
§10. 1. Do zakresu dzia³ania zebrania wiejskiego nale¿y
podejmowanie uchwa³ we wszystkich sprawach zastrze¿onych do wy³¹cznej kompetencji zebrania wiejskiego oraz
innych istotnych dla so³ectwa sprawach, obejmuj¹cych zadania so³ectwa okrelone w statucie.
2. Do wy³¹cznej kompetencji zebrania wiejskiego nale¿y:
1) wybór i odwo³ywanie so³tysa i rady so³eckiej;
2) dokonywanie okresowych ocen dzia³alnoci so³tysa i rady
so³eckiej;

§6. 1. Zadania okrelone w statucie so³ectwo realizuje
w szczególnoci poprzez:

3) wyra¿enie stanowiska so³ectwa w przypadku wyst¹pienia
organu gminy o wyra¿enie takiego stanowiska lub konsultacjê;

1) podejmowanie uchwa³ w sprawach so³ectwa w ramach
posiadanych kompetencji,

4) przyjmowanie, rozpatrywanie lub odrzucanie sprawozdañ
komisji powo³ywanych na zebraniu wiejskim.

2) zbieranie opinii spo³ecznej w sprawach dotycz¹cych problematyki wsi oraz przekazywanie jej Radzie,

§11. W przypadku przedstawienia przez Wójta, zebranie
wiejskie konsultuje w zakresie dotycz¹cym so³ectwa, projekty
uchwa³ Rady w sprawach:

3) wspó³uczestnictwo w organizowaniu i przeprowadzaniu
przez Radê konsultacji spo³ecznej w sprawach dotycz¹cych gminy i so³ectwa,
4) wystêpowanie z wnioskami do Wójta o rozpatrzenie spraw,
których za³atwienie wykracza poza mo¿liwoci so³ectwa,
5) wspó³pracê z radnymi z terenu so³ectwa i z komisjami
Rady.
2. Dla realizacji wspólnych przedsiêwziêæ so³ectwo nawi¹zuje wspó³pracê z innymi so³ectwami gminy, zawiera
porozumienia okrelaj¹ce zakres i sposób wykonywania wspólnych zadañ.

1) utrzymania, konserwacji, remontu wiejskich obiektów
mieszkalnych, urz¹dzeñ komunalnych, socjalnych, kulturalnych i sportowych w ramach ustaleñ planu wydatków
z bud¿etu gminy;
2) plany rozwoju gminy w czêci dotycz¹cej so³ectwa;
3) utrzymania porz¹dku na terenie wsi;
4) gospodarki wodno  ciekowej oraz gospodarki odpadami;
5) dróg gminnych;
6) owietlenia.
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§12. 1. Do zakresu dzia³ania zebrania wiejskiego nale¿y
sprawowanie kontroli nad dzia³alnoci¹ so³tysa i rady so³eckiej. W celu sprawowania kontroli zebranie wiejskie mo¿e
powo³aæ komisjê rewizyjn¹.
2. Zebranie wiejskie podejmuj¹c uchwa³ê o powo³aniu
Komisji Rewizyjnej, okrela sk³ad osobowy komisji oraz zakres jej dzia³ania.
3. Komisja Rewizyjna uprawniona jest do ¿¹dania wyjanieñ od so³tysa i cz³onków rady so³eckiej oraz przegl¹dania
dokumentów w sprawach objêtych przeprowadzan¹ kontrol¹.
§13. 1. Zebranie wiejskie dla zapewnienia w³aciwej realizacji zadañ so³ectwa mo¿e powo³ywaæ tak¿e inne sta³e lub
dorane komisje o uprawnieniach opiniodawczo - doradczych.
2. Zebranie wiejskie podejmuj¹c uchwa³ê o powo³aniu
komisji, o których mowa w ust. 1, okrela sk³ad osobowy
komisji oraz zakres ich dzia³ania.
§14. 1. Do udzia³u w zebraniu wiejskim uprawnieni s¹
wszyscy, którzy w dniu jego zwo³ania zamieszkuj¹ na terenie
so³ectwa.
2. Zebranie jest wa¿ne, gdy mieszkañcy so³ectwa zostali
o nim prawid³owo powiadomieni.
§15. Uprawnienie do udzia³u w zebraniu wiejskim obejmuje prawa:
1) inicjatywy uchwa³odawczej;
2) udzia³u w dyskusji nad porz¹dkiem obrad;
3) zadawania pytañ i uzyskiwania odpowiedzi;
4) ¿¹dania utrwalenia w protokole w³asnych czynnoci
i zg³oszonych wniosków oraz wypowiedzi;
5) zg³aszania kandydatur i kandydowania w wybieralnych
organach so³ectwa;
6) udzia³u w g³osowaniu.

Poz. 3396

5. Zebranie wiejskie powinno zostaæ zwo³ane najpóniej
w terminie 14 dni od daty zg³oszenia ¿¹dania lub wniosku,
o których mowa w ust. 3 pkt 2  4, chyba, ¿e w ¿¹daniu lub
wniosku zaproponowano termin póniejszy. Termin 14 dni,
o którym mowa wy¿ej dotyczy terminu odbycia zebrania.
6. Zebranie wiejskie w sprawie wyborów so³tysa i rady
so³eckiej oraz zebranie wiejskie, którego nie zwo³a so³tys na
wniosek organu gminy w terminie okrelonym w ust. 5
zwo³uje Wójt.
7. W przypadku d³u¿szej nieobecnoci so³tysa zebranie
wiejskie zwo³uje upowa¿niony przez radê so³eck¹ cz³onek tej
rady.
§17. 1. Termin i miejsce zebrania wiejskiego podaje siê
do wiadomoci publicznej poprzez rozplakatowanie na tablicy
og³oszeñ so³ectwa, kurend¹, lub w sposób zwyczajowo przyjêty, co najmniej na 7 dni przed terminem zwo³ania zebrania.
2. O terminie i miejscu zebrania powiadamia siê odrêbnie organy gminy oraz osobê reprezentuj¹c¹ mieszkañców,
którzy z³o¿yli wniosek o jego zwo³anie.
§18. 1. Obradom Zebrania Wiejskiego przewodniczy
So³tys.
2. Pod nieobecnoæ So³tysa obradom Zebrania Wiejskiego przewodniczy cz³onek Rady So³eckiej upowa¿niony przez
So³tysa.
3. W przypadku, gdy So³tys nie mo¿e prowadziæ zwo³anego Zebrania Wiejskiego i nie udzieli³ upowa¿nienia ¿adnemu z cz³onków Rady So³eckiej, obradom Zebrania Wiejskiego
przewodniczy cz³onek Rady So³eckiej przez ni¹ wybrany.
4. Zebranie otwiera So³tys, przedstawia porz¹dek obrad
oraz prowadzi zebranie zgodnie z porz¹dkiem przyjêtym przez
zebranie.
5. Porz¹dek obrad ustala zebranie wiejskie na podstawie
projektu przed³o¿onego przez so³tysa. Projekt porz¹dku obrad
podlega konsultacji z rad¹ so³eck¹.

§16. 1. Zebranie wiejskie zwo³ywane jest przez so³tysa,
z zastrze¿eniem ust. 6 i 7.

6. Obrady zebrania s¹ protoko³owane. Protoko³y i uchwa³y podpisuje przewodnicz¹cy zebrania i protokolant.

2. Zebrania wiejskie odbywaj¹ siê w miarê potrzeb nie
rzadziej jednak ni¿ raz w roku.

1) z w³asnej inicjatywy;

7. Osoby uprawnione do udzia³u w zebraniu wiejskim
odnotowuj¹ swoja obecnoæ w licie obecnoci wy³o¿onej do
podpisu w miejscu, w którym odbywa siê zebranie. Lista
obecnoci jest za³¹cznikiem do protokó³u zebrania i s³u¿y do
stwierdzania prawomocnoci obrad.

2) na ¿¹danie organów gminy (Rady i Wójta), wskazuj¹ce cel
zwo³ania zebrania wiejskiego;

§19. 1. Przewodniczenie obradom Zebrania Wiejskiego
uprawnia do decydowania o:

3) na pisemny wniosek co najmniej 1/10 uprawnionych do
udzia³u w zebraniu wiejskim mieszkañców so³ectwa, wskazuj¹cy cel zwo³ania zebrania oraz osobê, któr¹ nale¿y
powiadomiæ o terminie i miejscu zwo³ania zebrania;

1) kolejnoci zabierania g³osu przez poszczególnych mówców,

3. So³tys zwo³uje zebranie wiejskie:

4) na wniosek Komisji Rewizyjnej So³ectwa (w przypadku jej
powo³ania przez zebranie wiejskie).
4. W przypadkach, o których mowa w ust. 3 pkt 2 - 4
so³tys jest zobowi¹zany do zwo³ania zebrania wiejskiego.

2) udzieleniu g³osu poza kolejnoci¹,
3) okrelania iloci czasu przeznaczonego dla ka¿dego
z mówców,
4) odebraniu g³osu,
5) zamkniêciu dyskusji nad poszczególnymi punktami porz¹dku obrad,
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6) ¿¹daniu okrelonego zachowania od uczestników Zebrania Wiejskiego.

8) w tym realizacja zarz¹dzeñ Wójta wydanych w powy¿szym
zakresie;

2. Przewodnicz¹cy Zebraniu Wiejskiemu nie mo¿e odmówiæ poddania pod g³osowanie wniosku, jeli jego przedmiot
odpowiada przyjêtemu porz¹dkowi obrad

9) uczestniczenie w naradach so³tysów organizowanych przez
Wójta;

§20. 1. So³tys przekazuje uchwa³y podjête na zebraniu
wraz z protokó³em zebrania Wójtowi w terminie 7 dni od dnia
odbycia zebrania.
2. Wójt, w zale¿noci od treci uchwa³y, za³atwia uchwa³ê
we w³asnym zakresie lub przekazuje uchwa³ê do rozpatrzenia
Radzie.
3. W zale¿noci od treci uchwa³y o sposobie za³atwienia
uchwa³y Wójt informuje zebranie wiejskie bezporednio lub
za porednictwem so³tysa.
§21. 1. Zebranie wiejskie jest uprawnione do podejmowania uchwa³ przy obecnoci, co najmniej 1/5 uprawnionych
do g³osowania mieszkañców so³ectwa oraz gdy mieszkañcy
so³ectwa zostali poinformowani o zwo³aniu i terminie zebrania w sposób zgodny z postanowieniami niniejszego statutu.

10) uczestniczenie w spotkaniach z radnymi gminy powiêconych realizacji spraw ogólnogminnych, w przypadku wyst¹pienia przez radnych o udzia³ w takim spotkaniu;
11) informowanie ogó³u mieszkañców o wszystkich wa¿nych
dla so³ectwa sprawach;
12) udzia³ w sesjach Rady i posiedzeniach komisji Rady, na
zasadach okrelonych w Statucie Gminy;
13) organizowanie i koordynowanie przedsiêwziêæ maj¹cych
na celu poprawê warunków ¿ycia mieszkañców so³ectwa;
14) administrowanie tymi sk³adnikami mienia, które Rada
przekaza³a do dyspozycji so³ectwa;
15) opiniowanie w zakresie wskazanym przez Wójta wniosków o udzielanie ulg i zwolnieñ z podatków i op³at
stanowi¹cych dochody gminy;

2. W przypadku, gdy w ustalonym terminie nie zbierze siê
wymagana liczba uprawnionych do g³osowania mieszkañców
so³ectwa, zebranie obejmuj¹ce ten sam porz¹dek zwo³uje siê
w drugim terminie. Drugi termin wyznacza siê w tym samym
dniu, pó³ godziny póniej; w tym przypadku do wa¿noci
zebrania wymagana jest obecnoæ uprawnionych do g³osowania mieszkañców so³ectwa w liczbie, co najmniej po³owy
liczby okrelonej w ust. 1.

16) wystêpowanie z wnioskami dotycz¹cymi potrzeb so³ectwa
i jego mieszkañców;

§22. 1. Uchwa³y zebrania wiejskiego zapadaj¹ w g³osowaniu jawnym, zwyk³¹ wiêkszoci¹ g³osów, osób uprawnionych uczestnicz¹cych w nim, co oznacza, ¿e przechodzi uchwa³a
lub wniosek, które uzyska³y wiêksz¹ liczbê g³osów  za ni¿
g³osów przeciw.

19) wspó³praca z gminnymi jednostkami organizacyjnymi
w zakresie zaspakajania okrelonych potrzeb mieszkañców;

2. Zebranie wiejskie mo¿e postanowiæ o przeprowadzeniu tajnego g³osowania w konkretnej sprawie, na wniosek, co
najmniej 1/4 uprawnionych do g³osowania, obecnych na
zebraniu.
§23. 1. Do zadañ so³tysa nale¿y zarz¹dzanie bie¿¹cymi
sprawami so³ectwa, realizacja uchwa³ zebrania wiejskiego
oraz wykonywanie czynnoci okrelonych niniejszym statutem.
2. Do zadañ so³tysa nale¿y w szczególnoci:
1) reprezentowanie so³ectwa na zewn¹trz;
2) zwo³ywanie zebrañ wiejskich i przewodniczenie ich obradom;
3) zwo³ywanie posiedzeñ rady so³eckiej i przewodniczenie jej
obradom;
4) wykonywanie uchwa³ organów gminy w zakresie dotycz¹cym so³ectwa;
5) kierowanie wykonywaniem uchwa³ rady so³eckiej;
6) utrzymywanie sta³ego kontaktu z organami gminy;
7) kierowanie akcj¹ pomocy w so³ectwie w razie wypadków
losowych i klêsk ¿ywio³owych,

17) sporz¹dzanie rozliczeñ m.in. z dzia³alnoci finansowej
i gospodarczej so³ectwa;
18) stosowanie w ramach so³ectwa postanowieñ instrukcji
kancelaryjnej oraz zasad obiegu dokumentów ksiêgowych
i finansowych w zakresie wskazanym przez Wójta;

20) natychmiastowe informowanie wójta o wyst¹pieniu po¿aru, klêski padniêcia stada, katastrofy budowlanej oraz
innych zdarzeñ losowych, celem skoordynowania dzia³añ
czy udzielenia pomocy.
21) wykonywanie innych zadañ wynikaj¹cych z obowi¹zuj¹cych przepisów.
3. Przy wykonywaniu zadañ okrelonych w ust. 2 pkt 1417 so³tys zasiêga opinii rady so³eckiej.
4. Na zebraniach wiejskich so³tys przedk³ada informacje
ze swojej dzia³alnoci.
5. Pe³nienie funkcji so³tysa ma charakter spo³eczny.
6. So³tys korzysta z ochrony prawnej przys³uguj¹cej funkcjonariuszom publicznym.
§24. So³tys  jako przewodnicz¹cy rady so³eckiej:
1) kieruje prac¹ rady so³eckiej;
2) zapewnia sporz¹dzenie protokó³ów z posiedzeñ rady
so³eckiej;
3) sk³ada informacje o dzia³alnoci rady so³eckiej na zebraniach wiejskich.
§25. Do zadañ rady so³eckiej nale¿y pe³nienie funkcji
pomocniczo-doradczej so³tysa oraz wspomaganie jego dzia³añ, w tym:
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1) przygotowanie zebrañ wiejskich oraz opracowywanie
i przedk³adanie zebraniu wiejskiemu projektów uchwa³,
w sprawach bêd¹cych przedmiotem zebrania;
2) zbieranie wniosków i innych wyst¹pieñ mieszkañców
w sprawach so³ectwa;
3) sporz¹dzanie projektów wyst¹pieñ w sprawach wykraczaj¹cych poza mo¿liwoci ich realizacji w ramach so³ectwa;
4) inicjowanie dzia³añ na rzecz rozwoju so³ectwa;
5) opiniowanie zakupu sprzêtu i wyposa¿enia mienia gminnego;
6) inicjowanie i pomoc w organizacji imprez wiejskich
w dziedzinie kultury, sportu, rekreacji i wypoczynku;
7) konsultacja spraw przedstawionych przez so³tysa zgodnie
z postanowieniami niniejszego statutu.
§26. 1. Posiedzenia rady so³eckiej odbywaj¹ siê w miarê
potrzeb, nie rzadziej ni¿ dwa razy w roku.
2. Posiedzenia rady so³eckiej zwo³uje so³tys, który przewodniczy tym posiedzeniom.
§27. 1. Urz¹d Gminy zapewnia pomoc w obs³udze techniczno biurowej organów so³ectwa.
2. W celu udzielenia so³tysowi sta³ej pomocy w przygotowywaniu materia³ów w organizowaniu zebrañ, Wójt mo¿e
wyznaczyæ pracownika Urzêdu do kontaktów z so³ectwem.
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3. W przypadku, gdy w ustalonym terminie nie zbierze siê
wymagana liczba uprawnionych do g³osowania mieszkañców
so³ectwa, zebranie obejmuj¹ce ten sam porz¹dek zwo³uje siê
w drugim terminie. Drugi termin wyznacza siê w tym samym
dniu pó³ godziny póniej; w tym przypadku do wa¿noci
zebrania wymagana jest obecnoæ uprawnionych do g³osowania mieszkañców so³ectwa w liczbie, co najmniej po³owy
liczby okrelonej w ust. 1.
4. O ile w wyznaczonym w ust. 2 terminie nie bêdzie
wymaganego okrelonego quorum, wybory w nastêpnym
terminie mog¹ zostaæ przeprowadzone najwczeniej po up³ywie 7 dni od pierwszego, wy¿ej wskazanego terminu, a do ich
wa¿noci wymagana jest obecnoæ uprawnionych do g³osowania mieszkañców so³ectwa, w liczbie, co najmniej po³owy
liczby okrelonej w ust. 1.
5. W przypadku braku quorum, w terminie, okrelonym
w ust. 3 wybory przeprowadza siê w nowym terminie, niezale¿nie od iloci uprawnionych do g³osowania obecnych na
zebraniu wiejskim. Nowy termin ustala siê w tym samym
dniu, co termin ustalony w ust. 3, pó³ godziny póniej.
§31. 1. W celu przeprowadzania wyboru so³tysa i cz³onków rady so³eckiej, zebranie wiejskie powo³uje sporód uprawnionych uczestników zebrania minimum 3 - osobow¹ komisjê
skrutacyjn¹.
2. Komisja skrutacyjna wybiera ze swojego grona przewodnicz¹cego, który kieruje pracami komisji.
3. Do zadañ komisji skrutacyjnej nale¿y:

ROZDZIA£ 4
Zasady i tryb wyboru organów so³ectwa
§28. 1. Zebranie wiejskie wybiera so³tysa i radê so³eck¹
na okres kadencji odpowiadaj¹cy kadencji Rady.
2. Zebranie wiejskie w sprawie wyboru so³tysa i rady
so³eckiej winno odbyæ siê w terminie 6  ciu miesiêcy od
up³ywu kadencji rady gminy.
§29. 1. Wybory so³tysa, rady so³eckiej przeprowadzane
s¹ w terminie i miejscu okrelonym zarz¹dzeniem Wójta,
które podlega podaniu do wiadomoci mieszkañców so³ectwa, co najmniej na 7 dni przed terminem zebrania, w sposób
okrelony w niniejszym statucie.

1) rejestrowanie kandydatów na so³tysa i cz³onków rady
so³eckiej;
2) obliczanie g³osów oddawanych na poszczególne kandydatury;
3) sporz¹dzenie protoko³u, ustalenie i podanie do wiadomoci zebrania wiejskiego wyniku g³osowania i wyborów.
4. Protokó³ g³osowania podpisuj¹ wszyscy cz³onkowie
komisji oraz przewodnicz¹cy zebrania.
5. Cz³onkowie komisji nie mog¹ kandydowaæ na stanowisko so³tysa ani do rady so³eckiej.
§32. 1. W pierwszej kolejnoci przeprowadza siê zg³aszanie kandydatów oraz g³osowanie w celu wyboru so³tysa.

2. Zarz¹dzenie, o którym mowa w ust. 1 okrela ponadto
porz¹dek obrad zebrania wiejskiego, obejmuj¹cy w szczególnoci wybór so³tysa i rady so³eckiej.

2. W drugiej kolejnoci przeprowadza siê zg³aszanie kandydatów oraz g³osowanie w celu wyboru cz³onków rady
so³eckiej.

3. Obradom zebrania wyborczego przewodniczy osoba
wskazana przez Wójta.

§33. 1. Kandydatury na stanowisko so³tysa oraz do rady
so³eckiej mog¹ zg³aszaæ osobicie uprawnieni mieszkañcy,
uczestnicz¹cy w zebraniu wiejskim. Zg³oszenie kandydata
odbywa siê ustnie w trakcie zebrania wiejskiego.

4. Obs³ugê kancelaryjn¹ zebrania zapewnia Wójt za porednictwem Urzêdu Gminy.
§30. 1. Dla dokonania wa¿nego wyboru so³tysa i rady
so³eckiej wymagana jest osobista obecnoæ, co najmniej 1/5
mieszkañców so³ectwa uprawnionych do g³osowania.
2. Kr¹g osób uprawnionych do g³osowania ustala siê na
podstawie sta³ego rejestru wyborców Gminy W¹growiec.

2. Uprawnieni do kandydowania s¹ wy³¹cznie stali mieszkañcy, uczestnicz¹cy w zebraniu wiejskim.
3. Wybory odbywaj¹ siê przy nieograniczonej liczbie zg³oszonych kandydatów, z zachowaniem zasad okrelonych
w ust. 1 i ust. 2.
4. Warunkiem przyjêcia ka¿dej kandydatury jest ustna
zgoda kandydata wyra¿ona w trakcie obrad.
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5. So³tys i rada so³ecka wybierani s¹ w g³osowaniu
tajnym, bezporednim, sporód nieograniczonej liczby kandydatów, przez uprawnionych mieszkañców zebrania.
§34. 1. Po zarejestrowaniu przez komisjê skrutacyjn¹
wszystkich nazwisk kandydatów zg³oszonych przez uprawnionych uczestników zebrania wiejskiego, komisja zamyka listê
kandydatur na stanowisko so³tysa oraz do rady so³eckiej.
Wniosek o zamkniêcie listy kandydatów przewodnicz¹cy zebrania poddaje pod g³osowanie zebrania wiejskiego.
2. Po zamkniêciu listy kandydatów przewodnicz¹cy zebrania podaje pod g³osowanie wszystkie zarejestrowane kandydatury umieszczone na licie w kolejnoci alfabetycznej.
3. Wybór so³tysa odbywa siê zwyk³¹ wiêkszoci¹ g³osów,
co oznacza, ¿e przechodzi ta kandydatura, która uzyska³a, co
najmniej jeden g³os wiêcej od sumy pozosta³ych wa¿nie
oddanych g³osów.
4. Uprawnieni uczestnicy Zebrania g³osuj¹ kartami do
g³osowania, opatrzonymi pieczêci¹ Urzêdu Gminy.
5. Na karcie do g³osowania uprawnieni mieszkañcy pozostawiaj¹ nieskrelone nazwisko wybranego przez siebie
kandydata.
6. Niewa¿ne s¹ g³osy na kartach: bez pieczêci Urzêdu
Gminy, ca³kowicie przedartych i kartach, na których pozostawiono wiêcej kandydatów ni¿ miejsc mandatowych.
§35. 1. Na stanowisko so³tysa zostaje wybrany kandydat, który uzyska³ najwiêksz¹ zwyk³¹ wiêkszoæ g³osów uprawnionych do g³osowania uczestników zebrania.
2. Na cz³onków rady so³eckiej zostaj¹ wybrani kandydaci,
którzy uzyskali najwiêksz¹ iloæ g³osów.
3. W przypadku równej liczby g³osów, g³osowanie zostaje powtórzone, z tym, ¿e w wyborach bior¹ udzia³ kandydaci,
którzy uzyskali równ¹ najwiêksz¹ liczbê g³osów.
4. Przepisy §35 ust. 2 stosuje siê przy wyborach komisji,
o których mowa w niniejszym statucie.
5. Przejêcie obowi¹zków przez nowo wybranego so³tysa
nastêpuje w ci¹gu trzech dni od daty wyboru, a przekazanie
pieczêci protokolarnie w dniu wyboru.
ROZDZIA£ 5
Zasady i tryb odwo³ywania so³tysa i rady so³eckiej
§36. 1. Wyganiêcie mandatu so³tysa lub cz³onka rady
so³eckiej nastêpuje na skutek:
1) z³o¿enia na rêce wójta pisemnej rezygnacji z pe³nionej
funkcji;
2) pozbawienia praw publicznych i wyborczych oraz ubezw³asnowolnienia na podstawie prawomocnego wyroku
s¹du;
3) mierci;
4) odwo³ania przed up³ywem kadencji.

Poz. 3396

2. W przypadkach okrelonych w ust. 1 pkt 1 i 2 wyganiêcie mandatu stwierdza niezw³ocznie zebranie wiejskie.
§37. 1. Odwo³anie So³tysa i rady so³eckiej lub jej poszczególnych cz³onków przed up³ywem kadencji, stanowi
wy³¹czn¹ kompetencjê zebrania wiejskiego i mo¿e nast¹piæ
w przypadkach okrelonych w niniejszym statucie, na podstawie uchwa³y zebrania wiejskiego, podjêtej zwyk³¹ wiêkszoci¹
g³osów, w g³osowaniu tajnym.
2. Dla dokonania odwo³ania organów so³ectwa, o których
mowa w §37 ust. 1, na zebraniu wiejskim wymagana jest
obecnoæ, co najmniej 1/5 uprawnionych do g³osowania,
mieszkañców So³ectwa.
3. O ile w wyznaczonym terminie nie bêdzie wymaganego, okrelonego w ust. 2 quorum, wybory w drugim terminie
mog¹ zostaæ przeprowadzone najwczeniej po up³ywie
1 miesi¹ca, od pierwszego wskazanego terminu, z zastrze¿eniem ust 2.
4. Uchwa³y zebrania wiejskiego w sprawach okrelonych
w ust. 1 podaje siê do wiadomoci mieszkañców so³ectwa.
§38. 1. So³tys i cz³onkowie rady so³eckiej s¹ bezporednio odpowiedzialni przed zebraniem wiejskim i mog¹ byæ
przez zebranie odwo³ani przed up³ywem kadencji.
2. Zebranie wiejskie mo¿e odwo³aæ so³tysa, radê so³ecka
lub poszczególnych jej cz³onków, je¿eli nie wykonuj¹ swoich
obowi¹zków, w tym naruszaj¹ postanowienia statutu.
3. Zebranie wiejskie odwo³uje so³tysa lub cz³onka rady
so³eckiej, je¿eli dopuci³ siê przestêpstwa, stwierdzonego
prawomocnym wyrokiem s¹du.
§39. 1. Zebrania wiejskie w celu ewentualnego odwo³ania so³tysa b¹d rady so³eckiej (ca³ego sk³adu) zwo³uje Wójt,
ustalaj¹c zarz¹dzeniem miejsce i termin (dzieñ, godzinê)
zebrania. W zarz¹dzeniu podaje siê sk³adaj¹cego wniosek
o odwo³anie.
2. Zebranie wiejskie w celu ewentualnego odwo³ania
poszczególnych cz³onków rady so³eckiej (z wyj¹tkiem so³tysa
 przewodnicz¹cego rady so³eckiej) zwo³uje so³tys, podaj¹c
w og³oszeniu o zwo³aniu zebrania sk³adaj¹cego wniosek
o odwo³anie cz³onka (cz³onków) rady so³eckiej.
3. Pisemne wnioski o odwo³anie so³tysa lub rady so³eckiej kierowane s¹ do Wójta, natomiast wnioski o odwo³anie
poszczególnych cz³onków rady so³eckiej kierowane s¹ do
so³tysa, z zastrze¿eniem ust. 4 pkt 4.
4. O odwo³anie so³tysa, rady so³eckiej oraz poszczególnych jej cz³onków mo¿e wyst¹piæ z zastrze¿eniem ust. 5 i 6:
1) Wójt;
2) grupa mieszkañców gminy uprawniona do g³osowania,
w liczbie odpowiadaj¹cej  1/5 uprawnionych do g³osowania mieszkañców so³ectwa, a w przypadku, gdy wniosek
o odwo³anie dotyczy rady so³eckiej lub poszczególnych jej
cz³onków  1/10 uprawnionych.
3) wniosek o odwo³anie So³tysa winien prócz podpisów byæ
opatrzony czytelnym imieniem i nazwiskiem, numerem
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PESEL i adresem zamieszkania z podaniem numeru nieruchomoci.
4) wniosek o odwo³anie, który nie zostanie przyjêty na zebraniu wiejskim, mo¿e byæ z³o¿ony powtórnie po up³ywie
6 miesiêcy od dnia z³o¿enia pierwszego wniosku.
5. Wniosek o odwo³anie powinien zawieraæ uzasadnienie, wnioskom bez uzasadnienia nie nadaje siê biegu.
6. Bieg nadaje siê wy³¹cznie wnioskom o odwo³anie
so³tysa, rady so³eckiej, komisji rewizyjnej lub jej cz³onków
zawieraj¹cym:
1) zarzuty nie wywi¹zywania siê przez so³tysa lub cz³onków
rady so³eckiej z obowi¹zków statutowych;
2) zarzuty nie respektowania (nie wykonywania) przez so³tysa lub cz³onków rady so³eckiej uchwa³ zebrania wiejskiego;
3) wskazuj¹cym na dopuszczenie siê czynów dyskwalifikuj¹cych w opinii spo³ecznej w tym utratê zaufania spo³ecznego.
7. Odwo³anie nie mo¿e nast¹piæ zaocznie, chyba, ¿e
osoba zainteresowana skutecznie zawiadomiona, nie wziê³a
udzia³u w zebraniu wiejskim bez usprawiedliwionych przyczyn lub wyrazi³a zgodê na pimie, na zaoczne g³osowanie
nad jej odwo³aniem.
8. Odwo³anie mo¿e nast¹piæ po wys³uchaniu przez zebranie wiejskie wszystkich wyjanieñ oraz racji zainteresowanego, chyba ze wystêpuj¹ okolicznoci okrelone w ust. 7.
§40. 1. So³tys lub cz³onek rady so³eckiej mo¿e z³o¿yæ
rezygnacjê w trakcie kadencji z pe³nionej funkcji, z zastrze¿eniem ust. 2.
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ROZDZIA£ 6
Zasady gospodarki mieniem
§42. 1. Rada Gminy przekazuje So³ectwu sk³adniki mienia komunalnego na mocy odrêbnych uchwa³ oraz protoko³u
przekazania, sporz¹dzonego przez Wójta i So³tysa.
2. So³ectwo zarz¹dza i korzysta z przekazanego mienia
komunalnego zgodnie z postanowieniami uchwa³y, o której
mowa w ust. 1, a w szczególnoci So³ectwo samodzielnie
wykonuje czynnoci zwyk³ego zarz¹du w stosunku do przekazanego mienia. Zwyk³y zarz¹d obejmuje czynnoci okrelone
przepisami prawa cywilnego.
3. Przekazanie obowi¹zków oraz mienia komunalnego
i so³eckiego, pomiêdzy ustêpuj¹cym So³tysem a nowo wybranym, nastêpuje w terminie 3 dni od daty wyborów, w formie
protokó³u zdawczo  odbiorczego, przedk³adanego w ci¹gu
7 dni Wójtowi Gminy.
ROZDZIA£ 7
Zasady gospodarki finansowej so³ectwa
§43. 1. Gospodarka finansowa so³ectwa prowadzona jest
w ramach bud¿etu gminy, zatwierdzonego przez Radê Gminy.
§44. 1. Dochodami so³ectwa mog¹ byæ:
1) wp³ywy z wynajmowania i wydzier¿awiania sk³adników
mienia komunalnego przekazanego So³ectwu,
2) darowizny i dobrowolne wp³aty osób fizycznych i prawnych na rzecz so³ectwa,
3) rodki uzyskiwane z organizowanych przez so³ectwo przedsiêwziêæ.

2. Z³o¿enie rezygnacji przez so³tysa, radê so³ecka lub
poszczególnych jej cz³onków a tak¿e odwo³anie so³tysa, rady
so³eckiej lub poszczególnych jej cz³onków, zobowi¹zuje odpowiednio Wójta i So³tysa do zarz¹dzenia wyborów uzupe³niaj¹cych.

2. rodki finansowe pochodz¹ce z bud¿etu gminy mog¹
byæ przeznaczone tylko na cele okrelone w uchwale bud¿etowej.

3. Je¿eli do up³ywu kadencji So³tysa pozosta³o nie wiêcej
jak 6 miesiêcy, przepisu ust. 2 nie stosuje siê, a obowi¹zki
so³tysa pe³ni cz³onek Rady So³eckiej przez ni¹ wskazany.

§45. rodki finansowe So³ectwa mog¹ byæ przeznaczone
wy³¹cznie na realizacjê zadañ w³asnych gminy, w tym miêdzy
innymi, na:

4. Kadencja So³tysa i cz³onków Rady so³eckiej wybranych
w wyborach uzupe³niaj¹cych trwa do koñca kadencji, w której
wybór nast¹pi³.

1) utrzymanie mienia komunalnego przekazanego w zarz¹d
So³ectwu,

§41. 1. Zebranie wiejskie zwo³ane w sprawie odwo³ania
so³tysa, rady so³eckiej lub poszczególnych jej cz³onków, powo³uje sporód uprawnionych do g³osowania uczestników
zebrania komisjê skrutacyjn¹, powierzaj¹c jej obowi¹zki przeprowadzenia g³osowania.
2. Do powo³ywania i zasad dzia³ania tej komisji maj¹
zastosowanie odpowiednie przepisy dotycz¹ce komisji skrutacyjnej okrelone w Rozdziale 4 niniejszego statutu.

2) remont i utrzymanie dróg gminnych w granicach So³ectwa.
3) utrzymanie lokali bêd¹cych w dyspozycji So³ectwa,
4) zaspakajanie miejscowych potrzeb kulturalno  owiatowych i sportowych,
5) dzia³alnoæ organów So³ectwa,
6) utrzymanie porz¹dku i estetyki na terenie So³ectwa.
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ROZDZIA£ 8
Zakres i formy kontroli oraz nadzoru organów
Gminy nad dzia³alnoci¹ organów So³ectwa
§46. 1. So³tys zobowi¹zany jest do przed³o¿enia Wójtowi
Gminy uchwa³ Zebrania Wiejskiego w ci¹gu 7 dni od daty ich
podjêcia.
2. Uchwa³a Zebrania Wiejskiego sprzeczna z prawem jest
niewa¿na.
3. O niewa¿noci uchwa³y w ca³oci lub w czêci orzeka
Wójt Gminy.
4. Uchwa³a Zebrania Wiejskiego nieodpowiadaj¹ca wymogom celowoci, gospodarnoci, rzetelnoci lub niezgodna
z prawem mo¿e byæ uchylona przez Wójta Gminy.
5. W przypadkach okrelonych w ust. 4, Wójt Gminy
mo¿e wstrzymaæ uchwa³y Zebrania Wiejskiego i za¿¹daæ
ponownego rozpatrzenia sprawy stanowi¹cej przedmiot
uchwa³y, wskazuj¹c zaistnia³e uchybienia oraz termin za³atwienia sprawy.
6. Je¿eli uchwa³a Zebrania Wiejskiego podjêta w wyniku
ponownego rozpatrzenia sprawy nie uwzglêdnia wskazówek
Wójta Gminy, Wójt Gminy mo¿e wydaæ uchwa³ê zastêpcz¹.
O podjêciu uchwa³y zastêpczej, Wójt Gminy powiadamia
Radê Gminy na jej najbli¿szej Sesji.
§47. Nadzór nad dzia³alnoci¹ so³ectwa sprawowany jest
na podstawie kryteriów zgodnoci z prawem, celowoci,
rzetelnoci i gospodarnoci.
§48. Organami nadzoru nad dzia³alnoci¹ so³ectwa s¹:
1) Rada,
2) Wójt.
§49. 1. Organy nadzoru maj¹ prawo ¿¹dania niezbêdnych informacji, danych i wyjanieñ oraz okazania dokumentów dotycz¹cych funkcjonowania so³ectwa a tak¿e uczestniczenia w posiedzeniach jego organów.
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2. Do wykonywania czynnoci, o których mowa w ust.
1 organy nadzoru mog¹ delegowaæ swych przedstawicieli.
§50. Organy nadzoru sygnalizuj¹ so³ectwu nieprawid³owoci stwierdzone w ramach wykonywania nadzoru oraz
podejmuj¹ dzia³ania przewidziane prawem, w celu wyeliminowania stwierdzonych nieprawid³owoci.
ROZDZIA£ 9
Postanowienia koñcowe
§51. 1. Zmiany niniejszego statutu dokonuje Rada:
1) z w³asnej inicjatywy;
2) na wniosek Wójta;
3) na wniosek zebrania wiejskiego.
2. Statut i jego zmiany w przypadkach okrelonych w ust.
1 pkt 1 i 2 uchwalane s¹ po przeprowadzeniu konsultacji
z mieszkañcami so³ectwa.
§52. O utworzeniu, po³¹czeniu, podziale i znoszeniu,
a tak¿e ustaleniu granic, nazwy i siedziby w³adz So³ectwa
decyduje Rada w drodze odrêbnej uchwa³y.
§53. Protesty w sprawie trybu i formy przeprowadzenia
wyborów So³tysa i Rady So³eckiej zainteresowani mog¹
sk³adaæ do Wójta w terminie siedmiu dni od og³oszenia ich
wyników. Wójt rozstrzyga o protecie stosuj¹c odpowiednio
przepisy niniejszego Statutu.
§54. Wykonanie uchwa³y powierza siê Wójtowi Gminy
W¹growiec.
§55. Traci moc Uchwa³a Rady Gminy W¹growiec
Nr XXIV/175/96 z 28 padziernika 1996 w sprawie statutu
so³ectwa.
§56. Uchwa³a wchodzi w ¿ycie po up³ywie 14 dni od dnia
og³oszenia w Dzienniku Urzêdowym Województwa Wielkopolskiego.
Przewodnicz¹cy
Rady Gminy
() Micha³ Nogalski
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3397
UCHWA£A Nr XXXIV/289/06 RADY GMINY W¥GROWIEC
z dnia 30 czerwca 2006 r.
w sprawie uchwalenia statutu So³ectwa Przysieczyn
Na podstawie art. 35 ust. 1 i 3, art. 48 ust. 1 ustawy z dnia
8 marca 1990 r. o samorz¹dzie gminnym (Dz.U. z 2001 r., Nr
142 poz. 1591 z 2002 r., Nr 23 poz. 220, Nr 62 poz. 558, Nr 113
poz. 984, Nr 153 poz. 1271 i Nr 214 poz. 1806, z 2003 r., Nr 80
poz. 717 i Nr 162 poz. 1568, z 2004 r. Nr 102 poz. 1055
i Nr 116 poz. 1203, z 2005 r., Nr 172 poz. 1441, Nr 175 poz. 1457,
z 2006 r., Nr 17 poz. 128), po przeprowadzeniu konsultacji
z mieszkañcami so³ectwa, Rada Gminy W¹growiec uchwala:

§4. So³ectwo dzia³a zgodnie z postanowieniami obowi¹zuj¹cych przepisów, a w szczególnoci:
1) ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorz¹dzie gminnym
(Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z póniejszymi zmianami),
2) Statutu Gminy W¹growiec,
3) oraz niniejszego statutu So³ectwa.

STATUT SO£ECTWA PRZYSIECZYN
ROZDZIA£ 2
ROZDZIA£ 1
Postanowienia ogólne

Zakres zadañ przekazanych so³ectwu
przez gminê oraz sposób ich realizacji

§1. So³ectwo Przysieczyn jest jednostk¹ pomocnicz¹
Gminy W¹growiec.

§5. 1. Podstawowym celem istnienia i dzia³ania so³ectwa
jest:

§2. Ilekroæ w niniejszym Statucie jest mowa o:
1) Gminie  nale¿y przez to rozumieæ Gminê W¹growiec;
2) So³ectwie  nale¿y przez to rozumieæ jednostkê pomocnicz¹ okrelon¹ w §1 niniejszego Statutu;
3) Statucie  nale¿y przez to rozumieæ statut so³ectwa Przysieczyn;
4) Radzie  nale¿y przez to rozumieæ Radê Gminy W¹growiec;

1) dba³oæ o zaspokajanie potrzeb mieszkañców so³ectwa i
reprezentowanie ich interesów na zewn¹trz;
2) wspó³praca z organami gminy oraz pomoc w wykonywaniu przez te organy zadañ publicznych na rzecz spo³ecznoci lokalnej;
3) zapewnienie mieszkañcom so³ectwa udzia³u w realizacji
zadañ gminy;
2. Do zadañ so³ectwa nale¿y uczestniczenie w realizacji
zadañ gminy poprzez:

5) Wójcie  nale¿y przez to rozumieæ Wójta Gminy W¹growiec;

1) inicjowanie dzia³añ organów gminy;

6) Zebraniu Wiejskim  nale¿y przez to rozumieæ organ
uchwa³odawczy so³ectwa;

2) reprezentowanie interesów spo³ecznoci so³eckiej i jej
cz³onków wobec organów gminy, organów administracji
pañstwowej i innych podmiotów ¿ycia publicznego;

7) So³tysie  nale¿y przez to rozumieæ organ wykonawczy
so³ectwa;
8)Radzie So³eckiej  nale¿y przez to rozumieæ organ wspieraj¹cy So³tysa;
9) Przewodnicz¹cym Rady So³eckiej  nale¿y przez to rozumieæ So³tysa;
10) Komisje  nale¿y rozumieæ organy kontrolne i opiniodawcze powo³ywane w so³ectwie.
§3. 1. So³ectwo obejmuje obszar o powierzchni 3,96 km2,
którego granice zaznaczone s¹ na mapie stanowi¹cej za³¹cznik do Statutu.
2. So³ectwo obejmuje miejscowoæ: Przysieczyn.
3. Siedzib¹ w³adz So³ectwa jest miejscowoæ: Przysieczyn.

3) tworzenie warunków do pe³nego udzia³u w ¿yciu publicznym so³ectwa wszystkich mieszkañców so³ectwa;
4) dzia³anie na rzecz rozwoju so³ectwa;
5) konsultowanie spraw przedstawionych przez Radê lub
Wójta, w tym spraw dotycz¹cych:
a) planów zagospodarowania przestrzennego w zakresie
dotycz¹cym so³ectwa,
b) sieci szkó³ i przedszkoli,
c) zasad gospodarowania mieniem komunalnym po³o¿onym na terenie so³ectwa,
d) zmiany nazewnictwa ulic, placów oraz nadawanie nazw
miejscowoci, podzia³u, po³¹czenia wsi, utworzenia
nowej,
e) innych spraw, których potrzebê konsultacji Rada lub
Wójt uzna za celowe.
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6) wspó³dzia³anie z policj¹ i s³u¿bami porz¹dkowymi w zakresie bezpieczeñstwa i porz¹dku na terenie so³ectwa;
7) wspó³praca z organizacjami i instytucjami dzia³aj¹cymi na
terenie so³ectwa, zw³aszcza kulturalnymi, sportowymi,
zak³adami opieki zdrowotnej;
8) podejmowanie dzia³añ na rzecz ochrony rodowiska naturalnego: w szczególnoci w zakresie budowy sieci wodno
 kanalizacyjnych, utrzymania porz¹dku i czystoci na
terenie so³ectwa oraz ochrony zieleni;
9) wspieranie inicjatyw spo³ecznych podejmowanych na rzecz
so³ectwa;
10) wspó³praca z radnymi z danego okrêgu wyborczego;
11) pomoc organom gminy przy organizowaniu konsultacji
spo³ecznych;
12) realizacja zadañ przejêtych od gminy i gospodarowanie
przekazanym mieniem w granicach zgodnych z celem
i zakresem przekazania;
13) wspieranie dzia³añ gminy w zakresie pomocy spo³ecznej,
w szczególnoci sygnalizowanie potrzeb spo³ecznych
w zakresie organizowania okrelonych form pomocy spo³ecznej;
14) inicjowanie samopomocy wspólnoty so³eckiej;
15) wyra¿anie opinii w celu uwzglêdnienia istotnych interesów mieszkañców so³ectwa w nastêpuj¹cych sprawach:
a) dostosowania organizacji i godzin pracy placówek u¿ytecznoci publicznej, placówek wiadcz¹cych us³ugi
komunalne, komunikacji, placówek opieki zdrowotnej
i opiekuñczo - wychowawczych dla potrzeb mieszkañców
so³ectwa,
b) zapobiegania oraz usuwania skutków powodzi, huraganów i innych klêsk ¿ywio³owych na terenie so³ectwa;

ROZDZIA£ 3
Organizacja i zadania organów so³ectwa
§7. 1. Organami so³ectwa s¹:
1) Zebranie Wiejskie jako organ uchwa³odawczy;
2) So³tys jako organ wykonawczy.
2. Dzia³alnoæ so³tysa wspomaga rada so³ecka.
1) Rada so³ecka sk³ada siê z 4 do 6 osób w tym So³tysa.
2) Liczbê cz³onków rady so³eckiej ustala zebranie wiejskie
odrêbn¹ uchwa³¹.
3) Przewodnicz¹cym rady so³eckiej jest So³tys.
§8. Kadencja So³tysa i rady so³eckiej trwa 4 lata, tak jak
kadencja Rady i koñczy siê z momentem wyboru nowych
organów so³ectwa.
§9. 1. Organy so³ectwa zobowi¹zane s¹ dbaæ o przestrzeganie zasad jawnoci i dostêpu do informacji publicznej.
2. So³tys, co najmniej raz w roku, obowi¹zany jest sk³adaæ na zebraniu wiejskim sprawozdanie ze swojej dzia³alnoci
oraz z dzia³alnoci rady so³eckiej.
§10. 1. Do zakresu dzia³ania zebrania wiejskiego nale¿y
podejmowanie uchwa³ we wszystkich sprawach zastrze¿onych do wy³¹cznej kompetencji zebrania wiejskiego oraz
innych istotnych dla so³ectwa sprawach, obejmuj¹cych zadania so³ectwa okrelone w statucie.
2. Do wy³¹cznej kompetencji zebrania wiejskiego nale¿y:
1) wybór i odwo³ywanie so³tysa i rady so³eckiej;
2) dokonywanie okresowych ocen dzia³alnoci so³tysa i rady
so³eckiej;

16) wykonywanie uchwa³ Rady w zakresie odnosz¹cym siê do
so³ectwa.

3) wyra¿enie stanowiska so³ectwa w przypadku wyst¹pienia
organu gminy o wyra¿enie takiego stanowiska lub konsultacjê;

§6. 1. Zadania okrelone w statucie so³ectwo realizuje
w szczególnoci poprzez:

4) przyjmowanie, rozpatrywanie lub odrzucanie sprawozdañ
komisji powo³ywanych na zebraniu wiejskim.

1) podejmowanie uchwa³ w sprawach so³ectwa w ramach
posiadanych kompetencji,

§11. W przypadku przedstawienia przez Wójta, zebranie
wiejskie konsultuje w zakresie dotycz¹cym so³ectwa, projekty
uchwa³ Rady w sprawach:

2) zbieranie opinii spo³ecznej w sprawach dotycz¹cych problematyki wsi oraz przekazywanie jej Radzie,
3) wspó³uczestnictwo w organizowaniu i przeprowadzaniu
przez Radê konsultacji spo³ecznej w sprawach dotycz¹cych gminy i so³ectwa,
4) wystêpowanie z wnioskami do Wójta o rozpatrzenie spraw,
których za³atwienie wykracza poza mo¿liwoci so³ectwa,
5) wspó³pracê z radnymi z terenu so³ectwa i z komisjami
Rady.
2. Dla realizacji wspólnych przedsiêwziêæ so³ectwo nawi¹zuje wspó³pracê z innymi so³ectwami gminy, zawiera
porozumienia okrelaj¹ce zakres i sposób wykonywania wspólnych zadañ.

1) utrzymania, konserwacji, remontu wiejskich obiektów
mieszkalnych, urz¹dzeñ komunalnych, socjalnych, kulturalnych i sportowych w ramach ustaleñ planu wydatków
z bud¿etu gminy;
2) plany rozwoju gminy w czêci dotycz¹cej so³ectwa;
3) utrzymania porz¹dku na terenie wsi;
4) gospodarki wodno  ciekowej oraz gospodarki odpadami;
5) dróg gminnych;
6) owietlenia.
§12. 1. Do zakresu dzia³ania zebrania wiejskiego nale¿y
sprawowanie kontroli nad dzia³alnoci¹ so³tysa i rady so³ec-
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kiej. W celu sprawowania kontroli zebranie wiejskie mo¿e
powo³aæ komisjê rewizyjn¹.
2. Zebranie wiejskie podejmuj¹c uchwa³ê o powo³aniu
Komisji Rewizyjnej, okrela sk³ad osobowy komisji oraz zakres jej dzia³ania.
3. Komisja Rewizyjna uprawniona jest do ¿¹dania wyjanieñ od so³tysa i cz³onków rady so³eckiej oraz przegl¹dania
dokumentów w sprawach objêtych przeprowadzan¹ kontrol¹.
§13. 1. Zebranie wiejskie dla zapewnienia w³aciwej realizacji zadañ so³ectwa mo¿e powo³ywaæ tak¿e inne sta³e lub
dorane komisje o uprawnieniach opiniodawczo - doradczych.
2. Zebranie wiejskie podejmuj¹c uchwa³ê o powo³aniu
komisji, o których mowa w ust. 1, okrela sk³ad osobowy
komisji oraz zakres ich dzia³ania.
§14. 1. Do udzia³u w zebraniu wiejskim uprawnieni s¹
wszyscy, którzy w dniu jego zwo³ania zamieszkuj¹ na terenie
so³ectwa.
2. Zebranie jest wa¿ne, gdy mieszkañcy so³ectwa zostali
o nim prawid³owo powiadomieni.
§15. Uprawnienie do udzia³u w zebraniu wiejskim obejmuje prawa:
1) inicjatywy uchwa³odawczej;
2) udzia³u w dyskusji nad porz¹dkiem obrad;
3) zadawania pytañ i uzyskiwania odpowiedzi;
4) ¿¹dania utrwalenia w protokole w³asnych czynnoci
i zg³oszonych wniosków oraz wypowiedzi;
5) zg³aszania kandydatur i kandydowania w wybieralnych
organach so³ectwa;
6) udzia³u w g³osowaniu.
§16. 1. Zebranie wiejskie zwo³ywane jest przez so³tysa,
z zastrze¿eniem ust. 6 i 7.
2. Zebrania wiejskie odbywaj¹ siê w miarê potrzeb nie
rzadziej jednak ni¿ raz w roku.
3. So³tys zwo³uje zebranie wiejskie:
1) z w³asnej inicjatywy;
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6. Zebranie wiejskie w sprawie wyborów so³tysa i rady
so³eckiej oraz zebranie wiejskie, którego nie zwo³a so³tys na
wniosek organu gminy w terminie okrelonym w ust. 5
zwo³uje Wójt.
7. W przypadku d³u¿szej nieobecnoci so³tysa zebranie
wiejskie zwo³uje upowa¿niony przez radê so³eck¹ cz³onek tej
rady.
§17. 1. Termin i miejsce zebrania wiejskiego podaje siê
do wiadomoci publicznej poprzez rozplakatowanie na tablicy
og³oszeñ so³ectwa, kurend¹, lub w sposób zwyczajowo przyjêty, co najmniej na 7 dni przed terminem zwo³ania zebrania.
2. O terminie i miejscu zebrania powiadamia siê odrêbnie organy gminy oraz osobê reprezentuj¹c¹ mieszkañców,
którzy z³o¿yli wniosek o jego zwo³anie.
§18. 1. Obradom Zebrania Wiejskiego przewodniczy So³tys.
2. Pod nieobecnoæ So³tysa obradom Zebrania Wiejskiego przewodniczy cz³onek Rady So³eckiej upowa¿niony przez
So³tysa.
3. W przypadku, gdy So³tys nie mo¿e prowadziæ zwo³anego Zebrania Wiejskiego i nie udzieli³ upowa¿nienia ¿adnemu z cz³onków Rady So³eckiej, obradom Zebrania Wiejskiego
przewodniczy cz³onek Rady So³eckiej przez ni¹ wybrany.
4. Zebranie otwiera So³tys, przedstawia porz¹dek obrad
oraz prowadzi zebranie zgodnie z porz¹dkiem przyjêtym przez
zebranie.
5. Porz¹dek obrad ustala zebranie wiejskie na podstawie
projektu przed³o¿onego przez so³tysa. Projekt porz¹dku obrad
podlega konsultacji z rad¹ so³eck¹.
6. Obrady zebrania s¹ protoko³owane. Protoko³y i uchwa³y podpisuje przewodnicz¹cy zebrania i protokolant.
7. Osoby uprawnione do udzia³u w zebraniu wiejskim
odnotowuj¹ swoja obecnoæ w licie obecnoci wy³o¿onej do
podpisu w miejscu, w którym odbywa siê zebranie. Lista
obecnoci jest za³¹cznikiem do protokó³u zebrania i s³u¿y do
stwierdzania prawomocnoci obrad.
§19. 1. Przewodniczenie obradom Zebrania Wiejskiego
uprawnia do decydowania o:

2) na ¿¹danie organów gminy (Rady i Wójta), wskazuj¹ce cel
zwo³ania zebrania wiejskiego;

1) kolejnoci zabierania g³osu przez poszczególnych mówców,

3) na pisemny wniosek co najmniej 1/10 uprawnionych do
udzia³u w zebraniu wiejskim mieszkañców so³ectwa, wskazuj¹cy cel zwo³ania zebrania oraz osobê, któr¹ nale¿y
powiadomiæ o terminie i miejscu zwo³ania zebrania;

2) udzieleniu g³osu poza kolejnoci¹,

4) na wniosek Komisji Rewizyjnej So³ectwa (w przypadku jej
powo³ania przez zebranie wiejskie).
4. W przypadkach, o których mowa w ust. 3 pkt 2 - 4
so³tys jest zobowi¹zany do zwo³ania zebrania wiejskiego.
5. Zebranie wiejskie powinno zostaæ zwo³ane najpóniej
w terminie 14 dni od daty zg³oszenia ¿¹dania lub wniosku,
o których mowa w ust. 3 pkt 2  4, chyba, ¿e w ¿¹daniu lub
wniosku zaproponowano termin póniejszy. Termin 14 dni,
o którym mowa wy¿ej dotyczy terminu odbycia zebrania.

3) okrelania iloci czasu przeznaczonego dla ka¿dego
z mówców,
4) odebraniu g³osu,
5) zamkniêciu dyskusji nad poszczególnymi punktami porz¹dku obrad,
6) ¿¹daniu okrelonego zachowania od uczestników Zebrania Wiejskiego.
2. Przewodnicz¹cy Zebraniu Wiejskiemu nie mo¿e odmówiæ poddania pod g³osowanie wniosku, jeli jego przedmiot
odpowiada przyjêtemu porz¹dkowi obrad
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§20. 1. So³tys przekazuje uchwa³y podjête na zebraniu
wraz z protokó³em zebrania Wójtowi w terminie 7 dni od dnia
odbycia zebrania.

10) uczestniczenie w spotkaniach z radnymi gminy powiêconych realizacji spraw ogólnogminnych, w przypadku wyst¹pienia przez radnych o udzia³ w takim spotkaniu;

2. Wójt, w zale¿noci od treci uchwa³y, za³atwia uchwa³ê
we w³asnym zakresie lub przekazuje uchwa³ê do rozpatrzenia
Radzie.

11) informowanie ogó³u mieszkañców o wszystkich wa¿nych
dla so³ectwa sprawach;

3. W zale¿noci od treci uchwa³y o sposobie za³atwienia
uchwa³y Wójt informuje zebranie wiejskie bezporednio lub
za porednictwem so³tysa.
§21. 1. Zebranie wiejskie jest uprawnione do podejmowania uchwa³ przy obecnoci, co najmniej 1/5 uprawnionych
do g³osowania mieszkañców so³ectwa oraz gdy mieszkañcy
so³ectwa zostali poinformowani o zwo³aniu i terminie zebrania w sposób zgodny z postanowieniami niniejszego statutu.
2. W przypadku, gdy w ustalonym terminie nie zbierze siê
wymagana liczba uprawnionych do g³osowania mieszkañców
so³ectwa, zebranie obejmuj¹ce ten sam porz¹dek zwo³uje siê
w drugim terminie. Drugi termin wyznacza siê w tym samym
dniu, pó³ godziny póniej; w tym przypadku do wa¿noci
zebrania wymagana jest obecnoæ uprawnionych do g³osowania mieszkañców so³ectwa w liczbie, co najmniej po³owy
liczby okrelonej w ust. 1.
§22. 1. Uchwa³y zebrania wiejskiego zapadaj¹ w g³osowaniu jawnym, zwyk³¹ wiêkszoci¹ g³osów, osób uprawnionych uczestnicz¹cych w nim, co oznacza, ¿e przechodzi uchwa³a
lub wniosek, które uzyska³y wiêksz¹ liczbê g³osów  za ni¿
g³osów przeciw.
2. Zebranie wiejskie mo¿e postanowiæ o przeprowadzeniu tajnego g³osowania w konkretnej sprawie, na wniosek, co
najmniej 1/4 uprawnionych do g³osowania, obecnych na
zebraniu.
§23. 1. Do zadañ so³tysa nale¿y zarz¹dzanie bie¿¹cymi
sprawami so³ectwa, realizacja uchwa³ zebrania wiejskiego
oraz wykonywanie czynnoci okrelonych niniejszym statutem.
2. Do zadañ so³tysa nale¿y w szczególnoci:
1) reprezentowanie so³ectwa na zewn¹trz;
2) zwo³ywanie zebrañ wiejskich i przewodniczenie ich obradom;
3) zwo³ywanie posiedzeñ rady so³eckiej i przewodniczenie jej
obradom;
4) wykonywanie uchwa³ organów gminy w zakresie dotycz¹cym so³ectwa;
5) kierowanie wykonywaniem uchwa³ rady so³eckiej;
6) utrzymywanie sta³ego kontaktu z organami gminy;
7) kierowanie akcj¹ pomocy w so³ectwie w razie wypadków
losowych i klêsk ¿ywio³owych,
8) w tym realizacja zarz¹dzeñ Wójta wydanych w powy¿szym
zakresie;
9) uczestniczenie w naradach so³tysów organizowanych przez
Wójta;

12) udzia³ w sesjach Rady i posiedzeniach komisji Rady, na
zasadach okrelonych w Statucie Gminy;
13) organizowanie i koordynowanie przedsiêwziêæ maj¹cych
na celu poprawê warunków ¿ycia mieszkañców so³ectwa;
14) administrowanie tymi sk³adnikami mienia, które Rada
przekaza³a do dyspozycji so³ectwa;
15) opiniowanie w zakresie wskazanym przez Wójta wniosków o udzielanie ulg i zwolnieñ z podatków i op³at
stanowi¹cych dochody gminy;
16) wystêpowanie z wnioskami dotycz¹cymi potrzeb so³ectwa
i jego mieszkañców;
17) sporz¹dzanie rozliczeñ m.in. z dzia³alnoci finansowej
i gospodarczej so³ectwa;
18) stosowanie w ramach so³ectwa postanowieñ instrukcji
kancelaryjnej oraz zasad obiegu dokumentów ksiêgowych
i finansowych w zakresie wskazanym przez Wójta;
19) wspó³praca z gminnymi jednostkami organizacyjnymi
w zakresie zaspakajania okrelonych potrzeb mieszkañców;
20) natychmiastowe informowanie wójta o wyst¹pieniu po¿aru, klêski padniêcia stada, katastrofy budowlanej oraz
innych zdarzeñ losowych, celem skoordynowania dzia³añ
czy udzielenia pomocy.
21) wykonywanie innych zadañ wynikaj¹cych z obowi¹zuj¹cych przepisów.
3. Przy wykonywaniu zadañ okrelonych w ust. 2 pkt 1417 so³tys zasiêga opinii rady so³eckiej.
4. Na zebraniach wiejskich so³tys przedk³ada informacje
ze swojej dzia³alnoci.
5. Pe³nienie funkcji so³tysa ma charakter spo³eczny.
6. So³tys korzysta z ochrony prawnej przys³uguj¹cej funkcjonariuszom publicznym.
§24. So³tys  jako przewodnicz¹cy rady so³eckiej:
1) kieruje prac¹ rady so³eckiej;
2) zapewnia sporz¹dzenie protokó³ów z posiedzeñ rady so³eckiej;
3) sk³ada informacje o dzia³alnoci rady so³eckiej na zebraniach wiejskich.
§25. Do zadañ rady so³eckiej nale¿y pe³nienie funkcji
pomocniczo-doradczej so³tysa oraz wspomaganie jego dzia³añ, w tym:
1) przygotowanie zebrañ wiejskich oraz opracowywanie
i przedk³adanie zebraniu wiejskiemu projektów uchwa³,
w sprawach bêd¹cych przedmiotem zebrania;
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2) zbieranie wniosków i innych wyst¹pieñ mieszkañców w
sprawach so³ectwa;
3) sporz¹dzanie projektów wyst¹pieñ w sprawach wykraczaj¹cych poza mo¿liwoci ich realizacji w ramach so³ectwa;
4) inicjowanie dzia³añ na rzecz rozwoju so³ectwa;
5) opiniowanie zakupu sprzêtu i wyposa¿enia mienia gminnego;
6) inicjowanie i pomoc w organizacji imprez wiejskich
w dziedzinie kultury, sportu, rekreacji i wypoczynku;
7) konsultacja spraw przedstawionych przez so³tysa zgodnie
z postanowieniami niniejszego statutu.
§26. 1. Posiedzenia rady so³eckiej odbywaj¹ siê w miarê
potrzeb, nie rzadziej ni¿ dwa razy w roku.
2. Posiedzenia rady so³eckiej zwo³uje so³tys, który przewodniczy tym posiedzeniom.
§27. 1. Urz¹d Gminy zapewnia pomoc w obs³udze techniczno biurowej organów so³ectwa.
2. W celu udzielenia so³tysowi sta³ej pomocy w przygotowywaniu materia³ów w organizowaniu zebrañ, Wójt mo¿e
wyznaczyæ pracownika Urzêdu do kontaktów z so³ectwem.
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dniu pó³ godziny póniej; w tym przypadku do wa¿noci
zebrania wymagana jest obecnoæ uprawnionych do g³osowania mieszkañców so³ectwa w liczbie, co najmniej po³owy
liczby okrelonej w ust. 1.
4. O ile w wyznaczonym w ust. 2 terminie nie bêdzie
wymaganego okrelonego quorum, wybory w nastêpnym
terminie mog¹ zostaæ przeprowadzone najwczeniej po up³ywie 7 dni od pierwszego, wy¿ej wskazanego terminu, a do ich
wa¿noci wymagana jest obecnoæ uprawnionych do g³osowania mieszkañców so³ectwa, w liczbie, co najmniej po³owy
liczby okrelonej w ust. 1.
5. W przypadku braku quorum, w terminie, okrelonym
w ust. 3 wybory przeprowadza siê w nowym terminie, niezale¿nie od iloci uprawnionych do g³osowania obecnych na
zebraniu wiejskim. Nowy termin ustala siê w tym samym
dniu, co termin ustalony w ust. 3, pó³ godziny póniej.
§31. 1. W celu przeprowadzania wyboru so³tysa i cz³onków rady so³eckiej, zebranie wiejskie powo³uje sporód uprawnionych uczestników zebrania minimum 3 - osobow¹ komisjê
skrutacyjn¹.
2. Komisja skrutacyjna wybiera ze swojego grona przewodnicz¹cego, który kieruje pracami komisji.
3. Do zadañ komisji skrutacyjnej nale¿y:

ROZDZIA£ 4
Zasady i tryb wyboru organów so³ectwa
§28. 1. Zebranie wiejskie wybiera so³tysa i radê so³eck¹
na okres kadencji odpowiadaj¹cy kadencji Rady.
2. Zebranie wiejskie w sprawie wyboru so³tysa i rady
so³eckiej winno odbyæ siê w terminie 6  ciu miesiêcy od
up³ywu kadencji rady gminy.
§29. 1. Wybory so³tysa, rady so³eckiej przeprowadzane
s¹ w terminie i miejscu okrelonym zarz¹dzeniem Wójta,
które podlega podaniu do wiadomoci mieszkañców so³ectwa, co najmniej na 7 dni przed terminem zebrania, w sposób
okrelony w niniejszym statucie.
2. Zarz¹dzenie, o którym mowa w ust. 1 okrela ponadto
porz¹dek obrad zebrania wiejskiego, obejmuj¹cy w szczególnoci wybór so³tysa i rady so³eckiej.
3. Obradom zebrania wyborczego przewodniczy osoba
wskazana przez Wójta.
4. Obs³ugê kancelaryjn¹ zebrania zapewnia Wójt za porednictwem Urzêdu Gminy.
§30. 1. Dla dokonania wa¿nego wyboru so³tysa i rady
so³eckiej wymagana jest osobista obecnoæ, co najmniej 1/5
mieszkañców so³ectwa uprawnionych do g³osowania.
2. Kr¹g osób uprawnionych do g³osowania ustala siê na
podstawie sta³ego rejestru wyborców Gminy W¹growiec.
3. W przypadku, gdy w ustalonym terminie nie zbierze siê
wymagana liczba uprawnionych do g³osowania mieszkañców
so³ectwa, zebranie obejmuj¹ce ten sam porz¹dek zwo³uje siê
w drugim terminie. Drugi termin wyznacza siê w tym samym

1) rejestrowanie kandydatów na so³tysa i cz³onków rady
so³eckiej;
2) obliczanie g³osów oddawanych na poszczególne kandydatury;
3) sporz¹dzenie protoko³u, ustalenie i podanie do wiadomoci zebrania wiejskiego wyniku g³osowania i wyborów.
4. Protokó³ g³osowania podpisuj¹ wszyscy cz³onkowie
komisji oraz przewodnicz¹cy zebrania.
5. Cz³onkowie komisji nie mog¹ kandydowaæ na stanowisko so³tysa ani do rady so³eckiej.
§32. 1. W pierwszej kolejnoci przeprowadza siê zg³aszanie kandydatów oraz g³osowanie w celu wyboru so³tysa.
2. W drugiej kolejnoci przeprowadza siê zg³aszanie kandydatów oraz g³osowanie w celu wyboru cz³onków rady
so³eckiej.
§33. 1. Kandydatury na stanowisko so³tysa oraz do rady
so³eckiej mog¹ zg³aszaæ osobicie uprawnieni mieszkañcy,
uczestnicz¹cy w zebraniu wiejskim. Zg³oszenie kandydata
odbywa siê ustnie w trakcie zebrania wiejskiego.
2. Uprawnieni do kandydowania s¹ wy³¹cznie stali mieszkañcy, uczestnicz¹cy w zebraniu wiejskim.
3. Wybory odbywaj¹ siê przy nieograniczonej liczbie zg³oszonych kandydatów, z zachowaniem zasad okrelonych
w ust. 1 i ust. 2.
4. Warunkiem przyjêcia ka¿dej kandydatury jest ustna
zgoda kandydata wyra¿ona w trakcie obrad.
5. So³tys i rada so³ecka wybierani s¹ w g³osowaniu
tajnym, bezporednim, sporód nieograniczonej liczby kandydatów, przez uprawnionych mieszkañców zebrania.
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§34. 1. Po zarejestrowaniu przez komisjê skrutacyjn¹
wszystkich nazwisk kandydatów zg³oszonych przez uprawnionych uczestników zebrania wiejskiego, komisja zamyka listê
kandydatur na stanowisko so³tysa oraz do rady so³eckiej.
Wniosek o zamkniêcie listy kandydatów przewodnicz¹cy zebrania poddaje pod g³osowanie zebrania wiejskiego.
2. Po zamkniêciu listy kandydatów przewodnicz¹cy zebrania podaje pod g³osowanie wszystkie zarejestrowane kandydatury umieszczone na licie w kolejnoci alfabetycznej.
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wy³¹czn¹ kompetencjê zebrania wiejskiego i mo¿e nast¹piæ
w przypadkach okrelonych w niniejszym statucie, na podstawie uchwa³y zebrania wiejskiego, podjêtej zwyk³¹ wiêkszoci¹
g³osów, w g³osowaniu tajnym.
2. Dla dokonania odwo³ania organów so³ectwa, o których
mowa w §37 ust. 1, na zebraniu wiejskim wymagana jest
obecnoæ, co najmniej 1/5 uprawnionych do g³osowania,
mieszkañców So³ectwa.

3. Wybór so³tysa odbywa siê zwyk³¹ wiêkszoci¹ g³osów,
co oznacza, ¿e przechodzi ta kandydatura, która uzyska³a, co
najmniej jeden g³os wiêcej od sumy pozosta³ych wa¿nie
oddanych g³osów.

3. O ile w wyznaczonym terminie nie bêdzie wymaganego, okrelonego w ust. 2 quorum, wybory w drugim terminie
mog¹ zostaæ przeprowadzone najwczeniej po up³ywie
1 miesi¹ca, od pierwszego wskazanego terminu, z zastrze¿eniem ust 2.

4. Uprawnieni uczestnicy Zebrania g³osuj¹ kartami do
g³osowania, opatrzonymi pieczêci¹ Urzêdu Gminy.

4. Uchwa³y zebrania wiejskiego w sprawach okrelonych
w ust. 1 podaje siê do wiadomoci mieszkañców so³ectwa.

5. Na karcie do g³osowania uprawnieni mieszkañcy pozostawiaj¹ nieskrelone nazwisko wybranego przez siebie
kandydata.

§38. 1. So³tys i cz³onkowie rady so³eckiej s¹ bezporednio odpowiedzialni przed zebraniem wiejskim i mog¹ byæ
przez zebranie odwo³ani przed up³ywem kadencji.

6. Niewa¿ne s¹ g³osy na kartach: bez pieczêci Urzêdu
Gminy, ca³kowicie przedartych i kartach, na których pozostawiono wiêcej kandydatów ni¿ miejsc mandatowych.

2. Zebranie wiejskie mo¿e odwo³aæ so³tysa, radê so³ecka
lub poszczególnych jej cz³onków, je¿eli nie wykonuj¹ swoich
obowi¹zków, w tym naruszaj¹ postanowienia statutu.

§35. 1. Na stanowisko so³tysa zostaje wybrany kandydat, który uzyska³ najwiêksz¹ zwyk³¹ wiêkszoæ g³osów uprawnionych do g³osowania uczestników zebrania.

3. Zebranie wiejskie odwo³uje so³tysa lub cz³onka rady
so³eckiej, je¿eli dopuci³ siê przestêpstwa, stwierdzonego
prawomocnym wyrokiem s¹du.

2. Na cz³onków rady so³eckiej zostaj¹ wybrani kandydaci,
którzy uzyskali najwiêksz¹ iloæ g³osów.

§39. 1. Zebrania wiejskie w celu ewentualnego odwo³ania so³tysa b¹d rady so³eckiej (ca³ego sk³adu) zwo³uje Wójt,
ustalaj¹c zarz¹dzeniem miejsce i termin (dzieñ, godzinê)
zebrania. W zarz¹dzeniu podaje siê sk³adaj¹cego wniosek
o odwo³anie.

3. W przypadku równej liczby g³osów, g³osowanie zostaje powtórzone, z tym, ¿e w wyborach bior¹ udzia³ kandydaci,
którzy uzyskali równ¹ najwiêksz¹ liczbê g³osów.
4. Przepisy §35 ust. 2 stosuje siê przy wyborach komisji,
o których mowa w niniejszym statucie.
5. Przejêcie obowi¹zków przez nowo wybranego so³tysa
nastêpuje w ci¹gu trzech dni od daty wyboru, a przekazanie
pieczêci protokolarnie w dniu wyboru.
ROZDZIA£ 5
Zasady i tryb odwo³ywania so³tysa i rady so³eckiej
§36. 1. Wyganiêcie mandatu so³tysa lub cz³onka rady
so³eckiej nastêpuje na skutek:
1) z³o¿enia na rêce wójta pisemnej rezygnacji z pe³nionej
funkcji;
2) pozbawienia praw publicznych i wyborczych oraz ubezw³asnowolnienia na podstawie prawomocnego wyroku
s¹du;
3) mierci;
4) odwo³ania przed up³ywem kadencji.
2. W przypadkach okrelonych w ust. 1 pkt 1 i 2 wyganiêcie mandatu stwierdza niezw³ocznie zebranie wiejskie.
§37. 1. Odwo³anie So³tysa i rady so³eckiej lub jej poszczególnych cz³onków przed up³ywem kadencji, stanowi

2. Zebranie wiejskie w celu ewentualnego odwo³ania
poszczególnych cz³onków rady so³eckiej (z wyj¹tkiem so³tysa
 przewodnicz¹cego rady so³eckiej) zwo³uje so³tys, podaj¹c
w og³oszeniu o zwo³aniu zebrania sk³adaj¹cego wniosek
o odwo³anie cz³onka (cz³onków) rady so³eckiej.
3. Pisemne wnioski o odwo³anie so³tysa lub rady so³eckiej kierowane s¹ do Wójta, natomiast wnioski o odwo³anie
poszczególnych cz³onków rady so³eckiej kierowane s¹ do
so³tysa, z zastrze¿eniem ust. 4 pkt 4.
4. O odwo³anie so³tysa, rady so³eckiej oraz poszczególnych jej cz³onków mo¿e wyst¹piæ z zastrze¿eniem ust. 5 i 6:
1) Wójt;
2) grupa mieszkañców gminy uprawniona do g³osowania,
w liczbie odpowiadaj¹cej  1/5 uprawnionych do g³osowania mieszkañców so³ectwa, a w przypadku, gdy wniosek
o odwo³anie dotyczy rady so³eckiej lub poszczególnych jej
cz³onków  1/10 uprawnionych.
3) wniosek o odwo³anie So³tysa winien prócz podpisów byæ
opatrzony czytelnym imieniem i nazwiskiem, numerem
PESEL i adresem zamieszkania z podaniem numeru nieruchomoci.
4) wniosek o odwo³anie, który nie zostanie przyjêty na zebraniu wiejskim, mo¿e byæ z³o¿ony powtórnie po up³ywie
6 miesiêcy od dnia z³o¿enia pierwszego wniosku.
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5. Wniosek o odwo³anie powinien zawieraæ uzasadnienie, wnioskom bez uzasadnienia nie nadaje siê biegu.
6. Bieg nadaje siê wy³¹cznie wnioskom o odwo³anie
so³tysa, rady so³eckiej, komisji rewizyjnej lub jej cz³onków
zawieraj¹cym:
1) zarzuty nie wywi¹zywania siê przez so³tysa lub cz³onków
rady so³eckiej z obowi¹zków statutowych;
2) zarzuty nie respektowania (nie wykonywania) przez so³tysa lub cz³onków rady so³eckiej uchwa³ zebrania wiejskiego;
3) wskazuj¹cym na dopuszczenie siê czynów dyskwalifikuj¹cych w opinii spo³ecznej w tym utratê zaufania spo³ecznego.
7. Odwo³anie nie mo¿e nast¹piæ zaocznie, chyba, ¿e
osoba zainteresowana skutecznie zawiadomiona, nie wziê³a
udzia³u w zebraniu wiejskim bez usprawiedliwionych przyczyn lub wyrazi³a zgodê na pimie, na zaoczne g³osowanie
nad jej odwo³aniem.
8. Odwo³anie mo¿e nast¹piæ po wys³uchaniu przez zebranie wiejskie wszystkich wyjanieñ oraz racji zainteresowanego, chyba ze wystêpuj¹ okolicznoci okrelone w ust. 7.
§40. 1. So³tys lub cz³onek rady so³eckiej mo¿e z³o¿yæ
rezygnacjê w trakcie kadencji z pe³nionej funkcji, z zastrze¿eniem ust. 2.
2. Z³o¿enie rezygnacji przez so³tysa, radê so³ecka lub
poszczególnych jej cz³onków a tak¿e odwo³anie so³tysa, rady
so³eckiej lub poszczególnych jej cz³onków, zobowi¹zuje odpowiednio Wójta i So³tysa do zarz¹dzenia wyborów uzupe³niaj¹cych.
3. Je¿eli do up³ywu kadencji So³tysa pozosta³o nie wiêcej
jak 6 miesiêcy, przepisu ust. 2 nie stosuje siê, a obowi¹zki
so³tysa pe³ni cz³onek Rady So³eckiej przez ni¹ wskazany.
4. Kadencja So³tysa i cz³onków Rady so³eckiej wybranych
w wyborach uzupe³niaj¹cych trwa do koñca kadencji, w której
wybór nast¹pi³.
§41. 1. Zebranie wiejskie zwo³ane w sprawie odwo³ania
so³tysa, rady so³eckiej lub poszczególnych jej cz³onków, powo³uje sporód uprawnionych do g³osowania uczestników
zebrania komisjê skrutacyjn¹, powierzaj¹c jej obowi¹zki przeprowadzenia g³osowania.

Poz. 3397

wykonuje czynnoci zwyk³ego zarz¹du w stosunku do przekazanego mienia. Zwyk³y zarz¹d obejmuje czynnoci okrelone
przepisami prawa cywilnego.
3. Przekazanie obowi¹zków oraz mienia komunalnego
i so³eckiego, pomiêdzy ustêpuj¹cym So³tysem a nowo wybranym, nastêpuje w terminie 3 dni od daty wyborów, w formie
protokó³u zdawczo  odbiorczego, przedk³adanego w ci¹gu
7 dni Wójtowi Gminy.
ROZDZIA£ 7
Zasady gospodarki finansowej so³ectwa
§43. 1. Gospodarka finansowa so³ectwa prowadzona jest
w ramach bud¿etu gminy, zatwierdzonego przez Radê Gminy.
§44. 1. Dochodami so³ectwa mog¹ byæ:
1) wp³ywy z wynajmowania i wydzier¿awiania sk³adników
mienia komunalnego przekazanego So³ectwu,
2) darowizny i dobrowolne wp³aty osób fizycznych i prawnych na rzecz so³ectwa,
3) rodki uzyskiwane z organizowanych przez so³ectwo przedsiêwziêæ.
2. rodki finansowe pochodz¹ce z bud¿etu gminy mog¹
byæ przeznaczone tylko na cele okrelone w uchwale bud¿etowej.
§45. 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) remont i utrzymanie dróg gminnych w granicach So³ectwa.
3) utrzymanie lokali bêd¹cych w dyspozycji So³ectwa,
4) zaspakajanie miejscowych potrzeb kulturalno  owiatowych i sportowych,
5) dzia³alnoæ organów So³ectwa,
6) utrzymanie porz¹dku i estetyki na terenie So³ectwa.
ROZDZIA£ 8

2. Do powo³ywania i zasad dzia³ania tej komisji maj¹
zastosowanie odpowiednie przepisy dotycz¹ce komisji skrutacyjnej okrelone w Rozdziale 4 niniejszego statutu.

Zakres i formy kontroli oraz nadzoru organów
Gminy nad dzia³alnoci¹ organów So³ectwa

ROZDZIA£ 6

§46. 1. So³tys zobowi¹zany jest do przed³o¿enia Wójtowi
Gminy uchwa³ Zebrania Wiejskiego w ci¹gu 7 dni od daty ich
podjêcia.

Zasady gospodarki mieniem
§42. 1. Rada Gminy przekazuje So³ectwu sk³adniki mienia komunalnego na mocy odrêbnych uchwa³ oraz protoko³u
przekazania, sporz¹dzonego przez Wójta i So³tysa.
2. So³ectwo zarz¹dza i korzysta z przekazanego mienia
komunalnego zgodnie z postanowieniami uchwa³y, o której
mowa w ust. 1, a w szczególnoci So³ectwo samodzielnie

2. Uchwa³a Zebrania Wiejskiego sprzeczna z prawem jest
niewa¿na.
3. O niewa¿noci uchwa³y w ca³oci lub w czêci orzeka
Wójt Gminy.
4. Uchwa³a Zebrania Wiejskiego nieodpowiadaj¹ca wymogom celowoci, gospodarnoci, rzetelnoci lub niezgodna
z prawem mo¿e byæ uchylona przez Wójta Gminy.
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5. W przypadkach okrelonych w ust. 4, Wójt Gminy
mo¿e wstrzymaæ uchwa³y Zebrania Wiejskiego i za¿¹daæ
ponownego rozpatrzenia sprawy stanowi¹cej przedmiot
uchwa³y, wskazuj¹c zaistnia³e uchybienia oraz termin za³atwienia sprawy.
6. Je¿eli uchwa³a Zebrania Wiejskiego podjêta w wyniku
ponownego rozpatrzenia sprawy nie uwzglêdnia wskazówek
Wójta Gminy, Wójt Gminy mo¿e wydaæ uchwa³ê zastêpcz¹.
O podjêciu uchwa³y zastêpczej, Wójt Gminy powiadamia
Radê Gminy na jej najbli¿szej Sesji.
§47. Nadzór nad dzia³alnoci¹ so³ectwa sprawowany jest
na podstawie kryteriów zgodnoci z prawem, celowoci,
rzetelnoci i gospodarnoci.
§48. Organami nadzoru nad dzia³alnoci¹ so³ectwa s¹:
1) Rada,
2) Wójt.
§49. 1. Organy nadzoru maj¹ prawo ¿¹dania niezbêdnych informacji, danych i wyjanieñ oraz okazania dokumentów dotycz¹cych funkcjonowania so³ectwa a tak¿e uczestniczenia w posiedzeniach jego organów.
2. Do wykonywania czynnoci, o których mowa w ust.
1 organy nadzoru mog¹ delegowaæ swych przedstawicieli.
§50. Organy nadzoru sygnalizuj¹ so³ectwu nieprawid³owoci stwierdzone w ramach wykonywania nadzoru oraz
podejmuj¹ dzia³ania przewidziane prawem, w celu wyeliminowania stwierdzonych nieprawid³owoci.
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ROZDZIA£ 9
Postanowienia koñcowe
§51. 1. Zmiany niniejszego statutu dokonuje Rada:
1) z w³asnej inicjatywy;
2) na wniosek Wójta;
3) na wniosek zebrania wiejskiego.
2. Statut i jego zmiany w przypadkach okrelonych w ust.
1 pkt 1 i 2 uchwalane s¹ po przeprowadzeniu konsultacji
z mieszkañcami so³ectwa.
§52. O utworzeniu, po³¹czeniu, podziale i znoszeniu,
a tak¿e ustaleniu granic, nazwy i siedziby w³adz So³ectwa
decyduje Rada w drodze odrêbnej uchwa³y.
§53. Protesty w sprawie trybu i formy przeprowadzenia
wyborów So³tysa i Rady So³eckiej zainteresowani mog¹
sk³adaæ do Wójta w terminie siedmiu dni od og³oszenia ich
wyników. Wójt rozstrzyga o protecie stosuj¹c odpowiednio
przepisy niniejszego Statutu.
§54. Wykonanie uchwa³y powierza siê Wójtowi Gminy
W¹growiec.
§55. Traci moc Uchwa³a Rady Gminy W¹growiec
Nr XXIV/177/96 z 28 padziernika 1996 w sprawie statutu
so³ectwa.
§56. Uchwa³a wchodzi w ¿ycie po up³ywie 14 dni od dnia
og³oszenia w Dzienniku Urzêdowym Województwa Wielkopolskiego.
Przewodnicz¹cy
Rady Gminy
() Micha³ Nogalski
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3398
UCHWA£A Nr XXXIV/290/06 RADY GMINY W¥GROWIEC
z dnia 30 czerwca 2006 r.
w sprawie uchwalenia statutu So³ectwa Przysieka
Na podstawie art. 35 ust. 1 i 3, art. 48 ust. 1 ustawy z dnia
8 marca 1990 r. o samorz¹dzie gminnym (Dz.U. z 2001 r., Nr
142 poz. 1591 z 2002 r., Nr 23 poz. 220, Nr 62 poz. 558, Nr 113
poz. 984, Nr 153 poz. 1271 i Nr 214 poz. 1806, z 2003 r., Nr 80
poz. 717 i Nr 162 poz. 1568, z 2004 r. Nr 102 poz. 1055
i Nr 116 poz. 1203, z 2005 r., Nr 172 poz. 1441, Nr 175 poz. 1457,
z 2006 r., Nr 17 poz. 128), po przeprowadzeniu konsultacji
z mieszkañcami so³ectwa, Rada Gminy W¹growiec uchwala:
STATUT SO£ECTWA PRZYSIEKA

1) ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorz¹dzie gminnym
(Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z póniejszymi zmianami),
2) Statutu Gminy W¹growiec,
3) oraz niniejszego statutu So³ectwa.
ROZDZIA£ 2
Zakres zadañ przekazanych so³ectwu
przez gminê oraz sposób ich realizacji

ROZDZIA£ 1
Postanowienia ogólne

§5. 1. Podstawowym celem istnienia i dzia³ania so³ectwa
jest:

§1. So³ectwo Przysieka jest jednostk¹ pomocnicz¹ Gminy
W¹growiec.

1) dba³oæ o zaspokajanie potrzeb mieszkañców so³ectwa
i reprezentowanie ich interesów na zewn¹trz;

§2. Ilekroæ w niniejszym Statucie jest mowa o:
1) Gminie  nale¿y przez to rozumieæ Gminê W¹growiec;
2) So³ectwie  nale¿y przez to rozumieæ jednostkê pomocnicz¹ okrelon¹ w §1 niniejszego Statutu;
3) Statucie  nale¿y przez to rozumieæ statut so³ectwa Przysieka;

2) wspó³praca z organami gminy oraz pomoc w wykonywaniu przez te organy zadañ publicznych na rzecz spo³ecznoci lokalnej;
3) zapewnienie mieszkañcom so³ectwa udzia³u w realizacji
zadañ gminy;
2. Do zadañ so³ectwa nale¿y uczestniczenie w realizacji
zadañ gminy poprzez:

4) Radzie  nale¿y przez to rozumieæ Radê Gminy W¹growiec;

1) inicjowanie dzia³añ organów gminy;

5) Wójcie  nale¿y przez to rozumieæ Wójta Gminy W¹growiec;

2) reprezentowanie interesów spo³ecznoci so³eckiej i jej
cz³onków wobec organów gminy, organów administracji
pañstwowej i innych podmiotów ¿ycia publicznego;

6) Zebraniu Wiejskim  nale¿y przez to rozumieæ organ
uchwa³odawczy so³ectwa;
7) So³tysie  nale¿y przez to rozumieæ organ wykonawczy
so³ectwa;
8) Radzie So³eckiej  nale¿y przez to rozumieæ organ wspieraj¹cy So³tysa;
9) Przewodnicz¹cym Rady So³eckiej  nale¿y przez to rozumieæ So³tysa;
10) Komisje  nale¿y rozumieæ organy kontrolne i opiniodawcze powo³ywane w so³ectwie.
km2,

§3. 1. So³ectwo obejmuje obszar o powierzchni 9,06
którego granice zaznaczone s¹ na mapie stanowi¹cej za³¹cznik do Statutu.
2. So³ectwo obejmuje miejscowoci: Przysieka, Kurki.
3. Siedzib¹ w³adz So³ectwa jest miejscowoæ: Przysieka.
§4. So³ectwo dzia³a zgodnie z postanowieniami obowi¹zuj¹cych przepisów, a w szczególnoci:

3) tworzenie warunków do pe³nego udzia³u w ¿yciu publicznym so³ectwa wszystkich mieszkañców so³ectwa;
4) dzia³anie na rzecz rozwoju so³ectwa;
5) konsultowanie spraw przedstawionych przez Radê lub
Wójta, w tym spraw dotycz¹cych:
a) planów zagospodarowania przestrzennego w zakresie
dotycz¹cym so³ectwa,
b) sieci szkó³ i przedszkoli,
c) zasad gospodarowania mieniem komunalnym po³o¿onym na terenie so³ectwa,
d) zmiany nazewnictwa ulic, placów oraz nadawanie nazw
miejscowoci, podzia³u, po³¹czenia wsi, utworzenia
nowej,
e) innych spraw, których potrzebê konsultacji Rada lub
Wójt uzna za celowe.
6) wspó³dzia³anie z policj¹ i s³u¿bami porz¹dkowymi w zakresie bezpieczeñstwa i porz¹dku na terenie so³ectwa;
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7) wspó³praca z organizacjami i instytucjami dzia³aj¹cymi na
terenie so³ectwa, zw³aszcza kulturalnymi, sportowymi,
zak³adami opieki zdrowotnej;
8) podejmowanie dzia³añ na rzecz ochrony rodowiska naturalnego: w szczególnoci w zakresie budowy sieci wodno
 kanalizacyjnych, utrzymania porz¹dku i czystoci na
terenie so³ectwa oraz ochrony zieleni;
9) wspieranie inicjatyw spo³ecznych podejmowanych na rzecz
so³ectwa;
10) wspó³praca z radnymi z danego okrêgu wyborczego;
11) pomoc organom gminy przy organizowaniu konsultacji
spo³ecznych;
12) realizacja zadañ przejêtych od gminy i gospodarowanie
przekazanym mieniem w granicach zgodnych z celem
i zakresem przekazania;
13) wspieranie dzia³añ gminy w zakresie pomocy spo³ecznej,
w szczególnoci sygnalizowanie potrzeb spo³ecznych
w zakresie organizowania okrelonych form pomocy spo³ecznej;
14) inicjowanie samopomocy wspólnoty so³eckiej;
15) wyra¿anie opinii w celu uwzglêdnienia istotnych interesów mieszkañców so³ectwa w nastêpuj¹cych sprawach:
a) dostosowania organizacji i godzin pracy placówek
u¿ytecznoci publicznej, placówek wiadcz¹cych us³ugi komunalne, komunikacji, placówek opieki zdrowotnej i opiekuñczo - wychowawczych dla potrzeb mieszkañców so³ectwa,
b) zapobiegania oraz usuwania skutków powodzi, huraganów i innych klêsk ¿ywio³owych na terenie so³ectwa;
16) wykonywanie uchwa³ Rady w zakresie odnosz¹cym siê do
so³ectwa.
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ROZDZIA£ 3
Organizacja i zadania organów so³ectwa
§7. 1. Organami so³ectwa s¹:
1) Zebranie Wiejskie jako organ uchwa³odawczy;
2) So³tys jako organ wykonawczy.
2. Dzia³alnoæ so³tysa wspomaga rada so³ecka.
1) Rada so³ecka sk³ada siê z 4 do 6 osób w tym So³tysa.
2) Liczbê cz³onków rady so³eckiej ustala zebranie wiejskie
odrêbn¹ uchwa³¹.
3) Przewodnicz¹cym rady so³eckiej jest So³tys.
§8. Kadencja So³tysa i rady so³eckiej trwa 4 lata, tak jak
kadencja Rady i koñczy siê z momentem wyboru nowych
organów so³ectwa.
§9. 1. Organy so³ectwa zobowi¹zane s¹ dbaæ o przestrzeganie zasad jawnoci i dostêpu do informacji publicznej.
2. So³tys, co najmniej raz w roku, obowi¹zany jest sk³adaæ na zebraniu wiejskim sprawozdanie ze swojej dzia³alnoci
oraz z dzia³alnoci rady so³eckiej.
§10. 1. Do zakresu dzia³ania zebrania wiejskiego nale¿y
podejmowanie uchwa³ we wszystkich sprawach zastrze¿onych do wy³¹cznej kompetencji zebrania wiejskiego oraz
innych istotnych dla so³ectwa sprawach, obejmuj¹cych zadania so³ectwa okrelone w statucie.
2. Do wy³¹cznej kompetencji zebrania wiejskiego nale¿y:
1) wybór i odwo³ywanie so³tysa i rady so³eckiej;
2) dokonywanie okresowych ocen dzia³alnoci so³tysa i rady
so³eckiej;

§6. 1. Zadania okrelone w statucie so³ectwo realizuje
w szczególnoci poprzez:

3) wyra¿enie stanowiska so³ectwa w przypadku wyst¹pienia
organu gminy o wyra¿enie takiego stanowiska lub konsultacjê;

1) podejmowanie uchwa³ w sprawach so³ectwa w ramach
posiadanych kompetencji,

4) przyjmowanie, rozpatrywanie lub odrzucanie sprawozdañ
komisji powo³ywanych na zebraniu wiejskim.

2) zbieranie opinii spo³ecznej w sprawach dotycz¹cych problematyki wsi oraz przekazywanie jej Radzie,

§11. W przypadku przedstawienia przez Wójta, zebranie
wiejskie konsultuje w zakresie dotycz¹cym so³ectwa, projekty
uchwa³ Rady w sprawach:

3) wspó³uczestnictwo w organizowaniu i przeprowadzaniu
przez Radê konsultacji spo³ecznej w sprawach dotycz¹cych gminy i so³ectwa,
4) wystêpowanie z wnioskami do Wójta o rozpatrzenie spraw,
których za³atwienie wykracza poza mo¿liwoci so³ectwa,
5) wspó³pracê z radnymi z terenu so³ectwa i z komisjami
Rady.
2. Dla realizacji wspólnych przedsiêwziêæ so³ectwo nawi¹zuje wspó³pracê z innymi so³ectwami gminy, zawiera
porozumienia okrelaj¹ce zakres i sposób wykonywania wspólnych zadañ.

1) utrzymania, konserwacji, remontu wiejskich obiektów
mieszkalnych, urz¹dzeñ komunalnych, socjalnych, kulturalnych i sportowych w ramach ustaleñ planu wydatków
z bud¿etu gminy;
2) plany rozwoju gminy w czêci dotycz¹cej so³ectwa;
3) utrzymania porz¹dku na terenie wsi;
4) gospodarki wodno  ciekowej oraz gospodarki odpadami;
5) dróg gminnych;
6) owietlenia.
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§12. 1. Do zakresu dzia³ania zebrania wiejskiego nale¿y
sprawowanie kontroli nad dzia³alnoci¹ so³tysa i rady so³eckiej. W celu sprawowania kontroli zebranie wiejskie mo¿e
powo³aæ komisjê rewizyjn¹.
2. Zebranie wiejskie podejmuj¹c uchwa³ê o powo³aniu
Komisji Rewizyjnej, okrela sk³ad osobowy komisji oraz zakres jej dzia³ania.
3. Komisja Rewizyjna uprawniona jest do ¿¹dania wyjanieñ od so³tysa i cz³onków rady so³eckiej oraz przegl¹dania
dokumentów w sprawach objêtych przeprowadzan¹ kontrol¹.
§13. 1. Zebranie wiejskie dla zapewnienia w³aciwej realizacji zadañ so³ectwa mo¿e powo³ywaæ tak¿e inne sta³e lub
dorane komisje o uprawnieniach opiniodawczo - doradczych.
2. Zebranie wiejskie podejmuj¹c uchwa³ê o powo³aniu
komisji, o których mowa w ust. 1, okrela sk³ad osobowy
komisji oraz zakres ich dzia³ania.
§14. 1. Do udzia³u w zebraniu wiejskim uprawnieni s¹
wszyscy, którzy w dniu jego zwo³ania zamieszkuj¹ na terenie
so³ectwa.
2. Zebranie jest wa¿ne, gdy mieszkañcy so³ectwa zostali
o nim prawid³owo powiadomieni.
§15. Uprawnienie do udzia³u w zebraniu wiejskim obejmuje prawa:
1) inicjatywy uchwa³odawczej;
2) udzia³u w dyskusji nad porz¹dkiem obrad;
3) zadawania pytañ i uzyskiwania odpowiedzi;
4) ¿¹dania utrwalenia w protokole w³asnych czynnoci
i zg³oszonych wniosków oraz wypowiedzi;
5) zg³aszania kandydatur i kandydowania w wybieralnych
organach so³ectwa;
6) udzia³u w g³osowaniu.
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5. Zebranie wiejskie powinno zostaæ zwo³ane najpóniej
w terminie 14 dni od daty zg³oszenia ¿¹dania lub wniosku,
o których mowa w ust. 3 pkt 2  4, chyba, ¿e w ¿¹daniu lub
wniosku zaproponowano termin póniejszy. Termin 14 dni,
o którym mowa wy¿ej dotyczy terminu odbycia zebrania.
6. Zebranie wiejskie w sprawie wyborów so³tysa i rady
so³eckiej oraz zebranie wiejskie, którego nie zwo³a so³tys na
wniosek organu gminy w terminie okrelonym w ust.
5 zwo³uje Wójt.
7. W przypadku d³u¿szej nieobecnoci so³tysa zebranie
wiejskie zwo³uje upowa¿niony przez radê so³eck¹ cz³onek tej
rady.
§17. 1. Termin i miejsce zebrania wiejskiego podaje siê
do wiadomoci publicznej poprzez rozplakatowanie na tablicy
og³oszeñ so³ectwa, kurend¹, lub w sposób zwyczajowo przyjêty, co najmniej na 7 dni przed terminem zwo³ania zebrania.
2. O terminie i miejscu zebrania powiadamia siê odrêbnie organy gminy oraz osobê reprezentuj¹c¹ mieszkañców,
którzy z³o¿yli wniosek o jego zwo³anie.
§18. 1. Obradom Zebrania Wiejskiego przewodniczy
So³tys.
2. Pod nieobecnoæ So³tysa obradom Zebrania Wiejskiego przewodniczy cz³onek Rady So³eckiej upowa¿niony przez
So³tysa.
3. W przypadku, gdy So³tys nie mo¿e prowadziæ zwo³anego Zebrania Wiejskiego i nie udzieli³ upowa¿nienia ¿adnemu z cz³onków Rady So³eckiej, obradom Zebrania Wiejskiego
przewodniczy cz³onek Rady So³eckiej przez ni¹ wybrany.
4. Zebranie otwiera So³tys, przedstawia porz¹dek obrad
oraz prowadzi zebranie zgodnie z porz¹dkiem przyjêtym przez
zebranie.
5. Porz¹dek obrad ustala zebranie wiejskie na podstawie
projektu przed³o¿onego przez so³tysa. Projekt porz¹dku obrad
podlega konsultacji z rad¹ so³eck¹.

§16. 1. Zebranie wiejskie zwo³ywane jest przez so³tysa,
z zastrze¿eniem ust. 6 i 7.

6. Obrady zebrania s¹ protoko³owane. Protoko³y i uchwa³y podpisuje przewodnicz¹cy zebrania i protokolant.

2. Zebrania wiejskie odbywaj¹ siê w miarê potrzeb nie
rzadziej jednak ni¿ raz w roku.

1) z w³asnej inicjatywy;

7. Osoby uprawnione do udzia³u w zebraniu wiejskim
odnotowuj¹ swoja obecnoæ w licie obecnoci wy³o¿onej do
podpisu w miejscu, w którym odbywa siê zebranie. Lista
obecnoci jest za³¹cznikiem do protokó³u zebrania i s³u¿y do
stwierdzania prawomocnoci obrad.

2) na ¿¹danie organów gminy (Rady i Wójta), wskazuj¹ce cel
zwo³ania zebrania wiejskiego;

§19. 1. Przewodniczenie obradom Zebrania Wiejskiego
uprawnia do decydowania o:

3) na pisemny wniosek co najmniej 1/10 uprawnionych do
udzia³u w zebraniu wiejskim mieszkañców so³ectwa, wskazuj¹cy cel zwo³ania zebrania oraz osobê, któr¹ nale¿y
powiadomiæ o terminie i miejscu zwo³ania zebrania;

1) kolejnoci zabierania g³osu przez poszczególnych mówców,

3. So³tys zwo³uje zebranie wiejskie:

4) na wniosek Komisji Rewizyjnej So³ectwa (w przypadku jej
powo³ania przez zebranie wiejskie).
4. W przypadkach, o których mowa w ust. 3 pkt 2 - 4
so³tys jest zobowi¹zany do zwo³ania zebrania wiejskiego.

2) udzieleniu g³osu poza kolejnoci¹,
3) okrelania iloci czasu przeznaczonego dla ka¿dego
z mówców,
4) odebraniu g³osu,
5) zamkniêciu dyskusji nad poszczególnymi punktami porz¹dku obrad,
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6) ¿¹daniu okrelonego zachowania od uczestników Zebrania Wiejskiego.

8) w tym realizacja zarz¹dzeñ Wójta wydanych w powy¿szym
zakresie;

2. Przewodnicz¹cy Zebraniu Wiejskiemu nie mo¿e odmówiæ poddania pod g³osowanie wniosku, jeli jego przedmiot
odpowiada przyjêtemu porz¹dkowi obrad

9) uczestniczenie w naradach so³tysów organizowanych przez
Wójta;

§20. 1. So³tys przekazuje uchwa³y podjête na zebraniu
wraz z protokó³em zebrania Wójtowi w terminie 7 dni od dnia
odbycia zebrania.
2. Wójt, w zale¿noci od treci uchwa³y, za³atwia uchwa³ê
we w³asnym zakresie lub przekazuje uchwa³ê do rozpatrzenia
Radzie.
3. W zale¿noci od treci uchwa³y o sposobie za³atwienia
uchwa³y Wójt informuje zebranie wiejskie bezporednio lub
za porednictwem so³tysa.
§21. 1. Zebranie wiejskie jest uprawnione do podejmowania uchwa³ przy obecnoci, co najmniej 1/5 uprawnionych
do g³osowania mieszkañców so³ectwa oraz gdy mieszkañcy
so³ectwa zostali poinformowani o zwo³aniu i terminie zebrania w sposób zgodny z postanowieniami niniejszego statutu.

10) uczestniczenie w spotkaniach z radnymi gminy powiêconych realizacji spraw ogólnogminnych, w przypadku wyst¹pienia przez radnych o udzia³ w takim spotkaniu;
11) informowanie ogó³u mieszkañców o wszystkich wa¿nych
dla so³ectwa sprawach;
12) udzia³ w sesjach Rady i posiedzeniach komisji Rady, na
zasadach okrelonych w Statucie Gminy;
13) organizowanie i koordynowanie przedsiêwziêæ maj¹cych
na celu poprawê warunków ¿ycia mieszkañców so³ectwa;
14) administrowanie tymi sk³adnikami mienia, które Rada
przekaza³a do dyspozycji so³ectwa;
15) opiniowanie w zakresie wskazanym przez Wójta wniosków o udzielanie ulg i zwolnieñ z podatków i op³at
stanowi¹cych dochody gminy;

2. W przypadku, gdy w ustalonym terminie nie zbierze siê
wymagana liczba uprawnionych do g³osowania mieszkañców
so³ectwa, zebranie obejmuj¹ce ten sam porz¹dek zwo³uje siê
w drugim terminie. Drugi termin wyznacza siê w tym samym
dniu, pó³ godziny póniej; w tym przypadku do wa¿noci
zebrania wymagana jest obecnoæ uprawnionych do g³osowania mieszkañców so³ectwa w liczbie, co najmniej po³owy
liczby okrelonej w ust. 1.

16) wystêpowanie z wnioskami dotycz¹cymi potrzeb so³ectwa
i jego mieszkañców;

§22. 1. Uchwa³y zebrania wiejskiego zapadaj¹ w g³osowaniu jawnym, zwyk³¹ wiêkszoci¹ g³osów, osób uprawnionych uczestnicz¹cych w nim, co oznacza, ¿e przechodzi uchwa³a
lub wniosek, które uzyska³y wiêksz¹ liczbê g³osów  za ni¿
g³osów przeciw.

19) wspó³praca z gminnymi jednostkami organizacyjnymi
w zakresie zaspakajania okrelonych potrzeb mieszkañców;

2. Zebranie wiejskie mo¿e postanowiæ o przeprowadzeniu tajnego g³osowania w konkretnej sprawie, na wniosek, co
najmniej 1/4 uprawnionych do g³osowania, obecnych na
zebraniu.
§23. 1. Do zadañ so³tysa nale¿y zarz¹dzanie bie¿¹cymi
sprawami so³ectwa, realizacja uchwa³ zebrania wiejskiego
oraz wykonywanie czynnoci okrelonych niniejszym statutem.
2. Do zadañ so³tysa nale¿y w szczególnoci:
1) reprezentowanie so³ectwa na zewn¹trz;
2) zwo³ywanie zebrañ wiejskich i przewodniczenie ich obradom;

17) sporz¹dzanie rozliczeñ m.in. z dzia³alnoci finansowej
i gospodarczej so³ectwa;
18) stosowanie w ramach so³ectwa postanowieñ instrukcji
kancelaryjnej oraz zasad obiegu dokumentów ksiêgowych
i finansowych w zakresie wskazanym przez Wójta;

20) natychmiastowe informowanie wójta o wyst¹pieniu po¿aru, klêski padniêcia stada, katastrofy budowlanej oraz
innych zdarzeñ losowych, celem skoordynowania dzia³añ
czy udzielenia pomocy.
21) wykonywanie innych zadañ wynikaj¹cych z obowi¹zuj¹cych przepisów.
3. Przy wykonywaniu zadañ okrelonych w ust. 2 pkt 1417 so³tys zasiêga opinii rady so³eckiej.
4. Na zebraniach wiejskich so³tys przedk³ada informacje
ze swojej dzia³alnoci.
5. Pe³nienie funkcji so³tysa ma charakter spo³eczny.
6. So³tys korzysta z ochrony prawnej przys³uguj¹cej funkcjonariuszom publicznym.
§24. So³tys  jako przewodnicz¹cy rady so³eckiej:

3) zwo³ywanie posiedzeñ rady so³eckiej i przewodniczenie jej
obradom;

1) kieruje prac¹ rady so³eckiej;

4) wykonywanie uchwa³ organów gminy w zakresie dotycz¹cym so³ectwa;

2) zapewnia sporz¹dzenie protokó³ów z posiedzeñ rady so³eckiej;

5) kierowanie wykonywaniem uchwa³ rady so³eckiej;

3) sk³ada informacje o dzia³alnoci rady so³eckiej na zebraniach wiejskich.

6) utrzymywanie sta³ego kontaktu z organami gminy;
7) kierowanie akcj¹ pomocy w so³ectwie w razie wypadków
losowych i klêsk ¿ywio³owych,

§25. Do zadañ rady so³eckiej nale¿y pe³nienie funkcji
pomocniczo-doradczej so³tysa oraz wspomaganie jego dzia³añ, w tym:
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1) przygotowanie zebrañ wiejskich oraz opracowywanie
i przedk³adanie zebraniu wiejskiemu projektów uchwa³,
w sprawach bêd¹cych przedmiotem zebrania;
2) zbieranie wniosków i innych wyst¹pieñ mieszkañców
w sprawach so³ectwa;
3) sporz¹dzanie projektów wyst¹pieñ w sprawach wykraczaj¹cych poza mo¿liwoci ich realizacji w ramach so³ectwa;
4) inicjowanie dzia³añ na rzecz rozwoju so³ectwa;
5) opiniowanie zakupu sprzêtu i wyposa¿enia mienia gminnego;
6) inicjowanie i pomoc w organizacji imprez wiejskich
w dziedzinie kultury, sportu, rekreacji i wypoczynku;
7) konsultacja spraw przedstawionych przez so³tysa zgodnie
z postanowieniami niniejszego statutu.
§26. 1. Posiedzenia rady so³eckiej odbywaj¹ siê w miarê
potrzeb, nie rzadziej ni¿ dwa razy w roku.
2. Posiedzenia rady so³eckiej zwo³uje so³tys, który przewodniczy tym posiedzeniom.
§27. 1. Urz¹d Gminy zapewnia pomoc w obs³udze techniczno biurowej organów so³ectwa.
2. W celu udzielenia so³tysowi sta³ej pomocy w przygotowywaniu materia³ów w organizowaniu zebrañ, Wójt mo¿e
wyznaczyæ pracownika Urzêdu do kontaktów z so³ectwem.
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3. W przypadku, gdy w ustalonym terminie nie zbierze siê
wymagana liczba uprawnionych do g³osowania mieszkañców
so³ectwa, zebranie obejmuj¹ce ten sam porz¹dek zwo³uje siê
w drugim terminie. Drugi termin wyznacza siê w tym samym
dniu pó³ godziny póniej; w tym przypadku do wa¿noci
zebrania wymagana jest obecnoæ uprawnionych do g³osowania mieszkañców so³ectwa w liczbie, co najmniej po³owy
liczby okrelonej w ust. 1.
4. O ile w wyznaczonym w ust. 2 terminie nie bêdzie
wymaganego okrelonego quorum, wybory w nastêpnym
terminie mog¹ zostaæ przeprowadzone najwczeniej po up³ywie 7 dni od pierwszego, wy¿ej wskazanego terminu, a do ich
wa¿noci wymagana jest obecnoæ uprawnionych do g³osowania mieszkañców so³ectwa, w liczbie, co najmniej po³owy
liczby okrelonej w ust. 1.
5. W przypadku braku quorum, w terminie, okrelonym
w ust. 3 wybory przeprowadza siê w nowym terminie, niezale¿nie od iloci uprawnionych do g³osowania obecnych na
zebraniu wiejskim. Nowy termin ustala siê w tym samym
dniu, co termin ustalony w ust. 3, pó³ godziny póniej.
§31. 1. W celu przeprowadzania wyboru so³tysa i cz³onków rady so³eckiej, zebranie wiejskie powo³uje sporód uprawnionych uczestników zebrania minimum 3 - osobow¹ komisjê
skrutacyjn¹.
2. Komisja skrutacyjna wybiera ze swojego grona przewodnicz¹cego, który kieruje pracami komisji.
3. Do zadañ komisji skrutacyjnej nale¿y:

ROZDZIA£ 4
Zasady i tryb wyboru organów so³ectwa
§28. 1. Zebranie wiejskie wybiera so³tysa i radê so³eck¹
na okres kadencji odpowiadaj¹cy kadencji Rady.
2. Zebranie wiejskie w sprawie wyboru so³tysa i rady
so³eckiej winno odbyæ siê w terminie 6  ciu miesiêcy od
up³ywu kadencji rady gminy.
§29. 1. Wybory so³tysa, rady so³eckiej przeprowadzane
s¹ w terminie i miejscu okrelonym zarz¹dzeniem Wójta,
które podlega podaniu do wiadomoci mieszkañców so³ectwa, co najmniej na 7 dni przed terminem zebrania, w sposób
okrelony w niniejszym statucie.

1) rejestrowanie kandydatów na so³tysa i cz³onków rady
so³eckiej;
2) obliczanie g³osów oddawanych na poszczególne kandydatury;
3) sporz¹dzenie protoko³u, ustalenie i podanie do wiadomoci zebrania wiejskiego wyniku g³osowania i wyborów.
4. Protokó³ g³osowania podpisuj¹ wszyscy cz³onkowie
komisji oraz przewodnicz¹cy zebrania.
5. Cz³onkowie komisji nie mog¹ kandydowaæ na stanowisko so³tysa ani do rady so³eckiej.
§32. 1. W pierwszej kolejnoci przeprowadza siê zg³aszanie kandydatów oraz g³osowanie w celu wyboru so³tysa.

2. Zarz¹dzenie, o którym mowa w ust. 1 okrela ponadto
porz¹dek obrad zebrania wiejskiego, obejmuj¹cy w szczególnoci wybór so³tysa i rady so³eckiej.

2. W drugiej kolejnoci przeprowadza siê zg³aszanie kandydatów oraz g³osowanie w celu wyboru cz³onków rady
so³eckiej.

3. Obradom zebrania wyborczego przewodniczy osoba
wskazana przez Wójta.

§33. 1. Kandydatury na stanowisko so³tysa oraz do rady
so³eckiej mog¹ zg³aszaæ osobicie uprawnieni mieszkañcy,
uczestnicz¹cy w zebraniu wiejskim. Zg³oszenie kandydata
odbywa siê ustnie w trakcie zebrania wiejskiego.

4. Obs³ugê kancelaryjn¹ zebrania zapewnia Wójt za porednictwem Urzêdu Gminy.
§30. 1. Dla dokonania wa¿nego wyboru so³tysa i rady
so³eckiej wymagana jest osobista obecnoæ, co najmniej 1/5
mieszkañców so³ectwa uprawnionych do g³osowania.
2. Kr¹g osób uprawnionych do g³osowania ustala siê na
podstawie sta³ego rejestru wyborców Gminy W¹growiec.

2. Uprawnieni do kandydowania s¹ wy³¹cznie stali mieszkañcy, uczestnicz¹cy w zebraniu wiejskim.
3. Wybory odbywaj¹ siê przy nieograniczonej liczbie zg³oszonych kandydatów, z zachowaniem zasad okrelonych
w ust. 1 i ust. 2.
4. Warunkiem przyjêcia ka¿dej kandydatury jest ustna
zgoda kandydata wyra¿ona w trakcie obrad.
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5. So³tys i rada so³ecka wybierani s¹ w g³osowaniu
tajnym, bezporednim, sporód nieograniczonej liczby kandydatów, przez uprawnionych mieszkañców zebrania.
§34. 1. Po zarejestrowaniu przez komisjê skrutacyjn¹
wszystkich nazwisk kandydatów zg³oszonych przez uprawnionych uczestników zebrania wiejskiego, komisja zamyka listê
kandydatur na stanowisko so³tysa oraz do rady so³eckiej.
Wniosek o zamkniêcie listy kandydatów przewodnicz¹cy zebrania poddaje pod g³osowanie zebrania wiejskiego.
2. Po zamkniêciu listy kandydatów przewodnicz¹cy zebrania podaje pod g³osowanie wszystkie zarejestrowane kandydatury umieszczone na licie w kolejnoci alfabetycznej.
3. Wybór so³tysa odbywa siê zwyk³¹ wiêkszoci¹ g³osów,
co oznacza, ¿e przechodzi ta kandydatura, która uzyska³a, co
najmniej jeden g³os wiêcej od sumy pozosta³ych wa¿nie
oddanych g³osów.
4. Uprawnieni uczestnicy Zebrania g³osuj¹ kartami do
g³osowania, opatrzonymi pieczêci¹ Urzêdu Gminy.
5. Na karcie do g³osowania uprawnieni mieszkañcy pozostawiaj¹ nieskrelone nazwisko wybranego przez siebie
kandydata.
6. Niewa¿ne s¹ g³osy na kartach: bez pieczêci Urzêdu
Gminy, ca³kowicie przedartych i kartach, na których pozostawiono wiêcej kandydatów ni¿ miejsc mandatowych.
§35. 1. Na stanowisko so³tysa zostaje wybrany kandydat, który uzyska³ najwiêksz¹ zwyk³¹ wiêkszoæ g³osów uprawnionych do g³osowania uczestników zebrania.
2. Na cz³onków rady so³eckiej zostaj¹ wybrani kandydaci,
którzy uzyskali najwiêksz¹ iloæ g³osów.
3. W przypadku równej liczby g³osów, g³osowanie zostaje powtórzone, z tym, ¿e w wyborach bior¹ udzia³ kandydaci,
którzy uzyskali równ¹ najwiêksz¹ liczbê g³osów.
4. Przepisy §35 ust. 2 stosuje siê przy wyborach komisji,
o których mowa w niniejszym statucie.
5. Przejêcie obowi¹zków przez nowo wybranego so³tysa
nastêpuje w ci¹gu trzech dni od daty wyboru, a przekazanie
pieczêci protokolarnie w dniu wyboru.
ROZDZIA£ 5
Zasady i tryb odwo³ywania so³tysa i rady so³eckiej
§36. 1. Wyganiêcie mandatu so³tysa lub cz³onka rady
so³eckiej nastêpuje na skutek:
1) z³o¿enia na rêce wójta pisemnej rezygnacji z pe³nionej
funkcji;
2) pozbawienia praw publicznych i wyborczych oraz ubezw³asnowolnienia na podstawie prawomocnego wyroku
s¹du;
3) mierci;
4) odwo³ania przed up³ywem kadencji.
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2. W przypadkach okrelonych w ust. 1 pkt 1 i 2 wyganiêcie mandatu stwierdza niezw³ocznie zebranie wiejskie.
§37. 1. Odwo³anie So³tysa i rady so³eckiej lub jej poszczególnych cz³onków przed up³ywem kadencji, stanowi
wy³¹czn¹ kompetencjê zebrania wiejskiego i mo¿e nast¹piæ
w przypadkach okrelonych w niniejszym statucie, na podstawie uchwa³y zebrania wiejskiego, podjêtej zwyk³¹ wiêkszoci¹
g³osów, w g³osowaniu tajnym.
2. Dla dokonania odwo³ania organów so³ectwa, o których
mowa w §37 ust. 1, na zebraniu wiejskim wymagana jest
obecnoæ, co najmniej 1/5 uprawnionych do g³osowania,
mieszkañców So³ectwa.
3. O ile w wyznaczonym terminie nie bêdzie wymaganego, okrelonego w ust. 2 quorum, wybory w drugim terminie
mog¹ zostaæ przeprowadzone najwczeniej po up³ywie
1 miesi¹ca, od pierwszego wskazanego terminu, z zastrze¿eniem ust 2.
4. Uchwa³y zebrania wiejskiego w sprawach okrelonych
w ust. 1 podaje siê do wiadomoci mieszkañców so³ectwa.
§38. 1. So³tys i cz³onkowie rady so³eckiej s¹ bezporednio odpowiedzialni przed zebraniem wiejskim i mog¹ byæ
przez zebranie odwo³ani przed up³ywem kadencji.
2. Zebranie wiejskie mo¿e odwo³aæ so³tysa, radê so³ecka
lub poszczególnych jej cz³onków, je¿eli nie wykonuj¹ swoich
obowi¹zków, w tym naruszaj¹ postanowienia statutu.
3. Zebranie wiejskie odwo³uje so³tysa lub cz³onka rady
so³eckiej, je¿eli dopuci³ siê przestêpstwa, stwierdzonego
prawomocnym wyrokiem s¹du.
§39. 1. Zebrania wiejskie w celu ewentualnego odwo³ania so³tysa b¹d rady so³eckiej (ca³ego sk³adu) zwo³uje Wójt,
ustalaj¹c zarz¹dzeniem miejsce i termin (dzieñ, godzinê)
zebrania. W zarz¹dzeniu podaje siê sk³adaj¹cego wniosek
o odwo³anie.
2. Zebranie wiejskie w celu ewentualnego odwo³ania
poszczególnych cz³onków rady so³eckiej (z wyj¹tkiem so³tysa
 przewodnicz¹cego rady so³eckiej) zwo³uje so³tys, podaj¹c
w og³oszeniu o zwo³aniu zebrania sk³adaj¹cego wniosek
o odwo³anie cz³onka (cz³onków) rady so³eckiej.
3. Pisemne wnioski o odwo³anie so³tysa lub rady so³eckiej kierowane s¹ do Wójta, natomiast wnioski o odwo³anie
poszczególnych cz³onków rady so³eckiej kierowane s¹ do
so³tysa, z zastrze¿eniem ust. 4 pkt 4.
4. O odwo³anie so³tysa, rady so³eckiej oraz poszczególnych jej cz³onków mo¿e wyst¹piæ z zastrze¿eniem ust. 5 i 6:
1) Wójt;
2) grupa mieszkañców gminy uprawniona do g³osowania,
w liczbie odpowiadaj¹cej  1/5 uprawnionych do g³osowania mieszkañców so³ectwa, a w przypadku, gdy wniosek
o odwo³anie dotyczy rady so³eckiej lub poszczególnych jej
cz³onków  1/10 uprawnionych.
3) wniosek o odwo³anie So³tysa winien prócz podpisów byæ
opatrzony czytelnym imieniem i nazwiskiem, numerem
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PESEL i adresem zamieszkania z podaniem numeru nieruchomoci.
4) wniosek o odwo³anie, który nie zostanie przyjêty na zebraniu wiejskim, mo¿e byæ z³o¿ony powtórnie po up³ywie
6 miesiêcy od dnia z³o¿enia pierwszego wniosku.
5. Wniosek o odwo³anie powinien zawieraæ uzasadnienie, wnioskom bez uzasadnienia nie nadaje siê biegu.
6. Bieg nadaje siê wy³¹cznie wnioskom o odwo³anie
so³tysa, rady so³eckiej, komisji rewizyjnej lub jej cz³onków
zawieraj¹cym:
1) zarzuty nie wywi¹zywania siê przez so³tysa lub cz³onków
rady so³eckiej z obowi¹zków statutowych;
2) zarzuty nie respektowania (nie wykonywania) przez so³tysa lub cz³onków rady so³eckiej uchwa³ zebrania wiejskiego;
3) wskazuj¹cym na dopuszczenie siê czynów dyskwalifikuj¹cych w opinii spo³ecznej w tym utratê zaufania spo³ecznego.
7. Odwo³anie nie mo¿e nast¹piæ zaocznie, chyba, ¿e
osoba zainteresowana skutecznie zawiadomiona, nie wziê³a
udzia³u w zebraniu wiejskim bez usprawiedliwionych przyczyn lub wyrazi³a zgodê na pimie, na zaoczne g³osowanie
nad jej odwo³aniem.
8. Odwo³anie mo¿e nast¹piæ po wys³uchaniu przez zebranie wiejskie wszystkich wyjanieñ oraz racji zainteresowanego, chyba ze wystêpuj¹ okolicznoci okrelone w ust. 7.
§40. 1. So³tys lub cz³onek rady so³eckiej mo¿e z³o¿yæ
rezygnacjê w trakcie kadencji z pe³nionej funkcji, z zastrze¿eniem ust. 2.
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ROZDZIA£ 6
Zasady gospodarki mieniem
§42. 1. Rada Gminy przekazuje So³ectwu sk³adniki mienia komunalnego na mocy odrêbnych uchwa³ oraz protoko³u
przekazania, sporz¹dzonego przez Wójta i So³tysa.
2. So³ectwo zarz¹dza i korzysta z przekazanego mienia
komunalnego zgodnie z postanowieniami uchwa³y, o której
mowa w ust. 1, a w szczególnoci So³ectwo samodzielnie
wykonuje czynnoci zwyk³ego zarz¹du w stosunku do przekazanego mienia. Zwyk³y zarz¹d obejmuje czynnoci okrelone
przepisami prawa cywilnego.
3. Przekazanie obowi¹zków oraz mienia komunalnego
i so³eckiego, pomiêdzy ustêpuj¹cym So³tysem a nowo wybranym, nastêpuje w terminie 3 dni od daty wyborów, w formie
protokó³u zdawczo  odbiorczego, przedk³adanego w ci¹gu
7 dni Wójtowi Gminy.
ROZDZIA£ 7
Zasady gospodarki finansowej so³ectwa
§43. 1. Gospodarka finansowa so³ectwa prowadzona jest
w ramach bud¿etu gminy, zatwierdzonego przez Radê Gminy.
§44. 1. Dochodami so³ectwa mog¹ byæ:
1) wp³ywy z wynajmowania i wydzier¿awiania sk³adników
mienia komunalnego przekazanego So³ectwu,
2) darowizny i dobrowolne wp³aty osób fizycznych i prawnych na rzecz so³ectwa,
3) rodki uzyskiwane z organizowanych przez so³ectwo przedsiêwziêæ.

2. Z³o¿enie rezygnacji przez so³tysa, radê so³ecka lub
poszczególnych jej cz³onków a tak¿e odwo³anie so³tysa, rady
so³eckiej lub poszczególnych jej cz³onków, zobowi¹zuje odpowiednio Wójta i So³tysa do zarz¹dzenia wyborów uzupe³niaj¹cych.

2. rodki finansowe pochodz¹ce z bud¿etu gminy mog¹
byæ przeznaczone tylko na cele okrelone w uchwale bud¿etowej.

3. Je¿eli do up³ywu kadencji So³tysa pozosta³o nie wiêcej
jak 6 miesiêcy, przepisu ust. 2 nie stosuje siê, a obowi¹zki
so³tysa pe³ni cz³onek Rady So³eckiej przez ni¹ wskazany.

§45. rodki finansowe So³ectwa mog¹ byæ przeznaczone
wy³¹cznie na realizacjê zadañ w³asnych gminy, w tym miêdzy
innymi, na:

4. Kadencja So³tysa i cz³onków Rady so³eckiej wybranych
w wyborach uzupe³niaj¹cych trwa do koñca kadencji, w której
wybór nast¹pi³.

1) utrzymanie mienia komunalnego przekazanego w zarz¹d
So³ectwu,

§41. 1. Zebranie wiejskie zwo³ane w sprawie odwo³ania
so³tysa, rady so³eckiej lub poszczególnych jej cz³onków, powo³uje sporód uprawnionych do g³osowania uczestników
zebrania komisjê skrutacyjn¹, powierzaj¹c jej obowi¹zki przeprowadzenia g³osowania.
2. Do powo³ywania i zasad dzia³ania tej komisji maj¹
zastosowanie odpowiednie przepisy dotycz¹ce komisji skrutacyjnej okrelone w Rozdziale 4 niniejszego statutu.

2) remont i utrzymanie dróg gminnych w granicach So³ectwa.
3) utrzymanie lokali bêd¹cych w dyspozycji So³ectwa,
4) zaspakajanie miejscowych potrzeb kulturalno  owiatowych i sportowych,
5) dzia³alnoæ organów So³ectwa,
6) utrzymanie porz¹dku i estetyki na terenie So³ectwa.
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ROZDZIA£ 8
Zakres i formy kontroli oraz nadzoru organów
Gminy nad dzia³alnoci¹ organów So³ectwa
§46. 1. So³tys zobowi¹zany jest do przed³o¿enia Wójtowi
Gminy uchwa³ Zebrania Wiejskiego w ci¹gu 7 dni od daty ich
podjêcia.
2. Uchwa³a Zebrania Wiejskiego sprzeczna z prawem jest
niewa¿na.
3. O niewa¿noci uchwa³y w ca³oci lub w czêci orzeka
Wójt Gminy.
4. Uchwa³a Zebrania Wiejskiego nieodpowiadaj¹ca wymogom celowoci, gospodarnoci, rzetelnoci lub niezgodna
z prawem mo¿e byæ uchylona przez Wójta Gminy.
5. W przypadkach okrelonych w ust. 4, Wójt Gminy
mo¿e wstrzymaæ uchwa³y Zebrania Wiejskiego i za¿¹daæ
ponownego rozpatrzenia sprawy stanowi¹cej przedmiot
uchwa³y, wskazuj¹c zaistnia³e uchybienia oraz termin za³atwienia sprawy.
6. Je¿eli uchwa³a Zebrania Wiejskiego podjêta w wyniku
ponownego rozpatrzenia sprawy nie uwzglêdnia wskazówek
Wójta Gminy, Wójt Gminy mo¿e wydaæ uchwa³ê zastêpcz¹.
O podjêciu uchwa³y zastêpczej, Wójt Gminy powiadamia
Radê Gminy na jej najbli¿szej Sesji.
§47. Nadzór nad dzia³alnoci¹ so³ectwa sprawowany jest
na podstawie kryteriów zgodnoci z prawem, celowoci,
rzetelnoci i gospodarnoci.
§48. Organami nadzoru nad dzia³alnoci¹ so³ectwa s¹:
1) Rada,
2) Wójt.
§49. 1. Organy nadzoru maj¹ prawo ¿¹dania niezbêdnych informacji, danych i wyjanieñ oraz okazania dokumentów dotycz¹cych funkcjonowania so³ectwa a tak¿e uczestniczenia w posiedzeniach jego organów.
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2. Do wykonywania czynnoci, o których mowa w ust.
1 organy nadzoru mog¹ delegowaæ swych przedstawicieli.
§50. Organy nadzoru sygnalizuj¹ so³ectwu nieprawid³owoci stwierdzone w ramach wykonywania nadzoru oraz
podejmuj¹ dzia³ania przewidziane prawem, w celu wyeliminowania stwierdzonych nieprawid³owoci.
ROZDZIA£ 9
Postanowienia koñcowe
§51. 1. Zmiany niniejszego statutu dokonuje Rada:
1) z w³asnej inicjatywy;
2) na wniosek Wójta;
3) na wniosek zebrania wiejskiego.
2. Statut i jego zmiany w przypadkach okrelonych w ust.
1 pkt 1 i 2 uchwalane s¹ po przeprowadzeniu konsultacji
z mieszkañcami so³ectwa.
§52. O utworzeniu, po³¹czeniu, podziale i znoszeniu,
a tak¿e ustaleniu granic, nazwy i siedziby w³adz So³ectwa
decyduje Rada w drodze odrêbnej uchwa³y.
§53. Protesty w sprawie trybu i formy przeprowadzenia
wyborów So³tysa i Rady So³eckiej zainteresowani mog¹
sk³adaæ do Wójta w terminie siedmiu dni od og³oszenia ich
wyników. Wójt rozstrzyga o protecie stosuj¹c odpowiednio
przepisy niniejszego Statutu.
§54. Wykonanie uchwa³y powierza siê Wójtowi Gminy
W¹growiec.
§55. Traci moc Uchwa³a Rady Gminy W¹growiec
Nr XXIV/176/96 z 28 padziernika 1996 roku w sprawie statutu
so³ectwa.
§56. Uchwa³a wchodzi w ¿ycie po up³ywie 14 dni od dnia
og³oszenia w Dzienniku Urzêdowym Województwa Wielkopolskiego.
Przewodnicz¹cy
Rady Gminy
() Micha³ Nogalski
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3399
UCHWA£A Nr XXXIV/291/06 RADY GMINY W¥GROWIEC
z dnia 30 czerwca 2006 r.
w sprawie uchwalenia statutu So³ectwa R¹bczyn
Na podstawie art. 35 ust. 1 i 3, art. 48 ust. 1 ustawy z dnia
8 marca 1990 r. o samorz¹dzie gminnym (Dz.U. z 2001 r., Nr
142 poz. 1591 z 2002 r., Nr 23 poz. 220, Nr 62 poz. 558, Nr 113
poz. 984, Nr 153 poz. 1271 i Nr 214 poz. 1806, z 2003 r., Nr
80 poz. 717 i Nr 162 poz.1568, z 2004 r. Nr 102 poz. 1055 i Nr
116 poz.1203, z 2005 r., Nr 172 poz. 1441, Nr 175 poz. 1457,
z 2006 r., Nr 17 poz. 128), po przeprowadzeniu konsultacji
z mieszkañcami so³ectwa, Rada Gminy W¹growiec uchwala:
STATUT SO£ECTWA R¥BCZYN
ROZDZIA£ 1

1) ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorz¹dzie gminnym
(Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z póniejszymi zmianami),
2) Statutu Gminy W¹growiec,
3) oraz niniejszego statutu So³ectwa.
ROZDZIA£ 2
Zakres zadañ przekazanych so³ectwu
przez gminê oraz sposób ich realizacji

Postanowienia ogólne

§5. 1. Podstawowym celem istnienia i dzia³ania so³ectwa
jest:

§1. So³ectwo R¹bczyn jest jednostk¹ pomocnicz¹ Gminy
W¹growiec.

1) dba³oæ o zaspokajanie potrzeb mieszkañców so³ectwa
i reprezentowanie ich interesów na zewn¹trz;

§2. Ilekroæ w niniejszym Statucie jest mowa o:
1) Gminie  nale¿y przez to rozumieæ Gminê W¹growiec;
2) So³ectwie  nale¿y przez to rozumieæ jednostkê pomocnicz¹ okrelon¹ w § 1 niniejszego Statutu;
3) Statucie  nale¿y przez to rozumieæ statut so³ectwa R¹bczyn;

2) wspó³praca z organami gminy oraz pomoc w wykonywaniu przez te organy zadañ publicznych na rzecz spo³ecznoci lokalnej;
3) zapewnienie mieszkañcom so³ectwa udzia³u w realizacji
zadañ gminy;
2. Do zadañ so³ectwa nale¿y uczestniczenie w realizacji
zadañ gminy poprzez:

4) Radzie  nale¿y przez to rozumieæ Radê Gminy W¹growiec;

1) inicjowanie dzia³añ organów gminy;

5) Wójcie  nale¿y przez to rozumieæ Wójta Gminy W¹growiec;

2) reprezentowanie interesów spo³ecznoci so³eckiej i jej
cz³onków wobec organów gminy, organów administracji
pañstwowej i innych podmiotów ¿ycia publicznego;

6) Zebraniu Wiejskim  nale¿y przez to rozumieæ organ
uchwa³odawczy so³ectwa;
7) So³tysie  nale¿y przez to rozumieæ organ wykonawczy
so³ectwa;
8) Radzie So³eckiej  nale¿y przez to rozumieæ organ wspieraj¹cy So³tysa;
9) Przewodnicz¹cym Rady So³eckiej  nale¿y przez to rozumieæ So³tysa;
10) Komisje  nale¿y rozumieæ organy kontrolne i opiniodawcze powo³ywane w so³ectwie.
§3. 1. So³ectwo obejmuje obszar o powierzchni 26,33
km2, którego granice zaznaczone s¹ na mapie stanowi¹cej
za³¹cznik do Statutu.
2. So³ectwo obejmuje miejscowoci: R¹bczyn, Kolanka.
3. Siedzib¹ w³adz So³ectwa jest miejscowoæ: R¹bczyn.
§4. So³ectwo dzia³a zgodnie z postanowieniami obowi¹zuj¹cych przepisów, a w szczególnoci:

3) tworzenie warunków do pe³nego udzia³u w ¿yciu publicznym so³ectwa wszystkich mieszkañców so³ectwa;
4) dzia³anie na rzecz rozwoju so³ectwa;
5) konsultowanie spraw przedstawionych przez Radê lub
Wójta, w tym spraw dotycz¹cych:
a) planów zagospodarowania przestrzennego w zakresie
dotycz¹cym so³ectwa,
b) sieci szkó³ i przedszkoli,
c) zasad gospodarowania mieniem komunalnym po³o¿onym na terenie so³ectwa,
d) zmiany nazewnictwa ulic, placów oraz nadawanie nazw
miejscowoci, podzia³u, po³¹czenia wsi, utworzenia
nowej,
e) innych spraw, których potrzebê konsultacji Rada lub
Wójt uzna za celowe.
6) wspó³dzia³anie z policj¹ i s³u¿bami porz¹dkowymi w zakresie bezpieczeñstwa i porz¹dku na terenie so³ectwa;
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7) wspó³praca z organizacjami i instytucjami dzia³aj¹cymi na
terenie so³ectwa, zw³aszcza kulturalnymi, sportowymi,
zak³adami opieki zdrowotnej;
8) podejmowanie dzia³añ na rzecz ochrony rodowiska naturalnego: w szczególnoci w zakresie budowy sieci wodno
 kanalizacyjnych, utrzymania porz¹dku i czystoci na
terenie so³ectwa oraz ochrony zieleni;
9) wspieranie inicjatyw spo³ecznych podejmowanych na rzecz
so³ectwa;
10) wspó³praca z radnymi z danego okrêgu wyborczego;
11) pomoc organom gminy przy organizowaniu konsultacji
spo³ecznych;
12) realizacja zadañ przejêtych od gminy i gospodarowanie
przekazanym mieniem w granicach zgodnych z celem
i zakresem przekazania;
13) wspieranie dzia³añ gminy w zakresie pomocy spo³ecznej,
w szczególnoci sygnalizowanie potrzeb spo³ecznych
w zakresie organizowania okrelonych form pomocy spo³ecznej;
14) inicjowanie samopomocy wspólnoty so³eckiej;
15) wyra¿anie opinii w celu uwzglêdnienia istotnych interesów mieszkañców so³ectwa w nastêpuj¹cych sprawach:
a) dostosowania organizacji i godzin pracy placówek
u¿ytecznoci publicznej, placówek wiadcz¹cych us³ugi komunalne, komunikacji, placówek opieki zdrowotnej i opiekuñczo - wychowawczych dla potrzeb mieszkañców so³ectwa,
b) zapobiegania oraz usuwania skutków powodzi, huraganów i innych klêsk ¿ywio³owych na terenie so³ectwa;
16) wykonywanie uchwa³ Rady w zakresie odnosz¹cym siê do
so³ectwa.
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ROZDZIA£ 3
Organizacja i zadania organów so³ectwa
§7. 1. Organami so³ectwa s¹:
1) Zebranie Wiejskie jako organ uchwa³odawczy;
2) So³tys jako organ wykonawczy.
2. Dzia³alnoæ so³tysa wspomaga rada so³ecka.
1) Rada so³ecka sk³ada siê z 4 do 6 osób w tym So³tysa.
2) Liczbê cz³onków rady so³eckiej ustala zebranie wiejskie
odrêbn¹ uchwa³¹.
3) Przewodnicz¹cym rady so³eckiej jest So³tys.
§8. Kadencja So³tysa i rady so³eckiej trwa 4 lata, tak jak
kadencja Rady i koñczy siê z momentem wyboru nowych
organów so³ectwa.
§9. 1. Organy so³ectwa zobowi¹zane s¹ dbaæ o przestrzeganie zasad jawnoci i dostêpu do informacji publicznej.
2. So³tys, co najmniej raz w roku, obowi¹zany jest sk³adaæ na zebraniu wiejskim sprawozdanie ze swojej dzia³alnoci
oraz z dzia³alnoci rady so³eckiej.
§10. 1. Do zakresu dzia³ania zebrania wiejskiego nale¿y
podejmowanie uchwa³ we wszystkich sprawach zastrze¿onych do wy³¹cznej kompetencji zebrania wiejskiego oraz
innych istotnych dla so³ectwa sprawach, obejmuj¹cych zadania so³ectwa okrelone w statucie.
2. Do wy³¹cznej kompetencji zebrania wiejskiego nale¿y:
1) wybór i odwo³ywanie so³tysa i rady so³eckiej;
2) dokonywanie okresowych ocen dzia³alnoci so³tysa i rady
so³eckiej;

§6. 1. Zadania okrelone w statucie so³ectwo realizuje
w szczególnoci poprzez:

3) wyra¿enie stanowiska so³ectwa w przypadku wyst¹pienia
organu gminy o wyra¿enie takiego stanowiska lub konsultacjê;

1) podejmowanie uchwa³ w sprawach so³ectwa w ramach
posiadanych kompetencji,

4) przyjmowanie, rozpatrywanie lub odrzucanie sprawozdañ
komisji powo³ywanych na zebraniu wiejskim.

2) zbieranie opinii spo³ecznej w sprawach dotycz¹cych problematyki wsi oraz przekazywanie jej Radzie,

§11. W przypadku przedstawienia przez Wójta, zebranie
wiejskie konsultuje w zakresie dotycz¹cym so³ectwa, projekty
uchwa³ Rady w sprawach:

3) wspó³uczestnictwo w organizowaniu i przeprowadzaniu
przez Radê konsultacji spo³ecznej w sprawach dotycz¹cych gminy i so³ectwa,
4) wystêpowanie z wnioskami do Wójta o rozpatrzenie spraw,
których za³atwienie wykracza poza mo¿liwoci so³ectwa,
5) wspó³pracê z radnymi z terenu so³ectwa i z komisjami
Rady.
2. Dla realizacji wspólnych przedsiêwziêæ so³ectwo nawi¹zuje wspó³pracê z innymi so³ectwami gminy, zawiera
porozumienia okrelaj¹ce zakres i sposób wykonywania wspólnych zadañ.

1) utrzymania, konserwacji, remontu wiejskich obiektów
mieszkalnych, urz¹dzeñ komunalnych, socjalnych, kulturalnych i sportowych w ramach ustaleñ planu wydatków
z bud¿etu gminy;
2) plany rozwoju gminy w czêci dotycz¹cej so³ectwa;
3) utrzymania porz¹dku na terenie wsi;
4) gospodarki wodno  ciekowej oraz gospodarki odpadami;
5) dróg gminnych;
6) owietlenia.
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§12. 1. Do zakresu dzia³ania zebrania wiejskiego nale¿y
sprawowanie kontroli nad dzia³alnoci¹ so³tysa i rady so³eckiej. W celu sprawowania kontroli zebranie wiejskie mo¿e
powo³aæ komisjê rewizyjn¹.
2. Zebranie wiejskie podejmuj¹c uchwa³ê o powo³aniu
Komisji Rewizyjnej, okrela sk³ad osobowy komisji oraz zakres jej dzia³ania.
3. Komisja Rewizyjna uprawniona jest do ¿¹dania wyjanieñ od so³tysa i cz³onków rady so³eckiej oraz przegl¹dania
dokumentów w sprawach objêtych przeprowadzan¹ kontrol¹.
§13. 1. Zebranie wiejskie dla zapewnienia w³aciwej realizacji zadañ so³ectwa mo¿e powo³ywaæ tak¿e inne sta³e lub
dorane komisje o uprawnieniach opiniodawczo - doradczych.
2. Zebranie wiejskie podejmuj¹c uchwa³ê o powo³aniu
komisji, o których mowa w ust. 1, okrela sk³ad osobowy
komisji oraz zakres ich dzia³ania.
§14. 1. Do udzia³u w zebraniu wiejskim uprawnieni s¹
wszyscy, którzy w dniu jego zwo³ania zamieszkuj¹ na terenie
so³ectwa.
2. Zebranie jest wa¿ne, gdy mieszkañcy so³ectwa zostali
o nim prawid³owo powiadomieni.
§15. Uprawnienie do udzia³u w zebraniu wiejskim obejmuje prawa:
1) inicjatywy uchwa³odawczej;
2) udzia³u w dyskusji nad porz¹dkiem obrad;
3) zadawania pytañ i uzyskiwania odpowiedzi;
4) ¿¹dania utrwalenia w protokole w³asnych czynnoci
i zg³oszonych wniosków oraz wypowiedzi;
5) zg³aszania kandydatur i kandydowania w wybieralnych
organach so³ectwa;
6) udzia³u w g³osowaniu.

Poz. 3399

5. Zebranie wiejskie powinno zostaæ zwo³ane najpóniej
w terminie 14 dni od daty zg³oszenia ¿¹dania lub wniosku,
o których mowa w ust. 3 pkt 2  4, chyba, ¿e w ¿¹daniu lub
wniosku zaproponowano termin póniejszy. Termin 14 dni,
o którym mowa wy¿ej dotyczy terminu odbycia zebrania.
6. Zebranie wiejskie w sprawie wyborów so³tysa i rady
so³eckiej oraz zebranie wiejskie, którego nie zwo³a so³tys
na wniosek organu gminy w terminie okrelonym w ust.
5 zwo³uje Wójt.
7. W przypadku d³u¿szej nieobecnoci so³tysa zebranie
wiejskie zwo³uje upowa¿niony przez radê so³eck¹ cz³onek tej
rady.
§17. 1. Termin i miejsce zebrania wiejskiego podaje siê
do wiadomoci publicznej poprzez rozplakatowanie na tablicy
og³oszeñ so³ectwa, kurend¹, lub w sposób zwyczajowo przyjêty, co najmniej na 7 dni przed terminem zwo³ania zebrania.
2. O terminie i miejscu zebrania powiadamia siê odrêbnie organy gminy oraz osobê reprezentuj¹c¹ mieszkañców,
którzy z³o¿yli wniosek o jego zwo³anie.
§18. 1. Obradom Zebrania Wiejskiego przewodniczy
So³tys.
2. Pod nieobecnoæ So³tysa obradom Zebrania Wiejskiego przewodniczy cz³onek Rady So³eckiej upowa¿niony przez
So³tysa.
3. W przypadku, gdy So³tys nie mo¿e prowadziæ zwo³anego Zebrania Wiejskiego i nie udzieli³ upowa¿nienia ¿adnemu z cz³onków Rady So³eckiej, obradom Zebrania Wiejskiego
przewodniczy cz³onek Rady So³eckiej przez ni¹ wybrany.
4. Zebranie otwiera So³tys, przedstawia porz¹dek obrad
oraz prowadzi zebranie zgodnie z porz¹dkiem przyjêtym przez
zebranie.
5. Porz¹dek obrad ustala zebranie wiejskie na podstawie
projektu przed³o¿onego przez so³tysa. Projekt porz¹dku obrad
podlega konsultacji z rad¹ so³eck¹.

§16. 1. Zebranie wiejskie zwo³ywane jest przez so³tysa,
z zastrze¿eniem ust. 6 i 7.

6. Obrady zebrania s¹ protoko³owane. Protoko³y i uchwa³y podpisuje przewodnicz¹cy zebrania i protokolant.

2. Zebrania wiejskie odbywaj¹ siê w miarê potrzeb nie
rzadziej jednak ni¿ raz w roku.

1) z w³asnej inicjatywy;

7. Osoby uprawnione do udzia³u w zebraniu wiejskim
odnotowuj¹ swoja obecnoæ w licie obecnoci wy³o¿onej do
podpisu w miejscu, w którym odbywa siê zebranie. Lista
obecnoci jest za³¹cznikiem do protokó³u zebrania i s³u¿y do
stwierdzania prawomocnoci obrad.

2) na ¿¹danie organów gminy (Rady i Wójta), wskazuj¹ce cel
zwo³ania zebrania wiejskiego;

§19. 1. Przewodniczenie obradom Zebrania Wiejskiego
uprawnia do decydowania o:

3) na pisemny wniosek co najmniej 1/10 uprawnionych do
udzia³u w zebraniu wiejskim mieszkañców so³ectwa, wskazuj¹cy cel zwo³ania zebrania oraz osobê, któr¹ nale¿y
powiadomiæ o terminie i miejscu zwo³ania zebrania;

1) kolejnoci zabierania g³osu przez poszczególnych mówców,

3. So³tys zwo³uje zebranie wiejskie:

4) na wniosek Komisji Rewizyjnej So³ectwa (w przypadku jej
powo³ania przez zebranie wiejskie).
4. W przypadkach, o których mowa w ust. 3 pkt 2 - 4
so³tys jest zobowi¹zany do zwo³ania zebrania wiejskiego.

2) udzieleniu g³osu poza kolejnoci¹,
3) okrelania iloci czasu przeznaczonego dla ka¿dego z
mówców,
4) odebraniu g³osu,
5) zamkniêciu dyskusji nad poszczególnymi punktami porz¹dku obrad,
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6) ¿¹daniu okrelonego zachowania od uczestników Zebrania Wiejskiego.

7) kierowanie akcj¹ pomocy w so³ectwie w razie wypadków
losowych i klêsk ¿ywio³owych,

2. Przewodnicz¹cy Zebraniu Wiejskiemu nie mo¿e odmówiæ poddania pod g³osowanie wniosku, jeli jego przedmiot
odpowiada przyjêtemu porz¹dkowi obrad

8) w tym realizacja zarz¹dzeñ Wójta wydanych w powy¿szym
zakresie;

§20. 1. So³tys przekazuje uchwa³y podjête na zebraniu
wraz z protokó³em zebrania Wójtowi w terminie 7 dni od dnia
odbycia zebrania.
2. Wójt, w zale¿noci od treci uchwa³y, za³atwia uchwa³ê
we w³asnym zakresie lub przekazuje uchwa³ê do rozpatrzenia
Radzie.
3. W zale¿noci od treci uchwa³y o sposobie za³atwienia
uchwa³y Wójt informuje zebranie wiejskie bezporednio lub
za porednictwem so³tysa.
§21. 1. Zebranie wiejskie jest uprawnione do podejmowania uchwa³ przy obecnoci, co najmniej 1/5 uprawnionych
do g³osowania mieszkañców so³ectwa oraz gdy mieszkañcy
so³ectwa zostali poinformowani o zwo³aniu i terminie zebrania w sposób zgodny z postanowieniami niniejszego statutu.
2. W przypadku, gdy w ustalonym terminie nie zbierze siê
wymagana liczba uprawnionych do g³osowania mieszkañców
so³ectwa, zebranie obejmuj¹ce ten sam porz¹dek zwo³uje siê
w drugim terminie. Drugi termin wyznacza siê w tym samym
dniu, pó³ godziny póniej; w tym przypadku do wa¿noci
zebrania wymagana jest obecnoæ uprawnionych do g³osowania mieszkañców so³ectwa w liczbie, co najmniej po³owy
liczby okrelonej w ust. 1.
§22. 1. Uchwa³y zebrania wiejskiego zapadaj¹ w g³osowaniu jawnym, zwyk³¹ wiêkszoci¹ g³osów, osób uprawnionych uczestnicz¹cych w nim, co oznacza, ¿e przechodzi uchwa³a
lub wniosek, które uzyska³y wiêksz¹ liczbê g³osów  za ni¿
g³osów przeciw.
2. Zebranie wiejskie mo¿e postanowiæ o przeprowadzeniu tajnego g³osowania w konkretnej sprawie, na wniosek, co
najmniej 1/4 uprawnionych do g³osowania, obecnych na
zebraniu.
§23. 1. Do zadañ so³tysa nale¿y zarz¹dzanie bie¿¹cymi
sprawami so³ectwa, realizacja uchwa³ zebrania wiejskiego
oraz wykonywanie czynnoci okrelonych niniejszym statutem.
2. Do zadañ so³tysa nale¿y w szczególnoci:
1) reprezentowanie so³ectwa na zewn¹trz;
2) zwo³ywanie zebrañ wiejskich i przewodniczenie ich obradom;
3) zwo³ywanie posiedzeñ rady so³eckiej i przewodniczenie jej
obradom;
4) wykonywanie uchwa³ organów gminy w zakresie dotycz¹cym so³ectwa;
5) kierowanie wykonywaniem uchwa³ rady so³eckiej;
6) utrzymywanie sta³ego kontaktu z organami gminy;

9) uczestniczenie w naradach so³tysów organizowanych przez
Wójta;
10) uczestniczenie w spotkaniach z radnymi gminy powiêconych realizacji spraw ogólnogminnych, w przypadku wyst¹pienia przez radnych o udzia³ w takim spotkaniu;
11) informowanie ogó³u mieszkañców o wszystkich wa¿nych
dla so³ectwa sprawach;
12) udzia³ w sesjach Rady i posiedzeniach komisji Rady, na
zasadach okrelonych w Statucie Gminy;
13) organizowanie i koordynowanie przedsiêwziêæ maj¹cych
na celu poprawê warunków ¿ycia mieszkañców so³ectwa;
14) administrowanie tymi sk³adnikami mienia, które Rada
przekaza³a do dyspozycji so³ectwa;
15) opiniowanie w zakresie wskazanym przez Wójta wniosków o udzielanie ulg i zwolnieñ z podatków i op³at
stanowi¹cych dochody gminy;
16) wystêpowanie z wnioskami dotycz¹cymi potrzeb so³ectwa
i jego mieszkañców;
17) sporz¹dzanie rozliczeñ m.in. z dzia³alnoci finansowej
i gospodarczej so³ectwa;
18) stosowanie w ramach so³ectwa postanowieñ instrukcji
kancelaryjnej oraz zasad obiegu dokumentów ksiêgowych
i finansowych w zakresie wskazanym przez Wójta;
19) wspó³praca z gminnymi jednostkami organizacyjnymi
w zakresie zaspakajania okrelonych potrzeb mieszkañców;
20) natychmiastowe informowanie wójta o wyst¹pieniu po¿aru, klêski padniêcia stada, katastrofy budowlanej oraz
innych zdarzeñ losowych, celem skoordynowania dzia³añ
czy udzielenia pomocy.
21) wykonywanie innych zadañ wynikaj¹cych z obowi¹zuj¹cych przepisów.
3. Przy wykonywaniu zadañ okrelonych w ust. 2 pkt 1417 so³tys zasiêga opinii rady so³eckiej.
4. Na zebraniach wiejskich so³tys przedk³ada informacje
ze swojej dzia³alnoci.
5. Pe³nienie funkcji so³tysa ma charakter spo³eczny.
6. So³tys korzysta z ochrony prawnej przys³uguj¹cej funkcjonariuszom publicznym.
§24. So³tys  jako przewodnicz¹cy rady so³eckiej:
1) kieruje prac¹ rady so³eckiej;
2) zapewnia sporz¹dzenie protokó³ów z posiedzeñ rady so³eckiej;
3) sk³ada informacje o dzia³alnoci rady so³eckiej na zebraniach wiejskich.
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§25. Do zadañ rady so³eckiej nale¿y pe³nienie funkcji
pomocniczo-doradczej so³tysa oraz wspomaganie jego dzia³añ, w tym:
1) przygotowanie zebrañ wiejskich oraz opracowywanie
i przedk³adanie zebraniu wiejskiemu projektów uchwa³,
w sprawach bêd¹cych przedmiotem zebrania;
2) zbieranie wniosków i innych wyst¹pieñ mieszkañców
w sprawach so³ectwa;
3) sporz¹dzanie projektów wyst¹pieñ w sprawach wykraczaj¹cych poza mo¿liwoci ich realizacji w ramach so³ectwa;
4) inicjowanie dzia³añ na rzecz rozwoju so³ectwa;
5) opiniowanie zakupu sprzêtu i wyposa¿enia mienia gminnego;
6) inicjowanie i pomoc w organizacji imprez wiejskich
w dziedzinie kultury, sportu, rekreacji i wypoczynku;
7) konsultacja spraw przedstawionych przez so³tysa zgodnie
z postanowieniami niniejszego statutu.
§26. 1. Posiedzenia rady so³eckiej odbywaj¹ siê w miarê
potrzeb, nie rzadziej ni¿ dwa razy w roku.
2. Posiedzenia rady so³eckiej zwo³uje so³tys, który przewodniczy tym posiedzeniom.
§27. 1. Urz¹d Gminy zapewnia pomoc w obs³udze techniczno biurowej organów so³ectwa.
2. W celu udzielenia so³tysowi sta³ej pomocy w przygotowywaniu materia³ów w organizowaniu zebrañ, Wójt mo¿e
wyznaczyæ pracownika Urzêdu do kontaktów z so³ectwem.
ROZDZIA£ 4
Zasady i tryb wyboru organów so³ectwa
§28. 1. Zebranie wiejskie wybiera so³tysa i radê so³eck¹
na okres kadencji odpowiadaj¹cy kadencji Rady.
2. Zebranie wiejskie w sprawie wyboru so³tysa i rady
so³eckiej winno odbyæ siê w terminie 6  ciu miesiêcy od
up³ywu kadencji rady gminy.
§29. 1. Wybory so³tysa, rady so³eckiej przeprowadzane
s¹ w terminie i miejscu okrelonym zarz¹dzeniem Wójta,
które podlega podaniu do wiadomoci mieszkañców so³ectwa, co najmniej na 7 dni przed terminem zebrania, w sposób
okrelony w niniejszym statucie.
2. Zarz¹dzenie, o którym mowa w ust. 1 okrela ponadto
porz¹dek obrad zebrania wiejskiego, obejmuj¹cy w szczególnoci wybór so³tysa i rady so³eckiej.
3. Obradom zebrania wyborczego przewodniczy osoba
wskazana przez Wójta.
4. Obs³ugê kancelaryjn¹ zebrania zapewnia Wójt za porednictwem Urzêdu Gminy.
§30. 1. Dla dokonania wa¿nego wyboru so³tysa i rady
so³eckiej wymagana jest osobista obecnoæ, co najmniej 1/5
mieszkañców so³ectwa uprawnionych do g³osowania.
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2. Kr¹g osób uprawnionych do g³osowania ustala siê na
podstawie sta³ego rejestru wyborców Gminy W¹growiec.
3. W przypadku, gdy w ustalonym terminie nie zbierze siê
wymagana liczba uprawnionych do g³osowania mieszkañców
so³ectwa, zebranie obejmuj¹ce ten sam porz¹dek zwo³uje siê
w drugim terminie. Drugi termin wyznacza siê w tym samym
dniu pó³ godziny póniej; w tym przypadku do wa¿noci
zebrania wymagana jest obecnoæ uprawnionych do g³osowania mieszkañców so³ectwa w liczbie, co najmniej po³owy
liczby okrelonej w ust. 1.
4. O ile w wyznaczonym w ust. 2 terminie nie bêdzie
wymaganego okrelonego quorum, wybory w nastêpnym
terminie mog¹ zostaæ przeprowadzone najwczeniej po up³ywie 7 dni od pierwszego, wy¿ej wskazanego terminu, a do ich
wa¿noci wymagana jest obecnoæ uprawnionych do g³osowania mieszkañców so³ectwa, w liczbie, co najmniej po³owy
liczby okrelonej w ust. 1.
5. W przypadku braku quorum, w terminie, okrelonym
w ust. 3 wybory przeprowadza siê w nowym terminie, niezale¿nie od iloci uprawnionych do g³osowania obecnych na
zebraniu wiejskim. Nowy termin ustala siê w tym samym
dniu, co termin ustalony w ust. 3, pó³ godziny póniej.
§31. 1. W celu przeprowadzania wyboru so³tysa i cz³onków rady so³eckiej, zebranie wiejskie powo³uje sporód uprawnionych uczestników zebrania minimum 3 - osobow¹ komisjê
skrutacyjn¹.
2. Komisja skrutacyjna wybiera ze swojego grona przewodnicz¹cego, który kieruje pracami komisji.
3. Do zadañ komisji skrutacyjnej nale¿y:
1) rejestrowanie kandydatów na so³tysa i cz³onków rady
so³eckiej;
2) obliczanie g³osów oddawanych na poszczególne kandydatury;
3) sporz¹dzenie protoko³u, ustalenie i podanie do wiadomoci zebrania wiejskiego wyniku g³osowania i wyborów.
4. Protokó³ g³osowania podpisuj¹ wszyscy cz³onkowie
komisji oraz przewodnicz¹cy zebrania.
5. Cz³onkowie komisji nie mog¹ kandydowaæ na stanowisko so³tysa ani do rady so³eckiej.
§32. 1. W pierwszej kolejnoci przeprowadza siê zg³aszanie kandydatów oraz g³osowanie w celu wyboru so³tysa.
2. W drugiej kolejnoci przeprowadza siê zg³aszanie kandydatów oraz g³osowanie w celu wyboru cz³onków rady
so³eckiej.
§33. 1. Kandydatury na stanowisko so³tysa oraz do rady
so³eckiej mog¹ zg³aszaæ osobicie uprawnieni mieszkañcy,
uczestnicz¹cy w zebraniu wiejskim. Zg³oszenie kandydata
odbywa siê ustnie w trakcie zebrania wiejskiego.
2. Uprawnieni do kandydowania s¹ wy³¹cznie stali mieszkañcy, uczestnicz¹cy w zebraniu wiejskim.
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3. Wybory odbywaj¹ siê przy nieograniczonej liczbie
zg³oszonych kandydatów, z zachowaniem zasad okrelonych
w ust. 1 i ust. 2.
4. Warunkiem przyjêcia ka¿dej kandydatury jest ustna
zgoda kandydata wyra¿ona w trakcie obrad.
5. So³tys i rada so³ecka wybierani s¹ w g³osowaniu
tajnym, bezporednim, sporód nieograniczonej liczby kandydatów, przez uprawnionych mieszkañców zebrania.
§34. 1. Po zarejestrowaniu przez komisjê skrutacyjn¹
wszystkich nazwisk kandydatów zg³oszonych przez uprawnionych uczestników zebrania wiejskiego, komisja zamyka listê
kandydatur na stanowisko so³tysa oraz do rady so³eckiej.
Wniosek o zamkniêcie listy kandydatów przewodnicz¹cy zebrania poddaje pod g³osowanie zebrania wiejskiego.
2. Po zamkniêciu listy kandydatów przewodnicz¹cy zebrania podaje pod g³osowanie wszystkie zarejestrowane kandydatury umieszczone na licie w kolejnoci alfabetycznej.
3. Wybór so³tysa odbywa siê zwyk³¹ wiêkszoci¹ g³osów,
co oznacza, ¿e przechodzi ta kandydatura, która uzyska³a, co
najmniej jeden g³os wiêcej od sumy pozosta³ych wa¿nie
oddanych g³osów.
4. Uprawnieni uczestnicy Zebrania g³osuj¹ kartami do
g³osowania, opatrzonymi pieczêci¹ Urzêdu Gminy.
5. Na karcie do g³osowania uprawnieni mieszkañcy pozostawiaj¹ nieskrelone nazwisko wybranego przez siebie
kandydata.
6. Niewa¿ne s¹ g³osy na kartach: bez pieczêci Urzêdu
Gminy, ca³kowicie przedartych i kartach, na których pozostawiono wiêcej kandydatów ni¿ miejsc mandatowych.
§35. 1. Na stanowisko so³tysa zostaje wybrany kandydat, który uzyska³ najwiêksz¹ zwyk³¹ wiêkszoæ g³osów uprawnionych do g³osowania uczestników zebrania.
2. Na cz³onków rady so³eckiej zostaj¹ wybrani kandydaci,
którzy uzyskali najwiêksz¹ iloæ g³osów.
3. W przypadku równej liczby g³osów, g³osowanie zostaje powtórzone, z tym, ¿e w wyborach bior¹ udzia³ kandydaci,
którzy uzyskali równ¹ najwiêksz¹ liczbê g³osów.
4. Przepisy §35 ust. 2 stosuje siê przy wyborach komisji,
o których mowa w niniejszym statucie.
5. Przejêcie obowi¹zków przez nowo wybranego so³tysa
nastêpuje w ci¹gu trzech dni od daty wyboru, a przekazanie
pieczêci protokolarnie w dniu wyboru.
ROZDZIA£ 5
Zasady i tryb odwo³ywania so³tysa i rady so³eckiej
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3) mierci;
4) odwo³ania przed up³ywem kadencji.
2. W przypadkach okrelonych w ust. 1 pkt 1 i 2 wyganiêcie mandatu stwierdza niezw³ocznie zebranie wiejskie.
§37. 1. Odwo³anie So³tysa i rady so³eckiej lub jej poszczególnych cz³onków przed up³ywem kadencji, stanowi
wy³¹czn¹ kompetencjê zebrania wiejskiego i mo¿e nast¹piæ
w przypadkach okrelonych w niniejszym statucie, na podstawie uchwa³y zebrania wiejskiego, podjêtej zwyk³¹ wiêkszoci¹
g³osów, w g³osowaniu tajnym.
2. Dla dokonania odwo³ania organów so³ectwa, o których
mowa w §37 ust. 1, na zebraniu wiejskim wymagana jest
obecnoæ, co najmniej 1/5 uprawnionych do g³osowania,
mieszkañców So³ectwa.
3. O ile w wyznaczonym terminie nie bêdzie wymaganego, okrelonego w ust. 2 quorum, wybory w drugim terminie
mog¹ zostaæ przeprowadzone najwczeniej po up³ywie 1
miesi¹ca, od pierwszego wskazanego terminu, z zastrze¿eniem ust 2.
4. Uchwa³y zebrania wiejskiego w sprawach okrelonych
w ust. 1 podaje siê do wiadomoci mieszkañców so³ectwa.
§38. 1. So³tys i cz³onkowie rady so³eckiej s¹ bezporednio odpowiedzialni przed zebraniem wiejskim i mog¹ byæ
przez zebranie odwo³ani przed up³ywem kadencji.
2. Zebranie wiejskie mo¿e odwo³aæ so³tysa, radê so³ecka
lub poszczególnych jej cz³onków, je¿eli nie wykonuj¹ swoich
obowi¹zków, w tym naruszaj¹ postanowienia statutu.
3. Zebranie wiejskie odwo³uje so³tysa lub cz³onka rady
so³eckiej, je¿eli dopuci³ siê przestêpstwa, stwierdzonego
prawomocnym wyrokiem s¹du.
§39. 1. Zebrania wiejskie w celu ewentualnego odwo³ania so³tysa b¹d rady so³eckiej (ca³ego sk³adu) zwo³uje Wójt,
ustalaj¹c zarz¹dzeniem miejsce i termin (dzieñ, godzinê)
zebrania. W zarz¹dzeniu podaje siê sk³adaj¹cego wniosek
o odwo³anie.
2. Zebranie wiejskie w celu ewentualnego odwo³ania
poszczególnych cz³onków rady so³eckiej (z wyj¹tkiem so³tysa
 przewodnicz¹cego rady so³eckiej) zwo³uje so³tys, podaj¹c
w og³oszeniu o zwo³aniu zebrania sk³adaj¹cego wniosek
o odwo³anie cz³onka (cz³onków) rady so³eckiej.
3. Pisemne wnioski o odwo³anie so³tysa lub rady so³eckiej kierowane s¹ do Wójta, natomiast wnioski o odwo³anie
poszczególnych cz³onków rady so³eckiej kierowane s¹ do
so³tysa, z zastrze¿eniem ust. 4 pkt 4.
4. O odwo³anie so³tysa, rady so³eckiej oraz poszczególnych jej cz³onków mo¿e wyst¹piæ z zastrze¿eniem ust. 5 i 6:
1) Wójt;

§36. 1. Wyganiêcie mandatu so³tysa lub cz³onka rady
so³eckiej nastêpuje na skutek:
1) z³o¿enia na rêce wójta pisemnej rezygnacji z pe³nionej
funkcji;
2) pozbawienia praw publicznych i wyborczych oraz ubezw³asnowolnienia na podstawie prawomocnego wyroku
s¹du;

2) grupa mieszkañców gminy uprawniona do g³osowania,
w liczbie odpowiadaj¹cej  1/5 uprawnionych do g³osowania mieszkañców so³ectwa, a w przypadku, gdy wniosek
o odwo³anie dotyczy rady so³eckiej lub poszczególnych jej
cz³onków  1/10 uprawnionych.
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3) wniosek o odwo³anie So³tysa winien prócz podpisów byæ
opatrzony czytelnym imieniem i nazwiskiem, numerem
PESEL i adresem zamieszkania z podaniem numeru nieruchomoci.
4) wniosek o odwo³anie, który nie zostanie przyjêty na zebraniu wiejskim, mo¿e byæ z³o¿ony powtórnie po up³ywie
6 miesiêcy od dnia z³o¿enia pierwszego wniosku.
5. Wniosek o odwo³anie powinien zawieraæ uzasadnienie, wnioskom bez uzasadnienia nie nadaje siê biegu.
6. Bieg nadaje siê wy³¹cznie wnioskom o odwo³anie
so³tysa, rady so³eckiej, komisji rewizyjnej lub jej cz³onków
zawieraj¹cym:
1) zarzuty nie wywi¹zywania siê przez so³tysa lub cz³onków
rady so³eckiej z obowi¹zków statutowych;
2) zarzuty nie respektowania (nie wykonywania) przez so³tysa lub cz³onków rady so³eckiej uchwa³ zebrania wiejskiego;
3) wskazuj¹cym na dopuszczenie siê czynów dyskwalifikuj¹cych w opinii spo³ecznej w tym utratê zaufania spo³ecznego.
7. Odwo³anie nie mo¿e nast¹piæ zaocznie, chyba, ¿e
osoba zainteresowana skutecznie zawiadomiona, nie wziê³a
udzia³u w zebraniu wiejskim bez usprawiedliwionych przyczyn lub wyrazi³a zgodê na pimie, na zaoczne g³osowanie
nad jej odwo³aniem.
8. Odwo³anie mo¿e nast¹piæ po wys³uchaniu przez zebranie wiejskie wszystkich wyjanieñ oraz racji zainteresowanego, chyba ze wystêpuj¹ okolicznoci okrelone w ust. 7.
§40. 1. So³tys lub cz³onek rady so³eckiej mo¿e z³o¿yæ
rezygnacjê w trakcie kadencji z pe³nionej funkcji, z zastrze¿eniem ust. 2.
2. Z³o¿enie rezygnacji przez so³tysa, radê so³ecka lub
poszczególnych jej cz³onków a tak¿e odwo³anie so³tysa, rady
so³eckiej lub poszczególnych jej cz³onków, zobowi¹zuje odpowiednio Wójta i So³tysa do zarz¹dzenia wyborów uzupe³niaj¹cych.
3. Je¿eli do up³ywu kadencji So³tysa pozosta³o nie wiêcej
jak 6 miesiêcy, przepisu ust. 2 nie stosuje siê, a obowi¹zki
so³tysa pe³ni cz³onek Rady So³eckiej przez ni¹ wskazany.
4. Kadencja So³tysa i cz³onków Rady so³eckiej wybranych
w wyborach uzupe³niaj¹cych trwa do koñca kadencji, w której
wybór nast¹pi³.
§41. 1. Zebranie wiejskie zwo³ane w sprawie odwo³ania
so³tysa, rady so³eckiej lub poszczególnych jej cz³onków, powo³uje sporód uprawnionych do g³osowania uczestników
zebrania komisjê skrutacyjn¹, powierzaj¹c jej obowi¹zki przeprowadzenia g³osowania.
2. Do powo³ywania i zasad dzia³ania tej komisji maj¹
zastosowanie odpowiednie przepisy dotycz¹ce komisji skrutacyjnej okrelone w Rozdziale 4 niniejszego statutu.
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ROZDZIA£ 6
Zasady gospodarki mieniem
§42. 1. Rada Gminy przekazuje So³ectwu sk³adniki mienia komunalnego na mocy odrêbnych uchwa³ oraz protoko³u
przekazania, sporz¹dzonego przez Wójta i So³tysa.
2. So³ectwo zarz¹dza i korzysta z przekazanego mienia
komunalnego zgodnie z postanowieniami uchwa³y, o której
mowa w ust. 1, a w szczególnoci So³ectwo samodzielnie
wykonuje czynnoci zwyk³ego zarz¹du w stosunku do przekazanego mienia. Zwyk³y zarz¹d obejmuje czynnoci okrelone
przepisami prawa cywilnego.
3. Przekazanie obowi¹zków oraz mienia komunalnego
i so³eckiego, pomiêdzy ustêpuj¹cym So³tysem a nowo wybranym, nastêpuje w terminie 3 dni od daty wyborów, w formie
protokó³u zdawczo  odbiorczego, przedk³adanego w ci¹gu
7 dni Wójtowi Gminy.
ROZDZIA£ 7
Zasady gospodarki finansowej so³ectwa
§43. 1. Gospodarka finansowa so³ectwa prowadzona jest
w ramach bud¿etu gminy, zatwierdzonego przez Radê Gminy.
§44. 1. Dochodami so³ectwa mog¹ byæ:
1) wp³ywy z wynajmowania i wydzier¿awiania sk³adników
mienia komunalnego przekazanego So³ectwu,
2) darowizny i dobrowolne wp³aty osób fizycznych i prawnych na rzecz so³ectwa,
3) rodki uzyskiwane z organizowanych przez so³ectwo przedsiêwziêæ.
2. rodki finansowe pochodz¹ce z bud¿etu gminy mog¹
byæ przeznaczone tylko na cele okrelone w uchwale bud¿etowej.
§45. 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) remont i utrzymanie dróg gminnych w granicach So³ectwa.
3) utrzymanie lokali bêd¹cych w dyspozycji So³ectwa,
4) zaspakajanie miejscowych potrzeb kulturalno  owiatowych i sportowych,
5) dzia³alnoæ organów So³ectwa,
6) utrzymanie porz¹dku i estetyki na terenie So³ectwa.
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ROZDZIA£ 8
Zakres i formy kontroli oraz nadzoru organów
Gminy nad dzia³alnoci¹ organów So³ectwa
§46. 1. So³tys zobowi¹zany jest do przed³o¿enia Wójtowi
Gminy uchwa³ Zebrania Wiejskiego w ci¹gu 7 dni od daty ich
podjêcia.
2. Uchwa³a Zebrania Wiejskiego sprzeczna z prawem jest
niewa¿na.
3. O niewa¿noci uchwa³y w ca³oci lub w czêci orzeka
Wójt Gminy.
4. Uchwa³a Zebrania Wiejskiego nieodpowiadaj¹ca wymogom celowoci, gospodarnoci, rzetelnoci lub niezgodna
z prawem mo¿e byæ uchylona przez Wójta Gminy.
5. W przypadkach okrelonych w ust. 4, Wójt Gminy
mo¿e wstrzymaæ uchwa³y Zebrania Wiejskiego i za¿¹daæ
ponownego rozpatrzenia sprawy stanowi¹cej przedmiot
uchwa³y, wskazuj¹c zaistnia³e uchybienia oraz termin za³atwienia sprawy.
6. Je¿eli uchwa³a Zebrania Wiejskiego podjêta w wyniku
ponownego rozpatrzenia sprawy nie uwzglêdnia wskazówek
Wójta Gminy, Wójt Gminy mo¿e wydaæ uchwa³ê zastêpcz¹.
O podjêciu uchwa³y zastêpczej, Wójt Gminy powiadamia
Radê Gminy na jej najbli¿szej Sesji.
§47. Nadzór nad dzia³alnoci¹ so³ectwa sprawowany jest
na podstawie kryteriów zgodnoci z prawem, celowoci,
rzetelnoci i gospodarnoci.
§48. Organami nadzoru nad dzia³alnoci¹ so³ectwa s¹:
1) Rada,
2) Wójt.
§49. 1. Organy nadzoru maj¹ prawo ¿¹dania niezbêdnych informacji, danych i wyjanieñ oraz okazania dokumentów dotycz¹cych funkcjonowania so³ectwa a tak¿e uczestniczenia w posiedzeniach jego organów.

Poz. 3399

2. Do wykonywania czynnoci, o których mowa w ust.
1 organy nadzoru mog¹ delegowaæ swych przedstawicieli.
§50. Organy nadzoru sygnalizuj¹ so³ectwu nieprawid³owoci stwierdzone w ramach wykonywania nadzoru oraz
podejmuj¹ dzia³ania przewidziane prawem, w celu wyeliminowania stwierdzonych nieprawid³owoci.
ROZDZIA£ 9
Postanowienia koñcowe
§51. 1. Zmiany niniejszego statutu dokonuje Rada:
1) z w³asnej inicjatywy;
2) na wniosek Wójta;
3) na wniosek zebrania wiejskiego.
2. Statut i jego zmiany w przypadkach okrelonych w ust.
1 pkt 1 i 2 uchwalane s¹ po przeprowadzeniu konsultacji
z mieszkañcami so³ectwa.
§52. O utworzeniu, po³¹czeniu, podziale i znoszeniu,
a tak¿e ustaleniu granic, nazwy i siedziby w³adz So³ectwa
decyduje Rada w drodze odrêbnej uchwa³y.
§53. Protesty w sprawie trybu i formy przeprowadzenia
wyborów So³tysa i Rady So³eckiej zainteresowani mog¹
sk³adaæ do Wójta w terminie siedmiu dni od og³oszenia ich
wyników. Wójt rozstrzyga o protecie stosuj¹c odpowiednio
przepisy niniejszego Statutu.
§54. Wykonanie uchwa³y powierza siê Wójtowi Gminy
W¹growiec.
§55. Traci moc Uchwa³a Rady Gminy W¹growiec
Nr XXIV/178/96 z 28 padziernika 1996 w sprawie statutu
so³ectwa oraz Uchwa³a Nr XXXII/311/01 z 28 grudnia 2001
roku w sprawie zmiany w statucie So³ectwa R¹bczyn (Dz. U.
Woj. Wielk. z 2002 r. nr 9 poz. 402).
§56. Uchwa³a wchodzi w ¿ycie po up³ywie 14 dni od dnia
og³oszenia w Dzienniku Urzêdowym Województwa Wielkopolskiego.
Przewodnicz¹cy
Rady Gminy
() Micha³ Nogalski
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3400
UCHWA£A Nr XXXIV/292/06 RADY GMINY W¥GROWIEC
z dnia 30 czerwca 2006 r.
w sprawie uchwalenia statutu So³ectwa Redgoszcz
Na podstawie art. 35 ust. 1 i 3, art. 48 ust. 1 ustawy z dnia
8 marca 1990 r. o samorz¹dzie gminnym (Dz.U. z 2001 r., Nr
142 poz. 1591 z 2002 r., Nr 23 poz. 220, Nr 62 poz. 558, Nr 113
poz. 984, Nr 153 poz. 1271 i Nr 214 poz. 1806, z 2003 r., Nr
80 poz. 717 i Nr 162 poz.1568, z 2004 r. Nr 102 poz. 1055 i Nr
116 poz.1203, z 2005 r., Nr 172 poz. 1441, Nr 175 poz. 1457,
z 2006 r., Nr 17 poz. 128), po przeprowadzeniu konsultacji
z mieszkañcami so³ectwa, Rada Gminy W¹growiec uchwala:
STATUT SO£ECTWA REDGOSZCZ

1) ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorz¹dzie gminnym
(Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z póniejszymi zmianami),
2) Statutu Gminy W¹growiec,
3) oraz niniejszego statutu So³ectwa.
ROZDZIA£ 2
Zakres zadañ przekazanych so³ectwu
przez gminê oraz sposób ich realizacji

ROZDZIA£ 1
Postanowienia ogólne

§5. 1. Podstawowym celem istnienia i dzia³ania so³ectwa
jest:

§1. So³ectwo Redgoszcz jest jednostk¹ pomocnicz¹ Gminy W¹growiec.

1) dba³oæ o zaspokajanie potrzeb mieszkañców so³ectwa
i reprezentowanie ich interesów na zewn¹trz;

§2. Ilekroæ w niniejszym Statucie jest mowa o:
1) Gminie  nale¿y przez to rozumieæ Gminê W¹growiec;
2) So³ectwie  nale¿y przez to rozumieæ jednostkê pomocnicz¹ okrelon¹ w §1 niniejszego Statutu;
3) Statucie  nale¿y przez to rozumieæ statut so³ectwa Redgoszcz;

2) wspó³praca z organami gminy oraz pomoc w wykonywaniu przez te organy zadañ publicznych na rzecz spo³ecznoci lokalnej;
3) zapewnienie mieszkañcom so³ectwa udzia³u w realizacji
zadañ gminy;
2. Do zadañ so³ectwa nale¿y uczestniczenie w realizacji
zadañ gminy poprzez:

4) Radzie  nale¿y przez to rozumieæ Radê Gminy W¹growiec;

1) inicjowanie dzia³añ organów gminy;

5) Wójcie  nale¿y przez to rozumieæ Wójta Gminy W¹growiec;

2) reprezentowanie interesów spo³ecznoci so³eckiej i jej
cz³onków wobec organów gminy, organów administracji
pañstwowej i innych podmiotów ¿ycia publicznego;

6) Zebraniu Wiejskim  nale¿y przez to rozumieæ organ
uchwa³odawczy so³ectwa;
7) So³tysie  nale¿y przez to rozumieæ organ wykonawczy
so³ectwa;
8) Radzie So³eckiej  nale¿y przez to rozumieæ organ wspieraj¹cy So³tysa;
9) Przewodnicz¹cym Rady So³eckiej  nale¿y przez to rozumieæ So³tysa;
10) Komisje  nale¿y rozumieæ organy kontrolne i opiniodawcze powo³ywane w so³ectwie.
km2,

§3. 1. So³ectwo obejmuje obszar o powierzchni 2,88
którego granice zaznaczone s¹ na mapie stanowi¹cej za³¹cznik do Statutu.
2. So³ectwo obejmuje miejscowoæ: Redgoszcz.
3. Siedzib¹ w³adz So³ectwa jest miejscowoæ: Redgoszcz.
§4. So³ectwo dzia³a zgodnie z postanowieniami obowi¹zuj¹cych przepisów, a w szczególnoci:

3) tworzenie warunków do pe³nego udzia³u w ¿yciu publicznym so³ectwa wszystkich mieszkañców so³ectwa;
4) dzia³anie na rzecz rozwoju so³ectwa;
5) konsultowanie spraw przedstawionych przez Radê lub
Wójta, w tym spraw dotycz¹cych:
a) planów zagospodarowania przestrzennego w zakresie
dotycz¹cym so³ectwa,
b) sieci szkó³ i przedszkoli,
c) zasad gospodarowania mieniem komunalnym po³o¿onym na terenie so³ectwa,
d) zmiany nazewnictwa ulic, placów oraz nadawanie nazw
miejscowoci, podzia³u, po³¹czenia wsi, utworzenia
nowej,
e) innych spraw, których potrzebê konsultacji Rada lub
Wójt uzna za celowe.
6) wspó³dzia³anie z policj¹ i s³u¿bami porz¹dkowymi w zakresie bezpieczeñstwa i porz¹dku na terenie so³ectwa;
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7) wspó³praca z organizacjami i instytucjami dzia³aj¹cymi na
terenie so³ectwa, zw³aszcza kulturalnymi, sportowymi,
zak³adami opieki zdrowotnej;
8) podejmowanie dzia³añ na rzecz ochrony rodowiska naturalnego: w szczególnoci w zakresie budowy sieci wodno
 kanalizacyjnych, utrzymania porz¹dku i czystoci na
terenie so³ectwa oraz ochrony zieleni;
9) wspieranie inicjatyw spo³ecznych podejmowanych na rzecz
so³ectwa;
10) wspó³praca z radnymi z danego okrêgu wyborczego;
11) pomoc organom gminy przy organizowaniu konsultacji
spo³ecznych;
12) realizacja zadañ przejêtych od gminy i gospodarowanie
przekazanym mieniem w granicach zgodnych z celem
i zakresem przekazania;
13) wspieranie dzia³añ gminy w zakresie pomocy spo³ecznej,
w szczególnoci sygnalizowanie potrzeb spo³ecznych
w zakresie organizowania okrelonych form pomocy spo³ecznej;
14) inicjowanie samopomocy wspólnoty so³eckiej;
15) wyra¿anie opinii w celu uwzglêdnienia istotnych interesów mieszkañców so³ectwa w nastêpuj¹cych sprawach:
a) dostosowania organizacji i godzin pracy placówek
u¿ytecznoci publicznej, placówek wiadcz¹cych us³ugi komunalne, komunikacji, placówek opieki zdrowotnej i opiekuñczo - wychowawczych dla potrzeb mieszkañców so³ectwa,
b) zapobiegania oraz usuwania skutków powodzi, huraganów i innych klêsk ¿ywio³owych na terenie so³ectwa;
16) wykonywanie uchwa³ Rady w zakresie odnosz¹cym siê do
so³ectwa.
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ROZDZIA£ 3
Organizacja i zadania organów so³ectwa
§7. 1. Organami so³ectwa s¹:
1) Zebranie Wiejskie jako organ uchwa³odawczy;
2) So³tys jako organ wykonawczy.
2. Dzia³alnoæ so³tysa wspomaga rada so³ecka.
1) Rada so³ecka sk³ada siê z 4 do 6 osób w tym So³tysa.
2) Liczbê cz³onków rady so³eckiej ustala zebranie wiejskie
odrêbn¹ uchwa³¹.
3) Przewodnicz¹cym rady so³eckiej jest So³tys.
§8. Kadencja So³tysa i rady so³eckiej trwa 4 lata, tak jak
kadencja Rady i koñczy siê z momentem wyboru nowych
organów so³ectwa.
§9. 1. Organy so³ectwa zobowi¹zane s¹ dbaæ o przestrzeganie zasad jawnoci i dostêpu do informacji publicznej.
2. So³tys, co najmniej raz w roku, obowi¹zany jest sk³adaæ na zebraniu wiejskim sprawozdanie ze swojej dzia³alnoci
oraz z dzia³alnoci rady so³eckiej.
§10. 1. Do zakresu dzia³ania zebrania wiejskiego nale¿y
podejmowanie uchwa³ we wszystkich sprawach zastrze¿onych do wy³¹cznej kompetencji zebrania wiejskiego oraz
innych istotnych dla so³ectwa sprawach, obejmuj¹cych zadania so³ectwa okrelone w statucie.
2. Do wy³¹cznej kompetencji zebrania wiejskiego nale¿y:
1) wybór i odwo³ywanie so³tysa i rady so³eckiej;
2) dokonywanie okresowych ocen dzia³alnoci so³tysa i rady
so³eckiej;

§6. 1. Zadania okrelone w statucie so³ectwo realizuje
w szczególnoci poprzez:

3) wyra¿enie stanowiska so³ectwa w przypadku wyst¹pienia
organu gminy o wyra¿enie takiego stanowiska lub konsultacjê;

1) podejmowanie uchwa³ w sprawach so³ectwa w ramach
posiadanych kompetencji,

4) przyjmowanie, rozpatrywanie lub odrzucanie sprawozdañ
komisji powo³ywanych na zebraniu wiejskim.

2) zbieranie opinii spo³ecznej w sprawach dotycz¹cych problematyki wsi oraz przekazywanie jej Radzie,

§11. W przypadku przedstawienia przez Wójta, zebranie
wiejskie konsultuje w zakresie dotycz¹cym so³ectwa, projekty
uchwa³ Rady w sprawach:

3) wspó³uczestnictwo w organizowaniu i przeprowadzaniu
przez Radê konsultacji spo³ecznej w sprawach dotycz¹cych gminy i so³ectwa,
4) wystêpowanie z wnioskami do Wójta o rozpatrzenie spraw,
których za³atwienie wykracza poza mo¿liwoci so³ectwa,
5) wspó³pracê z radnymi z terenu so³ectwa i z komisjami
Rady.
2. Dla realizacji wspólnych przedsiêwziêæ so³ectwo
nawi¹zuje wspó³pracê z innymi so³ectwami gminy, zawiera
porozumienia okrelaj¹ce zakres i sposób wykonywania wspólnych zadañ.

1) utrzymania, konserwacji, remontu wiejskich obiektów
mieszkalnych, urz¹dzeñ komunalnych, socjalnych, kulturalnych i sportowych w ramach ustaleñ planu wydatków
z bud¿etu gminy;
2) plany rozwoju gminy w czêci dotycz¹cej so³ectwa;
3) utrzymania porz¹dku na terenie wsi;
4) gospodarki wodno  ciekowej oraz gospodarki odpadami;
5) dróg gminnych;
6) owietlenia.
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§12. 1. Do zakresu dzia³ania zebrania wiejskiego nale¿y
sprawowanie kontroli nad dzia³alnoci¹ so³tysa i rady so³eckiej. W celu sprawowania kontroli zebranie wiejskie mo¿e
powo³aæ komisjê rewizyjn¹.
2. Zebranie wiejskie podejmuj¹c uchwa³ê o powo³aniu
Komisji Rewizyjnej, okrela sk³ad osobowy komisji oraz zakres jej dzia³ania.
3. Komisja Rewizyjna uprawniona jest do ¿¹dania wyjanieñ od so³tysa i cz³onków rady so³eckiej oraz przegl¹dania
dokumentów w sprawach objêtych przeprowadzan¹ kontrol¹.
§13. 1. Zebranie wiejskie dla zapewnienia w³aciwej realizacji zadañ so³ectwa mo¿e powo³ywaæ tak¿e inne sta³e lub
dorane komisje o uprawnieniach opiniodawczo - doradczych.
2. Zebranie wiejskie podejmuj¹c uchwa³ê o powo³aniu
komisji, o których mowa w ust. 1, okrela sk³ad osobowy
komisji oraz zakres ich dzia³ania.
§14. 1. Do udzia³u w zebraniu wiejskim uprawnieni s¹
wszyscy, którzy w dniu jego zwo³ania zamieszkuj¹ na terenie
so³ectwa.
2. Zebranie jest wa¿ne, gdy mieszkañcy so³ectwa zostali
o nim prawid³owo powiadomieni.
§15. Uprawnienie do udzia³u w zebraniu wiejskim obejmuje prawa:
1) inicjatywy uchwa³odawczej;
2) udzia³u w dyskusji nad porz¹dkiem obrad;
3) zadawania pytañ i uzyskiwania odpowiedzi;
4) ¿¹dania utrwalenia w protokole w³asnych czynnoci
i zg³oszonych wniosków oraz wypowiedzi;
5) zg³aszania kandydatur i kandydowania w wybieralnych
organach so³ectwa;

Poz. 3400

5. Zebranie wiejskie powinno zostaæ zwo³ane najpóniej
w terminie 14 dni od daty zg³oszenia ¿¹dania lub wniosku,
o których mowa w ust. 3 pkt 2  4, chyba, ¿e w ¿¹daniu lub
wniosku zaproponowano termin póniejszy. Termin 14 dni,
o którym mowa wy¿ej dotyczy terminu odbycia zebrania.
6. Zebranie wiejskie w sprawie wyborów so³tysa i rady
so³eckiej oraz zebranie wiejskie, którego nie zwo³a so³tys na
wniosek organu gminy w terminie okrelonym w ust. 5
zwo³uje Wójt.
7. W przypadku d³u¿szej nieobecnoci so³tysa zebranie
wiejskie zwo³uje upowa¿niony przez radê so³eck¹ cz³onek tej
rady.
§17. 1. Termin i miejsce zebrania wiejskiego podaje siê
do wiadomoci publicznej poprzez rozplakatowanie na tablicy
og³oszeñ so³ectwa, kurend¹, lub w sposób zwyczajowo przyjêty, co najmniej na 7 dni przed terminem zwo³ania zebrania.
2. O terminie i miejscu zebrania powiadamia siê odrêbnie organy gminy oraz osobê reprezentuj¹c¹ mieszkañców,
którzy z³o¿yli wniosek o jego zwo³anie.
§18. 1. Obradom Zebrania Wiejskiego przewodniczy
So³tys.
2. Pod nieobecnoæ So³tysa obradom Zebrania Wiejskiego przewodniczy cz³onek Rady So³eckiej upowa¿niony przez
So³tysa.
3. W przypadku, gdy So³tys nie mo¿e prowadziæ zwo³anego Zebrania Wiejskiego i nie udzieli³ upowa¿nienia ¿adnemu z cz³onków Rady So³eckiej, obradom Zebrania Wiejskiego
przewodniczy cz³onek Rady So³eckiej przez ni¹ wybrany.
4. Zebranie otwiera So³tys, przedstawia porz¹dek obrad
oraz prowadzi zebranie zgodnie z porz¹dkiem przyjêtym przez
zebranie.

6) udzia³u w g³osowaniu.

5. Porz¹dek obrad ustala zebranie wiejskie na podstawie
projektu przed³o¿onego przez so³tysa. Projekt porz¹dku obrad
podlega konsultacji z rad¹ so³eck¹.

§16. 1. Zebranie wiejskie zwo³ywane jest przez so³tysa,
z zastrze¿eniem ust. 6 i 7.

6. Obrady zebrania s¹ protoko³owane. Protoko³y i uchwa³y podpisuje przewodnicz¹cy zebrania i protokolant.

2. Zebrania wiejskie odbywaj¹ siê w miarê potrzeb nie
rzadziej jednak ni¿ raz w roku.

1) z w³asnej inicjatywy;

7. Osoby uprawnione do udzia³u w zebraniu wiejskim
odnotowuj¹ swoja obecnoæ w licie obecnoci wy³o¿onej do
podpisu w miejscu, w którym odbywa siê zebranie. Lista
obecnoci jest za³¹cznikiem do protokó³u zebrania i s³u¿y do
stwierdzania prawomocnoci obrad.

2) na ¿¹danie organów gminy (Rady i Wójta), wskazuj¹ce cel
zwo³ania zebrania wiejskiego;

§19. 1. Przewodniczenie obradom Zebrania Wiejskiego
uprawnia do decydowania o:

3) na pisemny wniosek co najmniej 1/10 uprawnionych do
udzia³u w zebraniu wiejskim mieszkañców so³ectwa, wskazuj¹cy cel zwo³ania zebrania oraz osobê, któr¹ nale¿y
powiadomiæ o terminie i miejscu zwo³ania zebrania;

1) kolejnoci zabierania g³osu przez poszczególnych mówców,

3. So³tys zwo³uje zebranie wiejskie:

4) na wniosek Komisji Rewizyjnej So³ectwa (w przypadku jej
powo³ania przez zebranie wiejskie).
4. W przypadkach, o których mowa w ust. 3 pkt 2 - 4
so³tys jest zobowi¹zany do zwo³ania zebrania wiejskiego.

2) udzieleniu g³osu poza kolejnoci¹,
3) okrelania iloci czasu przeznaczonego dla ka¿dego
z mówców,
4) odebraniu g³osu,
5) zamkniêciu dyskusji nad poszczególnymi punktami
porz¹dku obrad,
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6) ¿¹daniu okrelonego zachowania od uczestników Zebrania Wiejskiego.

8) w tym realizacja zarz¹dzeñ Wójta wydanych w powy¿szym
zakresie;

2. Przewodnicz¹cy Zebraniu Wiejskiemu nie mo¿e odmówiæ poddania pod g³osowanie wniosku, jeli jego przedmiot
odpowiada przyjêtemu porz¹dkowi obrad

9) uczestniczenie w naradach so³tysów organizowanych przez
Wójta;

§20. 1. So³tys przekazuje uchwa³y podjête na zebraniu
wraz z protokó³em zebrania Wójtowi w terminie 7 dni od dnia
odbycia zebrania.
2. Wójt, w zale¿noci od treci uchwa³y, za³atwia uchwa³ê
we w³asnym zakresie lub przekazuje uchwa³ê do rozpatrzenia
Radzie.
3. W zale¿noci od treci uchwa³y o sposobie za³atwienia
uchwa³y Wójt informuje zebranie wiejskie bezporednio lub
za porednictwem so³tysa.
§21. 1. Zebranie wiejskie jest uprawnione do podejmowania uchwa³ przy obecnoci, co najmniej 1/5 uprawnionych
do g³osowania mieszkañców so³ectwa oraz gdy mieszkañcy
so³ectwa zostali poinformowani o zwo³aniu i terminie zebrania w sposób zgodny z postanowieniami niniejszego statutu.

10) uczestniczenie w spotkaniach z radnymi gminy powiêconych realizacji spraw ogólnogminnych, w przypadku wyst¹pienia przez radnych o udzia³ w takim spotkaniu;
11) informowanie ogó³u mieszkañców o wszystkich wa¿nych
dla so³ectwa sprawach;
12) udzia³ w sesjach Rady i posiedzeniach komisji Rady, na
zasadach okrelonych w Statucie Gminy;
13) organizowanie i koordynowanie przedsiêwziêæ maj¹cych
na celu poprawê warunków ¿ycia mieszkañców so³ectwa;
14) administrowanie tymi sk³adnikami mienia, które Rada
przekaza³a do dyspozycji so³ectwa;
15) opiniowanie w zakresie wskazanym przez Wójta wniosków o udzielanie ulg i zwolnieñ z podatków i op³at
stanowi¹cych dochody gminy;

2. W przypadku, gdy w ustalonym terminie nie zbierze siê
wymagana liczba uprawnionych do g³osowania mieszkañców
so³ectwa, zebranie obejmuj¹ce ten sam porz¹dek zwo³uje siê
w drugim terminie. Drugi termin wyznacza siê w tym samym
dniu, pó³ godziny póniej; w tym przypadku do wa¿noci
zebrania wymagana jest obecnoæ uprawnionych do g³osowania mieszkañców so³ectwa w liczbie, co najmniej po³owy
liczby okrelonej w ust. 1.

16) wystêpowanie z wnioskami dotycz¹cymi potrzeb so³ectwa
i jego mieszkañców;

§22. 1. Uchwa³y zebrania wiejskiego zapadaj¹ w g³osowaniu jawnym, zwyk³¹ wiêkszoci¹ g³osów, osób uprawnionych uczestnicz¹cych w nim, co oznacza, ¿e przechodzi uchwa³a
lub wniosek, które uzyska³y wiêksz¹ liczbê g³osów  za ni¿
g³osów przeciw.

19) wspó³praca z gminnymi jednostkami organizacyjnymi
w zakresie zaspakajania okrelonych potrzeb mieszkañców;

2. Zebranie wiejskie mo¿e postanowiæ o przeprowadzeniu tajnego g³osowania w konkretnej sprawie, na wniosek, co
najmniej 1/4 uprawnionych do g³osowania, obecnych na
zebraniu.
§23. 1. Do zadañ so³tysa nale¿y zarz¹dzanie bie¿¹cymi
sprawami so³ectwa, realizacja uchwa³ zebrania wiejskiego
oraz wykonywanie czynnoci okrelonych niniejszym statutem.
2. Do zadañ so³tysa nale¿y w szczególnoci:
1) reprezentowanie so³ectwa na zewn¹trz;
2) zwo³ywanie zebrañ wiejskich i przewodniczenie ich obradom;

17) sporz¹dzanie rozliczeñ m.in. z dzia³alnoci finansowej
i gospodarczej so³ectwa;
18) stosowanie w ramach so³ectwa postanowieñ instrukcji
kancelaryjnej oraz zasad obiegu dokumentów ksiêgowych
i finansowych w zakresie wskazanym przez Wójta;

20) natychmiastowe informowanie wójta o wyst¹pieniu po¿aru, klêski padniêcia stada, katastrofy budowlanej oraz
innych zdarzeñ losowych, celem skoordynowania dzia³añ
czy udzielenia pomocy.
21) wykonywanie innych zadañ wynikaj¹cych z obowi¹zuj¹cych przepisów.
3. Przy wykonywaniu zadañ okrelonych w ust. 2 pkt 1417 so³tys zasiêga opinii rady so³eckiej.
4. Na zebraniach wiejskich so³tys przedk³ada informacje
ze swojej dzia³alnoci.
5. Pe³nienie funkcji so³tysa ma charakter spo³eczny.
6. So³tys korzysta z ochrony prawnej przys³uguj¹cej funkcjonariuszom publicznym.
§24. So³tys  jako przewodnicz¹cy rady so³eckiej:

3) zwo³ywanie posiedzeñ rady so³eckiej i przewodniczenie jej
obradom;

1) kieruje prac¹ rady so³eckiej;

4) wykonywanie uchwa³ organów gminy w zakresie dotycz¹cym so³ectwa;

2) zapewnia sporz¹dzenie protokó³ów z posiedzeñ rady so³eckiej;

5) kierowanie wykonywaniem uchwa³ rady so³eckiej;

3) sk³ada informacje o dzia³alnoci rady so³eckiej na zebraniach wiejskich.

6) utrzymywanie sta³ego kontaktu z organami gminy;
7) kierowanie akcj¹ pomocy w so³ectwie w razie wypadków
losowych i klêsk ¿ywio³owych,

§25. Do zadañ rady so³eckiej nale¿y pe³nienie funkcji
pomocniczo-doradczej so³tysa oraz wspomaganie jego dzia³añ, w tym:
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1) przygotowanie zebrañ wiejskich oraz opracowywanie
i przedk³adanie zebraniu wiejskiemu projektów uchwa³,
w sprawach bêd¹cych przedmiotem zebrania;
2) zbieranie wniosków i innych wyst¹pieñ mieszkañców
w sprawach so³ectwa;
3) sporz¹dzanie projektów wyst¹pieñ w sprawach wykraczaj¹cych poza mo¿liwoci ich realizacji w ramach so³ectwa;
4) inicjowanie dzia³añ na rzecz rozwoju so³ectwa;
5) opiniowanie zakupu sprzêtu i wyposa¿enia mienia gminnego;
6) inicjowanie i pomoc w organizacji imprez wiejskich
w dziedzinie kultury, sportu, rekreacji i wypoczynku;
7) konsultacja spraw przedstawionych przez so³tysa zgodnie
z postanowieniami niniejszego statutu.
§26. 1. Posiedzenia rady so³eckiej odbywaj¹ siê w miarê
potrzeb, nie rzadziej ni¿ dwa razy w roku.
2. Posiedzenia rady so³eckiej zwo³uje so³tys, który przewodniczy tym posiedzeniom.
§27. 1. Urz¹d Gminy zapewnia pomoc w obs³udze techniczno biurowej organów so³ectwa.
2. W celu udzielenia so³tysowi sta³ej pomocy w przygotowywaniu materia³ów w organizowaniu zebrañ, Wójt mo¿e
wyznaczyæ pracownika Urzêdu do kontaktów z so³ectwem.

Poz. 3400

3. W przypadku, gdy w ustalonym terminie nie zbierze siê
wymagana liczba uprawnionych do g³osowania mieszkañców
so³ectwa, zebranie obejmuj¹ce ten sam porz¹dek zwo³uje siê
w drugim terminie. Drugi termin wyznacza siê w tym samym
dniu pó³ godziny póniej; w tym przypadku do wa¿noci
zebrania wymagana jest obecnoæ uprawnionych do g³osowania mieszkañców so³ectwa w liczbie, co najmniej po³owy
liczby okrelonej w ust. 1.
4. O ile w wyznaczonym w ust. 2 terminie nie bêdzie
wymaganego okrelonego quorum, wybory w nastêpnym
terminie mog¹ zostaæ przeprowadzone najwczeniej po up³ywie 7 dni od pierwszego, wy¿ej wskazanego terminu, a do ich
wa¿noci wymagana jest obecnoæ uprawnionych do g³osowania mieszkañców so³ectwa, w liczbie, co najmniej po³owy
liczby okrelonej w ust. 1.
5. W przypadku braku quorum, w terminie, okrelonym
w ust. 3 wybory przeprowadza siê w nowym terminie, niezale¿nie od iloci uprawnionych do g³osowania obecnych na
zebraniu wiejskim. Nowy termin ustala siê w tym samym
dniu, co termin ustalony w ust. 3, pó³ godziny póniej.
§31. 1. W celu przeprowadzania wyboru so³tysa i cz³onków rady so³eckiej, zebranie wiejskie powo³uje sporód uprawnionych uczestników zebrania minimum 3 - osobow¹ komisjê
skrutacyjn¹.
2. Komisja skrutacyjna wybiera ze swojego grona przewodnicz¹cego, który kieruje pracami komisji.
3. Do zadañ komisji skrutacyjnej nale¿y:

ROZDZIA£ 4
Zasady i tryb wyboru organów so³ectwa
§28. 1. Zebranie wiejskie wybiera so³tysa i radê so³eck¹
na okres kadencji odpowiadaj¹cy kadencji Rady.
2. Zebranie wiejskie w sprawie wyboru so³tysa i rady
so³eckiej winno odbyæ siê w terminie 6ciu miesiêcy od
up³ywu kadencji rady gminy.
§29. 1. Wybory so³tysa, rady so³eckiej przeprowadzane
s¹ w terminie i miejscu okrelonym zarz¹dzeniem Wójta,
które podlega podaniu do wiadomoci mieszkañców so³ectwa, co najmniej na 7 dni przed terminem zebrania, w sposób
okrelony w niniejszym statucie.

1) rejestrowanie kandydatów na so³tysa i cz³onków rady
so³eckiej;
2) obliczanie g³osów oddawanych na poszczególne kandydatury;
3) sporz¹dzenie protoko³u, ustalenie i podanie do wiadomoci zebrania wiejskiego wyniku g³osowania i wyborów.
4. Protokó³ g³osowania podpisuj¹ wszyscy cz³onkowie
komisji oraz przewodnicz¹cy zebrania.
5. Cz³onkowie komisji nie mog¹ kandydowaæ na stanowisko so³tysa ani do rady so³eckiej.
§32. 1. W pierwszej kolejnoci przeprowadza siê zg³aszanie kandydatów oraz g³osowanie w celu wyboru so³tysa.

2. Zarz¹dzenie, o którym mowa w ust. 1 okrela ponadto
porz¹dek obrad zebrania wiejskiego, obejmuj¹cy w szczególnoci wybór so³tysa i rady so³eckiej.

2. W drugiej kolejnoci przeprowadza siê zg³aszanie kandydatów oraz g³osowanie w celu wyboru cz³onków rady
so³eckiej.

3. Obradom zebrania wyborczego przewodniczy osoba
wskazana przez Wójta.

§33. 1. Kandydatury na stanowisko so³tysa oraz do rady
so³eckiej mog¹ zg³aszaæ osobicie uprawnieni mieszkañcy,
uczestnicz¹cy w zebraniu wiejskim. Zg³oszenie kandydata
odbywa siê ustnie w trakcie zebrania wiejskiego.

4. Obs³ugê kancelaryjn¹ zebrania zapewnia Wójt za porednictwem Urzêdu Gminy.
§30. 1. Dla dokonania wa¿nego wyboru so³tysa i rady
so³eckiej wymagana jest osobista obecnoæ, co najmniej 1/5
mieszkañców so³ectwa uprawnionych do g³osowania.
2. Kr¹g osób uprawnionych do g³osowania ustala siê na
podstawie sta³ego rejestru wyborców Gminy W¹growiec.

2. Uprawnieni do kandydowania s¹ wy³¹cznie stali mieszkañcy, uczestnicz¹cy w zebraniu wiejskim.
3. Wybory odbywaj¹ siê przy nieograniczonej liczbie zg³oszonych kandydatów, z zachowaniem zasad okrelonych
w ust. 1 i ust. 2.
4. Warunkiem przyjêcia ka¿dej kandydatury jest ustna
zgoda kandydata wyra¿ona w trakcie obrad.
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5. So³tys i rada so³ecka wybierani s¹ w g³osowaniu
tajnym, bezporednim, sporód nieograniczonej liczby kandydatów, przez uprawnionych mieszkañców zebrania.
§34. 1. Po zarejestrowaniu przez komisjê skrutacyjn¹
wszystkich nazwisk kandydatów zg³oszonych przez uprawnionych uczestników zebrania wiejskiego, komisja zamyka listê
kandydatur na stanowisko so³tysa oraz do rady so³eckiej.
Wniosek o zamkniêcie listy kandydatów przewodnicz¹cy zebrania poddaje pod g³osowanie zebrania wiejskiego.
2. Po zamkniêciu listy kandydatów przewodnicz¹cy zebrania podaje pod g³osowanie wszystkie zarejestrowane kandydatury umieszczone na licie w kolejnoci alfabetycznej.
3. Wybór so³tysa odbywa siê zwyk³¹ wiêkszoci¹ g³osów,
co oznacza, ¿e przechodzi ta kandydatura, która uzyska³a, co
najmniej jeden g³os wiêcej od sumy pozosta³ych wa¿nie
oddanych g³osów.
4. Uprawnieni uczestnicy Zebrania g³osuj¹ kartami do
g³osowania, opatrzonymi pieczêci¹ Urzêdu Gminy.
5. Na karcie do g³osowania uprawnieni mieszkañcy pozostawiaj¹ nieskrelone nazwisko wybranego przez siebie
kandydata.
6. Niewa¿ne s¹ g³osy na kartach: bez pieczêci Urzêdu
Gminy, ca³kowicie przedartych i kartach, na których pozostawiono wiêcej kandydatów ni¿ miejsc mandatowych.
§35. 1. Na stanowisko so³tysa zostaje wybrany kandydat, który uzyska³ najwiêksz¹ zwyk³¹ wiêkszoæ g³osów uprawnionych do g³osowania uczestników zebrania.
2. Na cz³onków rady so³eckiej zostaj¹ wybrani kandydaci,
którzy uzyskali najwiêksz¹ iloæ g³osów.
3. W przypadku równej liczby g³osów, g³osowanie zostaje powtórzone, z tym, ¿e w wyborach bior¹ udzia³ kandydaci,
którzy uzyskali równ¹ najwiêksz¹ liczbê g³osów.
4. Przepisy §35 ust. 2 stosuje siê przy wyborach komisji,
o których mowa w niniejszym statucie.
5. Przejêcie obowi¹zków przez nowo wybranego so³tysa
nastêpuje w ci¹gu trzech dni od daty wyboru, a przekazanie
pieczêci protokolarnie w dniu wyboru.
ROZDZIA£ 5
Zasady i tryb odwo³ywania so³tysa i rady so³eckiej
§36. 1. Wyganiêcie mandatu so³tysa lub cz³onka rady
so³eckiej nastêpuje na skutek:
1) z³o¿enia na rêce wójta pisemnej rezygnacji z pe³nionej
funkcji;
2) pozbawienia praw publicznych i wyborczych oraz ubezw³asnowolnienia na podstawie prawomocnego wyroku
s¹du;
3) mierci;
4) odwo³ania przed up³ywem kadencji.

Poz. 3400

2. W przypadkach okrelonych w ust. 1 pkt 1 i 2 wyganiêcie mandatu stwierdza niezw³ocznie zebranie wiejskie.
§37. 1. Odwo³anie So³tysa i rady so³eckiej lub jej poszczególnych cz³onków przed up³ywem kadencji, stanowi
wy³¹czn¹ kompetencjê zebrania wiejskiego i mo¿e nast¹piæ
w przypadkach okrelonych w niniejszym statucie, na podstawie uchwa³y zebrania wiejskiego, podjêtej zwyk³¹ wiêkszoci¹
g³osów, w g³osowaniu tajnym.
2. Dla dokonania odwo³ania organów so³ectwa, o których
mowa w §37 ust. 1, na zebraniu wiejskim wymagana jest
obecnoæ, co najmniej 1/5 uprawnionych do g³osowania,
mieszkañców So³ectwa.
3. O ile w wyznaczonym terminie nie bêdzie wymaganego, okrelonego w ust. 2 quorum, wybory w drugim terminie
mog¹ zostaæ przeprowadzone najwczeniej po up³ywie
1 miesi¹ca, od pierwszego wskazanego terminu, z zastrze¿eniem ust 2.
4. Uchwa³y zebrania wiejskiego w sprawach okrelonych
w ust. 1 podaje siê do wiadomoci mieszkañców so³ectwa.
§38. 1. So³tys i cz³onkowie rady so³eckiej s¹ bezporednio odpowiedzialni przed zebraniem wiejskim i mog¹ byæ
przez zebranie odwo³ani przed up³ywem kadencji.
2. Zebranie wiejskie mo¿e odwo³aæ so³tysa, radê so³ecka
lub poszczególnych jej cz³onków, je¿eli nie wykonuj¹ swoich
obowi¹zków, w tym naruszaj¹ postanowienia statutu.
3. Zebranie wiejskie odwo³uje so³tysa lub cz³onka rady
so³eckiej, je¿eli dopuci³ siê przestêpstwa, stwierdzonego
prawomocnym wyrokiem s¹du.
§39. 1. Zebrania wiejskie w celu ewentualnego odwo³ania so³tysa b¹d rady so³eckiej (ca³ego sk³adu) zwo³uje Wójt,
ustalaj¹c zarz¹dzeniem miejsce i termin (dzieñ, godzinê)
zebrania. W zarz¹dzeniu podaje siê sk³adaj¹cego wniosek
o odwo³anie.
2. Zebranie wiejskie w celu ewentualnego odwo³ania
poszczególnych cz³onków rady so³eckiej (z wyj¹tkiem so³tysa
 przewodnicz¹cego rady so³eckiej) zwo³uje so³tys, podaj¹c
w og³oszeniu o zwo³aniu zebrania sk³adaj¹cego wniosek
o odwo³anie cz³onka (cz³onków) rady so³eckiej.
3. Pisemne wnioski o odwo³anie so³tysa lub rady so³eckiej kierowane s¹ do Wójta, natomiast wnioski o odwo³anie
poszczególnych cz³onków rady so³eckiej kierowane s¹ do
so³tysa, z zastrze¿eniem ust. 4 pkt 4.
4. O odwo³anie so³tysa, rady so³eckiej oraz poszczególnych jej cz³onków mo¿e wyst¹piæ z zastrze¿eniem ust. 5 i 6:
1) Wójt;
2) grupa mieszkañców gminy uprawniona do g³osowania,
w liczbie odpowiadaj¹cej  1/5 uprawnionych do g³osowania mieszkañców so³ectwa, a w przypadku, gdy wniosek
o odwo³anie dotyczy rady so³eckiej lub poszczególnych jej
cz³onków  1/10 uprawnionych.
3) wniosek o odwo³anie So³tysa winien prócz podpisów byæ
opatrzony czytelnym imieniem i nazwiskiem, numerem
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PESEL i adresem zamieszkania z podaniem numeru nieruchomoci.
4) wniosek o odwo³anie, który nie zostanie przyjêty na zebraniu wiejskim, mo¿e byæ z³o¿ony powtórnie po up³ywie
6 miesiêcy od dnia z³o¿enia pierwszego wniosku.
5. Wniosek o odwo³anie powinien zawieraæ uzasadnienie, wnioskom bez uzasadnienia nie nadaje siê biegu.
6. Bieg nadaje siê wy³¹cznie wnioskom o odwo³anie
so³tysa, rady so³eckiej, komisji rewizyjnej lub jej cz³onków
zawieraj¹cym:
1) zarzuty nie wywi¹zywania siê przez so³tysa lub cz³onków
rady so³eckiej z obowi¹zków statutowych;
2) zarzuty nie respektowania (nie wykonywania) przez so³tysa lub cz³onków rady so³eckiej uchwa³ zebrania wiejskiego;
3) wskazuj¹cym na dopuszczenie siê czynów dyskwalifikuj¹cych w opinii spo³ecznej w tym utratê zaufania spo³ecznego.
7. Odwo³anie nie mo¿e nast¹piæ zaocznie, chyba, ¿e
osoba zainteresowana skutecznie zawiadomiona, nie wziê³a
udzia³u w zebraniu wiejskim bez usprawiedliwionych przyczyn lub wyrazi³a zgodê na pimie, na zaoczne g³osowanie
nad jej odwo³aniem.
8. Odwo³anie mo¿e nast¹piæ po wys³uchaniu przez zebranie wiejskie wszystkich wyjanieñ oraz racji zainteresowanego, chyba ze wystêpuj¹ okolicznoci okrelone w ust. 7.
§40. 1. So³tys lub cz³onek rady so³eckiej mo¿e z³o¿yæ
rezygnacjê w trakcie kadencji z pe³nionej funkcji, z zastrze¿eniem ust. 2.

Poz. 3400

ROZDZIA£ 6
Zasady gospodarki mieniem
§42. 1. Rada Gminy przekazuje So³ectwu sk³adniki mienia komunalnego na mocy odrêbnych uchwa³ oraz protoko³u
przekazania, sporz¹dzonego przez Wójta i So³tysa.
2. So³ectwo zarz¹dza i korzysta z przekazanego mienia
komunalnego zgodnie z postanowieniami uchwa³y, o której
mowa w ust. 1, a w szczególnoci So³ectwo samodzielnie
wykonuje czynnoci zwyk³ego zarz¹du w stosunku do przekazanego mienia. Zwyk³y zarz¹d obejmuje czynnoci okrelone
przepisami prawa cywilnego.
3. Przekazanie obowi¹zków oraz mienia komunalnego
i so³eckiego, pomiêdzy ustêpuj¹cym So³tysem a nowo wybranym, nastêpuje w terminie 3 dni od daty wyborów, w formie
protokó³u zdawczo  odbiorczego, przedk³adanego w ci¹gu
7 dni Wójtowi Gminy.
ROZDZIA£ 7
Zasady gospodarki finansowej so³ectwa
§43. 1. Gospodarka finansowa so³ectwa prowadzona jest
w ramach bud¿etu gminy, zatwierdzonego przez Radê Gminy.
§44. 1. Dochodami so³ectwa mog¹ byæ:
1) wp³ywy z wynajmowania i wydzier¿awiania sk³adników
mienia komunalnego przekazanego So³ectwu,
2) darowizny i dobrowolne wp³aty osób fizycznych i prawnych na rzecz so³ectwa,
3) rodki uzyskiwane z organizowanych przez so³ectwo przedsiêwziêæ.

2. Z³o¿enie rezygnacji przez so³tysa, radê so³ecka lub
poszczególnych jej cz³onków a tak¿e odwo³anie so³tysa, rady
so³eckiej lub poszczególnych jej cz³onków, zobowi¹zuje odpowiednio Wójta i So³tysa do zarz¹dzenia wyborów uzupe³niaj¹cych.

2. rodki finansowe pochodz¹ce z bud¿etu gminy mog¹
byæ przeznaczone tylko na cele okrelone w uchwale bud¿etowej.

3. Je¿eli do up³ywu kadencji So³tysa pozosta³o nie wiêcej
jak 6 miesiêcy, przepisu ust. 2 nie stosuje siê, a obowi¹zki
so³tysa pe³ni cz³onek Rady So³eckiej przez ni¹ wskazany.

§45. rodki finansowe So³ectwa mog¹ byæ przeznaczone
wy³¹cznie na realizacjê zadañ w³asnych gminy, w tym miêdzy
innymi, na:

4. Kadencja So³tysa i cz³onków Rady so³eckiej wybranych
w wyborach uzupe³niaj¹cych trwa do koñca kadencji, w której
wybór nast¹pi³.

1) utrzymanie mienia komunalnego przekazanego w zarz¹d
So³ectwu,

§41. 1. Zebranie wiejskie zwo³ane w sprawie odwo³ania
so³tysa, rady so³eckiej lub poszczególnych jej cz³onków, powo³uje sporód uprawnionych do g³osowania uczestników
zebrania komisjê skrutacyjn¹, powierzaj¹c jej obowi¹zki przeprowadzenia g³osowania.
2. Do powo³ywania i zasad dzia³ania tej komisji maj¹
zastosowanie odpowiednie przepisy dotycz¹ce komisji skrutacyjnej okrelone w Rozdziale 4 niniejszego statutu.

2) remont i utrzymanie dróg gminnych w granicach So³ectwa.
3) utrzymanie lokali bêd¹cych w dyspozycji So³ectwa,
4) zaspakajanie miejscowych potrzeb kulturalno  owiatowych i sportowych,
5) dzia³alnoæ organów So³ectwa,
6) utrzymanie porz¹dku i estetyki na terenie So³ectwa.

Dziennik Urzêdowy
Województwa Wielkopolskiego Nr 138

 14928 

ROZDZIA£ 8
Zakres i formy kontroli oraz nadzoru organów
Gminy nad dzia³alnoci¹ organów So³ectwa
§46. 1. So³tys zobowi¹zany jest do przed³o¿enia Wójtowi
Gminy uchwa³ Zebrania Wiejskiego w ci¹gu 7 dni od daty ich
podjêcia.
2. Uchwa³a Zebrania Wiejskiego sprzeczna z prawem jest
niewa¿na.
3. O niewa¿noci uchwa³y w ca³oci lub w czêci orzeka
Wójt Gminy.
4. Uchwa³a Zebrania Wiejskiego nieodpowiadaj¹ca wymogom celowoci, gospodarnoci, rzetelnoci lub niezgodna
z prawem mo¿e byæ uchylona przez Wójta Gminy.
5. W przypadkach okrelonych w ust. 4, Wójt Gminy
mo¿e wstrzymaæ uchwa³y Zebrania Wiejskiego i za¿¹daæ
ponownego rozpatrzenia sprawy stanowi¹cej przedmiot
uchwa³y, wskazuj¹c zaistnia³e uchybienia oraz termin za³atwienia sprawy.
6. Je¿eli uchwa³a Zebrania Wiejskiego podjêta w wyniku
ponownego rozpatrzenia sprawy nie uwzglêdnia wskazówek
Wójta Gminy, Wójt Gminy mo¿e wydaæ uchwa³ê zastêpcz¹.
O podjêciu uchwa³y zastêpczej, Wójt Gminy powiadamia
Radê Gminy na jej najbli¿szej Sesji.
§47. Nadzór nad dzia³alnoci¹ so³ectwa sprawowany jest
na podstawie kryteriów zgodnoci z prawem, celowoci,
rzetelnoci i gospodarnoci.
§48. Organami nadzoru nad dzia³alnoci¹ so³ectwa s¹:
1) Rada,
2) Wójt.
§49. 1. Organy nadzoru maj¹ prawo ¿¹dania niezbêdnych informacji, danych i wyjanieñ oraz okazania dokumentów dotycz¹cych funkcjonowania so³ectwa a tak¿e uczestniczenia w posiedzeniach jego organów.

Poz. 3400

2. Do wykonywania czynnoci, o których mowa w ust.
1 organy nadzoru mog¹ delegowaæ swych przedstawicieli.
§50. Organy nadzoru sygnalizuj¹ so³ectwu nieprawid³owoci stwierdzone w ramach wykonywania nadzoru oraz
podejmuj¹ dzia³ania przewidziane prawem, w celu wyeliminowania stwierdzonych nieprawid³owoci.
ROZDZIA£ 9
Postanowienia koñcowe
§51. 1. Zmiany niniejszego statutu dokonuje Rada:
1) z w³asnej inicjatywy;
2) na wniosek Wójta;
3) na wniosek zebrania wiejskiego.
2. Statut i jego zmiany w przypadkach okrelonych w ust.
1 pkt 1 i 2 uchwalane s¹ po przeprowadzeniu konsultacji
z mieszkañcami so³ectwa.
§52. O utworzeniu, po³¹czeniu, podziale i znoszeniu,
a tak¿e ustaleniu granic, nazwy i siedziby w³adz So³ectwa
decyduje Rada w drodze odrêbnej uchwa³y.
§53. Protesty w sprawie trybu i formy przeprowadzenia
wyborów So³tysa i Rady So³eckiej zainteresowani mog¹
sk³adaæ do Wójta w terminie siedmiu dni od og³oszenia ich
wyników. Wójt rozstrzyga o protecie stosuj¹c odpowiednio
przepisy niniejszego Statutu.
§54. Wykonanie uchwa³y powierza siê Wójtowi Gminy
W¹growiec.
§55. Traci moc Uchwa³a Rady Gminy W¹growiec Nr
XXXII/310/01 z 28 grudnia 2001 roku w sprawie statutu
so³ectwa Redgoszcz (Dz. U. Woj. Wielk. z 2002 r. nr 9 poz. 401).
§56. Uchwa³a wchodzi w ¿ycie po up³ywie 14 dni od dnia
og³oszenia w Dzienniku Urzêdowym Województwa Wielkopolskiego.
Przewodnicz¹cy
Rady Gminy
() Micha³ Nogalski
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3401
UCHWA£A Nr XXXIV/293/06 RADY GMINY W¥GROWIEC
z dnia 30 czerwca 2006 r.
w sprawie uchwalenia statutu So³ectwa Rgielsko
Na podstawie art. 35 ust. 1 i 3, art. 48 ust. 1 ustawy z dnia
8 marca 1990 r. o samorz¹dzie gminnym (Dz.U. z 2001 r., Nr
142 poz. 1591 z 2002 r., Nr 23 poz. 220, Nr 62 poz. 558, Nr 113
poz. 984, Nr 153 poz. 1271 i Nr 214 poz. 1806, z 2003 r., Nr 80
poz. 717 i Nr 162 poz. 1568, z 2004 r. Nr 102 poz. 1055
i Nr 116 poz. 1203, z 2005 r., Nr 172 poz. 1441, Nr 175 poz. 1457,
z 2006 r., Nr 17 poz. 128), po przeprowadzeniu konsultacji
z mieszkañcami so³ectwa, Rada Gminy W¹growiec uchwala:
STATUT SO£ECTWA RGIELSKO
ROZDZIA£ 1

1) ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorz¹dzie gminnym
(Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z póniejszymi zmianami),
2) Statutu Gminy W¹growiec,
3) oraz niniejszego statutu So³ectwa.
ROZDZIA£ 2
Zakres zadañ przekazanych so³ectwu
przez gminê oraz sposób ich realizacji

Postanowienia ogólne

§5. 1. Podstawowym celem istnienia i dzia³ania so³ectwa
jest:

§1. So³ectwo Rgielsko jest jednostk¹ pomocnicz¹ Gminy
W¹growiec.

1) dba³oæ o zaspokajanie potrzeb mieszkañców so³ectwa
i reprezentowanie ich interesów na zewn¹trz;

§2. Ilekroæ w niniejszym Statucie jest mowa o:
1) Gminie  nale¿y przez to rozumieæ Gminê W¹growiec;
2) So³ectwie  nale¿y przez to rozumieæ jednostkê pomocnicz¹ okrelon¹ w §1 niniejszego Statutu;
3) Statucie  nale¿y przez to rozumieæ statut so³ectwa Rgielsko;

2) wspó³praca z organami gminy oraz pomoc w wykonywaniu przez te organy zadañ publicznych na rzecz spo³ecznoci lokalnej;
3) zapewnienie mieszkañcom so³ectwa udzia³u w realizacji
zadañ gminy;
2. Do zadañ so³ectwa nale¿y uczestniczenie w realizacji
zadañ gminy poprzez:

4) Radzie  nale¿y przez to rozumieæ Radê Gminy W¹growiec;

1) inicjowanie dzia³añ organów gminy;

5) Wójcie  nale¿y przez to rozumieæ Wójta Gminy W¹growiec;

2) reprezentowanie interesów spo³ecznoci so³eckiej i jej
cz³onków wobec organów gminy, organów administracji
pañstwowej i innych podmiotów ¿ycia publicznego;

6) Zebraniu Wiejskim  nale¿y przez to rozumieæ organ
uchwa³odawczy so³ectwa;
7) So³tysie  nale¿y przez to rozumieæ organ wykonawczy
so³ectwa;
8) Radzie So³eckiej  nale¿y przez to rozumieæ organ wspieraj¹cy So³tysa;
9) Przewodnicz¹cym Rady So³eckiej  nale¿y przez to rozumieæ So³tysa;
10) Komisje  nale¿y rozumieæ organy kontrolne i opiniodawcze powo³ywane w so³ectwie.
§3. 1. So³ectwo obejmuje obszar o powierzchni 11,60
km2, którego granice zaznaczone s¹ na mapie stanowi¹cej
za³¹cznik do Statutu.
2. So³ectwo obejmuje miejscowoæ: Rgielsko.
3. Siedzib¹ w³adz So³ectwa jest miejscowoæ: Rgielsko.
§4. So³ectwo dzia³a zgodnie z postanowieniami obowi¹zuj¹cych przepisów, a w szczególnoci:

3) tworzenie warunków do pe³nego udzia³u w ¿yciu publicznym so³ectwa wszystkich mieszkañców so³ectwa;
4) dzia³anie na rzecz rozwoju so³ectwa;
5) konsultowanie spraw przedstawionych przez Radê lub
Wójta, w tym spraw dotycz¹cych:
a) planów zagospodarowania przestrzennego w zakresie
dotycz¹cym so³ectwa,
b) sieci szkó³ i przedszkoli,
c) zasad gospodarowania mieniem komunalnym po³o¿onym na terenie so³ectwa,
d) zmiany nazewnictwa ulic, placów oraz nadawanie nazw
miejscowoci, podzia³u, po³¹czenia wsi, utworzenia
nowej,
e) innych spraw, których potrzebê konsultacji Rada lub
Wójt uzna za celowe.
6) wspó³dzia³anie z policj¹ i s³u¿bami porz¹dkowymi w zakresie bezpieczeñstwa i porz¹dku na terenie so³ectwa;
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7) wspó³praca z organizacjami i instytucjami dzia³aj¹cymi na
terenie so³ectwa, zw³aszcza kulturalnymi, sportowymi,
zak³adami opieki zdrowotnej;
8) podejmowanie dzia³añ na rzecz ochrony rodowiska naturalnego: w szczególnoci w zakresie budowy sieci wodno
 kanalizacyjnych, utrzymania porz¹dku i czystoci na
terenie so³ectwa oraz ochrony zieleni;
9) wspieranie inicjatyw spo³ecznych podejmowanych na rzecz
so³ectwa;
10) wspó³praca z radnymi z danego okrêgu wyborczego;
11) pomoc organom gminy przy organizowaniu konsultacji
spo³ecznych;
12) realizacja zadañ przejêtych od gminy i gospodarowanie
przekazanym mieniem w granicach zgodnych z celem
i zakresem przekazania;
13) wspieranie dzia³añ gminy w zakresie pomocy spo³ecznej,
w szczególnoci sygnalizowanie potrzeb spo³ecznych
w zakresie organizowania okrelonych form pomocy spo³ecznej;
14) inicjowanie samopomocy wspólnoty so³eckiej;
15) wyra¿anie opinii w celu uwzglêdnienia istotnych interesów mieszkañców so³ectwa w nastêpuj¹cych sprawach:
a) dostosowania organizacji i godzin pracy placówek
u¿ytecznoci publicznej, placówek wiadcz¹cych us³ugi komunalne, komunikacji, placówek opieki zdrowotnej i opiekuñczo - wychowawczych dla potrzeb mieszkañców so³ectwa,
b) zapobiegania oraz usuwania skutków powodzi, huraganów i innych klêsk ¿ywio³owych na terenie so³ectwa;
16) wykonywanie uchwa³ Rady w zakresie odnosz¹cym siê do
so³ectwa.

Poz. 3401

ROZDZIA£ 3
Organizacja i zadania organów so³ectwa
§7. 1. Organami so³ectwa s¹:
1) Zebranie Wiejskie jako organ uchwa³odawczy;
2) So³tys jako organ wykonawczy.
2. Dzia³alnoæ so³tysa wspomaga rada so³ecka.
1) Rada so³ecka sk³ada siê z 4 do 6 osób w tym So³tysa.
2) Liczbê cz³onków rady so³eckiej ustala zebranie wiejskie
odrêbn¹ uchwa³¹.
3) Przewodnicz¹cym rady so³eckiej jest So³tys.
§8. Kadencja So³tysa i rady so³eckiej trwa 4 lata, tak jak
kadencja Rady i koñczy siê z momentem wyboru nowych
organów so³ectwa.
§9. 1. Organy so³ectwa zobowi¹zane s¹ dbaæ o przestrzeganie zasad jawnoci i dostêpu do informacji publicznej.
2. So³tys, co najmniej raz w roku, obowi¹zany jest sk³adaæ na zebraniu wiejskim sprawozdanie ze swojej dzia³alnoci
oraz z dzia³alnoci rady so³eckiej.
§10. 1. Do zakresu dzia³ania zebrania wiejskiego nale¿y
podejmowanie uchwa³ we wszystkich sprawach zastrze¿onych do wy³¹cznej kompetencji zebrania wiejskiego oraz
innych istotnych dla so³ectwa sprawach, obejmuj¹cych zadania so³ectwa okrelone w statucie.
2. Do wy³¹cznej kompetencji zebrania wiejskiego nale¿y:
1) wybór i odwo³ywanie so³tysa i rady so³eckiej;
2) dokonywanie okresowych ocen dzia³alnoci so³tysa i rady
so³eckiej;

§6. 1. Zadania okrelone w statucie so³ectwo realizuje
w szczególnoci poprzez:

3) wyra¿enie stanowiska so³ectwa w przypadku wyst¹pienia
organu gminy o wyra¿enie takiego stanowiska lub konsultacjê;

1) podejmowanie uchwa³ w sprawach so³ectwa w ramach
posiadanych kompetencji,

4) przyjmowanie, rozpatrywanie lub odrzucanie sprawozdañ
komisji powo³ywanych na zebraniu wiejskim.

2) zbieranie opinii spo³ecznej w sprawach dotycz¹cych problematyki wsi oraz przekazywanie jej Radzie,

§11. W przypadku przedstawienia przez Wójta, zebranie
wiejskie konsultuje w zakresie dotycz¹cym so³ectwa, projekty
uchwa³ Rady w sprawach:

3) wspó³uczestnictwo w organizowaniu i przeprowadzaniu
przez Radê konsultacji spo³ecznej w sprawach dotycz¹cych gminy i so³ectwa,
4) wystêpowanie z wnioskami do Wójta o rozpatrzenie spraw,
których za³atwienie wykracza poza mo¿liwoci so³ectwa,
5) wspó³pracê z radnymi z terenu so³ectwa i z komisjami
Rady.
2. Dla realizacji wspólnych przedsiêwziêæ so³ectwo nawi¹zuje wspó³pracê z innymi so³ectwami gminy, zawiera
porozumienia okrelaj¹ce zakres i sposób wykonywania wspólnych zadañ.

1) utrzymania, konserwacji, remontu wiejskich obiektów
mieszkalnych, urz¹dzeñ komunalnych, socjalnych, kulturalnych i sportowych w ramach ustaleñ planu wydatków
z bud¿etu gminy;
2) plany rozwoju gminy w czêci dotycz¹cej so³ectwa;
3) utrzymania porz¹dku na terenie wsi;
4) gospodarki wodno  ciekowej oraz gospodarki odpadami;
5) dróg gminnych;
6) owietlenia.
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§12. 1. Do zakresu dzia³ania zebrania wiejskiego nale¿y
sprawowanie kontroli nad dzia³alnoci¹ so³tysa i rady so³eckiej. W celu sprawowania kontroli zebranie wiejskie mo¿e
powo³aæ komisjê rewizyjn¹.
2. Zebranie wiejskie podejmuj¹c uchwa³ê o powo³aniu
Komisji Rewizyjnej, okrela sk³ad osobowy komisji oraz zakres jej dzia³ania.
3. Komisja Rewizyjna uprawniona jest do ¿¹dania wyjanieñ od so³tysa i cz³onków rady so³eckiej oraz przegl¹dania
dokumentów w sprawach objêtych przeprowadzan¹ kontrol¹.
§13. 1. Zebranie wiejskie dla zapewnienia w³aciwej realizacji zadañ so³ectwa mo¿e powo³ywaæ tak¿e inne sta³e lub
dorane komisje o uprawnieniach opiniodawczo - doradczych.
2. Zebranie wiejskie podejmuj¹c uchwa³ê o powo³aniu
komisji, o których mowa w ust. 1, okrela sk³ad osobowy
komisji oraz zakres ich dzia³ania.
§14. 1. Do udzia³u w zebraniu wiejskim uprawnieni s¹
wszyscy, którzy w dniu jego zwo³ania zamieszkuj¹ na terenie
so³ectwa.
2. Zebranie jest wa¿ne, gdy mieszkañcy so³ectwa zostali
o nim prawid³owo powiadomieni.
§15. Uprawnienie do udzia³u w zebraniu wiejskim obejmuje prawa:
1) inicjatywy uchwa³odawczej;
2) udzia³u w dyskusji nad porz¹dkiem obrad;
3) zadawania pytañ i uzyskiwania odpowiedzi;
4) ¿¹dania utrwalenia w protokole w³asnych czynnoci
i zg³oszonych wniosków oraz wypowiedzi;
5) zg³aszania kandydatur i kandydowania w wybieralnych
organach so³ectwa;
6) udzia³u w g³osowaniu.

Poz. 3401

5. Zebranie wiejskie powinno zostaæ zwo³ane najpóniej
w terminie 14 dni od daty zg³oszenia ¿¹dania lub wniosku,
o których mowa w ust. 3 pkt 2  4, chyba, ¿e w ¿¹daniu lub
wniosku zaproponowano termin póniejszy. Termin 14 dni,
o którym mowa wy¿ej dotyczy terminu odbycia zebrania.
6. Zebranie wiejskie w sprawie wyborów so³tysa i rady
so³eckiej oraz zebranie wiejskie, którego nie zwo³a so³tys
na wniosek organu gminy w terminie okrelonym w ust.
5 zwo³uje Wójt.
7. W przypadku d³u¿szej nieobecnoci so³tysa zebranie
wiejskie zwo³uje upowa¿niony przez radê so³eck¹ cz³onek tej
rady.
§17. 1. Termin i miejsce zebrania wiejskiego podaje siê
do wiadomoci publicznej poprzez rozplakatowanie na tablicy
og³oszeñ so³ectwa, kurend¹, lub w sposób zwyczajowo przyjêty, co najmniej na 7 dni przed terminem zwo³ania zebrania.
2. O terminie i miejscu zebrania powiadamia siê odrêbnie organy gminy oraz osobê reprezentuj¹c¹ mieszkañców,
którzy z³o¿yli wniosek o jego zwo³anie.
§18. 1. Obradom Zebrania Wiejskiego przewodniczy
So³tys.
2. Pod nieobecnoæ So³tysa obradom Zebrania Wiejskiego przewodniczy cz³onek Rady So³eckiej upowa¿niony przez
So³tysa.
3. W przypadku, gdy So³tys nie mo¿e prowadziæ zwo³anego Zebrania Wiejskiego i nie udzieli³ upowa¿nienia ¿adnemu z cz³onków Rady So³eckiej, obradom Zebrania Wiejskiego
przewodniczy cz³onek Rady So³eckiej przez ni¹ wybrany.
4. Zebranie otwiera So³tys, przedstawia porz¹dek obrad
oraz prowadzi zebranie zgodnie z porz¹dkiem przyjêtym przez
zebranie.
5. Porz¹dek obrad ustala zebranie wiejskie na podstawie
projektu przed³o¿onego przez so³tysa. Projekt porz¹dku obrad
podlega konsultacji z rad¹ so³eck¹.

§16. 1. Zebranie wiejskie zwo³ywane jest przez so³tysa,
z zastrze¿eniem ust. 6 i 7.

6. Obrady zebrania s¹ protoko³owane. Protoko³y i uchwa³y podpisuje przewodnicz¹cy zebrania i protokolant.

2. Zebrania wiejskie odbywaj¹ siê w miarê potrzeb nie
rzadziej jednak ni¿ raz w roku.

1) z w³asnej inicjatywy;

7. Osoby uprawnione do udzia³u w zebraniu wiejskim
odnotowuj¹ swoja obecnoæ w licie obecnoci wy³o¿onej do
podpisu w miejscu, w którym odbywa siê zebranie. Lista
obecnoci jest za³¹cznikiem do protokó³u zebrania i s³u¿y do
stwierdzania prawomocnoci obrad.

2) na ¿¹danie organów gminy (Rady i Wójta), wskazuj¹ce cel
zwo³ania zebrania wiejskiego;

§19. 1. Przewodniczenie obradom Zebrania Wiejskiego
uprawnia do decydowania o:

3) na pisemny wniosek co najmniej 1/10 uprawnionych do
udzia³u w zebraniu wiejskim mieszkañców so³ectwa, wskazuj¹cy cel zwo³ania zebrania oraz osobê, któr¹ nale¿y
powiadomiæ o terminie i miejscu zwo³ania zebrania;

1) kolejnoci zabierania g³osu przez poszczególnych mówców,

3. So³tys zwo³uje zebranie wiejskie:

4) na wniosek Komisji Rewizyjnej So³ectwa (w przypadku jej
powo³ania przez zebranie wiejskie).
4. W przypadkach, o których mowa w ust. 3 pkt 2 - 4
so³tys jest zobowi¹zany do zwo³ania zebrania wiejskiego.

2) udzieleniu g³osu poza kolejnoci¹,
3) okrelania iloci czasu przeznaczonego dla ka¿dego
z mówców,
4) odebraniu g³osu,
5) zamkniêciu dyskusji nad poszczególnymi punktami porz¹dku obrad,
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6) ¿¹daniu okrelonego zachowania od uczestników Zebrania Wiejskiego.

8) w tym realizacja zarz¹dzeñ Wójta wydanych w powy¿szym
zakresie;

2. Przewodnicz¹cy Zebraniu Wiejskiemu nie mo¿e odmówiæ poddania pod g³osowanie wniosku, jeli jego przedmiot
odpowiada przyjêtemu porz¹dkowi obrad

9) uczestniczenie w naradach so³tysów organizowanych przez
Wójta;

§20. 1. So³tys przekazuje uchwa³y podjête na zebraniu
wraz z protokó³em zebrania Wójtowi w terminie 7 dni od dnia
odbycia zebrania.
2. Wójt, w zale¿noci od treci uchwa³y, za³atwia uchwa³ê
we w³asnym zakresie lub przekazuje uchwa³ê do rozpatrzenia
Radzie.
3. W zale¿noci od treci uchwa³y o sposobie za³atwienia
uchwa³y Wójt informuje zebranie wiejskie bezporednio lub
za porednictwem so³tysa.
§21. 1. Zebranie wiejskie jest uprawnione do podejmowania uchwa³ przy obecnoci, co najmniej 1/5 uprawnionych
do g³osowania mieszkañców so³ectwa oraz gdy mieszkañcy
so³ectwa zostali poinformowani o zwo³aniu i terminie zebrania w sposób zgodny z postanowieniami niniejszego statutu.

10) uczestniczenie w spotkaniach z radnymi gminy powiêconych realizacji spraw ogólnogminnych, w przypadku wyst¹pienia przez radnych o udzia³ w takim spotkaniu;
11) informowanie ogó³u mieszkañców o wszystkich wa¿nych
dla so³ectwa sprawach;
12) udzia³ w sesjach Rady i posiedzeniach komisji Rady, na
zasadach okrelonych w Statucie Gminy;
13) organizowanie i koordynowanie przedsiêwziêæ maj¹cych
na celu poprawê warunków ¿ycia mieszkañców so³ectwa;
14) administrowanie tymi sk³adnikami mienia, które Rada
przekaza³a do dyspozycji so³ectwa;
15) opiniowanie w zakresie wskazanym przez Wójta wniosków o udzielanie ulg i zwolnieñ z podatków i op³at
stanowi¹cych dochody gminy;

2. W przypadku, gdy w ustalonym terminie nie zbierze siê
wymagana liczba uprawnionych do g³osowania mieszkañców
so³ectwa, zebranie obejmuj¹ce ten sam porz¹dek zwo³uje siê
w drugim terminie. Drugi termin wyznacza siê w tym samym
dniu, pó³ godziny póniej; w tym przypadku do wa¿noci
zebrania wymagana jest obecnoæ uprawnionych do g³osowania mieszkañców so³ectwa w liczbie, co najmniej po³owy
liczby okrelonej w ust. 1.

16) wystêpowanie z wnioskami dotycz¹cymi potrzeb so³ectwa
i jego mieszkañców;

§22. 1. Uchwa³y zebrania wiejskiego zapadaj¹ w g³osowaniu jawnym, zwyk³¹ wiêkszoci¹ g³osów, osób uprawnionych uczestnicz¹cych w nim, co oznacza, ¿e przechodzi uchwa³a
lub wniosek, które uzyska³y wiêksz¹ liczbê g³osów  za ni¿
g³osów przeciw.

19) wspó³praca z gminnymi jednostkami organizacyjnymi
w zakresie zaspakajania okrelonych potrzeb mieszkañców;

2. Zebranie wiejskie mo¿e postanowiæ o przeprowadzeniu tajnego g³osowania w konkretnej sprawie, na wniosek, co
najmniej 1/4 uprawnionych do g³osowania, obecnych na
zebraniu.
§23. 1. Do zadañ so³tysa nale¿y zarz¹dzanie bie¿¹cymi
sprawami so³ectwa, realizacja uchwa³ zebrania wiejskiego oraz
wykonywanie czynnoci okrelonych niniejszym statutem.
2. Do zadañ so³tysa nale¿y w szczególnoci:
1) reprezentowanie so³ectwa na zewn¹trz;
2) zwo³ywanie zebrañ wiejskich i przewodniczenie ich obradom;
3) zwo³ywanie posiedzeñ rady so³eckiej i przewodniczenie jej
obradom;
4) wykonywanie uchwa³ organów gminy w zakresie dotycz¹cym so³ectwa;
5) kierowanie wykonywaniem uchwa³ rady so³eckiej;
6) utrzymywanie sta³ego kontaktu z organami gminy;
7) kierowanie akcj¹ pomocy w so³ectwie w razie wypadków
losowych i klêsk ¿ywio³owych,

17) sporz¹dzanie rozliczeñ m.in. z dzia³alnoci finansowej i
gospodarczej so³ectwa;
18) stosowanie w ramach so³ectwa postanowieñ instrukcji
kancelaryjnej oraz zasad obiegu dokumentów ksiêgowych
i finansowych w zakresie wskazanym przez Wójta;

20) natychmiastowe informowanie wójta o wyst¹pieniu po¿aru, klêski padniêcia stada, katastrofy budowlanej oraz
innych zdarzeñ losowych, celem skoordynowania dzia³añ
czy udzielenia pomocy.
21) wykonywanie innych zadañ wynikaj¹cych z obowi¹zuj¹cych przepisów.
3. Przy wykonywaniu zadañ okrelonych w ust. 2 pkt 1417 so³tys zasiêga opinii rady so³eckiej.
4. Na zebraniach wiejskich so³tys przedk³ada informacje
ze swojej dzia³alnoci.
5. Pe³nienie funkcji so³tysa ma charakter spo³eczny.
6. So³tys korzysta z ochrony prawnej przys³uguj¹cej funkcjonariuszom publicznym.
§24. So³tys  jako przewodnicz¹cy rady so³eckiej:
1) kieruje prac¹ rady so³eckiej;
2) zapewnia sporz¹dzenie protokó³ów z posiedzeñ rady so³eckiej;
3) sk³ada informacje o dzia³alnoci rady so³eckiej na zebraniach wiejskich.
§25. Do zadañ rady so³eckiej nale¿y pe³nienie funkcji
pomocniczo-doradczej so³tysa oraz wspomaganie jego dzia³añ, w tym:
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1) przygotowanie zebrañ wiejskich oraz opracowywanie
i przedk³adanie zebraniu wiejskiemu projektów uchwa³,
w sprawach bêd¹cych przedmiotem zebrania;
2) zbieranie wniosków i innych wyst¹pieñ mieszkañców
w sprawach so³ectwa;
3) sporz¹dzanie projektów wyst¹pieñ w sprawach wykraczaj¹cych poza mo¿liwoci ich realizacji w ramach so³ectwa;
4) inicjowanie dzia³añ na rzecz rozwoju so³ectwa;
5) opiniowanie zakupu sprzêtu i wyposa¿enia mienia gminnego;
6) inicjowanie i pomoc w organizacji imprez wiejskich
w dziedzinie kultury, sportu, rekreacji i wypoczynku;
7) konsultacja spraw przedstawionych przez so³tysa zgodnie
z postanowieniami niniejszego statutu.
§26. 1. Posiedzenia rady so³eckiej odbywaj¹ siê w miarê
potrzeb, nie rzadziej ni¿ dwa razy w roku.
2. Posiedzenia rady so³eckiej zwo³uje so³tys, który przewodniczy tym posiedzeniom.
§27. 1. Urz¹d Gminy zapewnia pomoc w obs³udze techniczno biurowej organów so³ectwa.
2. W celu udzielenia so³tysowi sta³ej pomocy w przygotowywaniu materia³ów w organizowaniu zebrañ, Wójt mo¿e
wyznaczyæ pracownika Urzêdu do kontaktów z so³ectwem.
ROZDZIA£ 4
Zasady i tryb wyboru organów so³ectwa
§28. 1. Zebranie wiejskie wybiera so³tysa i radê so³eck¹
na okres kadencji odpowiadaj¹cy kadencji Rady.
2. Zebranie wiejskie w sprawie wyboru so³tysa i rady
so³eckiej winno odbyæ siê w terminie 6  ciu miesiêcy od
up³ywu kadencji rady gminy.
§29. 1. Wybory so³tysa, rady so³eckiej przeprowadzane
s¹ w terminie i miejscu okrelonym zarz¹dzeniem Wójta,
które podlega podaniu do wiadomoci mieszkañców so³ectwa, co najmniej na 7 dni przed terminem zebrania, w sposób
okrelony w niniejszym statucie.
2. Zarz¹dzenie, o którym mowa w ust. 1 okrela ponadto
porz¹dek obrad zebrania wiejskiego, obejmuj¹cy w szczególnoci wybór so³tysa i rady so³eckiej.
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so³ectwa, zebranie obejmuj¹ce ten sam porz¹dek zwo³uje siê
w drugim terminie. Drugi termin wyznacza siê w tym samym
dniu pó³ godziny póniej; w tym przypadku do wa¿noci
zebrania wymagana jest obecnoæ uprawnionych do g³osowania mieszkañców so³ectwa w liczbie, co najmniej po³owy
liczby okrelonej w ust. 1.
4. O ile w wyznaczonym w ust. 2 terminie nie bêdzie
wymaganego okrelonego quorum, wybory w nastêpnym
terminie mog¹ zostaæ przeprowadzone najwczeniej po up³ywie 7 dni od pierwszego, wy¿ej wskazanego terminu, a do ich
wa¿noci wymagana jest obecnoæ uprawnionych do g³osowania mieszkañców so³ectwa, w liczbie, co najmniej po³owy
liczby okrelonej w ust. 1.
5. W przypadku braku quorum, w terminie, okrelonym
w ust. 3 wybory przeprowadza siê w nowym terminie, niezale¿nie od iloci uprawnionych do g³osowania obecnych na
zebraniu wiejskim. Nowy termin ustala siê w tym samym
dniu, co termin ustalony w ust. 3, pó³ godziny póniej.
§31. 1. W celu przeprowadzania wyboru so³tysa i cz³onków rady so³eckiej, zebranie wiejskie powo³uje sporód uprawnionych uczestników zebrania minimum 3 - osobow¹ komisjê
skrutacyjn¹.
2. Komisja skrutacyjna wybiera ze swojego grona przewodnicz¹cego, który kieruje pracami komisji.
3. Do zadañ komisji skrutacyjnej nale¿y:
1) rejestrowanie kandydatów na so³tysa i cz³onków rady
so³eckiej;
2) obliczanie g³osów oddawanych na poszczególne kandydatury;
3) sporz¹dzenie protoko³u, ustalenie i podanie do wiadomoci zebrania wiejskiego wyniku g³osowania i wyborów.
4. Protokó³ g³osowania podpisuj¹ wszyscy cz³onkowie
komisji oraz przewodnicz¹cy zebrania.
5. Cz³onkowie komisji nie mog¹ kandydowaæ na stanowisko so³tysa ani do rady so³eckiej.
§32. 1. W pierwszej kolejnoci przeprowadza siê zg³aszanie kandydatów oraz g³osowanie w celu wyboru so³tysa.
2. W drugiej kolejnoci przeprowadza siê zg³aszanie kandydatów oraz g³osowanie w celu wyboru cz³onków rady
so³eckiej.

3. Obradom zebrania wyborczego przewodniczy osoba
wskazana przez Wójta.

§33. 1. Kandydatury na stanowisko so³tysa oraz do rady
so³eckiej mog¹ zg³aszaæ osobicie uprawnieni mieszkañcy,
uczestnicz¹cy w zebraniu wiejskim. Zg³oszenie kandydata
odbywa siê ustnie w trakcie zebrania wiejskiego.

4. Obs³ugê kancelaryjn¹ zebrania zapewnia Wójt za porednictwem Urzêdu Gminy.

2. Uprawnieni do kandydowania s¹ wy³¹cznie stali mieszkañcy, uczestnicz¹cy w zebraniu wiejskim.

§30. 1. Dla dokonania wa¿nego wyboru so³tysa i rady
so³eckiej wymagana jest osobista obecnoæ, co najmniej 1/5
mieszkañców so³ectwa uprawnionych do g³osowania.

3. Wybory odbywaj¹ siê przy nieograniczonej liczbie zg³oszonych kandydatów, z zachowaniem zasad okrelonych
w ust. 1 i ust. 2.

2. Kr¹g osób uprawnionych do g³osowania ustala siê na
podstawie sta³ego rejestru wyborców Gminy W¹growiec.

4. Warunkiem przyjêcia ka¿dej kandydatury jest ustna
zgoda kandydata wyra¿ona w trakcie obrad.

3. W przypadku, gdy w ustalonym terminie nie zbierze siê
wymagana liczba uprawnionych do g³osowania mieszkañców
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5. So³tys i rada so³ecka wybierani s¹ w g³osowaniu
tajnym, bezporednim, sporód nieograniczonej liczby kandydatów, przez uprawnionych mieszkañców zebrania.
§34. 1. Po zarejestrowaniu przez komisjê skrutacyjn¹
wszystkich nazwisk kandydatów zg³oszonych przez uprawnionych uczestników zebrania wiejskiego, komisja zamyka listê
kandydatur na stanowisko so³tysa oraz do rady so³eckiej.
Wniosek o zamkniêcie listy kandydatów przewodnicz¹cy zebrania poddaje pod g³osowanie zebrania wiejskiego.
2. Po zamkniêciu listy kandydatów przewodnicz¹cy zebrania podaje pod g³osowanie wszystkie zarejestrowane kandydatury umieszczone na licie w kolejnoci alfabetycznej.
3. Wybór so³tysa odbywa siê zwyk³¹ wiêkszoci¹ g³osów,
co oznacza, ¿e przechodzi ta kandydatura, która uzyska³a, co
najmniej jeden g³os wiêcej od sumy pozosta³ych wa¿nie
oddanych g³osów.
4. Uprawnieni uczestnicy Zebrania g³osuj¹ kartami do
g³osowania, opatrzonymi pieczêci¹ Urzêdu Gminy.
5. Na karcie do g³osowania uprawnieni mieszkañcy pozostawiaj¹ nieskrelone nazwisko wybranego przez siebie
kandydata.
6. Niewa¿ne s¹ g³osy na kartach: bez pieczêci Urzêdu
Gminy, ca³kowicie przedartych i kartach, na których pozostawiono wiêcej kandydatów ni¿ miejsc mandatowych.
§35. 1. Na stanowisko so³tysa zostaje wybrany kandydat, który uzyska³ najwiêksz¹ zwyk³¹ wiêkszoæ g³osów uprawnionych do g³osowania uczestników zebrania.
2. Na cz³onków rady so³eckiej zostaj¹ wybrani kandydaci,
którzy uzyskali najwiêksz¹ iloæ g³osów.
3. W przypadku równej liczby g³osów, g³osowanie zostaje powtórzone, z tym, ¿e w wyborach bior¹ udzia³ kandydaci,
którzy uzyskali równ¹ najwiêksz¹ liczbê g³osów.
4. Przepisy §35 ust. 2 stosuje siê przy wyborach komisji,
o których mowa w niniejszym statucie.
5. Przejêcie obowi¹zków przez nowo wybranego so³tysa
nastêpuje w ci¹gu trzech dni od daty wyboru, a przekazanie
pieczêci protokolarnie w dniu wyboru.
ROZDZIA£ 5
Zasady i tryb odwo³ywania so³tysa i rady so³eckiej
§36. 1. Wyganiêcie mandatu so³tysa lub cz³onka rady
so³eckiej nastêpuje na skutek:
1) z³o¿enia na rêce wójta pisemnej rezygnacji z pe³nionej
funkcji;
2) pozbawienia praw publicznych i wyborczych oraz ubezw³asnowolnienia na podstawie prawomocnego wyroku
s¹du;
3) mierci;
4) odwo³ania przed up³ywem kadencji.
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2. W przypadkach okrelonych w ust. 1 pkt 1 i 2 wyganiêcie mandatu stwierdza niezw³ocznie zebranie wiejskie.
§37. 1. Odwo³anie So³tysa i rady so³eckiej lub jej poszczególnych cz³onków przed up³ywem kadencji, stanowi
wy³¹czn¹ kompetencjê zebrania wiejskiego i mo¿e nast¹piæ
w przypadkach okrelonych w niniejszym statucie, na podstawie uchwa³y zebrania wiejskiego, podjêtej zwyk³¹ wiêkszoci¹
g³osów, w g³osowaniu tajnym.
2. Dla dokonania odwo³ania organów so³ectwa, o których
mowa w §37 ust. 1, na zebraniu wiejskim wymagana jest
obecnoæ, co najmniej 1/5 uprawnionych do g³osowania,
mieszkañców So³ectwa.
3. O ile w wyznaczonym terminie nie bêdzie wymaganego, okrelonego w ust. 2 quorum, wybory w drugim terminie
mog¹ zostaæ przeprowadzone najwczeniej po up³ywie
1 miesi¹ca, od pierwszego wskazanego terminu, z zastrze¿eniem ust 2.
4. Uchwa³y zebrania wiejskiego w sprawach okrelonych
w ust. 1 podaje siê do wiadomoci mieszkañców so³ectwa.
§38. 1. So³tys i cz³onkowie rady so³eckiej s¹ bezporednio odpowiedzialni przed zebraniem wiejskim i mog¹ byæ
przez zebranie odwo³ani przed up³ywem kadencji.
2. Zebranie wiejskie mo¿e odwo³aæ so³tysa, radê so³ecka
lub poszczególnych jej cz³onków, je¿eli nie wykonuj¹ swoich
obowi¹zków, w tym naruszaj¹ postanowienia statutu.
3. Zebranie wiejskie odwo³uje so³tysa lub cz³onka rady
so³eckiej, je¿eli dopuci³ siê przestêpstwa, stwierdzonego
prawomocnym wyrokiem s¹du.
§39. 1. Zebrania wiejskie w celu ewentualnego odwo³ania so³tysa b¹d rady so³eckiej (ca³ego sk³adu) zwo³uje Wójt,
ustalaj¹c zarz¹dzeniem miejsce i termin (dzieñ, godzinê)
zebrania. W zarz¹dzeniu podaje siê sk³adaj¹cego wniosek
o odwo³anie.
2. Zebranie wiejskie w celu ewentualnego odwo³ania
poszczególnych cz³onków rady so³eckiej (z wyj¹tkiem so³tysa
 przewodnicz¹cego rady so³eckiej) zwo³uje so³tys, podaj¹c
w og³oszeniu o zwo³aniu zebrania sk³adaj¹cego wniosek
o odwo³anie cz³onka (cz³onków) rady so³eckiej.
3. Pisemne wnioski o odwo³anie so³tysa lub rady so³eckiej kierowane s¹ do Wójta, natomiast wnioski o odwo³anie
poszczególnych cz³onków rady so³eckiej kierowane s¹ do
so³tysa, z zastrze¿eniem ust. 4 pkt 4.
4. O odwo³anie so³tysa, rady so³eckiej oraz poszczególnych jej cz³onków mo¿e wyst¹piæ z zastrze¿eniem ust. 5 i 6:
1) Wójt;
2) grupa mieszkañców gminy uprawniona do g³osowania,
w liczbie odpowiadaj¹cej  1/5 uprawnionych do g³osowania mieszkañców so³ectwa, a w przypadku, gdy wniosek
o odwo³anie dotyczy rady so³eckiej lub poszczególnych jej
cz³onków  1/10 uprawnionych.
3) wniosek o odwo³anie So³tysa winien prócz podpisów byæ
opatrzony czytelnym imieniem i nazwiskiem, numerem
PESEL i adresem zamieszkania z podaniem numeru nieruchomoci.
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4) wniosek o odwo³anie, który nie zostanie przyjêty na zebraniu wiejskim, mo¿e byæ z³o¿ony powtórnie po up³ywie
6 miesiêcy od dnia z³o¿enia pierwszego wniosku.
5. Wniosek o odwo³anie powinien zawieraæ uzasadnienie, wnioskom bez uzasadnienia nie nadaje siê biegu.
6. Bieg nadaje siê wy³¹cznie wnioskom o odwo³anie
so³tysa, rady so³eckiej, komisji rewizyjnej lub jej cz³onków
zawieraj¹cym:
1) zarzuty nie wywi¹zywania siê przez so³tysa lub cz³onków
rady so³eckiej z obowi¹zków statutowych;
2) zarzuty nie respektowania (nie wykonywania) przez so³tysa lub cz³onków rady so³eckiej uchwa³ zebrania wiejskiego;
3) wskazuj¹cym na dopuszczenie siê czynów dyskwalifikuj¹cych w opinii spo³ecznej w tym utratê zaufania spo³ecznego.
7. Odwo³anie nie mo¿e nast¹piæ zaocznie, chyba, ¿e
osoba zainteresowana skutecznie zawiadomiona, nie wziê³a
udzia³u w zebraniu wiejskim bez usprawiedliwionych przyczyn lub wyrazi³a zgodê na pimie, na zaoczne g³osowanie
nad jej odwo³aniem.
8. Odwo³anie mo¿e nast¹piæ po wys³uchaniu przez zebranie wiejskie wszystkich wyjanieñ oraz racji zainteresowanego, chyba ze wystêpuj¹ okolicznoci okrelone w ust. 7.
§40. 1. So³tys lub cz³onek rady so³eckiej mo¿e z³o¿yæ
rezygnacjê w trakcie kadencji z pe³nionej funkcji, z zastrze¿eniem ust. 2.
2. Z³o¿enie rezygnacji przez so³tysa, radê so³ecka lub
poszczególnych jej cz³onków a tak¿e odwo³anie so³tysa, rady
so³eckiej lub poszczególnych jej cz³onków, zobowi¹zuje odpowiednio Wójta i So³tysa do zarz¹dzenia wyborów uzupe³niaj¹cych.
3. Je¿eli do up³ywu kadencji So³tysa pozosta³o nie wiêcej
jak 6 miesiêcy, przepisu ust. 2 nie stosuje siê, a obowi¹zki
so³tysa pe³ni cz³onek Rady So³eckiej przez ni¹ wskazany.
4. Kadencja So³tysa i cz³onków Rady so³eckiej wybranych
w wyborach uzupe³niaj¹cych trwa do koñca kadencji, w której
wybór nast¹pi³.
§41. 1. Zebranie wiejskie zwo³ane w sprawie odwo³ania
so³tysa, rady so³eckiej lub poszczególnych jej cz³onków, powo³uje sporód uprawnionych do g³osowania uczestników
zebrania komisjê skrutacyjn¹, powierzaj¹c jej obowi¹zki przeprowadzenia g³osowania.
2. Do powo³ywania i zasad dzia³ania tej komisji maj¹
zastosowanie odpowiednie przepisy dotycz¹ce komisji skrutacyjnej okrelone w Rozdziale 4 niniejszego statutu.
ROZDZIA£ 6
Zasady gospodarki mieniem
§42. 1. Rada Gminy przekazuje So³ectwu sk³adniki mienia komunalnego na mocy odrêbnych uchwa³ oraz protoko³u
przekazania, sporz¹dzonego przez Wójta i So³tysa.
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2. So³ectwo zarz¹dza i korzysta z przekazanego mienia
komunalnego zgodnie z postanowieniami uchwa³y, o której
mowa w ust. 1, a w szczególnoci So³ectwo samodzielnie
wykonuje czynnoci zwyk³ego zarz¹du w stosunku do przekazanego mienia. Zwyk³y zarz¹d obejmuje czynnoci okrelone
przepisami prawa cywilnego.
3. Przekazanie obowi¹zków oraz mienia komunalnego
i so³eckiego, pomiêdzy ustêpuj¹cym So³tysem a nowo wybranym, nastêpuje w terminie 3 dni od daty wyborów, w formie
protokó³u zdawczo  odbiorczego, przedk³adanego w ci¹gu
7 dni Wójtowi Gminy.
ROZDZIA£ 7
Zasady gospodarki finansowej so³ectwa
§43. 1. Gospodarka finansowa so³ectwa prowadzona jest
w ramach bud¿etu gminy, zatwierdzonego przez Radê Gminy.
§44. 1. Dochodami so³ectwa mog¹ byæ:
1) wp³ywy z wynajmowania i wydzier¿awiania sk³adników
mienia komunalnego przekazanego So³ectwu,
2) darowizny i dobrowolne wp³aty osób fizycznych i prawnych na rzecz so³ectwa,
3) rodki uzyskiwane z organizowanych przez so³ectwo przedsiêwziêæ.
2. rodki finansowe pochodz¹ce z bud¿etu gminy mog¹
byæ przeznaczone tylko na cele okrelone w uchwale bud¿etowej.
§45. 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) remont i utrzymanie dróg gminnych w granicach So³ectwa.
3) utrzymanie lokali bêd¹cych w dyspozycji So³ectwa,
4) zaspakajanie miejscowych potrzeb kulturalno  owiatowych i sportowych,
5) dzia³alnoæ organów So³ectwa,
6) utrzymanie porz¹dku i estetyki na terenie So³ectwa.
ROZDZIA£ 8
Zakres i formy kontroli oraz nadzoru organów
Gminy nad dzia³alnoci¹ organów So³ectwa
§46. 1. So³tys zobowi¹zany jest do przed³o¿enia Wójtowi
Gminy uchwa³ Zebrania Wiejskiego w ci¹gu 7 dni od daty ich
podjêcia.
2. Uchwa³a Zebrania Wiejskiego sprzeczna z prawem jest
niewa¿na.
3. O niewa¿noci uchwa³y w ca³oci lub w czêci orzeka
Wójt Gminy.
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4. Uchwa³a Zebrania Wiejskiego nieodpowiadaj¹ca wymogom celowoci, gospodarnoci, rzetelnoci lub niezgodna
z prawem mo¿e byæ uchylona przez Wójta Gminy.
5. W przypadkach okrelonych w ust. 4, Wójt Gminy
mo¿e wstrzymaæ uchwa³y Zebrania Wiejskiego i za¿¹daæ
ponownego rozpatrzenia sprawy stanowi¹cej przedmiot
uchwa³y, wskazuj¹c zaistnia³e uchybienia oraz termin za³atwienia sprawy.
6. Je¿eli uchwa³a Zebrania Wiejskiego podjêta w wyniku
ponownego rozpatrzenia sprawy nie uwzglêdnia wskazówek
Wójta Gminy, Wójt Gminy mo¿e wydaæ uchwa³ê zastêpcz¹.
O podjêciu uchwa³y zastêpczej, Wójt Gminy powiadamia
Radê Gminy na jej najbli¿szej Sesji.
§47. Nadzór nad dzia³alnoci¹ so³ectwa sprawowany jest
na podstawie kryteriów zgodnoci z prawem, celowoci,
rzetelnoci i gospodarnoci.
§48. Organami nadzoru nad dzia³alnoci¹ so³ectwa s¹:
1) Rada,
2) Wójt.
§49. 1. Organy nadzoru maj¹ prawo ¿¹dania niezbêdnych informacji, danych i wyjanieñ oraz okazania dokumentów dotycz¹cych funkcjonowania so³ectwa a tak¿e uczestniczenia w posiedzeniach jego organów.
2. Do wykonywania czynnoci, o których mowa w ust.
1 organy nadzoru mog¹ delegowaæ swych przedstawicieli.
§50. Organy nadzoru sygnalizuj¹ so³ectwu nieprawid³owoci stwierdzone w ramach wykonywania nadzoru oraz
podejmuj¹ dzia³ania przewidziane prawem, w celu wyeliminowania stwierdzonych nieprawid³owoci.
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ROZDZIA£ 9
Postanowienia koñcowe
§51. 1. Zmiany niniejszego statutu dokonuje Rada:
1) z w³asnej inicjatywy;
2) na wniosek Wójta;
3) na wniosek zebrania wiejskiego.
2. Statut i jego zmiany w przypadkach okrelonych w ust.
1 pkt 1 i 2 uchwalane s¹ po przeprowadzeniu konsultacji
z mieszkañcami so³ectwa.
§52. O utworzeniu, po³¹czeniu, podziale i znoszeniu,
a tak¿e ustaleniu granic, nazwy i siedziby w³adz So³ectwa
decyduje Rada w drodze odrêbnej uchwa³y.
§53. Protesty w sprawie trybu i formy przeprowadzenia
wyborów So³tysa i Rady So³eckiej zainteresowani mog¹
sk³adaæ do Wójta w terminie siedmiu dni od og³oszenia ich
wyników. Wójt rozstrzyga o protecie stosuj¹c odpowiednio
przepisy niniejszego Statutu.
§54. Wykonanie uchwa³y powierza siê Wójtowi Gminy
W¹growiec.
§55. Traci moc Uchwa³a Rady Gminy W¹growiec
Nr XXIV/179/96 z 28 padziernika 1996 w sprawie statutu
so³ectwa.
§56. Uchwa³a wchodzi w ¿ycie po up³ywie 14 dni od dnia
og³oszenia w Dzienniku Urzêdowym Województwa Wielkopolskiego.
Przewodnicz¹cy
Rady Gminy
() Micha³ Nogalski
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3402
UCHWA£A Nr XXXIV/294/06 RADY GMINY W¥GROWIEC
z dnia 30 czerwca 2006 r.
w sprawie uchwalenia statutu So³ectwa Rudnicze
Na podstawie art. 35 ust. 1 i 3, art. 48 ust. 1 ustawy z dnia
8 marca 1990 r. o samorz¹dzie gminnym (Dz.U. z 2001 r., Nr
142 poz. 1591 z 2002 r., Nr 23 poz. 220, Nr 62 poz. 558, Nr 113
poz. 984, Nr 153 poz. 1271 i Nr 214 poz. 1806, z 2003 r., Nr 80
poz. 717 i Nr 162 poz. 1568, z 2004 r. Nr 102 poz. 1055
i Nr 116 poz. 1203, z 2005 r., Nr 172 poz. 1441, Nr 175 poz. 1457,
z 2006 r., Nr 17 poz. 128), po przeprowadzeniu konsultacji
z mieszkañcami so³ectwa, Rada Gminy W¹growiec uchwala:
STATUT SO£ECTWA RUDNICZE
ROZDZIA£ 1

1) ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorz¹dzie gminnym
(Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z póniejszymi zmianami),
2) Statutu Gminy W¹growiec,
3) oraz niniejszego statutu So³ectwa.
ROZDZIA£ 2
Zakres zadañ przekazanych so³ectwu
przez gminê oraz sposób ich realizacji

Postanowienia ogólne

§5. 1. Podstawowym celem istnienia i dzia³ania so³ectwa
jest:

§1. So³ectwo Rudnicze jest jednostk¹ pomocnicz¹ Gminy
W¹growiec.

1) dba³oæ o zaspokajanie potrzeb mieszkañców so³ectwa i
reprezentowanie ich interesów na zewn¹trz;

§2. Ilekroæ w niniejszym Statucie jest mowa o:
1) Gminie  nale¿y przez to rozumieæ Gminê W¹growiec;
2) So³ectwie  nale¿y przez to rozumieæ jednostkê pomocnicz¹ okrelon¹ w §1 niniejszego Statutu;
3) Statucie  nale¿y przez to rozumieæ statut so³ectwa Rudnicze;

2) wspó³praca z organami gminy oraz pomoc w wykonywaniu przez te organy zadañ publicznych na rzecz spo³ecznoci lokalnej;
3) zapewnienie mieszkañcom so³ectwa udzia³u w realizacji
zadañ gminy;
2. Do zadañ so³ectwa nale¿y uczestniczenie w realizacji
zadañ gminy poprzez:

4) Radzie  nale¿y przez to rozumieæ Radê Gminy W¹growiec;

1) inicjowanie dzia³añ organów gminy;

5) Wójcie  nale¿y przez to rozumieæ Wójta Gminy W¹growiec;

2) reprezentowanie interesów spo³ecznoci so³eckiej i jej
cz³onków wobec organów gminy, organów administracji
pañstwowej i innych podmiotów ¿ycia publicznego;

6) Zebraniu Wiejskim  nale¿y przez to rozumieæ organ
uchwa³odawczy so³ectwa;
7) So³tysie  nale¿y przez to rozumieæ organ wykonawczy
so³ectwa;
8) Radzie So³eckiej  nale¿y przez to rozumieæ organ wspieraj¹cy So³tysa;
9) Przewodnicz¹cym Rady So³eckiej  nale¿y przez to rozumieæ So³tysa;
10) Komisje  nale¿y rozumieæ organy kontrolne i opiniodawcze powo³ywane w so³ectwie.
§3. 1. So³ectwo obejmuje obszar o powierzchni 10,33
km2, którego granice zaznaczone s¹ na mapie stanowi¹cej
za³¹cznik do Statutu.
2. So³ectwo obejmuje miejscowoci: Bobrowniki, Rudnicze, Rudniczyn.
3. Siedzib¹ w³adz So³ectwa jest miejscowoæ: Rudnicze.
§4. So³ectwo dzia³a zgodnie z postanowieniami obowi¹zuj¹cych przepisów, a w szczególnoci:

3) tworzenie warunków do pe³nego udzia³u w ¿yciu publicznym so³ectwa wszystkich mieszkañców so³ectwa;
4) dzia³anie na rzecz rozwoju so³ectwa;
5) konsultowanie spraw przedstawionych przez Radê lub
Wójta, w tym spraw dotycz¹cych:
a) planów zagospodarowania przestrzennego w zakresie
dotycz¹cym so³ectwa,
b) sieci szkó³ i przedszkoli,
c) zasad gospodarowania mieniem komunalnym po³o¿onym na terenie so³ectwa,
d) zmiany nazewnictwa ulic, placów oraz nadawanie nazw
miejscowoci, podzia³u, po³¹czenia wsi, utworzenia
nowej,
e) innych spraw, których potrzebê konsultacji Rada lub
Wójt uzna za celowe.
6) wspó³dzia³anie z policj¹ i s³u¿bami porz¹dkowymi w zakresie bezpieczeñstwa i porz¹dku na terenie so³ectwa;
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7) wspó³praca z organizacjami i instytucjami dzia³aj¹cymi na
terenie so³ectwa, zw³aszcza kulturalnymi, sportowymi,
zak³adami opieki zdrowotnej;
8) podejmowanie dzia³añ na rzecz ochrony rodowiska naturalnego: w szczególnoci w zakresie budowy sieci wodno
 kanalizacyjnych, utrzymania porz¹dku i czystoci na
terenie so³ectwa oraz ochrony zieleni;
9) wspieranie inicjatyw spo³ecznych podejmowanych na rzecz
so³ectwa;
10) wspó³praca z radnymi z danego okrêgu wyborczego;
11) pomoc organom gminy przy organizowaniu konsultacji
spo³ecznych;
12) realizacja zadañ przejêtych od gminy i gospodarowanie
przekazanym mieniem w granicach zgodnych z celem
i zakresem przekazania;
13) wspieranie dzia³añ gminy w zakresie pomocy spo³ecznej,
w szczególnoci sygnalizowanie potrzeb spo³ecznych
w zakresie organizowania okrelonych form pomocy spo³ecznej;
14) inicjowanie samopomocy wspólnoty so³eckiej;
15) wyra¿anie opinii w celu uwzglêdnienia istotnych interesów mieszkañców so³ectwa w nastêpuj¹cych sprawach:
a) dostosowania organizacji i godzin pracy placówek
u¿ytecznoci publicznej, placówek wiadcz¹cych us³ugi komunalne, komunikacji, placówek opieki zdrowotnej i opiekuñczo - wychowawczych dla potrzeb mieszkañców so³ectwa,
b) zapobiegania oraz usuwania skutków powodzi, huraganów i innych klêsk ¿ywio³owych na terenie so³ectwa;
16) wykonywanie uchwa³ Rady w zakresie odnosz¹cym siê do
so³ectwa.
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ROZDZIA£ 3
Organizacja i zadania organów so³ectwa
§7. 1. Organami so³ectwa s¹:
1) Zebranie Wiejskie jako organ uchwa³odawczy;
2) So³tys jako organ wykonawczy.
2. Dzia³alnoæ so³tysa wspomaga rada so³ecka.
1) Rada so³ecka sk³ada siê z 4 do 6 osób w tym So³tysa.
2) Liczbê cz³onków rady so³eckiej ustala zebranie wiejskie
odrêbn¹ uchwa³¹.
3) Przewodnicz¹cym rady so³eckiej jest So³tys.
§8. Kadencja So³tysa i rady so³eckiej trwa 4 lata, tak jak
kadencja Rady i koñczy siê z momentem wyboru nowych
organów so³ectwa.
§9. 1. Organy so³ectwa zobowi¹zane s¹ dbaæ o przestrzeganie zasad jawnoci i dostêpu do informacji publicznej.
2. So³tys, co najmniej raz w roku, obowi¹zany jest sk³adaæ na zebraniu wiejskim sprawozdanie ze swojej dzia³alnoci
oraz z dzia³alnoci rady so³eckiej.
§10. 1. Do zakresu dzia³ania zebrania wiejskiego nale¿y
podejmowanie uchwa³ we wszystkich sprawach zastrze¿onych do wy³¹cznej kompetencji zebrania wiejskiego oraz
innych istotnych dla so³ectwa sprawach, obejmuj¹cych zadania so³ectwa okrelone w statucie.
2. Do wy³¹cznej kompetencji zebrania wiejskiego nale¿y:
1) wybór i odwo³ywanie so³tysa i rady so³eckiej;
2) dokonywanie okresowych ocen dzia³alnoci so³tysa i rady
so³eckiej;

§6. 1. Zadania okrelone w statucie so³ectwo realizuje
w szczególnoci poprzez:

3) wyra¿enie stanowiska so³ectwa w przypadku wyst¹pienia
organu gminy o wyra¿enie takiego stanowiska lub konsultacjê;

1) podejmowanie uchwa³ w sprawach so³ectwa w ramach
posiadanych kompetencji,

4) przyjmowanie, rozpatrywanie lub odrzucanie sprawozdañ
komisji powo³ywanych na zebraniu wiejskim.

2) zbieranie opinii spo³ecznej w sprawach dotycz¹cych problematyki wsi oraz przekazywanie jej Radzie,

§11. W przypadku przedstawienia przez Wójta, zebranie
wiejskie konsultuje w zakresie dotycz¹cym so³ectwa, projekty
uchwa³ Rady w sprawach:

3) wspó³uczestnictwo w organizowaniu i przeprowadzaniu
przez Radê konsultacji spo³ecznej w sprawach dotycz¹cych gminy i so³ectwa,
4) wystêpowanie z wnioskami do Wójta o rozpatrzenie spraw,
których za³atwienie wykracza poza mo¿liwoci so³ectwa,
5) wspó³pracê z radnymi z terenu so³ectwa i z komisjami
Rady.
2. Dla realizacji wspólnych przedsiêwziêæ so³ectwo nawi¹zuje wspó³pracê z innymi so³ectwami gminy, zawiera
porozumienia okrelaj¹ce zakres i sposób wykonywania wspólnych zadañ.

1) utrzymania, konserwacji, remontu wiejskich obiektów
mieszkalnych, urz¹dzeñ komunalnych, socjalnych, kulturalnych i sportowych w ramach ustaleñ planu wydatków
z bud¿etu gminy;
2) plany rozwoju gminy w czêci dotycz¹cej so³ectwa;
3) utrzymania porz¹dku na terenie wsi;
4) gospodarki wodno  ciekowej oraz gospodarki odpadami;
5) dróg gminnych;
6) owietlenia.
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§12. 1. Do zakresu dzia³ania zebrania wiejskiego nale¿y
sprawowanie kontroli nad dzia³alnoci¹ so³tysa i rady so³eckiej. W celu sprawowania kontroli zebranie wiejskie mo¿e
powo³aæ komisjê rewizyjn¹.
2. Zebranie wiejskie podejmuj¹c uchwa³ê o powo³aniu
Komisji Rewizyjnej, okrela sk³ad osobowy komisji oraz zakres jej dzia³ania.
3. Komisja Rewizyjna uprawniona jest do ¿¹dania wyjanieñ od so³tysa i cz³onków rady so³eckiej oraz przegl¹dania
dokumentów w sprawach objêtych przeprowadzan¹ kontrol¹.
§13. 1. Zebranie wiejskie dla zapewnienia w³aciwej realizacji zadañ so³ectwa mo¿e powo³ywaæ tak¿e inne sta³e lub
dorane komisje o uprawnieniach opiniodawczo - doradczych.
2. Zebranie wiejskie podejmuj¹c uchwa³ê o powo³aniu
komisji, o których mowa w ust. 1, okrela sk³ad osobowy
komisji oraz zakres ich dzia³ania.
§14. 1. Do udzia³u w zebraniu wiejskim uprawnieni s¹
wszyscy, którzy w dniu jego zwo³ania zamieszkuj¹ na terenie
so³ectwa.
2. Zebranie jest wa¿ne, gdy mieszkañcy so³ectwa zostali
o nim prawid³owo powiadomieni.
§15. Uprawnienie do udzia³u w zebraniu wiejskim obejmuje prawa:
1) inicjatywy uchwa³odawczej;
2) udzia³u w dyskusji nad porz¹dkiem obrad;
3) zadawania pytañ i uzyskiwania odpowiedzi;
4) ¿¹dania utrwalenia w protokole w³asnych czynnoci
i zg³oszonych wniosków oraz wypowiedzi;
5) zg³aszania kandydatur i kandydowania w wybieralnych
organach so³ectwa;
6) udzia³u w g³osowaniu.

Poz. 3402

5. Zebranie wiejskie powinno zostaæ zwo³ane najpóniej
w terminie 14 dni od daty zg³oszenia ¿¹dania lub wniosku,
o których mowa w ust. 3 pkt 2  4, chyba, ¿e w ¿¹daniu lub
wniosku zaproponowano termin póniejszy. Termin 14 dni,
o którym mowa wy¿ej dotyczy terminu odbycia zebrania.
6. Zebranie wiejskie w sprawie wyborów so³tysa i rady
so³eckiej oraz zebranie wiejskie, którego nie zwo³a so³tys
na wniosek organu gminy w terminie okrelonym w ust.
5 zwo³uje Wójt.
7. W przypadku d³u¿szej nieobecnoci so³tysa zebranie
wiejskie zwo³uje upowa¿niony przez radê so³eck¹ cz³onek tej
rady.
§17. 1. Termin i miejsce zebrania wiejskiego podaje siê
do wiadomoci publicznej poprzez rozplakatowanie na tablicy
og³oszeñ so³ectwa, kurend¹, lub w sposób zwyczajowo przyjêty, co najmniej na 7 dni przed terminem zwo³ania zebrania.
2. O terminie i miejscu zebrania powiadamia siê odrêbnie organy gminy oraz osobê reprezentuj¹c¹ mieszkañców,
którzy z³o¿yli wniosek o jego zwo³anie.
§18. 1. Obradom Zebrania Wiejskiego przewodniczy S
o³tys.
2. Pod nieobecnoæ So³tysa obradom Zebrania Wiejskiego przewodniczy cz³onek Rady So³eckiej upowa¿niony przez
So³tysa.
3. W przypadku, gdy So³tys nie mo¿e prowadziæ zwo³anego Zebrania Wiejskiego i nie udzieli³ upowa¿nienia ¿adnemu z cz³onków Rady So³eckiej, obradom Zebrania Wiejskiego
przewodniczy cz³onek Rady So³eckiej przez ni¹ wybrany.
4. Zebranie otwiera So³tys, przedstawia porz¹dek obrad
oraz prowadzi zebranie zgodnie z porz¹dkiem przyjêtym przez
zebranie.
5. Porz¹dek obrad ustala zebranie wiejskie na podstawie
projektu przed³o¿onego przez so³tysa. Projekt porz¹dku obrad
podlega konsultacji z rad¹ so³eck¹.

§16. 1. Zebranie wiejskie zwo³ywane jest przez so³tysa,
z zastrze¿eniem ust. 6 i 7.

6. Obrady zebrania s¹ protoko³owane. Protoko³y i uchwa³y podpisuje przewodnicz¹cy zebrania i protokolant.

2. Zebrania wiejskie odbywaj¹ siê w miarê potrzeb nie
rzadziej jednak ni¿ raz w roku.

1) z w³asnej inicjatywy;

7. Osoby uprawnione do udzia³u w zebraniu wiejskim
odnotowuj¹ swoja obecnoæ w licie obecnoci wy³o¿onej do
podpisu w miejscu, w którym odbywa siê zebranie. Lista
obecnoci jest za³¹cznikiem do protokó³u zebrania i s³u¿y do
stwierdzania prawomocnoci obrad.

2) na ¿¹danie organów gminy (Rady i Wójta), wskazuj¹ce cel
zwo³ania zebrania wiejskiego;

§19. 1. Przewodniczenie obradom Zebrania Wiejskiego
uprawnia do decydowania o:

3) na pisemny wniosek co najmniej 1/10 uprawnionych do
udzia³u w zebraniu wiejskim mieszkañców so³ectwa, wskazuj¹cy cel zwo³ania zebrania oraz osobê, któr¹ nale¿y
powiadomiæ o terminie i miejscu zwo³ania zebrania;

1) kolejnoci zabierania g³osu przez poszczególnych mówców,

3. So³tys zwo³uje zebranie wiejskie:

4) na wniosek Komisji Rewizyjnej So³ectwa (w przypadku jej
powo³ania przez zebranie wiejskie).
4. W przypadkach, o których mowa w ust. 3 pkt 2 - 4
so³tys jest zobowi¹zany do zwo³ania zebrania wiejskiego.

2) udzieleniu g³osu poza kolejnoci¹,
3) okrelania iloci czasu przeznaczonego dla ka¿dego
z mówców,
4) odebraniu g³osu,
5) zamkniêciu dyskusji nad poszczególnymi punktami porz¹dku obrad,
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6) ¿¹daniu okrelonego zachowania od uczestników Zebrania Wiejskiego.

8) w tym realizacja zarz¹dzeñ Wójta wydanych w powy¿szym
zakresie;

2. Przewodnicz¹cy Zebraniu Wiejskiemu nie mo¿e odmówiæ poddania pod g³osowanie wniosku, jeli jego przedmiot
odpowiada przyjêtemu porz¹dkowi obrad

9) uczestniczenie w naradach so³tysów organizowanych przez
Wójta;

§20. 1. So³tys przekazuje uchwa³y podjête na zebraniu
wraz z protokó³em zebrania Wójtowi w terminie 7 dni od dnia
odbycia zebrania.
2. Wójt, w zale¿noci od treci uchwa³y, za³atwia uchwa³ê
we w³asnym zakresie lub przekazuje uchwa³ê do rozpatrzenia
Radzie.
3. W zale¿noci od treci uchwa³y o sposobie za³atwienia
uchwa³y Wójt informuje zebranie wiejskie bezporednio lub
za porednictwem so³tysa.
§21. 1. Zebranie wiejskie jest uprawnione do podejmowania uchwa³ przy obecnoci, co najmniej 1/5 uprawnionych
do g³osowania mieszkañców so³ectwa oraz gdy mieszkañcy
so³ectwa zostali poinformowani o zwo³aniu i terminie zebrania w sposób zgodny z postanowieniami niniejszego statutu.

10) uczestniczenie w spotkaniach z radnymi gminy powiêconych realizacji spraw ogólnogminnych, w przypadku wyst¹pienia przez radnych o udzia³ w takim spotkaniu;
11) informowanie ogó³u mieszkañców o wszystkich wa¿nych
dla so³ectwa sprawach;
12) udzia³ w sesjach Rady i posiedzeniach komisji Rady, na
zasadach okrelonych w Statucie Gminy;
13) organizowanie i koordynowanie przedsiêwziêæ maj¹cych
na celu poprawê warunków ¿ycia mieszkañców so³ectwa;
14) administrowanie tymi sk³adnikami mienia, które Rada
przekaza³a do dyspozycji so³ectwa;
15) opiniowanie w zakresie wskazanym przez Wójta wniosków o udzielanie ulg i zwolnieñ z podatków i op³at
stanowi¹cych dochody gminy;

2. W przypadku, gdy w ustalonym terminie nie zbierze siê
wymagana liczba uprawnionych do g³osowania mieszkañców
so³ectwa, zebranie obejmuj¹ce ten sam porz¹dek zwo³uje siê
w drugim terminie. Drugi termin wyznacza siê w tym samym
dniu, pó³ godziny póniej; w tym przypadku do wa¿noci
zebrania wymagana jest obecnoæ uprawnionych do g³osowania mieszkañców so³ectwa w liczbie, co najmniej po³owy
liczby okrelonej w ust. 1.

16) wystêpowanie z wnioskami dotycz¹cymi potrzeb so³ectwa
i jego mieszkañców;

§22. 1. Uchwa³y zebrania wiejskiego zapadaj¹ w g³osowaniu jawnym, zwyk³¹ wiêkszoci¹ g³osów, osób uprawnionych uczestnicz¹cych w nim, co oznacza, ¿e przechodzi uchwa³a
lub wniosek, które uzyska³y wiêksz¹ liczbê g³osów  za ni¿
g³osów przeciw.

19) wspó³praca z gminnymi jednostkami organizacyjnymi
w zakresie zaspakajania okrelonych potrzeb mieszkañców;

2. Zebranie wiejskie mo¿e postanowiæ o przeprowadzeniu tajnego g³osowania w konkretnej sprawie, na wniosek, co
najmniej 1/4 uprawnionych do g³osowania, obecnych na
zebraniu.
§23. 1. Do zadañ so³tysa nale¿y zarz¹dzanie bie¿¹cymi
sprawami so³ectwa, realizacja uchwa³ zebrania wiejskiego
oraz wykonywanie czynnoci okrelonych niniejszym statutem.
2. Do zadañ so³tysa nale¿y w szczególnoci:
1) reprezentowanie so³ectwa na zewn¹trz;
2) zwo³ywanie zebrañ wiejskich i przewodniczenie ich obradom;

17) sporz¹dzanie rozliczeñ m.in. z dzia³alnoci finansowej
i gospodarczej so³ectwa;
18) stosowanie w ramach so³ectwa postanowieñ instrukcji
kancelaryjnej oraz zasad obiegu dokumentów ksiêgowych
i finansowych w zakresie wskazanym przez Wójta;

20) natychmiastowe informowanie wójta o wyst¹pieniu po¿aru, klêski padniêcia stada, katastrofy budowlanej oraz
innych zdarzeñ losowych, celem skoordynowania dzia³añ
czy udzielenia pomocy.
21) wykonywanie innych zadañ wynikaj¹cych z obowi¹zuj¹cych przepisów.
3. Przy wykonywaniu zadañ okrelonych w ust. 2 pkt 1417 so³tys zasiêga opinii rady so³eckiej.
4. Na zebraniach wiejskich so³tys przedk³ada informacje
ze swojej dzia³alnoci.
5. Pe³nienie funkcji so³tysa ma charakter spo³eczny.
6. So³tys korzysta z ochrony prawnej przys³uguj¹cej funkcjonariuszom publicznym.
§24. So³tys  jako przewodnicz¹cy rady so³eckiej:

3) zwo³ywanie posiedzeñ rady so³eckiej i przewodniczenie jej
obradom;

1) kieruje prac¹ rady so³eckiej;

4) wykonywanie uchwa³ organów gminy w zakresie dotycz¹cym so³ectwa;

2) zapewnia sporz¹dzenie protokó³ów z posiedzeñ rady so³eckiej;

5) kierowanie wykonywaniem uchwa³ rady so³eckiej;

3) sk³ada informacje o dzia³alnoci rady so³eckiej na zebraniach wiejskich.

6) utrzymywanie sta³ego kontaktu z organami gminy;
7) kierowanie akcj¹ pomocy w so³ectwie w razie wypadków
losowych i klêsk ¿ywio³owych,

§25. Do zadañ rady so³eckiej nale¿y pe³nienie funkcji
pomocniczo-doradczej so³tysa oraz wspomaganie jego dzia³añ, w tym:
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1) przygotowanie zebrañ wiejskich oraz opracowywanie
i przedk³adanie zebraniu wiejskiemu projektów uchwa³,
w sprawach bêd¹cych przedmiotem zebrania;
2) zbieranie wniosków i innych wyst¹pieñ mieszkañców
w sprawach so³ectwa;
3) sporz¹dzanie projektów wyst¹pieñ w sprawach wykraczaj¹cych poza mo¿liwoci ich realizacji w ramach so³ectwa;
4) inicjowanie dzia³añ na rzecz rozwoju so³ectwa;
5) opiniowanie zakupu sprzêtu i wyposa¿enia mienia gminnego;
6) inicjowanie i pomoc w organizacji imprez wiejskich
w dziedzinie kultury, sportu, rekreacji i wypoczynku;
7) konsultacja spraw przedstawionych przez so³tysa zgodnie
z postanowieniami niniejszego statutu.
§26. 1. Posiedzenia rady so³eckiej odbywaj¹ siê w miarê
potrzeb, nie rzadziej ni¿ dwa razy w roku.
2. Posiedzenia rady so³eckiej zwo³uje so³tys, który przewodniczy tym posiedzeniom.
§27. 1. Urz¹d Gminy zapewnia pomoc w obs³udze techniczno biurowej organów so³ectwa.
2. W celu udzielenia so³tysowi sta³ej pomocy w przygotowywaniu materia³ów w organizowaniu zebrañ, Wójt mo¿e
wyznaczyæ pracownika Urzêdu do kontaktów z so³ectwem.
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3. W przypadku, gdy w ustalonym terminie nie zbierze siê
wymagana liczba uprawnionych do g³osowania mieszkañców
so³ectwa, zebranie obejmuj¹ce ten sam porz¹dek zwo³uje siê
w drugim terminie. Drugi termin wyznacza siê w tym samym
dniu pó³ godziny póniej; w tym przypadku do wa¿noci
zebrania wymagana jest obecnoæ uprawnionych do g³osowania mieszkañców so³ectwa w liczbie, co najmniej po³owy
liczby okrelonej w ust. 1.
4. O ile w wyznaczonym w ust. 2 terminie nie bêdzie
wymaganego okrelonego quorum, wybory w nastêpnym
terminie mog¹ zostaæ przeprowadzone najwczeniej po up³ywie 7 dni od pierwszego, wy¿ej wskazanego terminu, a do ich
wa¿noci wymagana jest obecnoæ uprawnionych do g³osowania mieszkañców so³ectwa, w liczbie, co najmniej po³owy
liczby okrelonej w ust. 1.
5. W przypadku braku quorum, w terminie, okrelonym
w ust. 3 wybory przeprowadza siê w nowym terminie, niezale¿nie od iloci uprawnionych do g³osowania obecnych na
zebraniu wiejskim. Nowy termin ustala siê w tym samym
dniu, co termin ustalony w ust. 3, pó³ godziny póniej.
§31. 1. W celu przeprowadzania wyboru so³tysa i cz³onków rady so³eckiej, zebranie wiejskie powo³uje sporód uprawnionych uczestników zebrania minimum 3 - osobow¹ komisjê
skrutacyjn¹.
2. Komisja skrutacyjna wybiera ze swojego grona przewodnicz¹cego, który kieruje pracami komisji.
3. Do zadañ komisji skrutacyjnej nale¿y:

ROZDZIA£ 4
Zasady i tryb wyboru organów so³ectwa
§28. 1. Zebranie wiejskie wybiera so³tysa i radê so³eck¹
na okres kadencji odpowiadaj¹cy kadencji Rady.
2. Zebranie wiejskie w sprawie wyboru so³tysa i rady
so³eckiej winno odbyæ siê w terminie 6  ciu miesiêcy od
up³ywu kadencji rady gminy.
§29. 1. Wybory so³tysa, rady so³eckiej przeprowadzane
s¹ w terminie i miejscu okrelonym zarz¹dzeniem Wójta,
które podlega podaniu do wiadomoci mieszkañców so³ectwa, co najmniej na 7 dni przed terminem zebrania, w sposób
okrelony w niniejszym statucie.

1) rejestrowanie kandydatów na so³tysa i cz³onków rady
so³eckiej;
2) obliczanie g³osów oddawanych na poszczególne kandydatury;
3) sporz¹dzenie protoko³u, ustalenie i podanie do wiadomoci zebrania wiejskiego wyniku g³osowania i wyborów.
4. Protokó³ g³osowania podpisuj¹ wszyscy cz³onkowie
komisji oraz przewodnicz¹cy zebrania.
5. Cz³onkowie komisji nie mog¹ kandydowaæ na stanowisko so³tysa ani do rady so³eckiej.
§32. 1. W pierwszej kolejnoci przeprowadza siê zg³aszanie kandydatów oraz g³osowanie w celu wyboru so³tysa.

2. Zarz¹dzenie, o którym mowa w ust. 1 okrela ponadto
porz¹dek obrad zebrania wiejskiego, obejmuj¹cy w szczególnoci wybór so³tysa i rady so³eckiej.

2. W drugiej kolejnoci przeprowadza siê zg³aszanie kandydatów oraz g³osowanie w celu wyboru cz³onków rady
so³eckiej.

3. Obradom zebrania wyborczego przewodniczy osoba
wskazana przez Wójta.

§33. 1. Kandydatury na stanowisko so³tysa oraz do rady
so³eckiej mog¹ zg³aszaæ osobicie uprawnieni mieszkañcy,
uczestnicz¹cy w zebraniu wiejskim. Zg³oszenie kandydata
odbywa siê ustnie w trakcie zebrania wiejskiego.

4. Obs³ugê kancelaryjn¹ zebrania zapewnia Wójt za porednictwem Urzêdu Gminy.
§30. 1. Dla dokonania wa¿nego wyboru so³tysa i rady
so³eckiej wymagana jest osobista obecnoæ, co najmniej 1/5
mieszkañców so³ectwa uprawnionych do g³osowania.
2. Kr¹g osób uprawnionych do g³osowania ustala siê na
podstawie sta³ego rejestru wyborców Gminy W¹growiec.

2. Uprawnieni do kandydowania s¹ wy³¹cznie stali mieszkañcy, uczestnicz¹cy w zebraniu wiejskim.
3. Wybory odbywaj¹ siê przy nieograniczonej liczbie zg³oszonych kandydatów, z zachowaniem zasad okrelonych
w ust. 1 i ust. 2.
4. Warunkiem przyjêcia ka¿dej kandydatury jest ustna
zgoda kandydata wyra¿ona w trakcie obrad.
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5. So³tys i rada so³ecka wybierani s¹ w g³osowaniu
tajnym, bezporednim, sporód nieograniczonej liczby kandydatów, przez uprawnionych mieszkañców zebrania.
§34. 1. Po zarejestrowaniu przez komisjê skrutacyjn¹
wszystkich nazwisk kandydatów zg³oszonych przez uprawnionych uczestników zebrania wiejskiego, komisja zamyka listê
kandydatur na stanowisko so³tysa oraz do rady so³eckiej.
Wniosek o zamkniêcie listy kandydatów przewodnicz¹cy zebrania poddaje pod g³osowanie zebrania wiejskiego.
2. Po zamkniêciu listy kandydatów przewodnicz¹cy zebrania podaje pod g³osowanie wszystkie zarejestrowane kandydatury umieszczone na licie w kolejnoci alfabetycznej.
3. Wybór so³tysa odbywa siê zwyk³¹ wiêkszoci¹ g³osów,
co oznacza, ¿e przechodzi ta kandydatura, która uzyska³a, co
najmniej jeden g³os wiêcej od sumy pozosta³ych wa¿nie
oddanych g³osów.
4. Uprawnieni uczestnicy Zebrania g³osuj¹ kartami do
g³osowania, opatrzonymi pieczêci¹ Urzêdu Gminy.
5. Na karcie do g³osowania uprawnieni mieszkañcy pozostawiaj¹ nieskrelone nazwisko wybranego przez siebie
kandydata.
6. Niewa¿ne s¹ g³osy na kartach: bez pieczêci Urzêdu
Gminy, ca³kowicie przedartych i kartach, na których pozostawiono wiêcej kandydatów ni¿ miejsc mandatowych.
§35. 1. Na stanowisko so³tysa zostaje wybrany kandydat, który uzyska³ najwiêksz¹ zwyk³¹ wiêkszoæ g³osów uprawnionych do g³osowania uczestników zebrania.
2. Na cz³onków rady so³eckiej zostaj¹ wybrani kandydaci,
którzy uzyskali najwiêksz¹ iloæ g³osów.
3. W przypadku równej liczby g³osów, g³osowanie zostaje powtórzone, z tym, ¿e w wyborach bior¹ udzia³ kandydaci,
którzy uzyskali równ¹ najwiêksz¹ liczbê g³osów.
4. Przepisy §35 ust. 2 stosuje siê przy wyborach komisji,
o których mowa w niniejszym statucie.
5. Przejêcie obowi¹zków przez nowo wybranego so³tysa
nastêpuje w ci¹gu trzech dni od daty wyboru, a przekazanie
pieczêci protokolarnie w dniu wyboru.
ROZDZIA£ 5
Zasady i tryb odwo³ywania so³tysa i rady so³eckiej
§36. 1. Wyganiêcie mandatu so³tysa lub cz³onka rady
so³eckiej nastêpuje na skutek:
1) z³o¿enia na rêce wójta pisemnej rezygnacji z pe³nionej
funkcji;
2) pozbawienia praw publicznych i wyborczych oraz ubezw³asnowolnienia na podstawie prawomocnego wyroku
s¹du;
3) mierci;
4) odwo³ania przed up³ywem kadencji.
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2. W przypadkach okrelonych w ust. 1 pkt 1 i 2 wyganiêcie mandatu stwierdza niezw³ocznie zebranie wiejskie.
§37. 1. Odwo³anie So³tysa i rady so³eckiej lub jej poszczególnych cz³onków przed up³ywem kadencji, stanowi
wy³¹czn¹ kompetencjê zebrania wiejskiego i mo¿e nast¹piæ
w przypadkach okrelonych w niniejszym statucie, na podstawie uchwa³y zebrania wiejskiego, podjêtej zwyk³¹ wiêkszoci¹
g³osów, w g³osowaniu tajnym.
2. Dla dokonania odwo³ania organów so³ectwa, o których
mowa w §37 ust. 1, na zebraniu wiejskim wymagana jest
obecnoæ, co najmniej 1/5 uprawnionych do g³osowania,
mieszkañców So³ectwa.
3. O ile w wyznaczonym terminie nie bêdzie wymaganego, okrelonego w ust. 2 quorum, wybory w drugim terminie
mog¹ zostaæ przeprowadzone najwczeniej po up³ywie
1 miesi¹ca, od pierwszego wskazanego terminu, z zastrze¿eniem ust 2.
4. Uchwa³y zebrania wiejskiego w sprawach okrelonych
w ust. 1 podaje siê do wiadomoci mieszkañców so³ectwa.
§38. 1. So³tys i cz³onkowie rady so³eckiej s¹ bezporednio odpowiedzialni przed zebraniem wiejskim i mog¹ byæ
przez zebranie odwo³ani przed up³ywem kadencji.
2. Zebranie wiejskie mo¿e odwo³aæ so³tysa, radê so³ecka
lub poszczególnych jej cz³onków, je¿eli nie wykonuj¹ swoich
obowi¹zków, w tym naruszaj¹ postanowienia statutu.
3. Zebranie wiejskie odwo³uje so³tysa lub cz³onka rady
so³eckiej, je¿eli dopuci³ siê przestêpstwa, stwierdzonego
prawomocnym wyrokiem s¹du.
§39. 1. Zebrania wiejskie w celu ewentualnego odwo³ania so³tysa b¹d rady so³eckiej (ca³ego sk³adu) zwo³uje Wójt,
ustalaj¹c zarz¹dzeniem miejsce i termin (dzieñ, godzinê)
zebrania. W zarz¹dzeniu podaje siê sk³adaj¹cego wniosek
o odwo³anie.
2. Zebranie wiejskie w celu ewentualnego odwo³ania
poszczególnych cz³onków rady so³eckiej (z wyj¹tkiem so³tysa
 przewodnicz¹cego rady so³eckiej) zwo³uje so³tys, podaj¹c
w og³oszeniu o zwo³aniu zebrania sk³adaj¹cego wniosek
o odwo³anie cz³onka (cz³onków) rady so³eckiej.
3. Pisemne wnioski o odwo³anie so³tysa lub rady so³eckiej kierowane s¹ do Wójta, natomiast wnioski o odwo³anie
poszczególnych cz³onków rady so³eckiej kierowane s¹ do
so³tysa, z zastrze¿eniem ust. 4 pkt 4.
4. O odwo³anie so³tysa, rady so³eckiej oraz poszczególnych jej cz³onków mo¿e wyst¹piæ z zastrze¿eniem ust. 5 i 6:
1) Wójt;
2) grupa mieszkañców gminy uprawniona do g³osowania,
w liczbie odpowiadaj¹cej  1/5 uprawnionych do g³osowania mieszkañców so³ectwa, a w przypadku, gdy wniosek
o odwo³anie dotyczy rady so³eckiej lub poszczególnych jej
cz³onków  1/10 uprawnionych.
3) wniosek o odwo³anie So³tysa winien prócz podpisów byæ
opatrzony czytelnym imieniem i nazwiskiem, numerem
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PESEL i adresem zamieszkania z podaniem numeru nieruchomoci.
4) wniosek o odwo³anie, który nie zostanie przyjêty na zebraniu wiejskim, mo¿e byæ z³o¿ony powtórnie po up³ywie
6 miesiêcy od dnia z³o¿enia pierwszego wniosku.
5. Wniosek o odwo³anie powinien zawieraæ uzasadnienie, wnioskom bez uzasadnienia nie nadaje siê biegu.
6. Bieg nadaje siê wy³¹cznie wnioskom o odwo³anie
so³tysa, rady so³eckiej, komisji rewizyjnej lub jej cz³onków
zawieraj¹cym:
1) zarzuty nie wywi¹zywania siê przez so³tysa lub cz³onków
rady so³eckiej z obowi¹zków statutowych;
2) zarzuty nie respektowania (nie wykonywania) przez so³tysa lub cz³onków rady so³eckiej uchwa³ zebrania wiejskiego;
3) wskazuj¹cym na dopuszczenie siê czynów dyskwalifikuj¹cych w opinii spo³ecznej w tym utratê zaufania spo³ecznego.
7. Odwo³anie nie mo¿e nast¹piæ zaocznie, chyba, ¿e
osoba zainteresowana skutecznie zawiadomiona, nie wziê³a
udzia³u w zebraniu wiejskim bez usprawiedliwionych przyczyn lub wyrazi³a zgodê na pimie, na zaoczne g³osowanie
nad jej odwo³aniem.
8. Odwo³anie mo¿e nast¹piæ po wys³uchaniu przez zebranie wiejskie wszystkich wyjanieñ oraz racji zainteresowanego, chyba ze wystêpuj¹ okolicznoci okrelone w ust. 7.
§40. 1. So³tys lub cz³onek rady so³eckiej mo¿e z³o¿yæ
rezygnacjê w trakcie kadencji z pe³nionej funkcji, z zastrze¿eniem ust. 2.
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ROZDZIA£ 6
Zasady gospodarki mieniem
§42. 1. Rada Gminy przekazuje So³ectwu sk³adniki mienia komunalnego na mocy odrêbnych uchwa³ oraz protoko³u
przekazania, sporz¹dzonego przez Wójta i So³tysa.
2. So³ectwo zarz¹dza i korzysta z przekazanego mienia
komunalnego zgodnie z postanowieniami uchwa³y, o której
mowa w ust. 1, a w szczególnoci So³ectwo samodzielnie
wykonuje czynnoci zwyk³ego zarz¹du w stosunku do przekazanego mienia. Zwyk³y zarz¹d obejmuje czynnoci okrelone
przepisami prawa cywilnego.
3. Przekazanie obowi¹zków oraz mienia komunalnego
i so³eckiego, pomiêdzy ustêpuj¹cym So³tysem a nowo wybranym, nastêpuje w terminie 3 dni od daty wyborów, w formie
protokó³u zdawczo  odbiorczego, przedk³adanego w ci¹gu
7 dni Wójtowi Gminy.
ROZDZIA£ 7
Zasady gospodarki finansowej so³ectwa
§43. 1. Gospodarka finansowa so³ectwa prowadzona jest
w ramach bud¿etu gminy, zatwierdzonego przez Radê Gminy.
§44. 1. Dochodami so³ectwa mog¹ byæ:
1) wp³ywy z wynajmowania i wydzier¿awiania sk³adników
mienia komunalnego przekazanego So³ectwu,
2) darowizny i dobrowolne wp³aty osób fizycznych i prawnych na rzecz so³ectwa,
3) rodki uzyskiwane z organizowanych przez so³ectwo przedsiêwziêæ.

2. Z³o¿enie rezygnacji przez so³tysa, radê so³ecka lub
poszczególnych jej cz³onków a tak¿e odwo³anie so³tysa, rady
so³eckiej lub poszczególnych jej cz³onków, zobowi¹zuje odpowiednio Wójta i So³tysa do zarz¹dzenia wyborów uzupe³niaj¹cych.

2. rodki finansowe pochodz¹ce z bud¿etu gminy mog¹
byæ przeznaczone tylko na cele okrelone w uchwale bud¿etowej.

3. Je¿eli do up³ywu kadencji So³tysa pozosta³o nie wiêcej
jak 6 miesiêcy, przepisu ust. 2 nie stosuje siê, a obowi¹zki
so³tysa pe³ni cz³onek Rady So³eckiej przez ni¹ wskazany.

§45. rodki finansowe So³ectwa mog¹ byæ przeznaczone
wy³¹cznie na realizacjê zadañ w³asnych gminy, w tym miêdzy
innymi, na:

4. Kadencja So³tysa i cz³onków Rady so³eckiej wybranych
w wyborach uzupe³niaj¹cych trwa do koñca kadencji, w której
wybór nast¹pi³.

1) utrzymanie mienia komunalnego przekazanego w zarz¹d
So³ectwu,

§41. 1. Zebranie wiejskie zwo³ane w sprawie odwo³ania
so³tysa, rady so³eckiej lub poszczególnych jej cz³onków, powo³uje sporód uprawnionych do g³osowania uczestników
zebrania komisjê skrutacyjn¹, powierzaj¹c jej obowi¹zki przeprowadzenia g³osowania.
2. Do powo³ywania i zasad dzia³ania tej komisji maj¹
zastosowanie odpowiednie przepisy dotycz¹ce komisji skrutacyjnej okrelone w Rozdziale 4 niniejszego statutu.

2) remont i utrzymanie dróg gminnych w granicach So³ectwa.
3) utrzymanie lokali bêd¹cych w dyspozycji So³ectwa,
4) zaspakajanie miejscowych potrzeb kulturalno  owiatowych i sportowych,
5) dzia³alnoæ organów So³ectwa,
6) utrzymanie porz¹dku i estetyki na terenie So³ectwa.
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ROZDZIA£ 8
Zakres i formy kontroli oraz nadzoru organów
Gminy nad dzia³alnoci¹ organów So³ectwa
§46. 1. So³tys zobowi¹zany jest do przed³o¿enia Wójtowi
Gminy uchwa³ Zebrania Wiejskiego w ci¹gu 7 dni od daty ich
podjêcia.
2. Uchwa³a Zebrania Wiejskiego sprzeczna z prawem jest
niewa¿na.
3. O niewa¿noci uchwa³y w ca³oci lub w czêci orzeka
Wójt Gminy.
4. Uchwa³a Zebrania Wiejskiego nieodpowiadaj¹ca wymogom celowoci, gospodarnoci, rzetelnoci lub niezgodna
z prawem mo¿e byæ uchylona przez Wójta Gminy.
5. W przypadkach okrelonych w ust. 4, Wójt Gminy
mo¿e wstrzymaæ uchwa³y Zebrania Wiejskiego i za¿¹daæ
ponownego rozpatrzenia sprawy stanowi¹cej przedmiot
uchwa³y, wskazuj¹c zaistnia³e uchybienia oraz termin za³atwienia sprawy.
6. Je¿eli uchwa³a Zebrania Wiejskiego podjêta w wyniku
ponownego rozpatrzenia sprawy nie uwzglêdnia wskazówek
Wójta Gminy, Wójt Gminy mo¿e wydaæ uchwa³ê zastêpcz¹.
O podjêciu uchwa³y zastêpczej, Wójt Gminy powiadamia
Radê Gminy na jej najbli¿szej Sesji.
§47. Nadzór nad dzia³alnoci¹ so³ectwa sprawowany jest
na podstawie kryteriów zgodnoci z prawem, celowoci,
rzetelnoci i gospodarnoci.
§48. Organami nadzoru nad dzia³alnoci¹ so³ectwa s¹:
1) Rada,
2) Wójt.
§49. 1. Organy nadzoru maj¹ prawo ¿¹dania niezbêdnych informacji, danych i wyjanieñ oraz okazania dokumentów dotycz¹cych funkcjonowania so³ectwa a tak¿e uczestniczenia w posiedzeniach jego organów.
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2. Do wykonywania czynnoci, o których mowa w ust.
1 organy nadzoru mog¹ delegowaæ swych przedstawicieli.
§50. Organy nadzoru sygnalizuj¹ so³ectwu nieprawid³owoci stwierdzone w ramach wykonywania nadzoru oraz
podejmuj¹ dzia³ania przewidziane prawem, w celu wyeliminowania stwierdzonych nieprawid³owoci.
ROZDZIA£ 9
Postanowienia koñcowe
§51. 1. Zmiany niniejszego statutu dokonuje Rada:
1) z w³asnej inicjatywy;
2) na wniosek Wójta;
3) na wniosek zebrania wiejskiego.
2. Statut i jego zmiany w przypadkach okrelonych w ust.
1 pkt 1 i 2 uchwalane s¹ po przeprowadzeniu konsultacji
z mieszkañcami so³ectwa.
§52. O utworzeniu, po³¹czeniu, podziale i znoszeniu,
a tak¿e ustaleniu granic, nazwy i siedziby w³adz So³ectwa
decyduje Rada w drodze odrêbnej uchwa³y.
§53. Protesty w sprawie trybu i formy przeprowadzenia
wyborów So³tysa i Rady So³eckiej zainteresowani mog¹
sk³adaæ do Wójta w terminie siedmiu dni od og³oszenia ich
wyników. Wójt rozstrzyga o protecie stosuj¹c odpowiednio
przepisy niniejszego Statutu.
§54. Wykonanie uchwa³y powierza siê Wójtowi Gminy
W¹growiec.
§55. Traci moc Uchwa³a Rady Gminy W¹growiec
Nr XXIV/180/96 z 28 padziernika 1996 w sprawie statutu
so³ectwa.
§56. Uchwa³a wchodzi w ¿ycie po up³ywie 14 dni od dnia
og³oszenia w Dzienniku Urzêdowym Województwa Wielkopolskiego.
Przewodnicz¹cy
Rady Gminy
() Micha³ Nogalski
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3403
UCHWA£A Nr XXXIV/295/06 RADY GMINY W¥GROWIEC
z dnia 30 czerwca 2006 r.
w sprawie uchwalenia statutu So³ectwa Runowo
Na podstawie art. 35 ust. 1 i 3, art. 48 ust. 1 ustawy z dnia
8 marca 1990 r. o samorz¹dzie gminnym (Dz.U. z 2001 r., Nr
142 poz. 1591 z 2002 r., Nr 23 poz. 220, Nr 62 poz. 558, Nr 113
poz. 984, Nr 153 poz. 1271 i Nr 214 poz. 1806, z 2003 r., Nr 80
poz. 717 i Nr 162 poz. 1568, z 2004 r. Nr 102 poz. 1055
i Nr 116 poz. 1203, z 2005 r., Nr 172 poz. 1441, Nr 175 poz. 1457,
z 2006 r., Nr 17 poz. 128), po przeprowadzeniu konsultacji
z mieszkañcami so³ectwa, Rada Gminy W¹growiec uchwala:
STATUT SO£ECTWA RUNOWO

1) ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorz¹dzie gminnym
(Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z póniejszymi zmianami),
2) Statutu Gminy W¹growiec,
3) oraz niniejszego statutu So³ectwa.
ROZDZIA£ 2
Zakres zadañ przekazanych so³ectwu
przez gminê oraz sposób ich realizacji

ROZDZIA£ 1
Postanowienia ogólne

§5. 1. Podstawowym celem istnienia i dzia³ania so³ectwa
jest:

§1. So³ectwo Runowo jest jednostk¹ pomocnicz¹ Gminy
W¹growiec.

1) dba³oæ o zaspokajanie potrzeb mieszkañców so³ectwa
i reprezentowanie ich interesów na zewn¹trz;

§2. Ilekroæ w niniejszym Statucie jest mowa o:
1) Gminie  nale¿y przez to rozumieæ Gminê W¹growiec;
2) So³ectwie  nale¿y przez to rozumieæ jednostkê pomocnicz¹ okrelon¹ w §1 niniejszego Statutu;
3) Statucie  nale¿y przez to rozumieæ statut so³ectwa Runowo;

2) wspó³praca z organami gminy oraz pomoc w wykonywaniu przez te organy zadañ publicznych na rzecz spo³ecznoci lokalnej;
3) zapewnienie mieszkañcom so³ectwa udzia³u w realizacji
zadañ gminy;
2. Do zadañ so³ectwa nale¿y uczestniczenie w realizacji
zadañ gminy poprzez:

4) Radzie  nale¿y przez to rozumieæ Radê Gminy W¹growiec;

1) inicjowanie dzia³añ organów gminy;

5) Wójcie  nale¿y przez to rozumieæ Wójta Gminy W¹growiec;

2) reprezentowanie interesów spo³ecznoci so³eckiej i jej
cz³onków wobec organów gminy, organów administracji
pañstwowej i innych podmiotów ¿ycia publicznego;

6) Zebraniu Wiejskim  nale¿y przez to rozumieæ organ
uchwa³odawczy so³ectwa;
7) So³tysie  nale¿y przez to rozumieæ organ wykonawczy
so³ectwa;
8) Radzie So³eckiej  nale¿y przez to rozumieæ organ wspieraj¹cy So³tysa;
9) Przewodnicz¹cym Rady So³eckiej  nale¿y przez to rozumieæ So³tysa;
10) Komisje  nale¿y rozumieæ organy kontrolne i opiniodawcze powo³ywane w so³ectwie.
km2,

§3. 1. So³ectwo obejmuje obszar o powierzchni 9,84
którego granice zaznaczone s¹ na mapie stanowi¹cej za³¹cznik do Statutu.

2. So³ectwo obejmuje miejscowoci: Runowo, Runowskie, Runówko, Jakubowo.
3. Siedzib¹ w³adz So³ectwa jest miejscowoæ: Runowo.
§4. So³ectwo dzia³a zgodnie z postanowieniami obowi¹zuj¹cych przepisów, a w szczególnoci:

3) tworzenie warunków do pe³nego udzia³u w ¿yciu publicznym so³ectwa wszystkich mieszkañców so³ectwa;
4) dzia³anie na rzecz rozwoju so³ectwa;
5) konsultowanie spraw przedstawionych przez Radê lub
Wójta, w tym spraw dotycz¹cych:
a) planów zagospodarowania przestrzennego w zakresie
dotycz¹cym so³ectwa,
b) sieci szkó³ i przedszkoli,
c) zasad gospodarowania mieniem komunalnym po³o¿onym na terenie so³ectwa,
d) zmiany nazewnictwa ulic, placów oraz nadawanie nazw
miejscowoci, podzia³u, po³¹czenia wsi, utworzenia
nowej,
e) innych spraw, których potrzebê konsultacji Rada lub
Wójt uzna za celowe.
6) wspó³dzia³anie z policj¹ i s³u¿bami porz¹dkowymi w zakresie bezpieczeñstwa i porz¹dku na terenie so³ectwa;
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7) wspó³praca z organizacjami i instytucjami dzia³aj¹cymi na
terenie so³ectwa, zw³aszcza kulturalnymi, sportowymi,
zak³adami opieki zdrowotnej;
8) podejmowanie dzia³añ na rzecz ochrony rodowiska naturalnego: w szczególnoci w zakresie budowy sieci wodno
 kanalizacyjnych, utrzymania porz¹dku i czystoci na
terenie so³ectwa oraz ochrony zieleni;
9) wspieranie inicjatyw spo³ecznych podejmowanych na rzecz
so³ectwa;
10) wspó³praca z radnymi z danego okrêgu wyborczego;
11) pomoc organom gminy przy organizowaniu konsultacji
spo³ecznych;
12) realizacja zadañ przejêtych od gminy i gospodarowanie
przekazanym mieniem w granicach zgodnych z celem
i zakresem przekazania;
13) wspieranie dzia³añ gminy w zakresie pomocy spo³ecznej,
w szczególnoci sygnalizowanie potrzeb spo³ecznych
w zakresie organizowania okrelonych form pomocy spo³ecznej;
14) inicjowanie samopomocy wspólnoty so³eckiej;
15) wyra¿anie opinii w celu uwzglêdnienia istotnych interesów mieszkañców so³ectwa w nastêpuj¹cych sprawach:
a) dostosowania organizacji i godzin pracy placówek
u¿ytecznoci publicznej, placówek wiadcz¹cych us³ugi komunalne, komunikacji, placówek opieki zdrowotnej i opiekuñczo - wychowawczych dla potrzeb mieszkañców so³ectwa,
b) zapobiegania oraz usuwania skutków powodzi, huraganów i innych klêsk ¿ywio³owych na terenie so³ectwa;
16) wykonywanie uchwa³ Rady w zakresie odnosz¹cym siê do
so³ectwa.
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ROZDZIA£ 3
Organizacja i zadania organów so³ectwa
§7. 1. Organami so³ectwa s¹:
1) Zebranie Wiejskie jako organ uchwa³odawczy;
2) So³tys jako organ wykonawczy.
2. Dzia³alnoæ so³tysa wspomaga rada so³ecka.
1) Rada so³ecka sk³ada siê z 4 do 6 osób w tym So³tysa.
2) Liczbê cz³onków rady so³eckiej ustala zebranie wiejskie
odrêbn¹ uchwa³¹.
3) Przewodnicz¹cym rady so³eckiej jest So³tys.
§8. Kadencja So³tysa i rady so³eckiej trwa 4 lata, tak jak
kadencja Rady i koñczy siê z momentem wyboru nowych
organów so³ectwa.
§9. 1. Organy so³ectwa zobowi¹zane s¹ dbaæ o przestrzeganie zasad jawnoci i dostêpu do informacji publicznej.
2. So³tys, co najmniej raz w roku, obowi¹zany jest sk³adaæ na zebraniu wiejskim sprawozdanie ze swojej dzia³alnoci
oraz z dzia³alnoci rady so³eckiej.
§10. 1. Do zakresu dzia³ania zebrania wiejskiego nale¿y
podejmowanie uchwa³ we wszystkich sprawach zastrze¿onych do wy³¹cznej kompetencji zebrania wiejskiego oraz
innych istotnych dla so³ectwa sprawach, obejmuj¹cych zadania so³ectwa okrelone w statucie.
2. Do wy³¹cznej kompetencji zebrania wiejskiego nale¿y:
1) wybór i odwo³ywanie so³tysa i rady so³eckiej;
2) dokonywanie okresowych ocen dzia³alnoci so³tysa i rady
so³eckiej;

§6. 1. Zadania okrelone w statucie so³ectwo realizuje
w szczególnoci poprzez:

3) wyra¿enie stanowiska so³ectwa w przypadku wyst¹pienia
organu gminy o wyra¿enie takiego stanowiska lub konsultacjê;

1) podejmowanie uchwa³ w sprawach so³ectwa w ramach
posiadanych kompetencji,

4) przyjmowanie, rozpatrywanie lub odrzucanie sprawozdañ
komisji powo³ywanych na zebraniu wiejskim.

2) zbieranie opinii spo³ecznej w sprawach dotycz¹cych problematyki wsi oraz przekazywanie jej Radzie,

§11. W przypadku przedstawienia przez Wójta, zebranie
wiejskie konsultuje w zakresie dotycz¹cym so³ectwa, projekty
uchwa³ Rady w sprawach:

3) wspó³uczestnictwo w organizowaniu i przeprowadzaniu
przez Radê konsultacji spo³ecznej w sprawach dotycz¹cych gminy i so³ectwa,
4) wystêpowanie z wnioskami do Wójta o rozpatrzenie spraw,
których za³atwienie wykracza poza mo¿liwoci so³ectwa,
5) wspó³pracê z radnymi z terenu so³ectwa i z komisjami
Rady.
2. Dla realizacji wspólnych przedsiêwziêæ so³ectwo nawi¹zuje wspó³pracê z innymi so³ectwami gminy, zawiera
porozumienia okrelaj¹ce zakres i sposób wykonywania wspólnych zadañ.

1) utrzymania, konserwacji, remontu wiejskich obiektów
mieszkalnych, urz¹dzeñ komunalnych, socjalnych, kulturalnych i sportowych w ramach ustaleñ planu wydatków
z bud¿etu gminy;
2) plany rozwoju gminy w czêci dotycz¹cej so³ectwa;
3) utrzymania porz¹dku na terenie wsi;
4) gospodarki wodno  ciekowej oraz gospodarki odpadami;
5) dróg gminnych;
6) owietlenia.
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§12. 1. Do zakresu dzia³ania zebrania wiejskiego nale¿y
sprawowanie kontroli nad dzia³alnoci¹ so³tysa i rady so³eckiej. W celu sprawowania kontroli zebranie wiejskie mo¿e
powo³aæ komisjê rewizyjn¹.
2. Zebranie wiejskie podejmuj¹c uchwa³ê o powo³aniu
Komisji Rewizyjnej, okrela sk³ad osobowy komisji oraz zakres jej dzia³ania.
3. Komisja Rewizyjna uprawniona jest do ¿¹dania wyjanieñ od so³tysa i cz³onków rady so³eckiej oraz przegl¹dania
dokumentów w sprawach objêtych przeprowadzan¹ kontrol¹.
§13. 1. Zebranie wiejskie dla zapewnienia w³aciwej realizacji zadañ so³ectwa mo¿e powo³ywaæ tak¿e inne sta³e lub
dorane komisje o uprawnieniach opiniodawczo - doradczych.
2. Zebranie wiejskie podejmuj¹c uchwa³ê o powo³aniu
komisji, o których mowa w ust. 1, okrela sk³ad osobowy
komisji oraz zakres ich dzia³ania.
§14. 1. Do udzia³u w zebraniu wiejskim uprawnieni s¹
wszyscy, którzy w dniu jego zwo³ania zamieszkuj¹ na terenie
so³ectwa.
2. Zebranie jest wa¿ne, gdy mieszkañcy so³ectwa zostali
o nim prawid³owo powiadomieni.
§15. Uprawnienie do udzia³u w zebraniu wiejskim obejmuje prawa:
1) inicjatywy uchwa³odawczej;
2) udzia³u w dyskusji nad porz¹dkiem obrad;
3) zadawania pytañ i uzyskiwania odpowiedzi;
4) ¿¹dania utrwalenia w protokole w³asnych czynnoci
i zg³oszonych wniosków oraz wypowiedzi;
5) zg³aszania kandydatur i kandydowania w wybieralnych
organach so³ectwa;
6) udzia³u w g³osowaniu.
§16. 1. Zebranie wiejskie zwo³ywane jest przez so³tysa,
z zastrze¿eniem ust. 6 i 7.
2. Zebrania wiejskie odbywaj¹ siê w miarê potrzeb nie
rzadziej jednak ni¿ raz w roku.
3. So³tys zwo³uje zebranie wiejskie:
1) z w³asnej inicjatywy;
2) na ¿¹danie organów gminy (Rady i Wójta), wskazuj¹ce cel
zwo³ania zebrania wiejskiego;
3) na pisemny wniosek co najmniej 1/10 uprawnionych do
udzia³u w zebraniu wiejskim mieszkañców so³ectwa, wskazuj¹cy cel zwo³ania zebrania oraz osobê, któr¹ nale¿y
powiadomiæ o terminie i miejscu zwo³ania zebrania;
4) na wniosek Komisji Rewizyjnej So³ectwa (w przypadku jej
powo³ania przez zebranie wiejskie).
4. W przypadkach, o których mowa w ust. 3 pkt 2 - 4
so³tys jest zobowi¹zany do zwo³ania zebrania wiejskiego.
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5. Zebranie wiejskie powinno zostaæ zwo³ane najpóniej
w terminie 14 dni od daty zg³oszenia ¿¹dania lub wniosku,
o których mowa w ust. 3 pkt 2  4, chyba, ¿e w ¿¹daniu lub
wniosku zaproponowano termin póniejszy. Termin 14 dni,
o którym mowa wy¿ej dotyczy terminu odbycia zebrania.
6. Zebranie wiejskie w sprawie wyborów so³tysa i rady
so³eckiej oraz zebranie wiejskie,
którego nie zwo³a so³tys na wniosek organu gminy
w terminie okrelonym w ust. 5 zwo³uje Wójt.
7. W przypadku d³u¿szej nieobecnoci so³tysa zebranie
wiejskie zwo³uje upowa¿niony przez radê so³eck¹ cz³onek tej
rady.
§17. 1. Termin i miejsce zebrania wiejskiego podaje siê
do wiadomoci publicznej poprzez rozplakatowanie na tablicy
og³oszeñ so³ectwa, kurend¹, lub w sposób zwyczajowo przyjêty, co najmniej na 7 dni przed terminem zwo³ania zebrania.
2. O terminie i miejscu zebrania powiadamia siê odrêbnie organy gminy oraz osobê reprezentuj¹c¹ mieszkañców,
którzy z³o¿yli wniosek o jego zwo³anie.
§18. 1. Obradom Zebrania Wiejskiego przewodniczy
So³tys.
2. Pod nieobecnoæ So³tysa obradom Zebrania Wiejskiego przewodniczy cz³onek Rady So³eckiej upowa¿niony przez
So³tysa.
3. W przypadku, gdy So³tys nie mo¿e prowadziæ zwo³anego Zebrania Wiejskiego i nie udzieli³ upowa¿nienia ¿adnemu z cz³onków Rady So³eckiej, obradom Zebrania Wiejskiego
przewodniczy cz³onek Rady So³eckiej przez ni¹ wybrany.
4. Zebranie otwiera So³tys, przedstawia porz¹dek obrad
oraz prowadzi zebranie zgodnie z porz¹dkiem przyjêtym przez
zebranie.
5. Porz¹dek obrad ustala zebranie wiejskie na podstawie
projektu przed³o¿onego przez so³tysa. Projekt porz¹dku obrad
podlega konsultacji z rad¹ so³eck¹.
6. Obrady zebrania s¹ protoko³owane. Protoko³y i uchwa³y podpisuje przewodnicz¹cy zebrania i protokolant.
7. Osoby uprawnione do udzia³u w zebraniu wiejskim
odnotowuj¹ swoja obecnoæ w licie obecnoci wy³o¿onej do
podpisu w miejscu, w którym odbywa siê zebranie. Lista
obecnoci jest za³¹cznikiem do protokó³u zebrania i s³u¿y do
stwierdzania prawomocnoci obrad.
§19. 1. Przewodniczenie obradom Zebrania Wiejskiego
uprawnia do decydowania o:
1) kolejnoci zabierania g³osu przez poszczególnych mówców,
2) udzieleniu g³osu poza kolejnoci¹,
3) okrelania iloci czasu przeznaczonego dla ka¿dego
z mówców,
4) odebraniu g³osu,
5) zamkniêciu dyskusji nad poszczególnymi punktami
porz¹dku obrad,
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6) ¿¹daniu okrelonego zachowania od uczestników Zebrania Wiejskiego.

8) w tym realizacja zarz¹dzeñ Wójta wydanych w powy¿szym
zakresie;

2. Przewodnicz¹cy Zebraniu Wiejskiemu nie mo¿e odmówiæ poddania pod g³osowanie wniosku, jeli jego przedmiot
odpowiada przyjêtemu porz¹dkowi obrad

9) uczestniczenie w naradach so³tysów organizowanych przez
Wójta;

§20. 1. So³tys przekazuje uchwa³y podjête na zebraniu
wraz z protokó³em zebrania Wójtowi w terminie 7 dni od dnia
odbycia zebrania.
2. Wójt, w zale¿noci od treci uchwa³y, za³atwia uchwa³ê
we w³asnym zakresie lub przekazuje uchwa³ê do rozpatrzenia
Radzie.
3. W zale¿noci od treci uchwa³y o sposobie za³atwienia
uchwa³y Wójt informuje zebranie wiejskie bezporednio lub
za porednictwem so³tysa.
§21. 1. Zebranie wiejskie jest uprawnione do podejmowania uchwa³ przy obecnoci, co najmniej 1/5 uprawnionych
do g³osowania mieszkañców so³ectwa oraz gdy mieszkañcy
so³ectwa zostali poinformowani o zwo³aniu i terminie zebrania w sposób zgodny z postanowieniami niniejszego statutu.

10) uczestniczenie w spotkaniach z radnymi gminy powiêconych realizacji spraw ogólnogminnych, w przypadku wyst¹pienia przez radnych o udzia³ w takim spotkaniu;
11) informowanie ogó³u mieszkañców o wszystkich wa¿nych
dla so³ectwa sprawach;
12) udzia³ w sesjach Rady i posiedzeniach komisji Rady, na
zasadach okrelonych w Statucie Gminy;
13) organizowanie i koordynowanie przedsiêwziêæ maj¹cych
na celu poprawê warunków ¿ycia mieszkañców so³ectwa;
14) administrowanie tymi sk³adnikami mienia, które Rada
przekaza³a do dyspozycji so³ectwa;
15) opiniowanie w zakresie wskazanym przez Wójta wniosków o udzielanie ulg i zwolnieñ z podatków i op³at
stanowi¹cych dochody gminy;

2. W przypadku, gdy w ustalonym terminie nie zbierze siê
wymagana liczba uprawnionych do g³osowania mieszkañców
so³ectwa, zebranie obejmuj¹ce ten sam porz¹dek zwo³uje siê
w drugim terminie. Drugi termin wyznacza siê w tym samym
dniu, pó³ godziny póniej; w tym przypadku do wa¿noci
zebrania wymagana jest obecnoæ uprawnionych do g³osowania mieszkañców so³ectwa w liczbie, co najmniej po³owy
liczby okrelonej w ust. 1.

16) wystêpowanie z wnioskami dotycz¹cymi potrzeb so³ectwa
i jego mieszkañców;

§22. 1. Uchwa³y zebrania wiejskiego zapadaj¹ w g³osowaniu jawnym, zwyk³¹ wiêkszoci¹ g³osów, osób uprawnionych uczestnicz¹cych w nim, co oznacza, ¿e przechodzi uchwa³a
lub wniosek, które uzyska³y wiêksz¹ liczbê g³osów  za ni¿
g³osów przeciw.

19) wspó³praca z gminnymi jednostkami organizacyjnymi
w zakresie zaspakajania okrelonych potrzeb mieszkañców;

2. Zebranie wiejskie mo¿e postanowiæ o przeprowadzeniu tajnego g³osowania w konkretnej sprawie, na wniosek, co
najmniej 1/4 uprawnionych do g³osowania, obecnych na
zebraniu.
§23. 1. Do zadañ so³tysa nale¿y zarz¹dzanie bie¿¹cymi
sprawami so³ectwa, realizacja uchwa³ zebrania wiejskiego
oraz wykonywanie czynnoci okrelonych niniejszym statutem.
2. Do zadañ so³tysa nale¿y w szczególnoci:
1) reprezentowanie so³ectwa na zewn¹trz;
2) zwo³ywanie zebrañ wiejskich i przewodniczenie ich obradom;

17) sporz¹dzanie rozliczeñ m.in. z dzia³alnoci finansowej
i gospodarczej so³ectwa;
18) stosowanie w ramach so³ectwa postanowieñ instrukcji
kancelaryjnej oraz zasad obiegu dokumentów ksiêgowych
i finansowych w zakresie wskazanym przez Wójta;

20) natychmiastowe informowanie wójta o wyst¹pieniu po¿aru, klêski padniêcia stada, katastrofy budowlanej oraz
innych zdarzeñ losowych, celem skoordynowania dzia³añ
czy udzielenia pomocy.
21) wykonywanie innych zadañ wynikaj¹cych z obowi¹zuj¹cych przepisów.
3. Przy wykonywaniu zadañ okrelonych w ust. 2 pkt 1417 so³tys zasiêga opinii rady so³eckiej.
4. Na zebraniach wiejskich so³tys przedk³ada informacje
ze swojej dzia³alnoci.
5. Pe³nienie funkcji so³tysa ma charakter spo³eczny.
6. So³tys korzysta z ochrony prawnej przys³uguj¹cej funkcjonariuszom publicznym.
§24. So³tys  jako przewodnicz¹cy rady so³eckiej:

3) zwo³ywanie posiedzeñ rady so³eckiej i przewodniczenie jej
obradom;

1) kieruje prac¹ rady so³eckiej;

4) wykonywanie uchwa³ organów gminy w zakresie dotycz¹cym so³ectwa;

2) zapewnia sporz¹dzenie protokó³ów z posiedzeñ rady so³eckiej;

5) kierowanie wykonywaniem uchwa³ rady so³eckiej;

3) sk³ada informacje o dzia³alnoci rady so³eckiej na zebraniach wiejskich.

6) utrzymywanie sta³ego kontaktu z organami gminy;
7) kierowanie akcj¹ pomocy w so³ectwie w razie wypadków
losowych i klêsk ¿ywio³owych,

§25. Do zadañ rady so³eckiej nale¿y pe³nienie funkcji
pomocniczo-doradczej so³tysa oraz wspomaganie jego dzia³añ, w tym:
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1) przygotowanie zebrañ wiejskich oraz opracowywanie
i przedk³adanie zebraniu wiejskiemu projektów uchwa³,
w sprawach bêd¹cych przedmiotem zebrania;
2) zbieranie wniosków i innych wyst¹pieñ mieszkañców
w sprawach so³ectwa;
3) sporz¹dzanie projektów wyst¹pieñ w sprawach wykraczaj¹cych poza mo¿liwoci ich realizacji w ramach so³ectwa;
4) inicjowanie dzia³añ na rzecz rozwoju so³ectwa;
5) opiniowanie zakupu sprzêtu i wyposa¿enia mienia gminnego;
6) inicjowanie i pomoc w organizacji imprez wiejskich
w dziedzinie kultury, sportu, rekreacji i wypoczynku;
7) konsultacja spraw przedstawionych przez so³tysa zgodnie
z postanowieniami niniejszego statutu.
§26. 1. Posiedzenia rady so³eckiej odbywaj¹ siê w miarê
potrzeb, nie rzadziej ni¿ dwa razy w roku.
2. Posiedzenia rady so³eckiej zwo³uje so³tys, który przewodniczy tym posiedzeniom.
§27. 1. Urz¹d Gminy zapewnia pomoc w obs³udze techniczno biurowej organów so³ectwa.
2. W celu udzielenia so³tysowi sta³ej pomocy w przygotowywaniu materia³ów w organizowaniu zebrañ, Wójt mo¿e
wyznaczyæ pracownika Urzêdu do kontaktów z so³ectwem.

Poz. 3403

3. W przypadku, gdy w ustalonym terminie nie zbierze siê
wymagana liczba uprawnionych do g³osowania mieszkañców
so³ectwa, zebranie obejmuj¹ce ten sam porz¹dek zwo³uje siê
w drugim terminie. Drugi termin wyznacza siê w tym samym
dniu pó³ godziny póniej; w tym przypadku do wa¿noci
zebrania wymagana jest obecnoæ uprawnionych do g³osowania mieszkañców so³ectwa w liczbie, co najmniej po³owy
liczby okrelonej w ust. 1.
4. O ile w wyznaczonym w ust. 2 terminie nie bêdzie
wymaganego okrelonego quorum, wybory w nastêpnym
terminie mog¹ zostaæ przeprowadzone najwczeniej po up³ywie 7 dni od pierwszego, wy¿ej wskazanego terminu, a do ich
wa¿noci wymagana jest obecnoæ uprawnionych do g³osowania mieszkañców so³ectwa, w liczbie, co najmniej po³owy
liczby okrelonej w ust. 1.
5. W przypadku braku quorum, w terminie, okrelonym
w ust. 3 wybory przeprowadza siê w nowym terminie, niezale¿nie od iloci uprawnionych do g³osowania obecnych na
zebraniu wiejskim. Nowy termin ustala siê w tym samym
dniu, co termin ustalony w ust. 3, pó³ godziny póniej.
§31. 1. W celu przeprowadzania wyboru so³tysa i cz³onków rady so³eckiej, zebranie wiejskie powo³uje sporód uprawnionych uczestników zebrania minimum 3 - osobow¹ komisjê
skrutacyjn¹.
2. Komisja skrutacyjna wybiera ze swojego grona przewodnicz¹cego, który kieruje pracami komisji.
3. Do zadañ komisji skrutacyjnej nale¿y:

ROZDZIA£ 4
Zasady i tryb wyboru organów so³ectwa
§28. 1. Zebranie wiejskie wybiera so³tysa i radê so³eck¹
na okres kadencji odpowiadaj¹cy kadencji Rady.
2. Zebranie wiejskie w sprawie wyboru so³tysa i rady
so³eckiej winno odbyæ siê w terminie 6  ciu miesiêcy od
up³ywu kadencji rady gminy.
§29. 1. Wybory so³tysa, rady so³eckiej przeprowadzane
s¹ w terminie i miejscu okrelonym zarz¹dzeniem Wójta,
które podlega podaniu do wiadomoci mieszkañców so³ectwa, co najmniej na 7 dni przed terminem zebrania, w sposób
okrelony w niniejszym statucie.

1) rejestrowanie kandydatów na so³tysa i cz³onków rady
so³eckiej;
2) obliczanie g³osów oddawanych na poszczególne kandydatury;
3) sporz¹dzenie protoko³u, ustalenie i podanie do wiadomoci zebrania wiejskiego wyniku g³osowania i wyborów.
4. Protokó³ g³osowania podpisuj¹ wszyscy cz³onkowie
komisji oraz przewodnicz¹cy zebrania.
5. Cz³onkowie komisji nie mog¹ kandydowaæ na stanowisko so³tysa ani do rady so³eckiej.
§32. 1. W pierwszej kolejnoci przeprowadza siê zg³aszanie kandydatów oraz g³osowanie w celu wyboru so³tysa.

2. Zarz¹dzenie, o którym mowa w ust. 1 okrela ponadto
porz¹dek obrad zebrania wiejskiego, obejmuj¹cy w szczególnoci wybór so³tysa i rady so³eckiej.

2. W drugiej kolejnoci przeprowadza siê zg³aszanie kandydatów oraz g³osowanie w celu wyboru cz³onków rady
so³eckiej.

3. Obradom zebrania wyborczego przewodniczy osoba
wskazana przez Wójta.

§33. 1. Kandydatury na stanowisko so³tysa oraz do rady
so³eckiej mog¹ zg³aszaæ osobicie uprawnieni mieszkañcy,
uczestnicz¹cy w zebraniu wiejskim. Zg³oszenie kandydata
odbywa siê ustnie w trakcie zebrania wiejskiego.

4. Obs³ugê kancelaryjn¹ zebrania zapewnia Wójt za porednictwem Urzêdu Gminy.
§30. 1. Dla dokonania wa¿nego wyboru so³tysa i rady
so³eckiej wymagana jest osobista obecnoæ, co najmniej 1/5
mieszkañców so³ectwa uprawnionych do g³osowania.
2. Kr¹g osób uprawnionych do g³osowania ustala siê na
podstawie sta³ego rejestru wyborców Gminy W¹growiec.

2. Uprawnieni do kandydowania s¹ wy³¹cznie stali mieszkañcy, uczestnicz¹cy w zebraniu wiejskim.
3. Wybory odbywaj¹ siê przy nieograniczonej liczbie
zg³oszonych kandydatów, z zachowaniem zasad okrelonych
w ust. 1 i ust. 2.
4. Warunkiem przyjêcia ka¿dej kandydatury jest ustna
zgoda kandydata wyra¿ona w trakcie obrad.
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5. So³tys i rada so³ecka wybierani s¹ w g³osowaniu
tajnym, bezporednim, sporód nieograniczonej liczby kandydatów, przez uprawnionych mieszkañców zebrania.
§34. 1. Po zarejestrowaniu przez komisjê skrutacyjn¹
wszystkich nazwisk kandydatów zg³oszonych przez uprawnionych uczestników zebrania wiejskiego, komisja zamyka listê
kandydatur na stanowisko so³tysa oraz do rady so³eckiej.
Wniosek o zamkniêcie listy kandydatów przewodnicz¹cy zebrania poddaje pod g³osowanie zebrania wiejskiego.
2. Po zamkniêciu listy kandydatów przewodnicz¹cy zebrania podaje pod g³osowanie wszystkie zarejestrowane kandydatury umieszczone na licie w kolejnoci alfabetycznej.
3. Wybór so³tysa odbywa siê zwyk³¹ wiêkszoci¹ g³osów,
co oznacza, ¿e przechodzi ta kandydatura, która uzyska³a, co
najmniej jeden g³os wiêcej od sumy pozosta³ych wa¿nie
oddanych g³osów.
4. Uprawnieni uczestnicy Zebrania g³osuj¹ kartami do
g³osowania, opatrzonymi pieczêci¹ Urzêdu Gminy.
5. Na karcie do g³osowania uprawnieni mieszkañcy pozostawiaj¹ nieskrelone nazwisko wybranego przez siebie
kandydata.
6. Niewa¿ne s¹ g³osy na kartach: bez pieczêci Urzêdu
Gminy, ca³kowicie przedartych i kartach, na których pozostawiono wiêcej kandydatów ni¿ miejsc mandatowych.
§35. 1. Na stanowisko so³tysa zostaje wybrany kandydat, który uzyska³ najwiêksz¹ zwyk³¹ wiêkszoæ g³osów uprawnionych do g³osowania uczestników zebrania.
2. Na cz³onków rady so³eckiej zostaj¹ wybrani kandydaci,
którzy uzyskali najwiêksz¹ iloæ g³osów.
3. W przypadku równej liczby g³osów, g³osowanie zostaje powtórzone, z tym, ¿e w wyborach bior¹ udzia³ kandydaci,
którzy uzyskali równ¹ najwiêksz¹ liczbê g³osów.
4. Przepisy §35 ust. 2 stosuje siê przy wyborach komisji,
o których mowa w niniejszym statucie.
5. Przejêcie obowi¹zków przez nowo wybranego so³tysa
nastêpuje w ci¹gu trzech dni od daty wyboru, a przekazanie
pieczêci protokolarnie w dniu wyboru.
ROZDZIA£ 5
Zasady i tryb odwo³ywania so³tysa i rady so³eckiej
§36. 1. Wyganiêcie mandatu so³tysa lub cz³onka rady
so³eckiej nastêpuje na skutek:
1) z³o¿enia na rêce wójta pisemnej rezygnacji z pe³nionej
funkcji;
2) pozbawienia praw publicznych i wyborczych oraz ubezw³asnowolnienia na podstawie prawomocnego wyroku
s¹du;
3) mierci;
4) odwo³ania przed up³ywem kadencji.
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2. W przypadkach okrelonych w ust. 1 pkt 1 i 2 wyganiêcie mandatu stwierdza niezw³ocznie zebranie wiejskie.
§37. 1. Odwo³anie So³tysa i rady so³eckiej lub jej poszczególnych cz³onków przed up³ywem kadencji, stanowi
wy³¹czn¹ kompetencjê zebrania wiejskiego i mo¿e nast¹piæ
w przypadkach okrelonych w niniejszym statucie, na podstawie uchwa³y zebrania wiejskiego, podjêtej zwyk³¹ wiêkszoci¹
g³osów, w g³osowaniu tajnym.
2. Dla dokonania odwo³ania organów so³ectwa, o których
mowa w §37 ust. 1, na zebraniu wiejskim wymagana jest
obecnoæ, co najmniej 1/5 uprawnionych do g³osowania,
mieszkañców So³ectwa.
3. O ile w wyznaczonym terminie nie bêdzie wymaganego, okrelonego w ust. 2 quorum, wybory w drugim terminie
mog¹ zostaæ przeprowadzone najwczeniej po up³ywie
1 miesi¹ca, od pierwszego wskazanego terminu, z zastrze¿eniem ust 2.
4. Uchwa³y zebrania wiejskiego w sprawach okrelonych
w ust. 1 podaje siê do wiadomoci mieszkañców so³ectwa.
§38. 1. So³tys i cz³onkowie rady so³eckiej s¹ bezporednio odpowiedzialni przed zebraniem wiejskim i mog¹ byæ
przez zebranie odwo³ani przed up³ywem kadencji.
2. Zebranie wiejskie mo¿e odwo³aæ so³tysa, radê so³ecka
lub poszczególnych jej cz³onków, je¿eli nie wykonuj¹ swoich
obowi¹zków, w tym naruszaj¹ postanowienia statutu.
3. Zebranie wiejskie odwo³uje so³tysa lub cz³onka rady
so³eckiej, je¿eli dopuci³ siê przestêpstwa, stwierdzonego
prawomocnym wyrokiem s¹du.
§39. 1. Zebrania wiejskie w celu ewentualnego odwo³ania so³tysa b¹d rady so³eckiej (ca³ego sk³adu) zwo³uje Wójt,
ustalaj¹c zarz¹dzeniem miejsce i termin (dzieñ, godzinê)
zebrania. W zarz¹dzeniu podaje siê sk³adaj¹cego wniosek
o odwo³anie.
2. Zebranie wiejskie w celu ewentualnego odwo³ania
poszczególnych cz³onków rady so³eckiej (z wyj¹tkiem so³tysa
 przewodnicz¹cego rady so³eckiej) zwo³uje so³tys, podaj¹c w
og³oszeniu o zwo³aniu zebrania sk³adaj¹cego wniosek o odwo³anie cz³onka (cz³onków) rady so³eckiej.
3. Pisemne wnioski o odwo³anie so³tysa lub rady so³eckiej kierowane s¹ do Wójta, natomiast wnioski o odwo³anie
poszczególnych cz³onków rady so³eckiej kierowane s¹ do
so³tysa, z zastrze¿eniem ust. 4 pkt 4.
4. O odwo³anie so³tysa, rady so³eckiej oraz poszczególnych jej cz³onków mo¿e wyst¹piæ z zastrze¿eniem ust. 5 i 6:
1) Wójt;
2) grupa mieszkañców gminy uprawniona do g³osowania,
w liczbie odpowiadaj¹cej  1/5 uprawnionych do g³osowania mieszkañców so³ectwa, a w przypadku, gdy wniosek
o odwo³anie dotyczy rady so³eckiej lub poszczególnych jej
cz³onków  1/10 uprawnionych.
3) wniosek o odwo³anie So³tysa winien prócz podpisów byæ
opatrzony czytelnym imieniem i nazwiskiem, numerem
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PESEL i adresem zamieszkania z podaniem numeru nieruchomoci.
4) wniosek o odwo³anie, który nie zostanie przyjêty na zebraniu wiejskim, mo¿e byæ z³o¿ony powtórnie po up³ywie
6 miesiêcy od dnia z³o¿enia pierwszego wniosku.
5. Wniosek o odwo³anie powinien zawieraæ uzasadnienie, wnioskom bez uzasadnienia nie nadaje siê biegu.
6. Bieg nadaje siê wy³¹cznie wnioskom o odwo³anie
so³tysa, rady so³eckiej, komisji rewizyjnej lub jej cz³onków
zawieraj¹cym:
1) zarzuty nie wywi¹zywania siê przez so³tysa lub cz³onków
rady so³eckiej z obowi¹zków statutowych;
2) zarzuty nie respektowania (nie wykonywania) przez so³tysa lub cz³onków rady so³eckiej uchwa³ zebrania wiejskiego;
3) wskazuj¹cym na dopuszczenie siê czynów dyskwalifikuj¹cych w opinii spo³ecznej w tym utratê zaufania spo³ecznego.
7. Odwo³anie nie mo¿e nast¹piæ zaocznie, chyba, ¿e
osoba zainteresowana skutecznie zawiadomiona, nie wziê³a
udzia³u w zebraniu wiejskim bez usprawiedliwionych przyczyn lub wyrazi³a zgodê na pimie, na zaoczne g³osowanie
nad jej odwo³aniem.
8. Odwo³anie mo¿e nast¹piæ po wys³uchaniu przez zebranie wiejskie wszystkich wyjanieñ oraz racji zainteresowanego, chyba ze wystêpuj¹ okolicznoci okrelone w ust. 7.
§40. 1. So³tys lub cz³onek rady so³eckiej mo¿e z³o¿yæ
rezygnacjê w trakcie kadencji z pe³nionej funkcji, z zastrze¿eniem ust. 2.
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ROZDZIA£ 6
Zasady gospodarki mieniem
§42. 1. Rada Gminy przekazuje So³ectwu sk³adniki mienia komunalnego na mocy odrêbnych uchwa³ oraz protoko³u
przekazania, sporz¹dzonego przez Wójta i So³tysa.
2. So³ectwo zarz¹dza i korzysta z przekazanego mienia
komunalnego zgodnie z postanowieniami uchwa³y, o której
mowa w ust. 1, a w szczególnoci So³ectwo samodzielnie
wykonuje czynnoci zwyk³ego zarz¹du w stosunku do przekazanego mienia. Zwyk³y zarz¹d obejmuje czynnoci okrelone
przepisami prawa cywilnego.
3. Przekazanie obowi¹zków oraz mienia komunalnego
i so³eckiego, pomiêdzy ustêpuj¹cym So³tysem a nowo wybranym, nastêpuje w terminie 3 dni od daty wyborów, w formie
protokó³u zdawczo  odbiorczego, przedk³adanego w ci¹gu
7 dni Wójtowi Gminy.
ROZDZIA£ 7
Zasady gospodarki finansowej so³ectwa
§43. 1. Gospodarka finansowa so³ectwa prowadzona jest
w ramach bud¿etu gminy, zatwierdzonego przez Radê Gminy.
§44. 1. Dochodami so³ectwa mog¹ byæ:
1) wp³ywy z wynajmowania i wydzier¿awiania sk³adników
mienia komunalnego przekazanego So³ectwu,
2) darowizny i dobrowolne wp³aty osób fizycznych i prawnych na rzecz so³ectwa,
3) rodki uzyskiwane z organizowanych przez so³ectwo przedsiêwziêæ.

2. Z³o¿enie rezygnacji przez so³tysa, radê so³ecka lub
poszczególnych jej cz³onków a tak¿e odwo³anie so³tysa, rady
so³eckiej lub poszczególnych jej cz³onków, zobowi¹zuje odpowiednio Wójta i So³tysa do zarz¹dzenia wyborów uzupe³niaj¹cych.

2. rodki finansowe pochodz¹ce z bud¿etu gminy mog¹
byæ przeznaczone tylko na cele okrelone w uchwale bud¿etowej.

3. Je¿eli do up³ywu kadencji So³tysa pozosta³o nie wiêcej
jak 6 miesiêcy, przepisu ust. 2 nie stosuje siê, a obowi¹zki
so³tysa pe³ni cz³onek Rady So³eckiej przez ni¹ wskazany.

§45. rodki finansowe So³ectwa mog¹ byæ przeznaczone
wy³¹cznie na realizacjê zadañ w³asnych gminy, w tym miêdzy
innymi, na:

4. Kadencja So³tysa i cz³onków Rady so³eckiej wybranych
w wyborach uzupe³niaj¹cych trwa do koñca kadencji, w której
wybór nast¹pi³.

1) utrzymanie mienia komunalnego przekazanego w zarz¹d
So³ectwu,

§41. 1. Zebranie wiejskie zwo³ane w sprawie odwo³ania
so³tysa, rady so³eckiej lub poszczególnych jej cz³onków, powo³uje sporód uprawnionych do g³osowania uczestników
zebrania komisjê skrutacyjn¹, powierzaj¹c jej obowi¹zki przeprowadzenia g³osowania.
2. Do powo³ywania i zasad dzia³ania tej komisji maj¹
zastosowanie odpowiednie przepisy dotycz¹ce komisji skrutacyjnej okrelone w Rozdziale 4 niniejszego statutu.

2) remont i utrzymanie dróg gminnych w granicach So³ectwa.
3) utrzymanie lokali bêd¹cych w dyspozycji So³ectwa,
4) zaspakajanie miejscowych potrzeb kulturalno  owiatowych i sportowych,
5) dzia³alnoæ organów So³ectwa,
6) utrzymanie porz¹dku i estetyki na terenie So³ectwa.
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ROZDZIA£ 8
Zakres i formy kontroli oraz nadzoru organów
Gminy nad dzia³alnoci¹ organów So³ectwa
§46. 1. So³tys zobowi¹zany jest do przed³o¿enia Wójtowi
Gminy uchwa³ Zebrania Wiejskiego w ci¹gu 7 dni od daty ich
podjêcia.
2. Uchwa³a Zebrania Wiejskiego sprzeczna z prawem jest
niewa¿na.
3. O niewa¿noci uchwa³y w ca³oci lub w czêci orzeka
Wójt Gminy.
4. Uchwa³a Zebrania Wiejskiego nieodpowiadaj¹ca wymogom celowoci, gospodarnoci, rzetelnoci lub niezgodna
z prawem mo¿e byæ uchylona przez Wójta Gminy.
5. W przypadkach okrelonych w ust. 4, Wójt Gminy
mo¿e wstrzymaæ uchwa³y Zebrania Wiejskiego i za¿¹daæ
ponownego rozpatrzenia sprawy stanowi¹cej przedmiot
uchwa³y, wskazuj¹c zaistnia³e uchybienia oraz termin za³atwienia sprawy.
6. Je¿eli uchwa³a Zebrania Wiejskiego podjêta w wyniku
ponownego rozpatrzenia sprawy nie uwzglêdnia wskazówek
Wójta Gminy, Wójt Gminy mo¿e wydaæ uchwa³ê zastêpcz¹.
O podjêciu uchwa³y zastêpczej, Wójt Gminy powiadamia
Radê Gminy na jej najbli¿szej Sesji.
§47. Nadzór nad dzia³alnoci¹ so³ectwa sprawowany jest
na podstawie kryteriów zgodnoci z prawem, celowoci,
rzetelnoci i gospodarnoci.
§48. Organami nadzoru nad dzia³alnoci¹ so³ectwa s¹:
1) Rada,
2) Wójt.
§49. 1. Organy nadzoru maj¹ prawo ¿¹dania niezbêdnych informacji, danych i wyjanieñ oraz okazania dokumentów dotycz¹cych funkcjonowania so³ectwa a tak¿e uczestniczenia w posiedzeniach jego organów.
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2. Do wykonywania czynnoci, o których mowa w ust.
1 organy nadzoru mog¹ delegowaæ swych przedstawicieli.
§50. Organy nadzoru sygnalizuj¹ so³ectwu nieprawid³owoci stwierdzone w ramach wykonywania nadzoru oraz
podejmuj¹ dzia³ania przewidziane prawem, w celu wyeliminowania stwierdzonych nieprawid³owoci.
ROZDZIA£ 9
Postanowienia koñcowe
§51. 1. Zmiany niniejszego statutu dokonuje Rada:
1) z w³asnej inicjatywy;
2) na wniosek Wójta;
3) na wniosek zebrania wiejskiego.
2. Statut i jego zmiany w przypadkach okrelonych w ust.
1 pkt 1 i 2 uchwalane s¹ po przeprowadzeniu konsultacji
z mieszkañcami so³ectwa.
§52. O utworzeniu, po³¹czeniu, podziale i znoszeniu,
a tak¿e ustaleniu granic, nazwy i siedziby w³adz So³ectwa
decyduje Rada w drodze odrêbnej uchwa³y.
§53. Protesty w sprawie trybu i formy przeprowadzenia
wyborów So³tysa i Rady So³eckiej zainteresowani mog¹
sk³adaæ do Wójta w terminie siedmiu dni od og³oszenia ich
wyników. Wójt rozstrzyga o protecie stosuj¹c odpowiednio
przepisy niniejszego Statutu.
§54. Wykonanie uchwa³y powierza siê Wójtowi Gminy
W¹growiec.
§55. Traci moc Uchwa³a Rady Gminy W¹growiec
Nr XXIV/181/96 z 28 padziernika 1996 w sprawie statutu
so³ectwa.
§56. Uchwa³a wchodzi w ¿ycie po up³ywie 14 dni od dnia
og³oszenia w Dzienniku Urzêdowym Województwa Wielkopolskiego.
Przewodnicz¹cy
Rady Gminy
() Micha³ Nogalski
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3404
UCHWA£A Nr XXXIV/296/06 RADY GMINY W¥GROWIEC
z dnia 30 czerwca 2006 r.
w sprawie uchwalenia statutu So³ectwa Sarbka
Na podstawie art. 35 ust. 1 i 3, art. 48 ust. 1 ustawy z dnia
8 marca 1990 r. o samorz¹dzie gminnym (Dz.U. z 2001 r., Nr
142 poz. 1591 z 2002 r., Nr 23 poz. 220, Nr 62 poz. 558, Nr 113
poz. 984, Nr 153 poz. 1271 i Nr 214 poz. 1806, z 2003 r., Nr 80
poz. 717 i Nr 162 poz. 1568, z 2004 r. Nr 102 poz. 1055
i Nr 116 poz. 1203, z 2005 r., Nr 172 poz. 1441, Nr 175 poz. 1457,
z 2006 r., Nr 17 poz. 128), po przeprowadzeniu konsultacji
z mieszkañcami so³ectwa, Rada Gminy W¹growiec uchwala:
STATUT SO£ECTWA SARBKA

1) ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorz¹dzie gminnym
(Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z póniejszymi zmianami),
2) Statutu Gminy W¹growiec,
3) oraz niniejszego statutu So³ectwa.
ROZDZIA£ 2
Zakres zadañ przekazanych so³ectwu
przez gminê oraz sposób ich realizacji

ROZDZIA£ 1
Postanowienia ogólne

§5. 1. Podstawowym celem istnienia i dzia³ania so³ectwa
jest:

§1. So³ectwo Sarbka jest jednostk¹ pomocnicz¹ Gminy
W¹growiec.

1) dba³oæ o zaspokajanie potrzeb mieszkañców so³ectwa
i reprezentowanie ich interesów na zewn¹trz;

§2. Ilekroæ w niniejszym Statucie jest mowa o:
1) Gminie  nale¿y przez to rozumieæ Gminê W¹growiec;
2) So³ectwie  nale¿y przez to rozumieæ jednostkê pomocnicz¹ okrelon¹ w §1 niniejszego Statutu;
3) Statucie  nale¿y przez to rozumieæ statut so³ectwa Sarbka;

2) wspó³praca z organami gminy oraz pomoc w wykonywaniu przez te organy zadañ publicznych na rzecz spo³ecznoci lokalnej;
3) zapewnienie mieszkañcom so³ectwa udzia³u w realizacji
zadañ gminy;
2. Do zadañ so³ectwa nale¿y uczestniczenie w realizacji
zadañ gminy poprzez:

4) Radzie  nale¿y przez to rozumieæ Radê Gminy W¹growiec;

1) inicjowanie dzia³añ organów gminy;

5) Wójcie  nale¿y przez to rozumieæ Wójta Gminy W¹growiec;

2) reprezentowanie interesów spo³ecznoci so³eckiej i jej
cz³onków wobec organów gminy, organów administracji
pañstwowej i innych podmiotów ¿ycia publicznego;

6) Zebraniu Wiejskim  nale¿y przez to rozumieæ organ
uchwa³odawczy so³ectwa;
7 So³tysie  nale¿y przez to rozumieæ organ wykonawczy
so³ectwa;
8) Radzie So³eckiej  nale¿y przez to rozumieæ organ wspieraj¹cy So³tysa;
9) Przewodnicz¹cym Rady So³eckiej  nale¿y przez to rozumieæ So³tysa;
10) Komisje  nale¿y rozumieæ organy kontrolne i opiniodawcze powo³ywane w so³ectwie.
km2,

§3. 1. So³ectwo obejmuje obszar o powierzchni 6,71
którego granice zaznaczone s¹ na mapie stanowi¹cej za³¹cznik do Statutu.
2. So³ectwo obejmuje miejscowoæ: Sarbka.
3. Siedzib¹ w³adz So³ectwa jest miejscowoæ: Sarbka.
§4. So³ectwo dzia³a zgodnie z postanowieniami obowi¹zuj¹cych przepisów, a w szczególnoci:

3) tworzenie warunków do pe³nego udzia³u w ¿yciu publicznym so³ectwa wszystkich mieszkañców so³ectwa;
4) dzia³anie na rzecz rozwoju so³ectwa;
5) konsultowanie spraw przedstawionych przez Radê lub
Wójta, w tym spraw dotycz¹cych:
a) planów zagospodarowania przestrzennego w zakresie
dotycz¹cym so³ectwa,
b) sieci szkó³ i przedszkoli,
c) zasad gospodarowania mieniem komunalnym po³o¿onym na terenie so³ectwa,
d) zmiany nazewnictwa ulic, placów oraz nadawanie nazw
miejscowoci, podzia³u, po³¹czenia wsi, utworzenia
nowej,
e) innych spraw, których potrzebê konsultacji Rada lub
Wójt uzna za celowe.
6) wspó³dzia³anie z policj¹ i s³u¿bami porz¹dkowymi w zakresie bezpieczeñstwa i porz¹dku na terenie so³ectwa;
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7) wspó³praca z organizacjami i instytucjami dzia³aj¹cymi na
terenie so³ectwa, zw³aszcza kulturalnymi, sportowymi,
zak³adami opieki zdrowotnej;
8) podejmowanie dzia³añ na rzecz ochrony rodowiska naturalnego: w szczególnoci w zakresie budowy sieci wodno
 kanalizacyjnych, utrzymania porz¹dku i czystoci na
terenie so³ectwa oraz ochrony zieleni;
9) wspieranie inicjatyw spo³ecznych podejmowanych na rzecz
so³ectwa;
10) wspó³praca z radnymi z danego okrêgu wyborczego;
11) pomoc organom gminy przy organizowaniu konsultacji
spo³ecznych;
12) realizacja zadañ przejêtych od gminy i gospodarowanie
przekazanym mieniem w granicach zgodnych z celem
i zakresem przekazania;
13) wspieranie dzia³añ gminy w zakresie pomocy spo³ecznej,
w szczególnoci sygnalizowanie potrzeb spo³ecznych
w zakresie organizowania okrelonych form pomocy spo³ecznej;
14) inicjowanie samopomocy wspólnoty so³eckiej;
15) wyra¿anie opinii w celu uwzglêdnienia istotnych interesów mieszkañców so³ectwa w nastêpuj¹cych sprawach:
a) dostosowania organizacji i godzin pracy placówek
u¿ytecznoci publicznej, placówek wiadcz¹cych us³ugi komunalne, komunikacji, placówek opieki zdrowotnej i opiekuñczo - wychowawczych dla potrzeb mieszkañców so³ectwa,
b) zapobiegania oraz usuwania skutków powodzi, huraganów i innych klêsk ¿ywio³owych na terenie so³ectwa;
16) wykonywanie uchwa³ Rady w zakresie odnosz¹cym siê do
so³ectwa.
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ROZDZIA£ 3
Organizacja i zadania organów so³ectwa
§7. 1. Organami so³ectwa s¹:
1) Zebranie Wiejskie jako organ uchwa³odawczy;
2) So³tys jako organ wykonawczy.
2. Dzia³alnoæ so³tysa wspomaga rada so³ecka.
1) Rada so³ecka sk³ada siê z 4 do 6 osób w tym So³tysa.
2) Liczbê cz³onków rady so³eckiej ustala zebranie wiejskie
odrêbn¹ uchwa³¹.
3) Przewodnicz¹cym rady so³eckiej jest So³tys.
§8. Kadencja So³tysa i rady so³eckiej trwa 4 lata, tak jak
kadencja Rady i koñczy siê z momentem wyboru nowych
organów so³ectwa.
§9. 1. Organy so³ectwa zobowi¹zane s¹ dbaæ o przestrzeganie zasad jawnoci i dostêpu do informacji publicznej.
2. So³tys, co najmniej raz w roku, obowi¹zany jest sk³adaæ na zebraniu wiejskim sprawozdanie ze swojej dzia³alnoci
oraz z dzia³alnoci rady so³eckiej.
§10. 1. Do zakresu dzia³ania zebrania wiejskiego nale¿y
podejmowanie uchwa³ we wszystkich sprawach zastrze¿onych do wy³¹cznej kompetencji zebrania wiejskiego oraz
innych istotnych dla so³ectwa sprawach, obejmuj¹cych zadania so³ectwa okrelone w statucie.
2. Do wy³¹cznej kompetencji zebrania wiejskiego nale¿y:
1) wybór i odwo³ywanie so³tysa i rady so³eckiej;
2) dokonywanie okresowych ocen dzia³alnoci so³tysa i rady
so³eckiej;

§6. 1. Zadania okrelone w statucie so³ectwo realizuje
w szczególnoci poprzez:

3) wyra¿enie stanowiska so³ectwa w przypadku wyst¹pienia
organu gminy o wyra¿enie takiego stanowiska lub konsultacjê;

1) podejmowanie uchwa³ w sprawach so³ectwa w ramach
posiadanych kompetencji,

4) przyjmowanie, rozpatrywanie lub odrzucanie sprawozdañ
komisji powo³ywanych na zebraniu wiejskim.

2) zbieranie opinii spo³ecznej w sprawach dotycz¹cych problematyki wsi oraz przekazywanie jej Radzie,

§11. W przypadku przedstawienia przez Wójta, zebranie
wiejskie konsultuje w zakresie dotycz¹cym so³ectwa, projekty
uchwa³ Rady w sprawach:

3) wspó³uczestnictwo w organizowaniu i przeprowadzaniu
przez Radê konsultacji spo³ecznej w sprawach dotycz¹cych gminy i so³ectwa,
4) wystêpowanie z wnioskami do Wójta o rozpatrzenie spraw,
których za³atwienie wykracza poza mo¿liwoci so³ectwa,
5) wspó³pracê z radnymi z terenu so³ectwa i z komisjami
Rady.
2. Dla realizacji wspólnych przedsiêwziêæ so³ectwo nawi¹zuje wspó³pracê z innymi so³ectwami gminy, zawiera
porozumienia okrelaj¹ce zakres i sposób wykonywania wspólnych zadañ.

1) utrzymania, konserwacji, remontu wiejskich obiektów
mieszkalnych, urz¹dzeñ komunalnych, socjalnych, kulturalnych i sportowych w ramach ustaleñ planu wydatków
z bud¿etu gminy;
2) plany rozwoju gminy w czêci dotycz¹cej so³ectwa;
3) utrzymania porz¹dku na terenie wsi;
4) gospodarki wodno  ciekowej oraz gospodarki odpadami;
5) dróg gminnych;
6) owietlenia.
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§12. 1. Do zakresu dzia³ania zebrania wiejskiego nale¿y
sprawowanie kontroli nad dzia³alnoci¹ so³tysa i rady so³eckiej. W celu sprawowania kontroli zebranie wiejskie mo¿e
powo³aæ komisjê rewizyjn¹.
2. Zebranie wiejskie podejmuj¹c uchwa³ê o powo³aniu
Komisji Rewizyjnej, okrela sk³ad osobowy komisji oraz zakres jej dzia³ania.
3. Komisja Rewizyjna uprawniona jest do ¿¹dania wyjanieñ od so³tysa i cz³onków rady so³eckiej oraz przegl¹dania
dokumentów w sprawach objêtych przeprowadzan¹ kontrol¹.
§13. 1. Zebranie wiejskie dla zapewnienia w³aciwej realizacji zadañ so³ectwa mo¿e powo³ywaæ tak¿e inne sta³e lub
dorane komisje o uprawnieniach opiniodawczo - doradczych.
2. Zebranie wiejskie podejmuj¹c uchwa³ê o powo³aniu
komisji, o których mowa w ust. 1, okrela sk³ad osobowy
komisji oraz zakres ich dzia³ania.
§14. 1. Do udzia³u w zebraniu wiejskim uprawnieni s¹
wszyscy, którzy w dniu jego zwo³ania zamieszkuj¹ na terenie
so³ectwa.
2. Zebranie jest wa¿ne, gdy mieszkañcy so³ectwa zostali
o nim prawid³owo powiadomieni.
§15. Uprawnienie do udzia³u w zebraniu wiejskim obejmuje prawa:
1) inicjatywy uchwa³odawczej;
2) udzia³u w dyskusji nad porz¹dkiem obrad;
3) zadawania pytañ i uzyskiwania odpowiedzi;
4) ¿¹dania utrwalenia w protokole w³asnych czynnoci
i zg³oszonych wniosków oraz wypowiedzi;
5) zg³aszania kandydatur i kandydowania w wybieralnych
organach so³ectwa;
6) udzia³u w g³osowaniu.

Poz. 3404

5. Zebranie wiejskie powinno zostaæ zwo³ane najpóniej
w terminie 14 dni od daty zg³oszenia ¿¹dania lub wniosku,
o których mowa w ust. 3 pkt 2  4, chyba, ¿e w ¿¹daniu lub
wniosku zaproponowano termin póniejszy. Termin 14 dni,
o którym mowa wy¿ej dotyczy terminu odbycia zebrania.
6. Zebranie wiejskie w sprawie wyborów so³tysa i rady
so³eckiej oraz zebranie wiejskie, którego nie zwo³a so³tys na
wniosek organu gminy w terminie okrelonym w ust.
5 zwo³uje Wójt.
7. W przypadku d³u¿szej nieobecnoci so³tysa zebranie
wiejskie zwo³uje upowa¿niony przez radê so³eck¹ cz³onek tej
rady.
§17. 1. Termin i miejsce zebrania wiejskiego podaje siê
do wiadomoci publicznej poprzez rozplakatowanie na tablicy
og³oszeñ so³ectwa, kurend¹, lub w sposób zwyczajowo przyjêty, co najmniej na 7 dni przed terminem zwo³ania zebrania.
2. O terminie i miejscu zebrania powiadamia siê odrêbnie organy gminy oraz osobê reprezentuj¹c¹ mieszkañców,
którzy z³o¿yli wniosek o jego zwo³anie.
§18. 1. Obradom Zebrania Wiejskiego przewodniczy
So³tys.
2. Pod nieobecnoæ So³tysa obradom Zebrania Wiejskiego przewodniczy cz³onek Rady So³eckiej upowa¿niony przez
So³tysa.
3. W przypadku, gdy So³tys nie mo¿e prowadziæ zwo³anego Zebrania Wiejskiego i nie udzieli³ upowa¿nienia ¿adnemu z cz³onków Rady So³eckiej, obradom Zebrania Wiejskiego
przewodniczy cz³onek Rady So³eckiej przez ni¹ wybrany.
4. Zebranie otwiera So³tys, przedstawia porz¹dek obrad
oraz prowadzi zebranie zgodnie z porz¹dkiem przyjêtym przez
zebranie.
5. Porz¹dek obrad ustala zebranie wiejskie na podstawie
projektu przed³o¿onego przez so³tysa. Projekt porz¹dku obrad
podlega konsultacji z rad¹ so³eck¹.

§16. 1. Zebranie wiejskie zwo³ywane jest przez so³tysa, z
zastrze¿eniem ust. 6 i 7.

6. Obrady zebrania s¹ protoko³owane. Protoko³y i uchwa³y podpisuje przewodnicz¹cy zebrania i protokolant.

2. Zebrania wiejskie odbywaj¹ siê w miarê potrzeb nie
rzadziej jednak ni¿ raz w roku.

1) z w³asnej inicjatywy;

7. Osoby uprawnione do udzia³u w zebraniu wiejskim
odnotowuj¹ swoja obecnoæ w licie obecnoci wy³o¿onej do
podpisu w miejscu, w którym odbywa siê zebranie. Lista
obecnoci jest za³¹cznikiem do protokó³u zebrania i s³u¿y do
stwierdzania prawomocnoci obrad.

2) na ¿¹danie organów gminy (Rady i Wójta), wskazuj¹ce cel
zwo³ania zebrania wiejskiego;

§19. 1. Przewodniczenie obradom Zebrania Wiejskiego
uprawnia do decydowania o:

3) na pisemny wniosek co najmniej 1/10 uprawnionych do
udzia³u w zebraniu wiejskim mieszkañców so³ectwa, wskazuj¹cy cel zwo³ania zebrania oraz osobê, któr¹ nale¿y
powiadomiæ o terminie i miejscu zwo³ania zebrania;

1) kolejnoci zabierania g³osu przez poszczególnych mówców,

3. So³tys zwo³uje zebranie wiejskie:

4) na wniosek Komisji Rewizyjnej So³ectwa (w przypadku jej
powo³ania przez zebranie wiejskie).
4. W przypadkach, o których mowa w ust. 3 pkt 2 - 4
so³tys jest zobowi¹zany do zwo³ania zebrania wiejskiego.

2) udzieleniu g³osu poza kolejnoci¹,
3) okrelania iloci czasu przeznaczonego dla ka¿dego
z mówców,
4) odebraniu g³osu,
5) zamkniêciu dyskusji nad poszczególnymi punktami porz¹dku obrad,
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6) ¿¹daniu okrelonego zachowania od uczestników Zebrania Wiejskiego.

8) w tym realizacja zarz¹dzeñ Wójta wydanych w powy¿szym
zakresie;

2. Przewodnicz¹cy Zebraniu Wiejskiemu nie mo¿e odmówiæ poddania pod g³osowanie wniosku, jeli jego przedmiot
odpowiada przyjêtemu porz¹dkowi obrad

9) uczestniczenie w naradach so³tysów organizowanych przez
Wójta;

§20. 1. So³tys przekazuje uchwa³y podjête na zebraniu
wraz z protokó³em zebrania Wójtowi w terminie 7 dni od dnia
odbycia zebrania.
2. Wójt, w zale¿noci od treci uchwa³y, za³atwia uchwa³ê
we w³asnym zakresie lub przekazuje uchwa³ê do rozpatrzenia
Radzie.
3. W zale¿noci od treci uchwa³y o sposobie za³atwienia
uchwa³y Wójt informuje zebranie wiejskie bezporednio lub
za porednictwem so³tysa.
§21. 1. Zebranie wiejskie jest uprawnione do podejmowania uchwa³ przy obecnoci, co najmniej 1/5 uprawnionych
do g³osowania mieszkañców so³ectwa oraz gdy mieszkañcy
so³ectwa zostali poinformowani o zwo³aniu i terminie zebrania w sposób zgodny z postanowieniami niniejszego statutu.

10) uczestniczenie w spotkaniach z radnymi gminy powiêconych realizacji spraw ogólnogminnych, w przypadku wyst¹pienia przez radnych o udzia³ w takim spotkaniu;
11) informowanie ogó³u mieszkañców o wszystkich wa¿nych
dla so³ectwa sprawach;
12) udzia³ w sesjach Rady i posiedzeniach komisji Rady, na
zasadach okrelonych w Statucie Gminy;
13) organizowanie i koordynowanie przedsiêwziêæ maj¹cych
na celu poprawê warunków ¿ycia mieszkañców so³ectwa;
14) administrowanie tymi sk³adnikami mienia, które Rada
przekaza³a do dyspozycji so³ectwa;
15) opiniowanie w zakresie wskazanym przez Wójta wniosków o udzielanie ulg i zwolnieñ z podatków i op³at
stanowi¹cych dochody gminy;

2. W przypadku, gdy w ustalonym terminie nie zbierze siê
wymagana liczba uprawnionych do g³osowania mieszkañców
so³ectwa, zebranie obejmuj¹ce ten sam porz¹dek zwo³uje siê
w drugim terminie. Drugi termin wyznacza siê w tym samym
dniu, pó³ godziny póniej; w tym przypadku do wa¿noci
zebrania wymagana jest obecnoæ uprawnionych do g³osowania mieszkañców so³ectwa w liczbie, co najmniej po³owy
liczby okrelonej w ust. 1.

16) wystêpowanie z wnioskami dotycz¹cymi potrzeb so³ectwa
i jego mieszkañców;

§22. 1. Uchwa³y zebrania wiejskiego zapadaj¹ w g³osowaniu jawnym, zwyk³¹ wiêkszoci¹ g³osów, osób uprawnionych uczestnicz¹cych w nim, co oznacza, ¿e przechodzi uchwa³a
lub wniosek, które uzyska³y wiêksz¹ liczbê g³osów  za ni¿
g³osów przeciw.

19) wspó³praca z gminnymi jednostkami organizacyjnymi
w zakresie zaspakajania okrelonych potrzeb mieszkañców;

2. Zebranie wiejskie mo¿e postanowiæ o przeprowadzeniu tajnego g³osowania w konkretnej sprawie, na wniosek, co
najmniej 1/4 uprawnionych do g³osowania, obecnych na
zebraniu.
§23. 1. Do zadañ so³tysa nale¿y zarz¹dzanie bie¿¹cymi
sprawami so³ectwa, realizacja uchwa³ zebrania wiejskiego
oraz wykonywanie czynnoci okrelonych niniejszym statutem.
2. Do zadañ so³tysa nale¿y w szczególnoci:
1) reprezentowanie so³ectwa na zewn¹trz;
2) zwo³ywanie zebrañ wiejskich i przewodniczenie ich obradom;

17) sporz¹dzanie rozliczeñ m.in. z dzia³alnoci finansowej i
gospodarczej so³ectwa;
18) stosowanie w ramach so³ectwa postanowieñ instrukcji
kancelaryjnej oraz zasad obiegu dokumentów ksiêgowych
i finansowych w zakresie wskazanym przez Wójta;

20) natychmiastowe informowanie wójta o wyst¹pieniu po¿aru, klêski padniêcia stada, katastrofy budowlanej oraz
innych zdarzeñ losowych, celem skoordynowania dzia³añ
czy udzielenia pomocy.
21) wykonywanie innych zadañ wynikaj¹cych z obowi¹zuj¹cych przepisów.
3. Przy wykonywaniu zadañ okrelonych w ust. 2 pkt 1417 so³tys zasiêga opinii rady so³eckiej.
4. Na zebraniach wiejskich so³tys przedk³ada informacje
ze swojej dzia³alnoci.
5. Pe³nienie funkcji so³tysa ma charakter spo³eczny.
6. So³tys korzysta z ochrony prawnej przys³uguj¹cej funkcjonariuszom publicznym.
§24. So³tys  jako przewodnicz¹cy rady so³eckiej:

3) zwo³ywanie posiedzeñ rady so³eckiej i przewodniczenie jej
obradom;

1) kieruje prac¹ rady so³eckiej;

4) wykonywanie uchwa³ organów gminy w zakresie dotycz¹cym so³ectwa;

2) zapewnia sporz¹dzenie protokó³ów z posiedzeñ rady so³eckiej;

5) kierowanie wykonywaniem uchwa³ rady so³eckiej;

3) sk³ada informacje o dzia³alnoci rady so³eckiej na zebraniach wiejskich.

6) utrzymywanie sta³ego kontaktu z organami gminy;
7) kierowanie akcj¹ pomocy w so³ectwie w razie wypadków
losowych i klêsk ¿ywio³owych,

§25. Do zadañ rady so³eckiej nale¿y pe³nienie funkcji
pomocniczo-doradczej so³tysa oraz wspomaganie jego dzia³añ, w tym:
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1) przygotowanie zebrañ wiejskich oraz opracowywanie
i przedk³adanie zebraniu wiejskiemu projektów uchwa³,
w sprawach bêd¹cych przedmiotem zebrania;
2) zbieranie wniosków i innych wyst¹pieñ mieszkañców
w sprawach so³ectwa;
3) sporz¹dzanie projektów wyst¹pieñ w sprawach wykraczaj¹cych poza mo¿liwoci ich realizacji w ramach so³ectwa;
4) inicjowanie dzia³añ na rzecz rozwoju so³ectwa;
5) opiniowanie zakupu sprzêtu i wyposa¿enia mienia gminnego;
6) inicjowanie i pomoc w organizacji imprez wiejskich
w dziedzinie kultury, sportu, rekreacji i wypoczynku;
7) konsultacja spraw przedstawionych przez so³tysa zgodnie
z postanowieniami niniejszego statutu.
§26. 1. Posiedzenia rady so³eckiej odbywaj¹ siê w miarê
potrzeb, nie rzadziej ni¿ dwa razy w roku.
2. Posiedzenia rady so³eckiej zwo³uje so³tys, który przewodniczy tym posiedzeniom.
§27. 1. Urz¹d Gminy zapewnia pomoc w obs³udze techniczno biurowej organów so³ectwa.
2. W celu udzielenia so³tysowi sta³ej pomocy w przygotowywaniu materia³ów w organizowaniu zebrañ, Wójt mo¿e
wyznaczyæ pracownika Urzêdu do kontaktów z so³ectwem.

Poz. 3404

3. W przypadku, gdy w ustalonym terminie nie zbierze siê
wymagana liczba uprawnionych do g³osowania mieszkañców
so³ectwa, zebranie obejmuj¹ce ten sam porz¹dek zwo³uje siê
w drugim terminie. Drugi termin wyznacza siê w tym samym
dniu pó³ godziny póniej; w tym przypadku do wa¿noci
zebrania wymagana jest obecnoæ uprawnionych do g³osowania mieszkañców so³ectwa w liczbie, co najmniej po³owy
liczby okrelonej w ust. 1.
4. O ile w wyznaczonym w ust. 2 terminie nie bêdzie
wymaganego okrelonego quorum, wybory w nastêpnym
terminie mog¹ zostaæ przeprowadzone najwczeniej po up³ywie 7 dni od pierwszego, wy¿ej wskazanego terminu, a do ich
wa¿noci wymagana jest obecnoæ uprawnionych do g³osowania mieszkañców so³ectwa, w liczbie, co najmniej po³owy
liczby okrelonej w ust. 1.
5. W przypadku braku quorum, w terminie, okrelonym
w ust. 3 wybory przeprowadza siê w nowym terminie, niezale¿nie od iloci uprawnionych do g³osowania obecnych na
zebraniu wiejskim. Nowy termin ustala siê w tym samym
dniu, co termin ustalony w ust. 3, pó³ godziny póniej.
§31. 1. W celu przeprowadzania wyboru so³tysa i cz³onków rady so³eckiej, zebranie wiejskie powo³uje sporód uprawnionych uczestników zebrania minimum 3 - osobow¹ komisjê
skrutacyjn¹.
2. Komisja skrutacyjna wybiera ze swojego grona przewodnicz¹cego, który kieruje pracami komisji.
3. Do zadañ komisji skrutacyjnej nale¿y:

ROZDZIA£ 4
Zasady i tryb wyboru organów so³ectwa
§28. 1. Zebranie wiejskie wybiera so³tysa i radê so³eck¹
na okres kadencji odpowiadaj¹cy kadencji Rady.
2. Zebranie wiejskie w sprawie wyboru so³tysa i rady
so³eckiej winno odbyæ siê w terminie 6ciu miesiêcy od
up³ywu kadencji rady gminy.
§29. 1. Wybory so³tysa, rady so³eckiej przeprowadzane
s¹ w terminie i miejscu okrelonym zarz¹dzeniem Wójta,
które podlega podaniu do wiadomoci mieszkañców so³ectwa, co najmniej na 7 dni przed terminem zebrania, w sposób
okrelony w niniejszym statucie.

1) rejestrowanie kandydatów na so³tysa i cz³onków rady
so³eckiej;
2) obliczanie g³osów oddawanych na poszczególne kandydatury;
3) sporz¹dzenie protoko³u, ustalenie i podanie do wiadomoci zebrania wiejskiego wyniku g³osowania i wyborów.
4. Protokó³ g³osowania podpisuj¹ wszyscy cz³onkowie
komisji oraz przewodnicz¹cy zebrania.
5. Cz³onkowie komisji nie mog¹ kandydowaæ na stanowisko so³tysa ani do rady so³eckiej.
§32. 1. W pierwszej kolejnoci przeprowadza siê zg³aszanie kandydatów oraz g³osowanie w celu wyboru so³tysa.

2. Zarz¹dzenie, o którym mowa w ust. 1 okrela ponadto
porz¹dek obrad zebrania wiejskiego, obejmuj¹cy w szczególnoci wybór so³tysa i rady so³eckiej.

2. W drugiej kolejnoci przeprowadza siê zg³aszanie kandydatów oraz g³osowanie w celu wyboru cz³onków rady
so³eckiej.

3. Obradom zebrania wyborczego przewodniczy osoba
wskazana przez Wójta.

§33. 1. Kandydatury na stanowisko so³tysa oraz do rady
so³eckiej mog¹ zg³aszaæ osobicie uprawnieni mieszkañcy,
uczestnicz¹cy w zebraniu wiejskim. Zg³oszenie kandydata
odbywa siê ustnie w trakcie zebrania wiejskiego.

4. Obs³ugê kancelaryjn¹ zebrania zapewnia Wójt za porednictwem Urzêdu Gminy.
§30. 1. Dla dokonania wa¿nego wyboru so³tysa i rady
so³eckiej wymagana jest osobista obecnoæ, co najmniej 1/5
mieszkañców so³ectwa uprawnionych do g³osowania.
2. Kr¹g osób uprawnionych do g³osowania ustala siê na
podstawie sta³ego rejestru wyborców Gminy W¹growiec.

2. Uprawnieni do kandydowania s¹ wy³¹cznie stali mieszkañcy, uczestnicz¹cy w zebraniu wiejskim.
3. Wybory odbywaj¹ siê przy nieograniczonej liczbie zg³oszonych kandydatów, z zachowaniem zasad okrelonych
w ust. 1 i ust. 2.
4. Warunkiem przyjêcia ka¿dej kandydatury jest ustna
zgoda kandydata wyra¿ona w trakcie obrad.
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5. So³tys i rada so³ecka wybierani s¹ w g³osowaniu
tajnym, bezporednim, sporód nieograniczonej liczby kandydatów, przez uprawnionych mieszkañców zebrania.
§34. 1. Po zarejestrowaniu przez komisjê skrutacyjn¹
wszystkich nazwisk kandydatów zg³oszonych przez uprawnionych uczestników zebrania wiejskiego, komisja zamyka listê
kandydatur na stanowisko so³tysa oraz do rady so³eckiej.
Wniosek o zamkniêcie listy kandydatów przewodnicz¹cy zebrania poddaje pod g³osowanie zebrania wiejskiego.
2. Po zamkniêciu listy kandydatów przewodnicz¹cy zebrania podaje pod g³osowanie wszystkie zarejestrowane kandydatury umieszczone na licie w kolejnoci alfabetycznej.
3. Wybór so³tysa odbywa siê zwyk³¹ wiêkszoci¹ g³osów,
co oznacza, ¿e przechodzi ta kandydatura, która uzyska³a, co
najmniej jeden g³os wiêcej od sumy pozosta³ych wa¿nie
oddanych g³osów.
4. Uprawnieni uczestnicy Zebrania g³osuj¹ kartami do
g³osowania, opatrzonymi pieczêci¹ Urzêdu Gminy.
5. Na karcie do g³osowania uprawnieni mieszkañcy pozostawiaj¹ nieskrelone nazwisko wybranego przez siebie
kandydata.
6. Niewa¿ne s¹ g³osy na kartach: bez pieczêci Urzêdu
Gminy, ca³kowicie przedartych i kartach, na których pozostawiono wiêcej kandydatów ni¿ miejsc mandatowych.
§35. 1. Na stanowisko so³tysa zostaje wybrany kandydat, który uzyska³ najwiêksz¹ zwyk³¹ wiêkszoæ g³osów uprawnionych do g³osowania uczestników zebrania.
2. Na cz³onków rady so³eckiej zostaj¹ wybrani kandydaci,
którzy uzyskali najwiêksz¹ iloæ g³osów.
3. W przypadku równej liczby g³osów, g³osowanie zostaje powtórzone, z tym, ¿e w wyborach bior¹ udzia³ kandydaci,
którzy uzyskali równ¹ najwiêksz¹ liczbê g³osów.
4. Przepisy §35 ust. 2 stosuje siê przy wyborach komisji,
o których mowa w niniejszym statucie.
5. Przejêcie obowi¹zków przez nowo wybranego so³tysa
nastêpuje w ci¹gu trzech dni od daty wyboru, a przekazanie
pieczêci protokolarnie w dniu wyboru.
ROZDZIA£ 5
Zasady i tryb odwo³ywania so³tysa i rady so³eckiej
§36. 1. Wyganiêcie mandatu so³tysa lub cz³onka rady
so³eckiej nastêpuje na skutek:
1) z³o¿enia na rêce wójta pisemnej rezygnacji z pe³nionej
funkcji;
2) pozbawienia praw publicznych i wyborczych oraz ubezw³asnowolnienia na podstawie prawomocnego wyroku
s¹du;
3) mierci;
4) odwo³ania przed up³ywem kadencji.
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2. W przypadkach okrelonych w ust. 1 pkt 1 i 2 wyganiêcie mandatu stwierdza niezw³ocznie zebranie wiejskie.
§37. 1. Odwo³anie So³tysa i rady so³eckiej lub jej poszczególnych cz³onków przed up³ywem kadencji, stanowi
wy³¹czn¹ kompetencjê zebrania wiejskiego i mo¿e nast¹piæ
w przypadkach okrelonych w niniejszym statucie, na podstawie uchwa³y zebrania wiejskiego, podjêtej zwyk³¹ wiêkszoci¹
g³osów, w g³osowaniu tajnym.
2. Dla dokonania odwo³ania organów so³ectwa, o których
mowa w §37 ust. 1, na zebraniu wiejskim wymagana jest
obecnoæ, co najmniej 1/5 uprawnionych do g³osowania,
mieszkañców So³ectwa.
3. O ile w wyznaczonym terminie nie bêdzie wymaganego, okrelonego w ust. 2 quorum, wybory w drugim terminie
mog¹ zostaæ przeprowadzone najwczeniej po up³ywie
1 miesi¹ca, od pierwszego wskazanego terminu, z zastrze¿eniem ust 2.
4. Uchwa³y zebrania wiejskiego w sprawach okrelonych
w ust. 1 podaje siê do wiadomoci mieszkañców so³ectwa.
§38. 1. So³tys i cz³onkowie rady so³eckiej s¹ bezporednio odpowiedzialni przed zebraniem wiejskim i mog¹ byæ
przez zebranie odwo³ani przed up³ywem kadencji.
2. Zebranie wiejskie mo¿e odwo³aæ so³tysa, radê so³ecka
lub poszczególnych jej cz³onków, je¿eli nie wykonuj¹ swoich
obowi¹zków, w tym naruszaj¹ postanowienia statutu.
3. Zebranie wiejskie odwo³uje so³tysa lub cz³onka rady
so³eckiej, je¿eli dopuci³ siê przestêpstwa, stwierdzonego
prawomocnym wyrokiem s¹du.
§39. 1. Zebrania wiejskie w celu ewentualnego odwo³ania so³tysa b¹d rady so³eckiej (ca³ego sk³adu) zwo³uje Wójt,
ustalaj¹c zarz¹dzeniem miejsce i termin (dzieñ, godzinê)
zebrania. W zarz¹dzeniu podaje siê sk³adaj¹cego wniosek
o odwo³anie.
2. Zebranie wiejskie w celu ewentualnego odwo³ania
poszczególnych cz³onków rady so³eckiej (z wyj¹tkiem so³tysa
 przewodnicz¹cego rady so³eckiej) zwo³uje so³tys, podaj¹c
w og³oszeniu o zwo³aniu zebrania sk³adaj¹cego wniosek
o odwo³anie cz³onka (cz³onków) rady so³eckiej.
3. Pisemne wnioski o odwo³anie so³tysa lub rady so³eckiej kierowane s¹ do Wójta, natomiast wnioski o odwo³anie
poszczególnych cz³onków rady so³eckiej kierowane s¹ do
so³tysa, z zastrze¿eniem ust. 4 pkt 4.
4. O odwo³anie so³tysa, rady so³eckiej oraz poszczególnych jej cz³onków mo¿e wyst¹piæ z zastrze¿eniem ust. 5 i 6:
1) Wójt;
2) grupa mieszkañców gminy uprawniona do g³osowania,
w liczbie odpowiadaj¹cej  1/5 uprawnionych do g³osowania mieszkañców so³ectwa, a w przypadku, gdy wniosek
o odwo³anie dotyczy rady so³eckiej lub poszczególnych jej
cz³onków  1/10 uprawnionych.
3) wniosek o odwo³anie So³tysa winien prócz podpisów byæ
opatrzony czytelnym imieniem i nazwiskiem, numerem
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PESEL i adresem zamieszkania z podaniem numeru nieruchomoci.
4) wniosek o odwo³anie, który nie zostanie przyjêty na zebraniu wiejskim, mo¿e byæ z³o¿ony powtórnie po up³ywie
6 miesiêcy od dnia z³o¿enia pierwszego wniosku.
5. Wniosek o odwo³anie powinien zawieraæ uzasadnienie, wnioskom bez uzasadnienia nie nadaje siê biegu.
6. Bieg nadaje siê wy³¹cznie wnioskom o odwo³anie
so³tysa, rady so³eckiej, komisji rewizyjnej lub jej cz³onków
zawieraj¹cym:
1) zarzuty nie wywi¹zywania siê przez so³tysa lub cz³onków
rady so³eckiej z obowi¹zków statutowych;
2) zarzuty nie respektowania (nie wykonywania) przez so³tysa lub cz³onków rady so³eckiej uchwa³ zebrania wiejskiego;
3) wskazuj¹cym na dopuszczenie siê czynów dyskwalifikuj¹cych w opinii spo³ecznej w tym utratê zaufania spo³ecznego.
7. Odwo³anie nie mo¿e nast¹piæ zaocznie, chyba, ¿e
osoba zainteresowana skutecznie zawiadomiona, nie wziê³a
udzia³u w zebraniu wiejskim bez usprawiedliwionych przyczyn lub wyrazi³a zgodê na pimie, na zaoczne g³osowanie
nad jej odwo³aniem.
8. Odwo³anie mo¿e nast¹piæ po wys³uchaniu przez zebranie wiejskie wszystkich wyjanieñ oraz racji zainteresowanego, chyba ze wystêpuj¹ okolicznoci okrelone w ust. 7.
§40. 1. So³tys lub cz³onek rady so³eckiej mo¿e z³o¿yæ
rezygnacjê w trakcie kadencji z pe³nionej funkcji, z zastrze¿eniem ust. 2.
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ROZDZIA£ 6
Zasady gospodarki mieniem
§42. 1. Rada Gminy przekazuje So³ectwu sk³adniki mienia komunalnego na mocy odrêbnych uchwa³ oraz protoko³u
przekazania, sporz¹dzonego przez Wójta i So³tysa.
2. So³ectwo zarz¹dza i korzysta z przekazanego mienia
komunalnego zgodnie z postanowieniami uchwa³y, o której
mowa w ust. 1, a w szczególnoci So³ectwo samodzielnie
wykonuje czynnoci zwyk³ego zarz¹du w stosunku do przekazanego mienia. Zwyk³y zarz¹d obejmuje czynnoci okrelone
przepisami prawa cywilnego.
3. Przekazanie obowi¹zków oraz mienia komunalnego i
so³eckiego, pomiêdzy ustêpuj¹cym So³tysem a nowo wybranym, nastêpuje w terminie 3 dni od daty wyborów, w formie
protokó³u zdawczo  odbiorczego, przedk³adanego w ci¹gu
7 dni Wójtowi Gminy.
ROZDZIA£ 7
Zasady gospodarki finansowej so³ectwa
§43. 1. Gospodarka finansowa so³ectwa prowadzona jest
w ramach bud¿etu gminy, zatwierdzonego przez Radê Gminy.
§44. 1. Dochodami so³ectwa mog¹ byæ:
1) wp³ywy z wynajmowania i wydzier¿awiania sk³adników
mienia komunalnego przekazanego So³ectwu,
2) darowizny i dobrowolne wp³aty osób fizycznych i prawnych na rzecz so³ectwa,
3) rodki uzyskiwane z organizowanych przez so³ectwo przedsiêwziêæ.

2. Z³o¿enie rezygnacji przez so³tysa, radê so³ecka lub
poszczególnych jej cz³onków a tak¿e odwo³anie so³tysa, rady
so³eckiej lub poszczególnych jej cz³onków, zobowi¹zuje odpowiednio Wójta i So³tysa do zarz¹dzenia wyborów uzupe³niaj¹cych.

2. rodki finansowe pochodz¹ce z bud¿etu gminy mog¹
byæ przeznaczone tylko na cele okrelone w uchwale bud¿etowej.

3. Je¿eli do up³ywu kadencji So³tysa pozosta³o nie wiêcej
jak 6 miesiêcy, przepisu ust. 2 nie stosuje siê, a obowi¹zki
so³tysa pe³ni cz³onek Rady So³eckiej przez ni¹ wskazany.

§45. rodki finansowe So³ectwa mog¹ byæ przeznaczone
wy³¹cznie na realizacjê zadañ w³asnych gminy, w tym miêdzy
innymi, na:

4. Kadencja So³tysa i cz³onków Rady so³eckiej wybranych
w wyborach uzupe³niaj¹cych trwa do koñca kadencji, w której
wybór nast¹pi³.

1) utrzymanie mienia komunalnego przekazanego w zarz¹d
So³ectwu,

§41. 1. Zebranie wiejskie zwo³ane w sprawie odwo³ania
so³tysa, rady so³eckiej lub poszczególnych jej cz³onków, powo³uje sporód uprawnionych do g³osowania uczestników
zebrania komisjê skrutacyjn¹, powierzaj¹c jej obowi¹zki przeprowadzenia g³osowania.
2. Do powo³ywania i zasad dzia³ania tej komisji maj¹
zastosowanie odpowiednie przepisy dotycz¹ce komisji skrutacyjnej okrelone w Rozdziale 4 niniejszego statutu.

2) remont i utrzymanie dróg gminnych w granicach So³ectwa.
3) utrzymanie lokali bêd¹cych w dyspozycji So³ectwa,
4) zaspakajanie miejscowych potrzeb kulturalno  owiatowych i sportowych,
5) dzia³alnoæ organów So³ectwa,
6) utrzymanie porz¹dku i estetyki na terenie So³ectwa.
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ROZDZIA£ 8
Zakres i formy kontroli oraz nadzoru organów
Gminy nad dzia³alnoci¹ organów So³ectwa
§46. 1. So³tys zobowi¹zany jest do przed³o¿enia Wójtowi
Gminy uchwa³ Zebrania Wiejskiego w ci¹gu 7 dni od daty ich
podjêcia.
2. Uchwa³a Zebrania Wiejskiego sprzeczna z prawem jest
niewa¿na.
3. O niewa¿noci uchwa³y w ca³oci lub w czêci orzeka
Wójt Gminy.
4. Uchwa³a Zebrania Wiejskiego nieodpowiadaj¹ca wymogom celowoci, gospodarnoci, rzetelnoci lub niezgodna
z prawem mo¿e byæ uchylona przez Wójta Gminy.
5. W przypadkach okrelonych w ust. 4, Wójt Gminy
mo¿e wstrzymaæ uchwa³y Zebrania Wiejskiego i za¿¹daæ
ponownego rozpatrzenia sprawy stanowi¹cej przedmiot
uchwa³y, wskazuj¹c zaistnia³e uchybienia oraz termin za³atwienia sprawy.
6. Je¿eli uchwa³a Zebrania Wiejskiego podjêta w wyniku
ponownego rozpatrzenia sprawy nie uwzglêdnia wskazówek
Wójta Gminy, Wójt Gminy mo¿e wydaæ uchwa³ê zastêpcz¹.
O podjêciu uchwa³y zastêpczej, Wójt Gminy powiadamia
Radê Gminy na jej najbli¿szej Sesji.
§47. Nadzór nad dzia³alnoci¹ so³ectwa sprawowany jest
na podstawie kryteriów zgodnoci z prawem, celowoci,
rzetelnoci i gospodarnoci.
§48. Organami nadzoru nad dzia³alnoci¹ so³ectwa s¹:
1) Rada,
2) Wójt.
§49. 1. Organy nadzoru maj¹ prawo ¿¹dania niezbêdnych informacji, danych i wyjanieñ oraz okazania dokumentów dotycz¹cych funkcjonowania so³ectwa a tak¿e uczestniczenia w posiedzeniach jego organów.
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2. Do wykonywania czynnoci, o których mowa w ust.
1 organy nadzoru mog¹ delegowaæ swych przedstawicieli.
§50. Organy nadzoru sygnalizuj¹ so³ectwu nieprawid³owoci stwierdzone w ramach wykonywania nadzoru oraz
podejmuj¹ dzia³ania przewidziane prawem, w celu wyeliminowania stwierdzonych nieprawid³owoci.
ROZDZIA£ 9
Postanowienia koñcowe
§51. 1. Zmiany niniejszego statutu dokonuje Rada:
1) z w³asnej inicjatywy;
2) na wniosek Wójta;
3) na wniosek zebrania wiejskiego.
2. Statut i jego zmiany w przypadkach okrelonych w ust.
1 pkt 1 i 2 uchwalane s¹ po przeprowadzeniu konsultacji
z mieszkañcami so³ectwa.
§52. O utworzeniu, po³¹czeniu, podziale i znoszeniu,
a tak¿e ustaleniu granic, nazwy i siedziby w³adz So³ectwa
decyduje Rada w drodze odrêbnej uchwa³y.
§53. Protesty w sprawie trybu i formy przeprowadzenia
wyborów So³tysa i Rady So³eckiej zainteresowani mog¹
sk³adaæ do Wójta w terminie siedmiu dni od og³oszenia ich
wyników. Wójt rozstrzyga o protecie stosuj¹c odpowiednio
przepisy niniejszego Statutu.
§54. Wykonanie uchwa³y powierza siê Wójtowi Gminy
W¹growiec.
§55. Traci moc Uchwa³a Rady Gminy W¹growiec
Nr XXIV/182/96 z 28 padziernika 1996 w sprawie statutu
so³ectwa.
§56. Uchwa³a wchodzi w ¿ycie po up³ywie 14 dni od dnia
og³oszenia w Dzienniku Urzêdowym Województwa Wielkopolskiego.
Przewodnicz¹cy
Rady Gminy
() Micha³ Nogalski
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3405
UCHWA£A Nr XXXIV/297/06 RADY GMINY W¥GROWIEC
z dnia 30 czerwca 2006 r.
w sprawie uchwalenia statutu So³ectwa Siedleczko
Na podstawie art. 35 ust. 1 i 3, art. 48 ust. 1 ustawy z dnia
8 marca 1990 r. o samorz¹dzie gminnym (Dz.U. z 2001 r., Nr
142 poz. 1591 z 2002 r., Nr 23 poz. 220, Nr 62 poz. 558, Nr 113
poz. 984, Nr 153 poz. 1271 i Nr 214 poz. 1806, z 2003 r., Nr 80
poz. 717 i Nr 162 poz. 1568, z 2004 r. Nr 102 poz. 1055
i Nr 116 poz. 1203, z 2005 r., Nr 172 poz. 1441, Nr 175 poz. 1457,
z 2006 r., Nr 17 poz. 128), po przeprowadzeniu konsultacji
z mieszkañcami so³ectwa, Rada Gminy W¹growiec uchwala:
STATUT SO£ECTWA SIEDLECZKO

1) ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorz¹dzie gminnym
(Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z póniejszymi zmianami),
2) Statutu Gminy W¹growiec,
3) oraz niniejszego statutu So³ectwa.
ROZDZIA£ 2
Zakres zadañ przekazanych so³ectwu
przez gminê oraz sposób ich realizacji

ROZDZIA£ 1
Postanowienia ogólne

§5. 1. Podstawowym celem istnienia i dzia³ania so³ectwa
jest:

§1. So³ectwo Siedleczko jest jednostk¹ pomocnicz¹ Gminy W¹growiec.

1) dba³oæ o zaspokajanie potrzeb mieszkañców so³ectwa i
reprezentowanie ich interesów na zewn¹trz;

§2. Ilekroæ w niniejszym Statucie jest mowa o:
1) Gminie  nale¿y przez to rozumieæ Gminê W¹growiec;
2) So³ectwie  nale¿y przez to rozumieæ jednostkê pomocnicz¹ okrelon¹ w §1 niniejszego Statutu;
3) Statucie  nale¿y przez to rozumieæ statut so³ectwa Siedleczko;

2) wspó³praca z organami gminy oraz pomoc w wykonywaniu przez te organy zadañ publicznych na rzecz spo³ecznoci lokalnej;
3) zapewnienie mieszkañcom so³ectwa udzia³u w realizacji
zadañ gminy;
2. Do zadañ so³ectwa nale¿y uczestniczenie w realizacji
zadañ gminy poprzez:

4) Radzie  nale¿y przez to rozumieæ Radê Gminy W¹growiec;

1) inicjowanie dzia³añ organów gminy;

5) Wójcie  nale¿y przez to rozumieæ Wójta Gminy W¹growiec;

2) reprezentowanie interesów spo³ecznoci so³eckiej i jej
cz³onków wobec organów gminy, organów administracji
pañstwowej i innych podmiotów ¿ycia publicznego;

6) Zebraniu Wiejskim  nale¿y przez to rozumieæ organ
uchwa³odawczy so³ectwa;
7) So³tysie  nale¿y przez to rozumieæ organ wykonawczy
so³ectwa;
8) Radzie So³eckiej  nale¿y przez to rozumieæ organ wspieraj¹cy So³tysa;
9) Przewodnicz¹cym Rady So³eckiej  nale¿y przez to rozumieæ So³tysa;
10) Komisje  nale¿y rozumieæ organy kontrolne i opiniodawcze powo³ywane w so³ectwie.
km2,

§3. 1. So³ectwo obejmuje obszar o powierzchni 6,36
którego granice zaznaczone s¹ na mapie stanowi¹cej za³¹cznik do Statutu.
2. So³ectwo obejmuje miejscowoæ: Siedleczko.

3. Siedzib¹ w³adz So³ectwa jest miejscowoæ: Siedleczko.
§4. So³ectwo dzia³a zgodnie z postanowieniami obowi¹zuj¹cych przepisów, a w szczególnoci:

3) tworzenie warunków do pe³nego udzia³u w ¿yciu publicznym so³ectwa wszystkich mieszkañców so³ectwa;
4) dzia³anie na rzecz rozwoju so³ectwa;
5) konsultowanie spraw przedstawionych przez Radê lub
Wójta, w tym spraw dotycz¹cych:
a) planów zagospodarowania przestrzennego w zakresie
dotycz¹cym so³ectwa,
b) sieci szkó³ i przedszkoli,
c) zasad gospodarowania mieniem komunalnym po³o¿onym na terenie so³ectwa,
d) zmiany nazewnictwa ulic, placów oraz nadawanie nazw
miejscowoci, podzia³u, po³¹czenia wsi, utworzenia
nowej,
e) innych spraw, których potrzebê konsultacji Rada lub
Wójt uzna za celowe.
6) wspó³dzia³anie z policj¹ i s³u¿bami porz¹dkowymi w zakresie bezpieczeñstwa i porz¹dku na terenie so³ectwa;

Dziennik Urzêdowy
Województwa Wielkopolskiego Nr 138

 14967 

7) wspó³praca z organizacjami i instytucjami dzia³aj¹cymi na
terenie so³ectwa, zw³aszcza kulturalnymi, sportowymi,
zak³adami opieki zdrowotnej;
8) podejmowanie dzia³añ na rzecz ochrony rodowiska naturalnego: w szczególnoci w zakresie budowy sieci wodno
 kanalizacyjnych, utrzymania porz¹dku i czystoci na
terenie so³ectwa oraz ochrony zieleni;
9) wspieranie inicjatyw spo³ecznych podejmowanych na rzecz
so³ectwa;
10) wspó³praca z radnymi z danego okrêgu wyborczego;
11) pomoc organom gminy przy organizowaniu konsultacji
spo³ecznych;
12) realizacja zadañ przejêtych od gminy i gospodarowanie
przekazanym mieniem w granicach zgodnych z celem
i zakresem przekazania;
13) wspieranie dzia³añ gminy w zakresie pomocy spo³ecznej,
w szczególnoci sygnalizowanie potrzeb spo³ecznych
w zakresie organizowania okrelonych form pomocy spo³ecznej;
14) inicjowanie samopomocy wspólnoty so³eckiej;
15) wyra¿anie opinii w celu uwzglêdnienia istotnych interesów mieszkañców so³ectwa w nastêpuj¹cych sprawach:
a) dostosowania organizacji i godzin pracy placówek
u¿ytecznoci publicznej, placówek wiadcz¹cych us³ugi komunalne, komunikacji, placówek opieki zdrowotnej i opiekuñczo - wychowawczych dla potrzeb mieszkañców so³ectwa,
b) zapobiegania oraz usuwania skutków powodzi, huraganów i innych klêsk ¿ywio³owych na terenie so³ectwa;
16) wykonywanie uchwa³ Rady w zakresie odnosz¹cym siê do
so³ectwa.
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ROZDZIA£ 3
Organizacja i zadania organów so³ectwa
§7. 1. Organami so³ectwa s¹:
1) Zebranie Wiejskie jako organ uchwa³odawczy;
2) So³tys jako organ wykonawczy.
2. Dzia³alnoæ so³tysa wspomaga rada so³ecka.
1) Rada so³ecka sk³ada siê z 4 do 6 osób w tym So³tysa.
2) Liczbê cz³onków rady so³eckiej ustala zebranie wiejskie
odrêbn¹ uchwa³¹.
3) Przewodnicz¹cym rady so³eckiej jest So³tys.
§8. Kadencja So³tysa i rady so³eckiej trwa 4 lata, tak jak
kadencja Rady i koñczy siê z momentem wyboru nowych
organów so³ectwa.
§9. 1. Organy so³ectwa zobowi¹zane s¹ dbaæ o przestrzeganie zasad jawnoci i dostêpu do informacji publicznej.
2. So³tys, co najmniej raz w roku, obowi¹zany jest sk³adaæ na zebraniu wiejskim sprawozdanie ze swojej dzia³alnoci
oraz z dzia³alnoci rady so³eckiej.
§10. 1. Do zakresu dzia³ania zebrania wiejskiego nale¿y
podejmowanie uchwa³ we wszystkich sprawach zastrze¿onych do wy³¹cznej kompetencji zebrania wiejskiego oraz
innych istotnych dla so³ectwa sprawach, obejmuj¹cych zadania so³ectwa okrelone w statucie.
2. Do wy³¹cznej kompetencji zebrania wiejskiego nale¿y:
1) wybór i odwo³ywanie so³tysa i rady so³eckiej;
2) dokonywanie okresowych ocen dzia³alnoci so³tysa i rady
so³eckiej;

§6. 1. Zadania okrelone w statucie so³ectwo realizuje
w szczególnoci poprzez:

3) wyra¿enie stanowiska so³ectwa w przypadku wyst¹pienia
organu gminy o wyra¿enie takiego stanowiska lub konsultacjê;

1) podejmowanie uchwa³ w sprawach so³ectwa w ramach
posiadanych kompetencji,

4) przyjmowanie, rozpatrywanie lub odrzucanie sprawozdañ
komisji powo³ywanych na zebraniu wiejskim.

2) zbieranie opinii spo³ecznej w sprawach dotycz¹cych problematyki wsi oraz przekazywanie jej Radzie,

§11. W przypadku przedstawienia przez Wójta, zebranie
wiejskie konsultuje w zakresie dotycz¹cym so³ectwa, projekty
uchwa³ Rady w sprawach:

3) wspó³uczestnictwo w organizowaniu i przeprowadzaniu
przez Radê konsultacji spo³ecznej w sprawach dotycz¹cych gminy i so³ectwa,
4) wystêpowanie z wnioskami do Wójta o rozpatrzenie spraw,
których za³atwienie wykracza poza mo¿liwoci so³ectwa,
5) wspó³pracê z radnymi z terenu so³ectwa i z komisjami
Rady.
2. Dla realizacji wspólnych przedsiêwziêæ so³ectwo nawi¹zuje wspó³pracê z innymi so³ectwami gminy, zawiera
porozumienia okrelaj¹ce zakres i sposób wykonywania wspólnych zadañ.

1) utrzymania, konserwacji, remontu wiejskich obiektów
mieszkalnych, urz¹dzeñ komunalnych, socjalnych, kulturalnych i sportowych w ramach ustaleñ planu wydatków
z bud¿etu gminy;
2) plany rozwoju gminy w czêci dotycz¹cej so³ectwa;
3) utrzymania porz¹dku na terenie wsi;
4) gospodarki wodno  ciekowej oraz gospodarki odpadami;
5) dróg gminnych;
6) owietlenia.
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§12. 1. Do zakresu dzia³ania zebrania wiejskiego nale¿y
sprawowanie kontroli nad dzia³alnoci¹ so³tysa i rady so³eckiej. W celu sprawowania kontroli zebranie wiejskie mo¿e
powo³aæ komisjê rewizyjn¹.
2. Zebranie wiejskie podejmuj¹c uchwa³ê o powo³aniu
Komisji Rewizyjnej, okrela sk³ad osobowy komisji oraz zakres jej dzia³ania.
3. Komisja Rewizyjna uprawniona jest do ¿¹dania wyjanieñ od so³tysa i cz³onków rady so³eckiej oraz przegl¹dania
dokumentów w sprawach objêtych przeprowadzan¹ kontrol¹.
§13. 1. Zebranie wiejskie dla zapewnienia w³aciwej realizacji zadañ so³ectwa mo¿e powo³ywaæ tak¿e inne sta³e lub
dorane komisje o uprawnieniach opiniodawczo - doradczych.
2. Zebranie wiejskie podejmuj¹c uchwa³ê o powo³aniu
komisji, o których mowa w ust. 1, okrela sk³ad osobowy
komisji oraz zakres ich dzia³ania.
§14. 1. Do udzia³u w zebraniu wiejskim uprawnieni s¹
wszyscy, którzy w dniu jego zwo³ania zamieszkuj¹ na terenie
so³ectwa.
2. Zebranie jest wa¿ne, gdy mieszkañcy so³ectwa zostali
o nim prawid³owo powiadomieni.
§15. Uprawnienie do udzia³u w zebraniu wiejskim obejmuje prawa:
1) inicjatywy uchwa³odawczej;
2) udzia³u w dyskusji nad porz¹dkiem obrad;
3) zadawania pytañ i uzyskiwania odpowiedzi;
4) ¿¹dania utrwalenia w protokole w³asnych czynnoci
i zg³oszonych wniosków oraz wypowiedzi;
5) zg³aszania kandydatur i kandydowania w wybieralnych
organach so³ectwa;
6) udzia³u w g³osowaniu.

Poz. 3405

5. Zebranie wiejskie powinno zostaæ zwo³ane najpóniej
w terminie 14 dni od daty zg³oszenia ¿¹dania lub wniosku,
o których mowa w ust. 3 pkt 2  4, chyba, ¿e w ¿¹daniu lub
wniosku zaproponowano termin póniejszy. Termin 14 dni,
o którym mowa wy¿ej dotyczy terminu odbycia zebrania.
6. Zebranie wiejskie w sprawie wyborów so³tysa i rady
so³eckiej oraz zebranie wiejskie, którego nie zwo³a so³tys na
wniosek organu gminy w terminie okrelonym w ust.
5 zwo³uje Wójt.
7. W przypadku d³u¿szej nieobecnoci so³tysa zebranie
wiejskie zwo³uje upowa¿niony przez radê so³eck¹ cz³onek tej
rady.
§17. 1. Termin i miejsce zebrania wiejskiego podaje siê
do wiadomoci publicznej poprzez rozplakatowanie na tablicy
og³oszeñ so³ectwa, kurend¹, lub w sposób zwyczajowo przyjêty, co najmniej na 7 dni przed terminem zwo³ania zebrania.
2. O terminie i miejscu zebrania powiadamia siê odrêbnie organy gminy oraz osobê reprezentuj¹c¹ mieszkañców,
którzy z³o¿yli wniosek o jego zwo³anie.
§18. 1. Obradom Zebrania Wiejskiego przewodniczy
So³tys.
2. Pod nieobecnoæ So³tysa obradom Zebrania Wiejskiego przewodniczy cz³onek Rady So³eckiej upowa¿niony przez
So³tysa.
3. W przypadku, gdy So³tys nie mo¿e prowadziæ zwo³anego Zebrania Wiejskiego i nie udzieli³ upowa¿nienia ¿adnemu z cz³onków Rady So³eckiej, obradom Zebrania Wiejskiego
przewodniczy cz³onek Rady So³eckiej przez ni¹ wybrany.
4. Zebranie otwiera So³tys, przedstawia porz¹dek obrad
oraz prowadzi zebranie zgodnie z porz¹dkiem przyjêtym przez
zebranie.
5. Porz¹dek obrad ustala zebranie wiejskie na podstawie
projektu przed³o¿onego przez so³tysa. Projekt porz¹dku obrad
podlega konsultacji z rad¹ so³eck¹.

§16. 1. Zebranie wiejskie zwo³ywane jest przez so³tysa,
z zastrze¿eniem ust. 6 i 7.

6. Obrady zebrania s¹ protoko³owane. Protoko³y i uchwa³y podpisuje przewodnicz¹cy zebrania i protokolant.

2. Zebrania wiejskie odbywaj¹ siê w miarê potrzeb nie
rzadziej jednak ni¿ raz w roku.

1) z w³asnej inicjatywy;

7. Osoby uprawnione do udzia³u w zebraniu wiejskim
odnotowuj¹ swoja obecnoæ w licie obecnoci wy³o¿onej do
podpisu w miejscu, w którym odbywa siê zebranie. Lista
obecnoci jest za³¹cznikiem do protokó³u zebrania i s³u¿y do
stwierdzania prawomocnoci obrad.

2) na ¿¹danie organów gminy (Rady i Wójta), wskazuj¹ce cel
zwo³ania zebrania wiejskiego;

§19. 1. Przewodniczenie obradom Zebrania Wiejskiego
uprawnia do decydowania o:

3) na pisemny wniosek co najmniej 1/10 uprawnionych do
udzia³u w zebraniu wiejskim mieszkañców so³ectwa, wskazuj¹cy cel zwo³ania zebrania oraz osobê, któr¹ nale¿y
powiadomiæ o terminie i miejscu zwo³ania zebrania;

1) kolejnoci zabierania g³osu przez poszczególnych mówców,

3. So³tys zwo³uje zebranie wiejskie:

4) na wniosek Komisji Rewizyjnej So³ectwa (w przypadku jej
powo³ania przez zebranie wiejskie).
4. W przypadkach, o których mowa w ust. 3 pkt 2 - 4
so³tys jest zobowi¹zany do zwo³ania zebrania wiejskiego.

2) udzieleniu g³osu poza kolejnoci¹,
3) okrelania iloci czasu przeznaczonego dla ka¿dego
z mówców,
4) odebraniu g³osu,
5) zamkniêciu dyskusji nad poszczególnymi punktami porz¹dku obrad,
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6) ¿¹daniu okrelonego zachowania od uczestników Zebrania Wiejskiego.

8) w tym realizacja zarz¹dzeñ Wójta wydanych w powy¿szym
zakresie;

2. Przewodnicz¹cy Zebraniu Wiejskiemu nie mo¿e odmówiæ poddania pod g³osowanie wniosku, jeli jego przedmiot
odpowiada przyjêtemu porz¹dkowi obrad

9) uczestniczenie w naradach so³tysów organizowanych przez
Wójta;

§20. 1. So³tys przekazuje uchwa³y podjête na zebraniu
wraz z protokó³em zebrania Wójtowi w terminie 7 dni od dnia
odbycia zebrania.
2. Wójt, w zale¿noci od treci uchwa³y, za³atwia uchwa³ê
we w³asnym zakresie lub przekazuje uchwa³ê do rozpatrzenia
Radzie.
3. W zale¿noci od treci uchwa³y o sposobie za³atwienia
uchwa³y Wójt informuje zebranie wiejskie bezporednio lub
za porednictwem so³tysa.
§21. 1. Zebranie wiejskie jest uprawnione do podejmowania uchwa³ przy obecnoci, co najmniej 1/5 uprawnionych
do g³osowania mieszkañców so³ectwa oraz gdy mieszkañcy
so³ectwa zostali poinformowani o zwo³aniu i terminie zebrania w sposób zgodny z postanowieniami niniejszego statutu.

10) uczestniczenie w spotkaniach z radnymi gminy powiêconych realizacji spraw ogólnogminnych, w przypadku wyst¹pienia przez radnych o udzia³ w takim spotkaniu;
11) informowanie ogó³u mieszkañców o wszystkich wa¿nych
dla so³ectwa sprawach;
12) udzia³ w sesjach Rady i posiedzeniach komisji Rady, na
zasadach okrelonych w Statucie Gminy;
13) organizowanie i koordynowanie przedsiêwziêæ maj¹cych
na celu poprawê warunków ¿ycia mieszkañców so³ectwa;
14) administrowanie tymi sk³adnikami mienia, które Rada
przekaza³a do dyspozycji so³ectwa;
15) opiniowanie w zakresie wskazanym przez Wójta wniosków o udzielanie ulg i zwolnieñ z podatków i op³at
stanowi¹cych dochody gminy;

2. W przypadku, gdy w ustalonym terminie nie zbierze siê
wymagana liczba uprawnionych do g³osowania mieszkañców
so³ectwa, zebranie obejmuj¹ce ten sam porz¹dek zwo³uje siê
w drugim terminie. Drugi termin wyznacza siê w tym samym
dniu, pó³ godziny póniej; w tym przypadku do wa¿noci
zebrania wymagana jest obecnoæ uprawnionych do g³osowania mieszkañców so³ectwa w liczbie, co najmniej po³owy
liczby okrelonej w ust. 1.

16) wystêpowanie z wnioskami dotycz¹cymi potrzeb so³ectwa
i jego mieszkañców;

§22. 1. Uchwa³y zebrania wiejskiego zapadaj¹ w g³osowaniu jawnym, zwyk³¹ wiêkszoci¹ g³osów, osób uprawnionych uczestnicz¹cych w nim, co oznacza, ¿e przechodzi uchwa³a
lub wniosek, które uzyska³y wiêksz¹ liczbê g³osów  za ni¿
g³osów przeciw.

19) wspó³praca z gminnymi jednostkami organizacyjnymi
w zakresie zaspakajania okrelonych potrzeb mieszkañców;

2. Zebranie wiejskie mo¿e postanowiæ o przeprowadzeniu tajnego g³osowania w konkretnej sprawie, na wniosek, co
najmniej 1/4 uprawnionych do g³osowania, obecnych na
zebraniu.
§23. 1. Do zadañ so³tysa nale¿y zarz¹dzanie bie¿¹cymi
sprawami so³ectwa, realizacja uchwa³ zebrania wiejskiego
oraz wykonywanie czynnoci okrelonych niniejszym statutem.
2. Do zadañ so³tysa nale¿y w szczególnoci:
1) reprezentowanie so³ectwa na zewn¹trz;
2) zwo³ywanie zebrañ wiejskich i przewodniczenie ich obradom;
3) zwo³ywanie posiedzeñ rady so³eckiej i przewodniczenie jej
obradom;
4) wykonywanie uchwa³ organów gminy w zakresie dotycz¹cym so³ectwa;
5) kierowanie wykonywaniem uchwa³ rady so³eckiej;
6) utrzymywanie sta³ego kontaktu z organami gminy;
7) kierowanie akcj¹ pomocy w so³ectwie w razie wypadków
losowych i klêsk ¿ywio³owych,

17) sporz¹dzanie rozliczeñ m.in. z dzia³alnoci finansowej
i gospodarczej so³ectwa;
18) stosowanie w ramach so³ectwa postanowieñ instrukcji
kancelaryjnej oraz zasad obiegu dokumentów ksiêgowych
i finansowych w zakresie wskazanym przez Wójta;

20) natychmiastowe informowanie wójta o wyst¹pieniu po¿aru, klêski padniêcia stada, katastrofy budowlanej oraz
innych zdarzeñ losowych, celem skoordynowania dzia³añ
czy udzielenia pomocy.
21) wykonywanie innych zadañ wynikaj¹cych z obowi¹zuj¹cych przepisów.
3. Przy wykonywaniu zadañ okrelonych w ust. 2 pkt 1417 so³tys zasiêga opinii rady so³eckiej.
4. Na zebraniach wiejskich so³tys przedk³ada informacje
ze swojej dzia³alnoci.
5. Pe³nienie funkcji so³tysa ma charakter spo³eczny.
6. So³tys korzysta z ochrony prawnej przys³uguj¹cej funkcjonariuszom publicznym.
§24. So³tys  jako przewodnicz¹cy rady so³eckiej:
1) kieruje prac¹ rady so³eckiej;
2) zapewnia sporz¹dzenie protokó³ów z posiedzeñ rady so³eckiej;
3) sk³ada informacje o dzia³alnoci rady so³eckiej na zebraniach wiejskich.
§25. Do zadañ rady so³eckiej nale¿y pe³nienie funkcji
pomocniczo-doradczej so³tysa oraz wspomaganie jego dzia³añ, w tym:
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1) przygotowanie zebrañ wiejskich oraz opracowywanie
i przedk³adanie zebraniu wiejskiemu projektów uchwa³,
w sprawach bêd¹cych przedmiotem zebrania;
2) zbieranie wniosków i innych wyst¹pieñ mieszkañców
w sprawach so³ectwa;
3) sporz¹dzanie projektów wyst¹pieñ w sprawach wykraczaj¹cych poza mo¿liwoci ich realizacji w ramach so³ectwa;
4) inicjowanie dzia³añ na rzecz rozwoju so³ectwa;
5) opiniowanie zakupu sprzêtu i wyposa¿enia mienia gminnego;
6) inicjowanie i pomoc w organizacji imprez wiejskich
w dziedzinie kultury, sportu, rekreacji i wypoczynku;
7) konsultacja spraw przedstawionych przez so³tysa zgodnie
z postanowieniami niniejszego statutu.
§26. 1. Posiedzenia rady so³eckiej odbywaj¹ siê w miarê
potrzeb, nie rzadziej ni¿ dwa razy w roku.
2. Posiedzenia rady so³eckiej zwo³uje so³tys, który przewodniczy tym posiedzeniom.
§27. 1. Urz¹d Gminy zapewnia pomoc w obs³udze techniczno biurowej organów so³ectwa.
2. W celu udzielenia so³tysowi sta³ej pomocy w przygotowywaniu materia³ów w organizowaniu zebrañ, Wójt mo¿e
wyznaczyæ pracownika Urzêdu do kontaktów z so³ectwem.

Poz. 3405

3. W przypadku, gdy w ustalonym terminie nie zbierze siê
wymagana liczba uprawnionych do g³osowania mieszkañców
so³ectwa, zebranie obejmuj¹ce ten sam porz¹dek zwo³uje siê
w drugim terminie. Drugi termin wyznacza siê w tym samym
dniu pó³ godziny póniej; w tym przypadku do wa¿noci
zebrania wymagana jest obecnoæ uprawnionych do g³osowania mieszkañców so³ectwa w liczbie, co najmniej po³owy
liczby okrelonej w ust. 1.
4. O ile w wyznaczonym w ust. 2 terminie nie bêdzie
wymaganego okrelonego quorum, wybory w nastêpnym
terminie mog¹ zostaæ przeprowadzone najwczeniej po up³ywie 7 dni od pierwszego, wy¿ej wskazanego terminu, a do ich
wa¿noci wymagana jest obecnoæ uprawnionych do g³osowania mieszkañców so³ectwa, w liczbie, co najmniej po³owy
liczby okrelonej w ust. 1.
5. W przypadku braku quorum, w terminie, okrelonym
w ust. 3 wybory przeprowadza siê w nowym terminie, niezale¿nie od iloci uprawnionych do g³osowania obecnych na
zebraniu wiejskim. Nowy termin ustala siê w tym samym
dniu, co termin ustalony w ust. 3, pó³ godziny póniej.
§31. 1. W celu przeprowadzania wyboru so³tysa i cz³onków rady so³eckiej, zebranie wiejskie powo³uje sporód uprawnionych uczestników zebrania minimum 3 - osobow¹ komisjê
skrutacyjn¹.
2. Komisja skrutacyjna wybiera ze swojego grona przewodnicz¹cego, który kieruje pracami komisji.
3. Do zadañ komisji skrutacyjnej nale¿y:

ROZDZIA£ 4
Zasady i tryb wyboru organów so³ectwa
§28. 1. Zebranie wiejskie wybiera so³tysa i radê so³eck¹
na okres kadencji odpowiadaj¹cy kadencji Rady.
2. Zebranie wiejskie w sprawie wyboru so³tysa i rady
so³eckiej winno odbyæ siê w terminie 6  ciu miesiêcy od
up³ywu kadencji rady gminy.
§29. 1. Wybory so³tysa, rady so³eckiej przeprowadzane
s¹ w terminie i miejscu okrelonym zarz¹dzeniem Wójta,
które podlega podaniu do wiadomoci mieszkañców so³ectwa, co najmniej na 7 dni przed terminem zebrania, w sposób
okrelony w niniejszym statucie.

1) rejestrowanie kandydatów na so³tysa i cz³onków rady
so³eckiej;
2) obliczanie g³osów oddawanych na poszczególne kandydatury;
3) sporz¹dzenie protoko³u, ustalenie i podanie do wiadomoci zebrania wiejskiego wyniku g³osowania i wyborów.
4. Protokó³ g³osowania podpisuj¹ wszyscy cz³onkowie
komisji oraz przewodnicz¹cy zebrania.
5. Cz³onkowie komisji nie mog¹ kandydowaæ na stanowisko so³tysa ani do rady so³eckiej.
§32. 1. W pierwszej kolejnoci przeprowadza siê zg³aszanie kandydatów oraz g³osowanie w celu wyboru so³tysa.

2. Zarz¹dzenie, o którym mowa w ust. 1 okrela ponadto
porz¹dek obrad zebrania wiejskiego, obejmuj¹cy w szczególnoci wybór so³tysa i rady so³eckiej.

2. W drugiej kolejnoci przeprowadza siê zg³aszanie kandydatów oraz g³osowanie w celu wyboru cz³onków rady
so³eckiej.

3. Obradom zebrania wyborczego przewodniczy osoba
wskazana przez Wójta.

§33. 1. Kandydatury na stanowisko so³tysa oraz do rady
so³eckiej mog¹ zg³aszaæ osobicie uprawnieni mieszkañcy,
uczestnicz¹cy w zebraniu wiejskim. Zg³oszenie kandydata
odbywa siê ustnie w trakcie zebrania wiejskiego.

4. Obs³ugê kancelaryjn¹ zebrania zapewnia Wójt za porednictwem Urzêdu Gminy.
§30. 1. Dla dokonania wa¿nego wyboru so³tysa i rady
so³eckiej wymagana jest osobista obecnoæ, co najmniej 1/5
mieszkañców so³ectwa uprawnionych do g³osowania.
2. Kr¹g osób uprawnionych do g³osowania ustala siê na
podstawie sta³ego rejestru wyborców Gminy W¹growiec.

2. Uprawnieni do kandydowania s¹ wy³¹cznie stali mieszkañcy, uczestnicz¹cy w zebraniu wiejskim.
3. Wybory odbywaj¹ siê przy nieograniczonej liczbie
z g³oszonych kandydatów, z zachowaniem zasad okrelonych
w ust. 1 i ust. 2.
4. Warunkiem przyjêcia ka¿dej kandydatury jest ustna
zgoda kandydata wyra¿ona w trakcie obrad.
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5. So³tys i rada so³ecka wybierani s¹ w g³osowaniu
tajnym, bezporednim, sporód nieograniczonej liczby kandydatów, przez uprawnionych mieszkañców zebrania.
§34. 1. Po zarejestrowaniu przez komisjê skrutacyjn¹
wszystkich nazwisk kandydatów zg³oszonych przez uprawnionych uczestników zebrania wiejskiego, komisja zamyka listê
kandydatur na stanowisko so³tysa oraz do rady so³eckiej.
Wniosek o zamkniêcie listy kandydatów przewodnicz¹cy zebrania poddaje pod g³osowanie zebrania wiejskiego.
2. Po zamkniêciu listy kandydatów przewodnicz¹cy zebrania podaje pod g³osowanie wszystkie zarejestrowane kandydatury umieszczone na licie w kolejnoci alfabetycznej.
3. Wybór so³tysa odbywa siê zwyk³¹ wiêkszoci¹ g³osów,
co oznacza, ¿e przechodzi ta kandydatura, która uzyska³a, co
najmniej jeden g³os wiêcej od sumy pozosta³ych wa¿nie
oddanych g³osów.
4. Uprawnieni uczestnicy Zebrania g³osuj¹ kartami do
g³osowania, opatrzonymi pieczêci¹ Urzêdu Gminy.
5. Na karcie do g³osowania uprawnieni mieszkañcy pozostawiaj¹ nieskrelone nazwisko wybranego przez siebie
kandydata.
6. Niewa¿ne s¹ g³osy na kartach: bez pieczêci Urzêdu
Gminy, ca³kowicie przedartych i kartach, na których pozostawiono wiêcej kandydatów ni¿ miejsc mandatowych.
§35. 1. Na stanowisko so³tysa zostaje wybrany kandydat, który uzyska³ najwiêksz¹ zwyk³¹ wiêkszoæ g³osów uprawnionych do g³osowania uczestników zebrania.
2. Na cz³onków rady so³eckiej zostaj¹ wybrani kandydaci,
którzy uzyskali najwiêksz¹ iloæ g³osów.
3. W przypadku równej liczby g³osów, g³osowanie zostaje powtórzone, z tym, ¿e w wyborach bior¹ udzia³ kandydaci,
którzy uzyskali równ¹ najwiêksz¹ liczbê g³osów.
4. Przepisy §35 ust. 2 stosuje siê przy wyborach komisji,
o których mowa w niniejszym statucie.
5. Przejêcie obowi¹zków przez nowo wybranego so³tysa
nastêpuje w ci¹gu trzech dni od daty wyboru, a przekazanie
pieczêci protokolarnie w dniu wyboru.
ROZDZIA£ 5
Zasady i tryb odwo³ywania so³tysa i rady so³eckiej
§36. 1. Wyganiêcie mandatu so³tysa lub cz³onka rady
so³eckiej nastêpuje na skutek:
1) z³o¿enia na rêce wójta pisemnej rezygnacji z pe³nionej
funkcji;
2) pozbawienia praw publicznych i wyborczych oraz ubezw³asnowolnienia na podstawie prawomocnego wyroku
s¹du;
3) mierci;
4) odwo³ania przed up³ywem kadencji.
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2. W przypadkach okrelonych w ust. 1 pkt 1 i 2 wyganiêcie mandatu stwierdza niezw³ocznie zebranie wiejskie.
§37. 1. Odwo³anie So³tysa i rady so³eckiej lub jej poszczególnych cz³onków przed up³ywem kadencji, stanowi
wy³¹czn¹ kompetencjê zebrania wiejskiego i mo¿e nast¹piæ
w przypadkach okrelonych w niniejszym statucie, na podstawie uchwa³y zebrania wiejskiego, podjêtej zwyk³¹ wiêkszoci¹
g³osów, w g³osowaniu tajnym.
2. Dla dokonania odwo³ania organów so³ectwa, o których
mowa w §37 ust. 1, na zebraniu wiejskim wymagana jest
obecnoæ, co najmniej 1/5 uprawnionych do g³osowania,
mieszkañców So³ectwa.
3. O ile w wyznaczonym terminie nie bêdzie wymaganego, okrelonego w ust. 2 quorum, wybory w drugim terminie
mog¹ zostaæ przeprowadzone najwczeniej po up³ywie
1 miesi¹ca, od pierwszego wskazanego terminu, z zastrze¿eniem ust 2.
4. Uchwa³y zebrania wiejskiego w sprawach okrelonych
w ust. 1 podaje siê do wiadomoci mieszkañców so³ectwa.
§38. 1. So³tys i cz³onkowie rady so³eckiej s¹ bezporednio odpowiedzialni przed zebraniem wiejskim i mog¹ byæ
przez zebranie odwo³ani przed up³ywem kadencji.
2. Zebranie wiejskie mo¿e odwo³aæ so³tysa, radê so³ecka
lub poszczególnych jej cz³onków, je¿eli nie wykonuj¹ swoich
obowi¹zków, w tym naruszaj¹ postanowienia statutu.
3. Zebranie wiejskie odwo³uje so³tysa lub cz³onka rady
so³eckiej, je¿eli dopuci³ siê przestêpstwa, stwierdzonego
prawomocnym wyrokiem s¹du.
§39. 1. Zebrania wiejskie w celu ewentualnego odwo³ania so³tysa b¹d rady so³eckiej (ca³ego sk³adu) zwo³uje Wójt,
ustalaj¹c zarz¹dzeniem miejsce i termin (dzieñ, godzinê)
zebrania. W zarz¹dzeniu podaje siê sk³adaj¹cego wniosek
o odwo³anie.
2. Zebranie wiejskie w celu ewentualnego odwo³ania
poszczególnych cz³onków rady so³eckiej (z wyj¹tkiem so³tysa
 przewodnicz¹cego rady so³eckiej) zwo³uje so³tys, podaj¹c
w og³oszeniu o zwo³aniu zebrania sk³adaj¹cego wniosek
o odwo³anie cz³onka (cz³onków) rady so³eckiej.
3. Pisemne wnioski o odwo³anie so³tysa lub rady so³eckiej kierowane s¹ do Wójta, natomiast wnioski o odwo³anie
poszczególnych cz³onków rady so³eckiej kierowane s¹ do
so³tysa, z zastrze¿eniem ust. 4 pkt 4.
4. O odwo³anie so³tysa, rady so³eckiej oraz poszczególnych jej cz³onków mo¿e wyst¹piæ z zastrze¿eniem ust. 5 i 6:
1) Wójt;
2) grupa mieszkañców gminy uprawniona do g³osowania,
w liczbie odpowiadaj¹cej  1/5 uprawnionych do g³osowania mieszkañców so³ectwa, a w przypadku, gdy wniosek
o odwo³anie dotyczy rady so³eckiej lub poszczególnych jej
cz³onków  1/10 uprawnionych.
3) wniosek o odwo³anie So³tysa winien prócz podpisów byæ
opatrzony czytelnym imieniem i nazwiskiem, numerem
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PESEL i adresem zamieszkania z podaniem numeru nieruchomoci.
4) wniosek o odwo³anie, który nie zostanie przyjêty na zebraniu wiejskim, mo¿e byæ z³o¿ony powtórnie po up³ywie
6 miesiêcy od dnia z³o¿enia pierwszego wniosku.
5. Wniosek o odwo³anie powinien zawieraæ uzasadnienie, wnioskom bez uzasadnienia nie nadaje siê biegu.
6. Bieg nadaje siê wy³¹cznie wnioskom o odwo³anie
so³tysa, rady so³eckiej, komisji rewizyjnej lub jej cz³onków
zawieraj¹cym:
1) zarzuty nie wywi¹zywania siê przez so³tysa lub cz³onków
rady so³eckiej z obowi¹zków statutowych;
2) zarzuty nie respektowania (nie wykonywania) przez so³tysa lub cz³onków rady so³eckiej uchwa³ zebrania wiejskiego;
3) wskazuj¹cym na dopuszczenie siê czynów dyskwalifikuj¹cych w opinii spo³ecznej w tym utratê zaufania spo³ecznego.
7. Odwo³anie nie mo¿e nast¹piæ zaocznie, chyba, ¿e
osoba zainteresowana skutecznie zawiadomiona, nie wziê³a
udzia³u w zebraniu wiejskim bez usprawiedliwionych przyczyn lub wyrazi³a zgodê na pimie, na zaoczne g³osowanie
nad jej odwo³aniem.
8. Odwo³anie mo¿e nast¹piæ po wys³uchaniu przez zebranie wiejskie wszystkich wyjanieñ oraz racji zainteresowanego, chyba ze wystêpuj¹ okolicznoci okrelone w ust. 7.
§40. 1. So³tys lub cz³onek rady so³eckiej mo¿e z³o¿yæ
rezygnacjê w trakcie kadencji z pe³nionej funkcji, z zastrze¿eniem ust. 2.
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ROZDZIA£ 6
Zasady gospodarki mieniem
§42. 1. Rada Gminy przekazuje So³ectwu sk³adniki mienia komunalnego na mocy odrêbnych uchwa³ oraz protoko³u
przekazania, sporz¹dzonego przez Wójta i So³tysa.
2. So³ectwo zarz¹dza i korzysta z przekazanego mienia
komunalnego zgodnie z postanowieniami uchwa³y, o której
mowa w ust. 1, a w szczególnoci So³ectwo samodzielnie
wykonuje czynnoci zwyk³ego zarz¹du w stosunku do przekazanego mienia. Zwyk³y zarz¹d obejmuje czynnoci okrelone
przepisami prawa cywilnego.
3. Przekazanie obowi¹zków oraz mienia komunalnego
i so³eckiego, pomiêdzy ustêpuj¹cym So³tysem a nowo wybranym, nastêpuje w terminie 3 dni od daty wyborów, w formie
protokó³u zdawczo  odbiorczego, przedk³adanego w ci¹gu
7 dni Wójtowi Gminy.
ROZDZIA£ 7
Zasady gospodarki finansowej so³ectwa
§43. 1. Gospodarka finansowa so³ectwa prowadzona jest
w ramach bud¿etu gminy, zatwierdzonego przez Radê Gminy.
§44. 1. Dochodami so³ectwa mog¹ byæ:
1) wp³ywy z wynajmowania i wydzier¿awiania sk³adników
mienia komunalnego przekazanego So³ectwu,
2) darowizny i dobrowolne wp³aty osób fizycznych i prawnych na rzecz so³ectwa,
3) rodki uzyskiwane z organizowanych przez so³ectwo przedsiêwziêæ.

2. Z³o¿enie rezygnacji przez so³tysa, radê so³ecka lub
poszczególnych jej cz³onków a tak¿e odwo³anie so³tysa, rady
so³eckiej lub poszczególnych jej cz³onków, zobowi¹zuje odpowiednio Wójta i So³tysa do zarz¹dzenia wyborów uzupe³niaj¹cych.

2. rodki finansowe pochodz¹ce z bud¿etu gminy mog¹
byæ przeznaczone tylko na cele okrelone w uchwale bud¿etowej.

3. Je¿eli do up³ywu kadencji So³tysa pozosta³o nie wiêcej
jak 6 miesiêcy, przepisu ust. 2 nie stosuje siê, a obowi¹zki
so³tysa pe³ni cz³onek Rady So³eckiej przez ni¹ wskazany.

§45. rodki finansowe So³ectwa mog¹ byæ przeznaczone
wy³¹cznie na realizacjê zadañ w³asnych gminy, w tym miêdzy
innymi, na:

4. Kadencja So³tysa i cz³onków Rady so³eckiej wybranych
w wyborach uzupe³niaj¹cych trwa do koñca kadencji, w której
wybór nast¹pi³.

1) utrzymanie mienia komunalnego przekazanego w zarz¹d
So³ectwu,

§41. 1. Zebranie wiejskie zwo³ane w sprawie odwo³ania
so³tysa, rady so³eckiej lub poszczególnych jej cz³onków, powo³uje sporód uprawnionych do g³osowania uczestników
zebrania komisjê skrutacyjn¹, powierzaj¹c jej obowi¹zki przeprowadzenia g³osowania.
2. Do powo³ywania i zasad dzia³ania tej komisji maj¹
zastosowanie odpowiednie przepisy dotycz¹ce komisji skrutacyjnej okrelone w Rozdziale 4 niniejszego statutu.

2) remont i utrzymanie dróg gminnych w granicach So³ectwa.
3) utrzymanie lokali bêd¹cych w dyspozycji So³ectwa,
4) zaspakajanie miejscowych potrzeb kulturalno  owiatowych i sportowych,
5) dzia³alnoæ organów So³ectwa,
6) utrzymanie porz¹dku i estetyki na terenie So³ectwa.
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ROZDZIA£ 8
Zakres i formy kontroli oraz nadzoru organów
Gminy nad dzia³alnoci¹ organów So³ectwa
§46. 1. So³tys zobowi¹zany jest do przed³o¿enia Wójtowi
Gminy uchwa³ Zebrania Wiejskiego w ci¹gu 7 dni od daty ich
podjêcia.
2. Uchwa³a Zebrania Wiejskiego sprzeczna z prawem jest
niewa¿na.
3. O niewa¿noci uchwa³y w ca³oci lub w czêci orzeka
Wójt Gminy.
4. Uchwa³a Zebrania Wiejskiego nieodpowiadaj¹ca wymogom celowoci, gospodarnoci, rzetelnoci lub niezgodna
z prawem mo¿e byæ uchylona przez Wójta Gminy.
5. W przypadkach okrelonych w ust. 4, Wójt Gminy
mo¿e wstrzymaæ uchwa³y Zebrania Wiejskiego i za¿¹daæ
ponownego rozpatrzenia sprawy stanowi¹cej przedmiot
uchwa³y, wskazuj¹c zaistnia³e uchybienia oraz termin za³atwienia sprawy.
6. Je¿eli uchwa³a Zebrania Wiejskiego podjêta w wyniku
ponownego rozpatrzenia sprawy nie uwzglêdnia wskazówek
Wójta Gminy, Wójt Gminy mo¿e wydaæ uchwa³ê zastêpcz¹.
O podjêciu uchwa³y zastêpczej, Wójt Gminy powiadamia
Radê Gminy na jej najbli¿szej Sesji.
§47. Nadzór nad dzia³alnoci¹ so³ectwa sprawowany jest
na podstawie kryteriów zgodnoci z prawem, celowoci,
rzetelnoci i gospodarnoci.
§48. Organami nadzoru nad dzia³alnoci¹ so³ectwa s¹:
1) Rada,
2) Wójt.
§49. 1. Organy nadzoru maj¹ prawo ¿¹dania niezbêdnych informacji, danych i wyjanieñ oraz okazania dokumentów dotycz¹cych funkcjonowania so³ectwa a tak¿e uczestniczenia w posiedzeniach jego organów.
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2. Do wykonywania czynnoci, o których mowa w ust.
1 organy nadzoru mog¹ delegowaæ swych przedstawicieli.
§50. Organy nadzoru sygnalizuj¹ so³ectwu nieprawid³owoci stwierdzone w ramach wykonywania nadzoru oraz
podejmuj¹ dzia³ania przewidziane prawem, w celu wyeliminowania stwierdzonych nieprawid³owoci.
ROZDZIA£ 9
Postanowienia koñcowe
§51. 1. Zmiany niniejszego statutu dokonuje Rada:
1) z w³asnej inicjatywy;
2) na wniosek Wójta;
3) na wniosek zebrania wiejskiego.
2. Statut i jego zmiany w przypadkach okrelonych w ust.
1 pkt 1 i 2 uchwalane s¹ po przeprowadzeniu konsultacji
z mieszkañcami so³ectwa.
§52. O utworzeniu, po³¹czeniu, podziale i znoszeniu,
a tak¿e ustaleniu granic, nazwy i siedziby w³adz So³ectwa
decyduje Rada w drodze odrêbnej uchwa³y.
§53. Protesty w sprawie trybu i formy przeprowadzenia
wyborów So³tysa i Rady So³eckiej zainteresowani mog¹
sk³adaæ do Wójta w terminie siedmiu dni od og³oszenia ich
wyników. Wójt rozstrzyga o protecie stosuj¹c odpowiednio
przepisy niniejszego Statutu.
§54. Wykonanie uchwa³y powierza siê Wójtowi Gminy
W¹growiec.
§55. Traci moc Uchwa³a Rady Gminy W¹growiec
Nr XXIV/183/96 z 28 padziernika 1996 w sprawie statutu
so³ectwa.
§56. Uchwa³a wchodzi w ¿ycie po up³ywie 14 dni od dnia
og³oszenia w Dzienniku Urzêdowym Województwa Wielkopolskiego.
Przewodnicz¹cy
Rady Gminy
() Micha³ Nogalski
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3406
UCHWA£A Nr XXXIV/298/06 RADY GMINY W¥GROWIEC
z dnia 30 czerwca 2006 r.
w sprawie uchwalenia statutu So³ectwa Sienno
Na podstawie art. 35 ust. 1 i 3, art. 48 ust. 1 ustawy z dnia
8 marca 1990 r. o samorz¹dzie gminnym (Dz.U. z 2001 r., Nr
142 poz. 1591 z 2002 r., Nr 23 poz. 220, Nr 62 poz. 558, Nr 113
poz. 984, Nr 153 poz. 1271 i Nr 214 poz. 1806, z 2003 r., Nr 80
poz. 717 i Nr 162 poz. 1568, z 2004 r. Nr 102 poz. 1055
i Nr 116 poz. 1203, z 2005 r., Nr 172 poz. 1441, Nr 175 poz. 1457,
z 2006 r., Nr 17 poz. 128), po przeprowadzeniu konsultacji
z mieszkañcami so³ectwa, Rada Gminy W¹growiec uchwala:
STATUT SO£ECTWA SIENNO

1) ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorz¹dzie gminnym
(Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z póniejszymi zmianami),
2) Statutu Gminy W¹growiec,
3) oraz niniejszego statutu So³ectwa.
ROZDZIA£ 2
Zakres zadañ przekazanych so³ectwu
przez gminê oraz sposób ich realizacji

ROZDZIA£ 1
Postanowienia ogólne

§5. 1. Podstawowym celem istnienia i dzia³ania so³ectwa
jest:

§1. So³ectwo Sienno jest jednostk¹ pomocnicz¹ Gminy
W¹growiec.

1) dba³oæ o zaspokajanie potrzeb mieszkañców so³ectwa
i reprezentowanie ich interesów na zewn¹trz;

§2. Ilekroæ w niniejszym Statucie jest mowa o:
1) Gminie  nale¿y przez to rozumieæ Gminê W¹growiec;
2) So³ectwie  nale¿y przez to rozumieæ jednostkê pomocnicz¹ okrelon¹ w §1 niniejszego Statutu;
3) Statucie  nale¿y przez to rozumieæ statut so³ectwa Sienno;

2) wspó³praca z organami gminy oraz pomoc w wykonywaniu przez te organy zadañ publicznych na rzecz spo³ecznoci lokalnej;
3) zapewnienie mieszkañcom so³ectwa udzia³u w realizacji
zadañ gminy;
2. Do zadañ so³ectwa nale¿y uczestniczenie w realizacji
zadañ gminy poprzez:

4) Radzie  nale¿y przez to rozumieæ Radê Gminy W¹growiec;

1) inicjowanie dzia³añ organów gminy;

5) Wójcie  nale¿y przez to rozumieæ Wójta Gminy W¹growiec;

2) reprezentowanie interesów spo³ecznoci so³eckiej i jej
cz³onków wobec organów gminy, organów administracji
pañstwowej i innych podmiotów ¿ycia publicznego;

6) Zebraniu Wiejskim  nale¿y przez to rozumieæ organ
uchwa³odawczy so³ectwa;
7) So³tysie  nale¿y przez to rozumieæ organ wykonawczy
so³ectwa;
8) Radzie So³eckiej  nale¿y przez to rozumieæ organ wspieraj¹cy So³tysa;
9) Przewodnicz¹cym Rady So³eckiej  nale¿y przez to rozumieæ So³tysa;
10) Komisje  nale¿y rozumieæ organy kontrolne i opiniodawcze powo³ywane w so³ectwie.
km2,

§3. 1. So³ectwo obejmuje obszar o powierzchni 6,17
którego granice zaznaczone s¹ na mapie stanowi¹cej za³¹cznik do Statutu.
2. So³ectwo obejmuje miejscowoæ: Sienno.
3. Siedzib¹ w³adz So³ectwa jest miejscowoæ: Sienno.
§4. So³ectwo dzia³a zgodnie z postanowieniami obowi¹zuj¹cych przepisów, a w szczególnoci:

3) tworzenie warunków do pe³nego udzia³u w ¿yciu publicznym so³ectwa wszystkich mieszkañców so³ectwa;
4) dzia³anie na rzecz rozwoju so³ectwa;
5) konsultowanie spraw przedstawionych przez Radê lub
Wójta, w tym spraw dotycz¹cych:
a) planów zagospodarowania przestrzennego w zakresie
dotycz¹cym so³ectwa,
b) sieci szkó³ i przedszkoli,
c) zasad gospodarowania mieniem komunalnym po³o¿onym na terenie so³ectwa,
d) zmiany nazewnictwa ulic, placów oraz nadawanie nazw
miejscowoci, podzia³u, po³¹czenia wsi, utworzenia
nowej,
e) innych spraw, których potrzebê konsultacji Rada lub
Wójt uzna za celowe.
6) wspó³dzia³anie z policj¹ i s³u¿bami porz¹dkowymi w zakresie bezpieczeñstwa i porz¹dku na terenie so³ectwa;
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7) wspó³praca z organizacjami i instytucjami dzia³aj¹cymi na
terenie so³ectwa, zw³aszcza kulturalnymi, sportowymi,
zak³adami opieki zdrowotnej;
8) podejmowanie dzia³añ na rzecz ochrony rodowiska naturalnego: w szczególnoci w zakresie budowy sieci wodno
 kanalizacyjnych, utrzymania porz¹dku i czystoci na
terenie so³ectwa oraz ochrony zieleni;
9) wspieranie inicjatyw spo³ecznych podejmowanych na rzecz
so³ectwa;
10) wspó³praca z radnymi z danego okrêgu wyborczego;
11) pomoc organom gminy przy organizowaniu konsultacji
spo³ecznych;
12) realizacja zadañ przejêtych od gminy i gospodarowanie
przekazanym mieniem w granicach zgodnych z celem
i zakresem przekazania;
13) wspieranie dzia³añ gminy w zakresie pomocy spo³ecznej,
w szczególnoci sygnalizowanie potrzeb spo³ecznych
w zakresie organizowania okrelonych form pomocy spo³ecznej;
14) inicjowanie samopomocy wspólnoty so³eckiej;
15) wyra¿anie opinii w celu uwzglêdnienia istotnych interesów mieszkañców so³ectwa w nastêpuj¹cych sprawach:
a) dostosowania organizacji i godzin pracy placówek
u¿ytecznoci publicznej, placówek wiadcz¹cych us³ugi komunalne, komunikacji, placówek opieki zdrowotnej i opiekuñczo - wychowawczych dla potrzeb mieszkañców so³ectwa,
b) zapobiegania oraz usuwania skutków powodzi, huraganów i innych klêsk ¿ywio³owych na terenie so³ectwa;
16) wykonywanie uchwa³ Rady w zakresie odnosz¹cym siê do
so³ectwa.
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ROZDZIA£ 3
Organizacja i zadania organów so³ectwa
§7. 1. Organami so³ectwa s¹:
1) Zebranie Wiejskie jako organ uchwa³odawczy;
2) So³tys jako organ wykonawczy.
2. Dzia³alnoæ so³tysa wspomaga rada so³ecka.
1) Rada so³ecka sk³ada siê z 4 do 6 osób w tym So³tysa.
2) Liczbê cz³onków rady so³eckiej ustala zebranie wiejskie
odrêbn¹ uchwa³¹.
3) Przewodnicz¹cym rady so³eckiej jest So³tys.
§8. Kadencja So³tysa i rady so³eckiej trwa 4 lata, tak jak
kadencja Rady i koñczy siê z momentem wyboru nowych
organów so³ectwa.
§9. 1. Organy so³ectwa zobowi¹zane s¹ dbaæ o przestrzeganie zasad jawnoci i dostêpu do informacji publicznej.
2. So³tys, co najmniej raz w roku, obowi¹zany jest sk³adaæ na zebraniu wiejskim sprawozdanie ze swojej dzia³alnoci
oraz z dzia³alnoci rady so³eckiej.
§10. 1. Do zakresu dzia³ania zebrania wiejskiego nale¿y
podejmowanie uchwa³ we wszystkich sprawach zastrze¿onych do wy³¹cznej kompetencji zebrania wiejskiego oraz
innych istotnych dla so³ectwa sprawach, obejmuj¹cych zadania so³ectwa okrelone w statucie.
2. Do wy³¹cznej kompetencji zebrania wiejskiego nale¿y:
1) wybór i odwo³ywanie so³tysa i rady so³eckiej;
2) dokonywanie okresowych ocen dzia³alnoci so³tysa i rady
so³eckiej;

§6. 1. Zadania okrelone w statucie so³ectwo realizuje
w szczególnoci poprzez:

3) wyra¿enie stanowiska so³ectwa w przypadku wyst¹pienia
organu gminy o wyra¿enie takiego stanowiska lub konsultacjê;

1) podejmowanie uchwa³ w sprawach so³ectwa w ramach
posiadanych kompetencji,

4) przyjmowanie, rozpatrywanie lub odrzucanie sprawozdañ
komisji powo³ywanych na zebraniu wiejskim.

2) zbieranie opinii spo³ecznej w sprawach dotycz¹cych problematyki wsi oraz przekazywanie jej Radzie,

§11. W przypadku przedstawienia przez Wójta, zebranie
wiejskie konsultuje w zakresie dotycz¹cym so³ectwa, projekty
uchwa³ Rady w sprawach:

3) wspó³uczestnictwo w organizowaniu i przeprowadzaniu
przez Radê konsultacji spo³ecznej w sprawach dotycz¹cych gminy i so³ectwa,
4) wystêpowanie z wnioskami do Wójta o rozpatrzenie spraw,
których za³atwienie wykracza poza mo¿liwoci so³ectwa,
5) wspó³pracê z radnymi z terenu so³ectwa i z komisjami
Rady.
2. Dla realizacji wspólnych przedsiêwziêæ so³ectwo nawi¹zuje wspó³pracê z innymi so³ectwami gminy, zawiera
porozumienia okrelaj¹ce zakres i sposób wykonywania wspólnych zadañ.

1) utrzymania, konserwacji, remontu wiejskich obiektów
mieszkalnych, urz¹dzeñ komunalnych, socjalnych, kulturalnych i sportowych w ramach ustaleñ planu wydatków
z bud¿etu gminy;
2) plany rozwoju gminy w czêci dotycz¹cej so³ectwa;
3) utrzymania porz¹dku na terenie wsi;
4) gospodarki wodno  ciekowej oraz gospodarki odpadami;
5) dróg gminnych;
6) owietlenia.
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§12. 1. Do zakresu dzia³ania zebrania wiejskiego nale¿y
sprawowanie kontroli nad dzia³alnoci¹ so³tysa i rady so³eckiej. W celu sprawowania kontroli zebranie wiejskie mo¿e
powo³aæ komisjê rewizyjn¹.
2. Zebranie wiejskie podejmuj¹c uchwa³ê o powo³aniu
Komisji Rewizyjnej, okrela sk³ad osobowy komisji oraz zakres jej dzia³ania.
3. Komisja Rewizyjna uprawniona jest do ¿¹dania wyjanieñ od so³tysa i cz³onków rady so³eckiej oraz przegl¹dania
dokumentów w sprawach objêtych przeprowadzan¹ kontrol¹.
§13. 1. Zebranie wiejskie dla zapewnienia w³aciwej realizacji zadañ so³ectwa mo¿e powo³ywaæ tak¿e inne sta³e lub
dorane komisje o uprawnieniach opiniodawczo - doradczych.
2. Zebranie wiejskie podejmuj¹c uchwa³ê o powo³aniu
komisji, o których mowa w ust. 1, okrela sk³ad osobowy
komisji oraz zakres ich dzia³ania.
§14. 1. Do udzia³u w zebraniu wiejskim uprawnieni s¹
wszyscy, którzy w dniu jego zwo³ania zamieszkuj¹ na terenie
so³ectwa.
2. Zebranie jest wa¿ne, gdy mieszkañcy so³ectwa zostali
o nim prawid³owo powiadomieni.
§15. Uprawnienie do udzia³u w zebraniu wiejskim obejmuje prawa:
1) inicjatywy uchwa³odawczej;
2) udzia³u w dyskusji nad porz¹dkiem obrad;
3) zadawania pytañ i uzyskiwania odpowiedzi;
4) ¿¹dania utrwalenia w protokole w³asnych czynnoci
i zg³oszonych wniosków oraz wypowiedzi;
5) zg³aszania kandydatur i kandydowania w wybieralnych
organach so³ectwa;
6) udzia³u w g³osowaniu.

Poz. 3406

5. Zebranie wiejskie powinno zostaæ zwo³ane najpóniej
w terminie 14 dni od daty zg³oszenia ¿¹dania lub wniosku,
o których mowa w ust. 3 pkt 2  4, chyba, ¿e w ¿¹daniu lub
wniosku zaproponowano termin póniejszy. Termin 14 dni,
o którym mowa wy¿ej dotyczy terminu odbycia zebrania.
6. Zebranie wiejskie w sprawie wyborów so³tysa i rady
so³eckiej oraz zebranie wiejskie, którego nie zwo³a so³tys na
wniosek organu gminy w terminie okrelonym w ust.
5 zwo³uje Wójt.
7. W przypadku d³u¿szej nieobecnoci so³tysa zebranie
wiejskie zwo³uje upowa¿niony przez radê so³eck¹ cz³onek tej
rady.
§17. 1. Termin i miejsce zebrania wiejskiego podaje siê
do wiadomoci publicznej poprzez rozplakatowanie na tablicy
og³oszeñ so³ectwa, kurend¹, lub w sposób zwyczajowo przyjêty, co najmniej na 7 dni przed terminem zwo³ania zebrania.
2. O terminie i miejscu zebrania powiadamia siê odrêbnie organy gminy oraz osobê reprezentuj¹c¹ mieszkañców,
którzy z³o¿yli wniosek o jego zwo³anie.
§18. 1. Obradom Zebrania Wiejskiego przewodniczy
So³tys.
2. Pod nieobecnoæ So³tysa obradom Zebrania Wiejskiego przewodniczy cz³onek Rady So³eckiej upowa¿niony przez
So³tysa.
3. W przypadku, gdy So³tys nie mo¿e prowadziæ zwo³anego Zebrania Wiejskiego i nie udzieli³ upowa¿nienia ¿adnemu z cz³onków Rady So³eckiej, obradom Zebrania Wiejskiego
przewodniczy cz³onek Rady So³eckiej przez ni¹ wybrany.
4. Zebranie otwiera So³tys, przedstawia porz¹dek obrad
oraz prowadzi zebranie zgodnie z porz¹dkiem przyjêtym przez
zebranie.
5. Porz¹dek obrad ustala zebranie wiejskie na podstawie
projektu przed³o¿onego przez so³tysa. Projekt porz¹dku obrad
podlega konsultacji z rad¹ so³eck¹.

§16. 1. Zebranie wiejskie zwo³ywane jest przez so³tysa,
z zastrze¿eniem ust. 6 i 7.

6. Obrady zebrania s¹ protoko³owane. Protoko³y i uchwa³y podpisuje przewodnicz¹cy zebrania i protokolant.

2. Zebrania wiejskie odbywaj¹ siê w miarê potrzeb nie
rzadziej jednak ni¿ raz w roku.

1) z w³asnej inicjatywy;

7. Osoby uprawnione do udzia³u w zebraniu wiejskim
odnotowuj¹ swoja obecnoæ w licie obecnoci wy³o¿onej do
podpisu w miejscu, w którym odbywa siê zebranie. Lista
obecnoci jest za³¹cznikiem do protokó³u zebrania i s³u¿y do
stwierdzania prawomocnoci obrad.

2) na ¿¹danie organów gminy (Rady i Wójta), wskazuj¹ce cel
zwo³ania zebrania wiejskiego;

§19. 1. Przewodniczenie obradom Zebrania Wiejskiego
uprawnia do decydowania o:

3) na pisemny wniosek co najmniej 1/10 uprawnionych do
udzia³u w zebraniu wiejskim mieszkañców so³ectwa, wskazuj¹cy cel zwo³ania zebrania oraz osobê, któr¹ nale¿y
powiadomiæ o terminie i miejscu zwo³ania zebrania;

1) kolejnoci zabierania g³osu przez poszczególnych mówców,

3. So³tys zwo³uje zebranie wiejskie:

4) na wniosek Komisji Rewizyjnej So³ectwa (w przypadku jej
powo³ania przez zebranie wiejskie).
4. W przypadkach, o których mowa w ust. 3 pkt 2 - 4
so³tys jest zobowi¹zany do zwo³ania zebrania wiejskiego.

2) udzieleniu g³osu poza kolejnoci¹,
3) okrelania iloci czasu przeznaczonego dla ka¿dego
z mówców,
4) odebraniu g³osu,
5) zamkniêciu dyskusji nad poszczególnymi punktami porz¹dku obrad,
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6) ¿¹daniu okrelonego zachowania od uczestników Zebrania Wiejskiego.

8) w tym realizacja zarz¹dzeñ Wójta wydanych w powy¿szym
zakresie;

2. Przewodnicz¹cy Zebraniu Wiejskiemu nie mo¿e odmówiæ poddania pod g³osowanie wniosku, jeli jego przedmiot
odpowiada przyjêtemu porz¹dkowi obrad

9) uczestniczenie w naradach so³tysów organizowanych przez
Wójta;

§20. 1. So³tys przekazuje uchwa³y podjête na zebraniu
wraz z protokó³em zebrania Wójtowi w terminie 7 dni od dnia
odbycia zebrania.
2. Wójt, w zale¿noci od treci uchwa³y, za³atwia uchwa³ê
we w³asnym zakresie lub przekazuje uchwa³ê do rozpatrzenia
Radzie.
3. W zale¿noci od treci uchwa³y o sposobie za³atwienia
uchwa³y Wójt informuje zebranie wiejskie bezporednio lub
za porednictwem so³tysa.
§21. 1. Zebranie wiejskie jest uprawnione do podejmowania uchwa³ przy obecnoci, co najmniej 1/5 uprawnionych
do g³osowania mieszkañców so³ectwa oraz gdy mieszkañcy
so³ectwa zostali poinformowani o zwo³aniu i terminie zebrania w sposób zgodny z postanowieniami niniejszego statutu.

10) uczestniczenie w spotkaniach z radnymi gminy powiêconych realizacji spraw ogólnogminnych, w przypadku wyst¹pienia przez radnych o udzia³ w takim spotkaniu;
11) informowanie ogó³u mieszkañców o wszystkich wa¿nych
dla so³ectwa sprawach;
12) udzia³ w sesjach Rady i posiedzeniach komisji Rady, na
zasadach okrelonych w Statucie Gminy;
13) organizowanie i koordynowanie przedsiêwziêæ maj¹cych
na celu poprawê warunków ¿ycia mieszkañców so³ectwa;
14) administrowanie tymi sk³adnikami mienia, które Rada
przekaza³a do dyspozycji so³ectwa;
15) opiniowanie w zakresie wskazanym przez Wójta wniosków o udzielanie ulg i zwolnieñ z podatków i op³at
stanowi¹cych dochody gminy;

2. W przypadku, gdy w ustalonym terminie nie zbierze siê
wymagana liczba uprawnionych do g³osowania mieszkañców
so³ectwa, zebranie obejmuj¹ce ten sam porz¹dek zwo³uje siê
w drugim terminie. Drugi termin wyznacza siê w tym samym
dniu, pó³ godziny póniej; w tym przypadku do wa¿noci
zebrania wymagana jest obecnoæ uprawnionych do g³osowania mieszkañców so³ectwa w liczbie, co najmniej po³owy
liczby okrelonej w ust. 1.

16) wystêpowanie z wnioskami dotycz¹cymi potrzeb so³ectwa
i jego mieszkañców;

§22. 1. Uchwa³y zebrania wiejskiego zapadaj¹ w g³osowaniu jawnym, zwyk³¹ wiêkszoci¹ g³osów, osób uprawnionych uczestnicz¹cych w nim, co oznacza, ¿e przechodzi uchwa³a
lub wniosek, które uzyska³y wiêksz¹ liczbê g³osów  za ni¿
g³osów przeciw.

19) wspó³praca z gminnymi jednostkami organizacyjnymi
w zakresie zaspakajania okrelonych potrzeb mieszkañców;

2. Zebranie wiejskie mo¿e postanowiæ o przeprowadzeniu tajnego g³osowania w konkretnej sprawie, na wniosek, co
najmniej 1/4 uprawnionych do g³osowania, obecnych na
zebraniu.
§23. 1. Do zadañ so³tysa nale¿y zarz¹dzanie bie¿¹cymi
sprawami so³ectwa, realizacja uchwa³ zebrania wiejskiego
oraz wykonywanie czynnoci okrelonych niniejszym statutem.
2. Do zadañ so³tysa nale¿y w szczególnoci:
1) reprezentowanie so³ectwa na zewn¹trz;
2) zwo³ywanie zebrañ wiejskich i przewodniczenie ich obradom;

17) sporz¹dzanie rozliczeñ m.in. z dzia³alnoci finansowej
i gospodarczej so³ectwa;
18) stosowanie w ramach so³ectwa postanowieñ instrukcji
kancelaryjnej oraz zasad obiegu dokumentów ksiêgowych
i finansowych w zakresie wskazanym przez Wójta;

20) natychmiastowe informowanie wójta o wyst¹pieniu po¿aru, klêski padniêcia stada, katastrofy budowlanej oraz
innych zdarzeñ losowych, celem skoordynowania dzia³añ
czy udzielenia pomocy.
21) wykonywanie innych zadañ wynikaj¹cych z obowi¹zuj¹cych przepisów.
3. Przy wykonywaniu zadañ okrelonych w ust. 2 pkt 1417 so³tys zasiêga opinii rady so³eckiej.
4. Na zebraniach wiejskich so³tys przedk³ada informacje
ze swojej dzia³alnoci.
5. Pe³nienie funkcji so³tysa ma charakter spo³eczny.
6. So³tys korzysta z ochrony prawnej przys³uguj¹cej funkcjonariuszom publicznym.
§24. So³tys  jako przewodnicz¹cy rady so³eckiej:

3) zwo³ywanie posiedzeñ rady so³eckiej i przewodniczenie jej
obradom;

1) kieruje prac¹ rady so³eckiej;

4) wykonywanie uchwa³ organów gminy w zakresie dotycz¹cym so³ectwa;

2) zapewnia sporz¹dzenie protokó³ów z posiedzeñ rady
so³eckiej;

5) kierowanie wykonywaniem uchwa³ rady so³eckiej;

3) sk³ada informacje o dzia³alnoci rady so³eckiej na zebraniach wiejskich.

6) utrzymywanie sta³ego kontaktu z organami gminy;
7) kierowanie akcj¹ pomocy w so³ectwie w razie wypadków
losowych i klêsk ¿ywio³owych,

§25. Do zadañ rady so³eckiej nale¿y pe³nienie funkcji
pomocniczo-doradczej so³tysa oraz wspomaganie jego dzia³añ, w tym:
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1) przygotowanie zebrañ wiejskich oraz opracowywanie
i przedk³adanie zebraniu wiejskiemu projektów uchwa³,
w sprawach bêd¹cych przedmiotem zebrania;
2) zbieranie wniosków i innych wyst¹pieñ mieszkañców
w sprawach so³ectwa;
3) sporz¹dzanie projektów wyst¹pieñ w sprawach wykraczaj¹cych poza mo¿liwoci ich realizacji w ramach so³ectwa;
4) inicjowanie dzia³añ na rzecz rozwoju so³ectwa;
5) opiniowanie zakupu sprzêtu i wyposa¿enia mienia gminnego;
6) inicjowanie i pomoc w organizacji imprez wiejskich
w dziedzinie kultury, sportu, rekreacji i wypoczynku;
7) konsultacja spraw przedstawionych przez so³tysa zgodnie
z postanowieniami niniejszego statutu.
§26. 1. Posiedzenia rady so³eckiej odbywaj¹ siê w miarê
potrzeb, nie rzadziej ni¿ dwa razy w roku.
2. Posiedzenia rady so³eckiej zwo³uje so³tys, który przewodniczy tym posiedzeniom.
§27. 1. Urz¹d Gminy zapewnia pomoc w obs³udze techniczno biurowej organów so³ectwa.
2. W celu udzielenia so³tysowi sta³ej pomocy w przygotowywaniu materia³ów w organizowaniu zebrañ, Wójt mo¿e
wyznaczyæ pracownika Urzêdu do kontaktów z so³ectwem.
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3. W przypadku, gdy w ustalonym terminie nie zbierze siê
wymagana liczba uprawnionych do g³osowania mieszkañców
so³ectwa, zebranie obejmuj¹ce ten sam porz¹dek zwo³uje siê
w drugim terminie. Drugi termin wyznacza siê w tym samym
dniu pó³ godziny póniej; w tym przypadku do wa¿noci
zebrania wymagana jest obecnoæ uprawnionych do g³osowania mieszkañców so³ectwa w liczbie, co najmniej po³owy
liczby okrelonej w ust. 1.
4. O ile w wyznaczonym w ust. 2 terminie nie bêdzie
wymaganego okrelonego quorum, wybory w nastêpnym
terminie mog¹ zostaæ przeprowadzone najwczeniej po up³ywie 7 dni od pierwszego, wy¿ej wskazanego terminu, a do ich
wa¿noci wymagana jest obecnoæ uprawnionych do g³osowania mieszkañców so³ectwa, w liczbie, co najmniej po³owy
liczby okrelonej w ust. 1.
5. W przypadku braku quorum, w terminie, okrelonym
w ust. 3 wybory przeprowadza siê w nowym terminie, niezale¿nie od iloci uprawnionych do g³osowania obecnych na
zebraniu wiejskim. Nowy termin ustala siê w tym samym
dniu, co termin ustalony w ust. 3, pó³ godziny póniej.
§31. 1. W celu przeprowadzania wyboru so³tysa i cz³onków rady so³eckiej, zebranie wiejskie powo³uje sporód uprawnionych uczestników zebrania minimum 3 - osobow¹ komisjê
skrutacyjn¹.
2. Komisja skrutacyjna wybiera ze swojego grona przewodnicz¹cego, który kieruje pracami komisji.
3. Do zadañ komisji skrutacyjnej nale¿y:

ROZDZIA£ 4
Zasady i tryb wyboru organów so³ectwa
§28. 1. Zebranie wiejskie wybiera so³tysa i radê so³eck¹
na okres kadencji odpowiadaj¹cy kadencji Rady.
2. Zebranie wiejskie w sprawie wyboru so³tysa i rady
so³eckiej winno odbyæ siê w terminie 6  ciu miesiêcy od
up³ywu kadencji rady gminy.
§29. 1. Wybory so³tysa, rady so³eckiej przeprowadzane
s¹ w terminie i miejscu okrelonym zarz¹dzeniem Wójta,
które podlega podaniu do wiadomoci mieszkañców so³ectwa, co najmniej na 7 dni przed terminem zebrania, w sposób
okrelony w niniejszym statucie.

1) rejestrowanie kandydatów na so³tysa i cz³onków rady
so³eckiej;
2) obliczanie g³osów oddawanych na poszczególne kandydatury;
3) sporz¹dzenie protoko³u, ustalenie i podanie do wiadomoci zebrania wiejskiego wyniku g³osowania i wyborów.
4. Protokó³ g³osowania podpisuj¹ wszyscy cz³onkowie
komisji oraz przewodnicz¹cy zebrania.
5. Cz³onkowie komisji nie mog¹ kandydowaæ na stanowisko so³tysa ani do rady so³eckiej.
§32. 1. W pierwszej kolejnoci przeprowadza siê zg³aszanie kandydatów oraz g³osowanie w celu wyboru so³tysa.

2. Zarz¹dzenie, o którym mowa w ust. 1 okrela ponadto
porz¹dek obrad zebrania wiejskiego, obejmuj¹cy w szczególnoci wybór so³tysa i rady so³eckiej.

2. W drugiej kolejnoci przeprowadza siê zg³aszanie kandydatów oraz g³osowanie w celu wyboru cz³onków rady
so³eckiej.

3. Obradom zebrania wyborczego przewodniczy osoba
wskazana przez Wójta.

§33. 1. Kandydatury na stanowisko so³tysa oraz do rady
so³eckiej mog¹ zg³aszaæ osobicie uprawnieni mieszkañcy,
uczestnicz¹cy w zebraniu wiejskim. Zg³oszenie kandydata
odbywa siê ustnie w trakcie zebrania wiejskiego.

4. Obs³ugê kancelaryjn¹ zebrania zapewnia Wójt za porednictwem Urzêdu Gminy.
§30. 1. Dla dokonania wa¿nego wyboru so³tysa i rady
so³eckiej wymagana jest osobista obecnoæ, co najmniej 1/5
mieszkañców so³ectwa uprawnionych do g³osowania.
2. Kr¹g osób uprawnionych do g³osowania ustala siê na
podstawie sta³ego rejestru wyborców Gminy W¹growiec.

2. Uprawnieni do kandydowania s¹ wy³¹cznie stali mieszkañcy, uczestnicz¹cy w zebraniu wiejskim.
3. Wybory odbywaj¹ siê przy nieograniczonej liczbie
zg³oszonych kandydatów, z zachowaniem zasad okrelonych
w ust. 1 i ust. 2.
4. Warunkiem przyjêcia ka¿dej kandydatury jest ustna
zgoda kandydata wyra¿ona w trakcie obrad.

Dziennik Urzêdowy
Województwa Wielkopolskiego Nr 138

 14980 

5. So³tys i rada so³ecka wybierani s¹ w g³osowaniu
tajnym, bezporednim, sporód nieograniczonej liczby kandydatów, przez uprawnionych mieszkañców zebrania.
§34. 1. Po zarejestrowaniu przez komisjê skrutacyjn¹
wszystkich nazwisk kandydatów zg³oszonych przez uprawnionych uczestników zebrania wiejskiego, komisja zamyka listê
kandydatur na stanowisko so³tysa oraz do rady so³eckiej.
Wniosek o zamkniêcie listy kandydatów przewodnicz¹cy zebrania poddaje pod g³osowanie zebrania wiejskiego.
2. Po zamkniêciu listy kandydatów przewodnicz¹cy zebrania podaje pod g³osowanie wszystkie zarejestrowane kandydatury umieszczone na licie w kolejnoci alfabetycznej.
3. Wybór so³tysa odbywa siê zwyk³¹ wiêkszoci¹ g³osów,
co oznacza, ¿e przechodzi ta kandydatura, która uzyska³a, co
najmniej jeden g³os wiêcej od sumy pozosta³ych wa¿nie
oddanych g³osów.
4. Uprawnieni uczestnicy Zebrania g³osuj¹ kartami do
g³osowania, opatrzonymi pieczêci¹ Urzêdu Gminy.
5. Na karcie do g³osowania uprawnieni mieszkañcy pozostawiaj¹ nieskrelone nazwisko wybranego przez siebie
kandydata.
6. Niewa¿ne s¹ g³osy na kartach: bez pieczêci Urzêdu
Gminy, ca³kowicie przedartych i kartach, na których pozostawiono wiêcej kandydatów ni¿ miejsc mandatowych.
§35. 1. Na stanowisko so³tysa zostaje wybrany kandydat, który uzyska³ najwiêksz¹ zwyk³¹ wiêkszoæ g³osów uprawnionych do g³osowania uczestników zebrania.
2. Na cz³onków rady so³eckiej zostaj¹ wybrani kandydaci,
którzy uzyskali najwiêksz¹ iloæ g³osów.
3. W przypadku równej liczby g³osów, g³osowanie zostaje powtórzone, z tym, ¿e w wyborach bior¹ udzia³ kandydaci,
którzy uzyskali równ¹ najwiêksz¹ liczbê g³osów.
4. Przepisy §35 ust. 2 stosuje siê przy wyborach komisji,
o których mowa w niniejszym statucie.
5. Przejêcie obowi¹zków przez nowo wybranego so³tysa
nastêpuje w ci¹gu trzech dni od daty wyboru, a przekazanie
pieczêci protokolarnie w dniu wyboru.
ROZDZIA£ 5
Zasady i tryb odwo³ywania so³tysa i rady so³eckiej
§36. 1. Wyganiêcie mandatu so³tysa lub cz³onka rady
so³eckiej nastêpuje na skutek:
1) z³o¿enia na rêce wójta pisemnej rezygnacji z pe³nionej
funkcji;
2) pozbawienia praw publicznych i wyborczych oraz ubezw³asnowolnienia na podstawie prawomocnego wyroku
s¹du;
3) mierci;
4) odwo³ania przed up³ywem kadencji.
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2. W przypadkach okrelonych w ust. 1 pkt 1 i 2 wyganiêcie mandatu stwierdza niezw³ocznie zebranie wiejskie.
§37. 1. Odwo³anie So³tysa i rady so³eckiej lub jej poszczególnych cz³onków przed up³ywem kadencji, stanowi
wy³¹czn¹ kompetencjê zebrania wiejskiego i mo¿e nast¹piæ
w przypadkach okrelonych w niniejszym statucie, na podstawie uchwa³y zebrania wiejskiego, podjêtej zwyk³¹ wiêkszoci¹
g³osów, w g³osowaniu tajnym.
2. Dla dokonania odwo³ania organów so³ectwa, o których
mowa w §37 ust. 1, na zebraniu wiejskim wymagana jest
obecnoæ, co najmniej 1/5 uprawnionych do g³osowania,
mieszkañców So³ectwa.
3. O ile w wyznaczonym terminie nie bêdzie wymaganego, okrelonego w ust. 2 quorum, wybory w drugim terminie
mog¹ zostaæ przeprowadzone najwczeniej po up³ywie 1
miesi¹ca, od pierwszego wskazanego terminu, z zastrze¿eniem ust 2.
4. Uchwa³y zebrania wiejskiego w sprawach okrelonych
w ust. 1 podaje siê do wiadomoci mieszkañców so³ectwa.
§38. 1. So³tys i cz³onkowie rady so³eckiej s¹ bezporednio odpowiedzialni przed zebraniem wiejskim i mog¹ byæ
przez zebranie odwo³ani przed up³ywem kadencji.
2. Zebranie wiejskie mo¿e odwo³aæ so³tysa, radê so³ecka
lub poszczególnych jej cz³onków, je¿eli nie wykonuj¹ swoich
obowi¹zków, w tym naruszaj¹ postanowienia statutu.
3. Zebranie wiejskie odwo³uje so³tysa lub cz³onka rady
so³eckiej, je¿eli dopuci³ siê przestêpstwa, stwierdzonego
prawomocnym wyrokiem s¹du.
§39. 1. Zebrania wiejskie w celu ewentualnego odwo³ania so³tysa b¹d rady so³eckiej (ca³ego sk³adu) zwo³uje Wójt,
ustalaj¹c zarz¹dzeniem miejsce i termin (dzieñ, godzinê)
zebrania. W zarz¹dzeniu podaje siê sk³adaj¹cego wniosek
o odwo³anie.
2. Zebranie wiejskie w celu ewentualnego odwo³ania
poszczególnych cz³onków rady so³eckiej (z wyj¹tkiem so³tysa
 przewodnicz¹cego rady so³eckiej) zwo³uje so³tys, podaj¹c
w og³oszeniu o zwo³aniu zebrania sk³adaj¹cego wniosek
o odwo³anie cz³onka (cz³onków) rady so³eckiej.
3. Pisemne wnioski o odwo³anie so³tysa lub rady so³eckiej kierowane s¹ do Wójta, natomiast wnioski o odwo³anie
poszczególnych cz³onków rady so³eckiej kierowane s¹ do
so³tysa, z zastrze¿eniem ust. 4 pkt 4.
4. O odwo³anie so³tysa, rady so³eckiej oraz poszczególnych jej cz³onków mo¿e wyst¹piæ z zastrze¿eniem ust. 5 i 6:
1) Wójt;
2) grupa mieszkañców gminy uprawniona do g³osowania,
w liczbie odpowiadaj¹cej  1/5 uprawnionych do g³osowania mieszkañców so³ectwa, a w przypadku, gdy wniosek
o odwo³anie dotyczy rady so³eckiej lub poszczególnych jej
cz³onków  1/10 uprawnionych.
3) wniosek o odwo³anie So³tysa winien prócz podpisów byæ
opatrzony czytelnym imieniem i nazwiskiem, numerem
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PESEL i adresem zamieszkania z podaniem numeru nieruchomoci.
4) wniosek o odwo³anie, który nie zostanie przyjêty na zebraniu wiejskim, mo¿e byæ z³o¿ony powtórnie po up³ywie
6 miesiêcy od dnia z³o¿enia pierwszego wniosku.
5. Wniosek o odwo³anie powinien zawieraæ uzasadnienie, wnioskom bez uzasadnienia nie nadaje siê biegu.
6. Bieg nadaje siê wy³¹cznie wnioskom o odwo³anie
so³tysa, rady so³eckiej, komisji rewizyjnej lub jej cz³onków
zawieraj¹cym:
1) zarzuty nie wywi¹zywania siê przez so³tysa lub cz³onków
rady so³eckiej z obowi¹zków statutowych;
2) zarzuty nie respektowania (nie wykonywania) przez so³tysa lub cz³onków rady so³eckiej uchwa³ zebrania wiejskiego;
3) wskazuj¹cym na dopuszczenie siê czynów dyskwalifikuj¹cych w opinii spo³ecznej w tym utratê zaufania spo³ecznego.
7. Odwo³anie nie mo¿e nast¹piæ zaocznie, chyba, ¿e
osoba zainteresowana skutecznie zawiadomiona, nie wziê³a
udzia³u w zebraniu wiejskim bez usprawiedliwionych przyczyn lub wyrazi³a zgodê na pimie, na zaoczne g³osowanie
nad jej odwo³aniem.
8. Odwo³anie mo¿e nast¹piæ po wys³uchaniu przez zebranie wiejskie wszystkich wyjanieñ oraz racji zainteresowanego, chyba ze wystêpuj¹ okolicznoci okrelone w ust. 7.
§40. 1. So³tys lub cz³onek rady so³eckiej mo¿e z³o¿yæ
rezygnacjê w trakcie kadencji z pe³nionej funkcji, z zastrze¿eniem ust. 2.
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ROZDZIA£ 6
Zasady gospodarki mieniem
§42. 1. Rada Gminy przekazuje So³ectwu sk³adniki mienia komunalnego na mocy odrêbnych uchwa³ oraz protoko³u
przekazania, sporz¹dzonego przez Wójta i So³tysa.
2. So³ectwo zarz¹dza i korzysta z przekazanego mienia
komunalnego zgodnie z postanowieniami uchwa³y, o której
mowa w ust. 1, a w szczególnoci So³ectwo samodzielnie
wykonuje czynnoci zwyk³ego zarz¹du w stosunku do przekazanego mienia. Zwyk³y zarz¹d obejmuje czynnoci okrelone
przepisami prawa cywilnego.
3. Przekazanie obowi¹zków oraz mienia komunalnego
i so³eckiego, pomiêdzy ustêpuj¹cym So³tysem a nowo wybranym, nastêpuje w terminie 3 dni od daty wyborów, w formie
protokó³u zdawczo  odbiorczego, przedk³adanego w ci¹gu
7 dni Wójtowi Gminy.
ROZDZIA£ 7
Zasady gospodarki finansowej so³ectwa
§43. 1. Gospodarka finansowa so³ectwa prowadzona jest
w ramach bud¿etu gminy, zatwierdzonego przez Radê Gminy.
§44. 1. Dochodami so³ectwa mog¹ byæ:
1) wp³ywy z wynajmowania i wydzier¿awiania sk³adników
mienia komunalnego przekazanego So³ectwu,
2) darowizny i dobrowolne wp³aty osób fizycznych i prawnych na rzecz so³ectwa,
3) rodki uzyskiwane z organizowanych przez so³ectwo przedsiêwziêæ.

2. Z³o¿enie rezygnacji przez so³tysa, radê so³ecka lub
poszczególnych jej cz³onków a tak¿e odwo³anie so³tysa, rady
so³eckiej lub poszczególnych jej cz³onków, zobowi¹zuje odpowiednio Wójta i So³tysa do zarz¹dzenia wyborów uzupe³niaj¹cych.

2. rodki finansowe pochodz¹ce z bud¿etu gminy mog¹
byæ przeznaczone tylko na cele okrelone w uchwale bud¿etowej.

3. Je¿eli do up³ywu kadencji So³tysa pozosta³o nie wiêcej
jak 6 miesiêcy, przepisu ust. 2 nie stosuje siê, a obowi¹zki
so³tysa pe³ni cz³onek Rady So³eckiej przez ni¹ wskazany.

§45. rodki finansowe So³ectwa mog¹ byæ przeznaczone
wy³¹cznie na realizacjê zadañ w³asnych gminy, w tym miêdzy
innymi, na:

4. Kadencja So³tysa i cz³onków Rady so³eckiej wybranych
w wyborach uzupe³niaj¹cych trwa do koñca kadencji, w której
wybór nast¹pi³.

1) utrzymanie mienia komunalnego przekazanego w zarz¹d
So³ectwu,

§41. 1. Zebranie wiejskie zwo³ane w sprawie odwo³ania
so³tysa, rady so³eckiej lub poszczególnych jej cz³onków, powo³uje sporód uprawnionych do g³osowania uczestników
zebrania komisjê skrutacyjn¹, powierzaj¹c jej obowi¹zki przeprowadzenia g³osowania.
2. Do powo³ywania i zasad dzia³ania tej komisji maj¹
zastosowanie odpowiednie przepisy dotycz¹ce komisji skrutacyjnej okrelone w Rozdziale 4 niniejszego statutu.

2) remont i utrzymanie dróg gminnych w granicach So³ectwa.
3) utrzymanie lokali bêd¹cych w dyspozycji So³ectwa,
4) zaspakajanie miejscowych potrzeb kulturalno  owiatowych i sportowych,
5) dzia³alnoæ organów So³ectwa,
6) utrzymanie porz¹dku i estetyki na terenie So³ectwa.

Dziennik Urzêdowy
Województwa Wielkopolskiego Nr 138

 14982 

ROZDZIA£ 8
Zakres i formy kontroli oraz nadzoru organów
Gminy nad dzia³alnoci¹ organów So³ectwa
§46. 1. So³tys zobowi¹zany jest do przed³o¿enia Wójtowi
Gminy uchwa³ Zebrania Wiejskiego w ci¹gu 7 dni od daty ich
podjêcia.
2. Uchwa³a Zebrania Wiejskiego sprzeczna z prawem jest
niewa¿na.
3. O niewa¿noci uchwa³y w ca³oci lub w czêci orzeka
Wójt Gminy.
4. Uchwa³a Zebrania Wiejskiego nieodpowiadaj¹ca wymogom celowoci, gospodarnoci, rzetelnoci lub niezgodna
z prawem mo¿e byæ uchylona przez Wójta Gminy.
5. W przypadkach okrelonych w ust. 4, Wójt Gminy
mo¿e wstrzymaæ uchwa³y Zebrania Wiejskiego i za¿¹daæ
ponownego rozpatrzenia sprawy stanowi¹cej przedmiot
uchwa³y, wskazuj¹c zaistnia³e uchybienia oraz termin za³atwienia sprawy.
6. Je¿eli uchwa³a Zebrania Wiejskiego podjêta w wyniku
ponownego rozpatrzenia sprawy nie uwzglêdnia wskazówek
Wójta Gminy, Wójt Gminy mo¿e wydaæ uchwa³ê zastêpcz¹.
O podjêciu uchwa³y zastêpczej, Wójt Gminy powiadamia
Radê Gminy na jej najbli¿szej Sesji.
§47. Nadzór nad dzia³alnoci¹ so³ectwa sprawowany jest
na podstawie kryteriów zgodnoci z prawem, celowoci,
rzetelnoci i gospodarnoci.
§48. Organami nadzoru nad dzia³alnoci¹ so³ectwa s¹:
1) Rada,
2) Wójt.
§49. 1. Organy nadzoru maj¹ prawo ¿¹dania niezbêdnych informacji, danych i wyjanieñ oraz okazania dokumentów dotycz¹cych funkcjonowania so³ectwa a tak¿e uczestniczenia w posiedzeniach jego organów.
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2. Do wykonywania czynnoci, o których mowa w ust.
1 organy nadzoru mog¹ delegowaæ swych przedstawicieli.
§50. Organy nadzoru sygnalizuj¹ so³ectwu nieprawid³owoci stwierdzone w ramach wykonywania nadzoru oraz
podejmuj¹ dzia³ania przewidziane prawem, w celu wyeliminowania stwierdzonych nieprawid³owoci.
ROZDZIA£ 9
Postanowienia koñcowe
§51. 1. Zmiany niniejszego statutu dokonuje Rada:
1) z w³asnej inicjatywy;
2) na wniosek Wójta;
3) na wniosek zebrania wiejskiego.
2. Statut i jego zmiany w przypadkach okrelonych w ust.
1 pkt 1 i 2 uchwalane s¹ po przeprowadzeniu konsultacji
z mieszkañcami so³ectwa.
§52. O utworzeniu, po³¹czeniu, podziale i znoszeniu,
a tak¿e ustaleniu granic, nazwy i siedziby w³adz So³ectwa
decyduje Rada w drodze odrêbnej uchwa³y.
§53. Protesty w sprawie trybu i formy przeprowadzenia
wyborów So³tysa i Rady So³eckiej zainteresowani mog¹
sk³adaæ do Wójta w terminie siedmiu dni od og³oszenia ich
wyników. Wójt rozstrzyga o protecie stosuj¹c odpowiednio
przepisy niniejszego Statutu.
§54. Wykonanie uchwa³y powierza siê Wójtowi Gminy
W¹growiec.
§55. Traci moc Uchwa³a Rady Gminy W¹growiec
Nr XXIV/184/96 z 28 padziernika 1996 w sprawie statutu
so³ectwa.
§56. Uchwa³a wchodzi w ¿ycie po up³ywie 14 dni od dnia
og³oszenia w Dzienniku Urzêdowym Województwa Wielkopolskiego.
Przewodnicz¹cy
Rady Gminy
() Micha³ Nogalski
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3407
UCHWA£A Nr XXXIV/299/06 RADY GMINY W¥GROWIEC
z dnia 30 czerwca 2006 r.
w sprawie uchwalenia statutu So³ectwa Tarnowo Pa³uckie
Na podstawie art. 35 ust. 1 i 3, art. 48 ust. 1 ustawy z dnia
8 marca 1990 r. o samorz¹dzie gminnym (Dz.U. z 2001 r., Nr
142 poz. 1591 z 2002 r., Nr 23 poz. 220, Nr 62 poz. 558, Nr 113
poz. 984, Nr 153 poz. 1271 i Nr 214 poz. 1806, z 2003 r., Nr 80
poz. 717 i Nr 162 poz. 1568, z 2004 r. Nr 102 poz. 1055
i Nr 116 poz. 1203, z 2005 r., Nr 172 poz. 1441, Nr 175 poz. 1457,
z 2006 r., Nr 17 poz. 128), po przeprowadzeniu konsultacji
z mieszkañcami so³ectwa, Rada Gminy W¹growiec uchwala:

§4. So³ectwo dzia³a zgodnie z postanowieniami obowi¹zuj¹cych przepisów, a w szczególnoci:
1) ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorz¹dzie gminnym
(Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z póniejszymi zmianami),
2) Statutu Gminy W¹growiec,
3) oraz niniejszego statutu So³ectwa.

STATUT SO£ECTWA TARNOWO PA£UCKIE
ROZDZIA£ 2
ROZDZIA£ 1
Postanowienia ogólne

Zakres zadañ przekazanych so³ectwu
przez gminê oraz sposób ich realizacji

§1. So³ectwo Tarnowo Pa³uckie jest jednostk¹ pomocnicz¹ Gminy W¹growiec.

§5. 1. Podstawowym celem istnienia i dzia³ania so³ectwa
jest:

§2. Ilekroæ w niniejszym Statucie jest mowa o:
1) Gminie  nale¿y przez to rozumieæ Gminê W¹growiec;
2) So³ectwie  nale¿y przez to rozumieæ jednostkê pomocnicz¹ okrelon¹ w §1 niniejszego Statutu;
3) Statucie  nale¿y przez to rozumieæ statut so³ectwa Tarnowo Pa³uckie;
4) Radzie  nale¿y przez to rozumieæ Radê Gminy W¹growiec;

1) dba³oæ o zaspokajanie potrzeb mieszkañców so³ectwa
i reprezentowanie ich interesów na zewn¹trz;
2) wspó³praca z organami gminy oraz pomoc w wykonywaniu przez te organy zadañ publicznych na rzecz spo³ecznoci lokalnej;
3) zapewnienie mieszkañcom so³ectwa udzia³u w realizacji
zadañ gminy;
2. Do zadañ so³ectwa nale¿y uczestniczenie w realizacji
zadañ gminy poprzez:

5) Wójcie  nale¿y przez to rozumieæ Wójta Gminy W¹growiec;

1) inicjowanie dzia³añ organów gminy;

6) Zebraniu Wiejskim  nale¿y przez to rozumieæ organ
uchwa³odawczy so³ectwa;

2) reprezentowanie interesów spo³ecznoci so³eckiej i jej
cz³onków wobec organów gminy, organów administracji
pañstwowej i innych podmiotów ¿ycia publicznego;

7) So³tysie  nale¿y przez to rozumieæ organ wykonawczy
so³ectwa;
8) Radzie So³eckiej  nale¿y przez to rozumieæ organ wspieraj¹cy So³tysa;
9) Przewodnicz¹cym Rady So³eckiej  nale¿y przez to rozumieæ So³tysa;
10) Komisje  nale¿y rozumieæ organy kontrolne i opiniodawcze powo³ywane w so³ectwie.
§3. 1. So³ectwo obejmuje obszar o powierzchni 4,86 km2,
którego granice zaznaczone s¹ na mapie stanowi¹cej za³¹cznik do Statutu.
2. So³ectwo obejmuje miejscowoæ: Tarnowo Pa³uckie.
3. Siedzib¹ w³adz So³ectwa jest miejscowoæ: Tarnowo
Pa³uckie.

3) tworzenie warunków do pe³nego udzia³u w ¿yciu publicznym so³ectwa wszystkich mieszkañców so³ectwa;
4) dzia³anie na rzecz rozwoju so³ectwa;
5) konsultowanie spraw przedstawionych przez Radê lub
Wójta, w tym spraw dotycz¹cych:
a) planów zagospodarowania przestrzennego w zakresie
dotycz¹cym so³ectwa,
b) sieci szkó³ i przedszkoli,
c) zasad gospodarowania mieniem komunalnym po³o¿onym na terenie so³ectwa,
d) zmiany nazewnictwa ulic, placów oraz nadawanie nazw
miejscowoci, podzia³u, po³¹czenia wsi, utworzenia
nowej,
e) innych spraw, których potrzebê konsultacji Rada lub
Wójt uzna za celowe.
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ROZDZIA£ 3

6) wspó³dzia³anie z policj¹ i s³u¿bami porz¹dkowymi w zakresie bezpieczeñstwa i porz¹dku na terenie so³ectwa;
7) wspó³praca z organizacjami i instytucjami dzia³aj¹cymi na
terenie so³ectwa, zw³aszcza kulturalnymi, sportowymi,
zak³adami opieki zdrowotnej;
8) podejmowanie dzia³añ na rzecz ochrony rodowiska naturalnego: w szczególnoci w zakresie budowy sieci wodno
 kanalizacyjnych, utrzymania porz¹dku i czystoci na
terenie so³ectwa oraz ochrony zieleni;
9) wspieranie inicjatyw spo³ecznych podejmowanych na rzecz
so³ectwa;
10) wspó³praca z radnymi z danego okrêgu wyborczego;
11) pomoc organom gminy przy organizowaniu konsultacji
spo³ecznych;
12) realizacja zadañ przejêtych od gminy i gospodarowanie
przekazanym mieniem w granicach zgodnych z celem
i zakresem przekazania;
13) wspieranie dzia³añ gminy w zakresie pomocy spo³ecznej,
w szczególnoci sygnalizowanie potrzeb spo³ecznych
w zakresie organizowania okrelonych form pomocy spo³ecznej;
14) inicjowanie samopomocy wspólnoty so³eckiej;
15) wyra¿anie opinii w celu uwzglêdnienia istotnych interesów mieszkañców so³ectwa w nastêpuj¹cych sprawach:
a) dostosowania organizacji i godzin pracy placówek
u¿ytecznoci publicznej, placówek wiadcz¹cych us³ugi komunalne, komunikacji, placówek opieki zdrowotnej i opiekuñczo - wychowawczych dla potrzeb mieszkañców so³ectwa,
b) zapobiegania oraz usuwania skutków powodzi, huraganów i innych klêsk ¿ywio³owych na terenie so³ectwa;

Organizacja i zadania organów so³ectwa
§7. 1. Organami so³ectwa s¹:
1) Zebranie Wiejskie jako organ uchwa³odawczy;
2) So³tys jako organ wykonawczy.
2. Dzia³alnoæ so³tysa wspomaga rada so³ecka.
1) Rada so³ecka sk³ada siê z 4 do 6 osób w tym So³tysa.
2) Liczbê cz³onków rady so³eckiej ustala zebranie wiejskie
odrêbn¹ uchwa³¹.
3) Przewodnicz¹cym rady so³eckiej jest So³tys.
§8. Kadencja So³tysa i rady so³eckiej trwa 4 lata, tak jak
kadencja Rady i koñczy siê z momentem wyboru nowych
organów so³ectwa.
§9. 1. Organy so³ectwa zobowi¹zane s¹ dbaæ o przestrzeganie zasad jawnoci i dostêpu do informacji publicznej.
2. So³tys, co najmniej raz w roku, obowi¹zany jest sk³adaæ na zebraniu wiejskim sprawozdanie ze swojej dzia³alnoci
oraz z dzia³alnoci rady so³eckiej.
§10. 1. Do zakresu dzia³ania zebrania wiejskiego nale¿y
podejmowanie uchwa³ we wszystkich sprawach zastrze¿onych do wy³¹cznej kompetencji zebrania wiejskiego oraz
innych istotnych dla so³ectwa sprawach, obejmuj¹cych zadania so³ectwa okrelone w statucie.
2. Do wy³¹cznej kompetencji zebrania wiejskiego nale¿y:
1) wybór i odwo³ywanie so³tysa i rady so³eckiej;
2) dokonywanie okresowych ocen dzia³alnoci so³tysa i rady
so³eckiej;

16) wykonywanie uchwa³ Rady w zakresie odnosz¹cym siê do
so³ectwa.

3) wyra¿enie stanowiska so³ectwa w przypadku wyst¹pienia
organu gminy o wyra¿enie takiego stanowiska lub konsultacjê;

§6. 1. Zadania okrelone w statucie so³ectwo realizuje
w szczególnoci poprzez:

4) przyjmowanie, rozpatrywanie lub odrzucanie sprawozdañ
komisji powo³ywanych na zebraniu wiejskim.

1) podejmowanie uchwa³ w sprawach so³ectwa w ramach
posiadanych kompetencji,

§11. W przypadku przedstawienia przez Wójta, zebranie
wiejskie konsultuje w zakresie dotycz¹cym so³ectwa, projekty
uchwa³ Rady w sprawach:

2) zbieranie opinii spo³ecznej w sprawach dotycz¹cych problematyki wsi oraz przekazywanie jej Radzie,
3) wspó³uczestnictwo w organizowaniu i przeprowadzaniu
przez Radê konsultacji spo³ecznej w sprawach dotycz¹cych gminy i so³ectwa,
4) wystêpowanie z wnioskami do Wójta o rozpatrzenie spraw,
których za³atwienie wykracza poza mo¿liwoci so³ectwa,
5) wspó³pracê z radnymi z terenu so³ectwa i z komisjami
Rady.
2. Dla realizacji wspólnych przedsiêwziêæ so³ectwo nawi¹zuje wspó³pracê z innymi so³ectwami gminy, zawiera
porozumienia okrelaj¹ce zakres i sposób wykonywania wspólnych zadañ.

1) utrzymania, konserwacji, remontu wiejskich obiektów
mieszkalnych, urz¹dzeñ komunalnych, socjalnych, kulturalnych i sportowych w ramach ustaleñ planu wydatków
z bud¿etu gminy;
2) plany rozwoju gminy w czêci dotycz¹cej so³ectwa;
3) utrzymania porz¹dku na terenie wsi;
4) gospodarki wodno  ciekowej oraz gospodarki odpadami;
5) dróg gminnych;
6) owietlenia.
§12. 1. Do zakresu dzia³ania zebrania wiejskiego nale¿y
sprawowanie kontroli nad dzia³alnoci¹ so³tysa i rady so³ec-
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kiej. W celu sprawowania kontroli zebranie wiejskie mo¿e
powo³aæ komisjê rewizyjn¹.
2. Zebranie wiejskie podejmuj¹c uchwa³ê o powo³aniu
Komisji Rewizyjnej, okrela sk³ad osobowy komisji oraz zakres jej dzia³ania.
3. Komisja Rewizyjna uprawniona jest do ¿¹dania wyjanieñ od so³tysa i cz³onków rady so³eckiej oraz przegl¹dania
dokumentów w sprawach objêtych przeprowadzan¹ kontrol¹.
§13. 1. Zebranie wiejskie dla zapewnienia w³aciwej realizacji zadañ so³ectwa mo¿e powo³ywaæ tak¿e inne sta³e lub
dorane komisje o uprawnieniach opiniodawczo - doradczych.
2. Zebranie wiejskie podejmuj¹c uchwa³ê o powo³aniu
komisji, o których mowa w ust. 1, okrela sk³ad osobowy
komisji oraz zakres ich dzia³ania.
§14. 1. Do udzia³u w zebraniu wiejskim uprawnieni s¹
wszyscy, którzy w dniu jego zwo³ania zamieszkuj¹ na terenie
so³ectwa.
2. Zebranie jest wa¿ne, gdy mieszkañcy so³ectwa zostali
o nim prawid³owo powiadomieni.
§15. Uprawnienie do udzia³u w zebraniu wiejskim obejmuje prawa:
1) inicjatywy uchwa³odawczej;
2) udzia³u w dyskusji nad porz¹dkiem obrad;
3) zadawania pytañ i uzyskiwania odpowiedzi;
4) ¿¹dania utrwalenia w protokole w³asnych czynnoci
i zg³oszonych wniosków oraz wypowiedzi;
5) zg³aszania kandydatur i kandydowania w wybieralnych
organach so³ectwa;
6) udzia³u w g³osowaniu.
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o których mowa w ust. 3 pkt 2  4, chyba, ¿e w ¿¹daniu lub
wniosku zaproponowano termin póniejszy. Termin 14 dni,
o którym mowa wy¿ej dotyczy terminu odbycia zebrania.
6. Zebranie wiejskie w sprawie wyborów so³tysa i rady
so³eckiej oraz zebranie wiejskie, którego nie zwo³a so³tys na
wniosek organu gminy w terminie okrelonym w ust.
5 zwo³uje Wójt.
7. W przypadku d³u¿szej nieobecnoci so³tysa zebranie
wiejskie zwo³uje upowa¿niony przez radê so³eck¹ cz³onek tej
rady.
§17. 1. Termin i miejsce zebrania wiejskiego podaje siê
do wiadomoci publicznej poprzez rozplakatowanie na tablicy
og³oszeñ so³ectwa, kurend¹, lub w sposób zwyczajowo przyjêty, co najmniej na 7 dni przed terminem zwo³ania zebrania.
2. O terminie i miejscu zebrania powiadamia siê odrêbnie organy gminy oraz osobê reprezentuj¹c¹ mieszkañców,
którzy z³o¿yli wniosek o jego zwo³anie.
§18. 1. Obradom Zebrania Wiejskiego przewodniczy
So³tys.
2. Pod nieobecnoæ So³tysa obradom Zebrania Wiejskiego przewodniczy cz³onek Rady So³eckiej upowa¿niony przez
So³tysa.
3. W przypadku, gdy So³tys nie mo¿e prowadziæ zwo³anego Zebrania Wiejskiego i nie udzieli³ upowa¿nienia ¿adnemu z cz³onków Rady So³eckiej, obradom Zebrania Wiejskiego
przewodniczy cz³onek Rady So³eckiej przez ni¹ wybrany.
4. Zebranie otwiera So³tys, przedstawia porz¹dek obrad
oraz prowadzi zebranie zgodnie z porz¹dkiem przyjêtym przez
zebranie.
5. Porz¹dek obrad ustala zebranie wiejskie na podstawie
projektu przed³o¿onego przez so³tysa. Projekt porz¹dku obrad
podlega konsultacji z rad¹ so³eck¹.

§16. 1. Zebranie wiejskie zwo³ywane jest przez so³tysa,
z zastrze¿eniem ust. 6 i 7.

6. Obrady zebrania s¹ protoko³owane. Protoko³y i uchwa³y podpisuje przewodnicz¹cy zebrania i protokolant.

2. Zebrania wiejskie odbywaj¹ siê w miarê potrzeb nie
rzadziej jednak ni¿ raz w roku.

1) z w³asnej inicjatywy;

7. Osoby uprawnione do udzia³u w zebraniu wiejskim
odnotowuj¹ swoja obecnoæ w licie obecnoci wy³o¿onej do
podpisu w miejscu, w którym odbywa siê zebranie. Lista
obecnoci jest za³¹cznikiem do protokó³u zebrania i s³u¿y do
stwierdzania prawomocnoci obrad.

2) na ¿¹danie organów gminy (Rady i Wójta), wskazuj¹ce cel
zwo³ania zebrania wiejskiego;

§19. 1. Przewodniczenie obradom Zebrania Wiejskiego
uprawnia do decydowania o:

3) na pisemny wniosek co najmniej 1/10 uprawnionych do
udzia³u w zebraniu wiejskim mieszkañców so³ectwa, wskazuj¹cy cel zwo³ania zebrania oraz osobê, któr¹ nale¿y
powiadomiæ o terminie i miejscu zwo³ania zebrania;

1) kolejnoci zabierania g³osu przez poszczególnych mówców,

3. So³tys zwo³uje zebranie wiejskie:

4) na wniosek Komisji Rewizyjnej So³ectwa (w przypadku jej
powo³ania przez zebranie wiejskie).
4. W przypadkach, o których mowa w ust. 3 pkt 2 - 4
so³tys jest zobowi¹zany do zwo³ania zebrania wiejskiego.
5. Zebranie wiejskie powinno zostaæ zwo³ane najpóniej
w terminie 14 dni od daty zg³oszenia ¿¹dania lub wniosku,

2) udzieleniu g³osu poza kolejnoci¹,
3) okrelania iloci czasu przeznaczonego dla ka¿dego
z mówców,
4) odebraniu g³osu,
5) zamkniêciu dyskusji nad poszczególnymi punktami porz¹dku obrad,
6) ¿¹daniu okrelonego zachowania od uczestników Zebrania Wiejskiego.
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2. Przewodnicz¹cy Zebraniu Wiejskiemu nie mo¿e odmówiæ poddania pod g³osowanie wniosku, jeli jego przedmiot
odpowiada przyjêtemu porz¹dkowi obrad
§20. 1. So³tys przekazuje uchwa³y podjête na zebraniu
wraz z protokó³em zebrania Wójtowi w terminie 7 dni od dnia
odbycia zebrania.
2. Wójt, w zale¿noci od treci uchwa³y, za³atwia uchwa³ê
we w³asnym zakresie lub przekazuje uchwa³ê do rozpatrzenia
Radzie.
3. W zale¿noci od treci uchwa³y o sposobie za³atwienia
uchwa³y Wójt informuje zebranie wiejskie bezporednio lub
za porednictwem so³tysa.
§21. 1. Zebranie wiejskie jest uprawnione do podejmowania uchwa³ przy obecnoci, co najmniej 1/5 uprawnionych
do g³osowania mieszkañców so³ectwa oraz gdy mieszkañcy
so³ectwa zostali poinformowani o zwo³aniu i terminie zebrania w sposób zgodny z postanowieniami niniejszego statutu.
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9) uczestniczenie w naradach so³tysów organizowanych przez
Wójta;
10) uczestniczenie w spotkaniach z radnymi gminy powiêconych realizacji spraw ogólnogminnych, w przypadku wyst¹pienia przez radnych o udzia³ w takim spotkaniu;
11) informowanie ogó³u mieszkañców o wszystkich wa¿nych
dla so³ectwa sprawach;
12) udzia³ w sesjach Rady i posiedzeniach komisji Rady, na
zasadach okrelonych w Statucie Gminy;
13) organizowanie i koordynowanie przedsiêwziêæ maj¹cych
na celu poprawê warunków ¿ycia mieszkañców so³ectwa;
14) administrowanie tymi sk³adnikami mienia, które Rada
przekaza³a do dyspozycji so³ectwa;
15) opiniowanie w zakresie wskazanym przez Wójta wniosków o udzielanie ulg i zwolnieñ z podatków i op³at
stanowi¹cych dochody gminy;

2. W przypadku, gdy w ustalonym terminie nie zbierze siê
wymagana liczba uprawnionych do g³osowania mieszkañców
so³ectwa, zebranie obejmuj¹ce ten sam porz¹dek zwo³uje siê
w drugim terminie. Drugi termin wyznacza siê w tym samym
dniu, pó³ godziny póniej; w tym przypadku do wa¿noci
zebrania wymagana jest obecnoæ uprawnionych do g³osowania mieszkañców so³ectwa w liczbie, co najmniej po³owy
liczby okrelonej w ust. 1.

16) wystêpowanie z wnioskami dotycz¹cymi potrzeb so³ectwa
i jego mieszkañców;

§22. 1. Uchwa³y zebrania wiejskiego zapadaj¹ w g³osowaniu jawnym, zwyk³¹ wiêkszoci¹ g³osów, osób uprawnionych uczestnicz¹cych w nim, co oznacza, ¿e przechodzi uchwa³a
lub wniosek, które uzyska³y wiêksz¹ liczbê g³osów  za ni¿
g³osów przeciw.

19) wspó³praca z gminnymi jednostkami organizacyjnymi
w zakresie zaspakajania okrelonych potrzeb mieszkañców;

2. Zebranie wiejskie mo¿e postanowiæ o przeprowadzeniu tajnego g³osowania w konkretnej sprawie, na wniosek, co
najmniej 1/4 uprawnionych do g³osowania, obecnych na
zebraniu.
§23. 1. Do zadañ so³tysa nale¿y zarz¹dzanie bie¿¹cymi
sprawami so³ectwa, realizacja uchwa³ zebrania wiejskiego
oraz wykonywanie czynnoci okrelonych niniejszym statutem.
2. Do zadañ so³tysa nale¿y w szczególnoci:
1) reprezentowanie so³ectwa na zewn¹trz;
2) zwo³ywanie zebrañ wiejskich i przewodniczenie ich obradom;
3) zwo³ywanie posiedzeñ rady so³eckiej i przewodniczenie jej
obradom;
4) wykonywanie uchwa³ organów gminy w zakresie dotycz¹cym so³ectwa;
5) kierowanie wykonywaniem uchwa³ rady so³eckiej;
6) utrzymywanie sta³ego kontaktu z organami gminy;
7) kierowanie akcj¹ pomocy w so³ectwie w razie wypadków
losowych i klêsk ¿ywio³owych,
8) w tym realizacja zarz¹dzeñ Wójta wydanych w powy¿szym
zakresie;

17) sporz¹dzanie rozliczeñ m.in. z dzia³alnoci finansowej
i gospodarczej so³ectwa;
18) stosowanie w ramach so³ectwa postanowieñ instrukcji
kancelaryjnej oraz zasad obiegu dokumentów ksiêgowych
i finansowych w zakresie wskazanym przez Wójta;

20) natychmiastowe informowanie wójta o wyst¹pieniu po¿aru, klêski padniêcia stada, katastrofy budowlanej oraz
innych zdarzeñ losowych, celem skoordynowania dzia³añ
czy udzielenia pomocy.
21) wykonywanie innych zadañ wynikaj¹cych z obowi¹zuj¹cych przepisów.
3. Przy wykonywaniu zadañ okrelonych w ust. 2 pkt 1417 so³tys zasiêga opinii rady so³eckiej.
4. Na zebraniach wiejskich so³tys przedk³ada informacje
ze swojej dzia³alnoci.
5. Pe³nienie funkcji so³tysa ma charakter spo³eczny.
6. So³tys korzysta z ochrony prawnej przys³uguj¹cej funkcjonariuszom publicznym.
§24. So³tys  jako przewodnicz¹cy rady so³eckiej:
1) kieruje prac¹ rady so³eckiej;
2) zapewnia sporz¹dzenie protokó³ów z posiedzeñ rady so³eckiej;
3) sk³ada informacje o dzia³alnoci rady so³eckiej na zebraniach wiejskich.
§25. Do zadañ rady so³eckiej nale¿y pe³nienie funkcji
pomocniczo-doradczej so³tysa oraz wspomaganie jego dzia³añ, w tym:
1) przygotowanie zebrañ wiejskich oraz opracowywanie
i przedk³adanie zebraniu wiejskiemu projektów uchwa³,
w sprawach bêd¹cych przedmiotem zebrania;
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2) zbieranie wniosków i innych wyst¹pieñ mieszkañców
w sprawach so³ectwa;
3) sporz¹dzanie projektów wyst¹pieñ w sprawach wykraczaj¹cych poza mo¿liwoci ich realizacji w ramach so³ectwa;
4) inicjowanie dzia³añ na rzecz rozwoju so³ectwa;
5) opiniowanie zakupu sprzêtu i wyposa¿enia mienia gminnego;
6) inicjowanie i pomoc w organizacji imprez wiejskich
w dziedzinie kultury, sportu, rekreacji i wypoczynku;
7) konsultacja spraw przedstawionych przez so³tysa zgodnie
z postanowieniami niniejszego statutu.
§26. 1. Posiedzenia rady so³eckiej odbywaj¹ siê w miarê
potrzeb, nie rzadziej ni¿ dwa razy w roku.
2. Posiedzenia rady so³eckiej zwo³uje so³tys, który przewodniczy tym posiedzeniom.
§27. 1. Urz¹d Gminy zapewnia pomoc w obs³udze techniczno biurowej organów so³ectwa.
2. W celu udzielenia so³tysowi sta³ej pomocy w przygotowywaniu materia³ów w organizowaniu zebrañ, Wójt mo¿e
wyznaczyæ pracownika Urzêdu do kontaktów z so³ectwem.
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dniu pó³ godziny póniej; w tym przypadku do wa¿noci
zebrania wymagana jest obecnoæ uprawnionych do g³osowania mieszkañców so³ectwa w liczbie, co najmniej po³owy
liczby okrelonej w ust. 1.
4. O ile w wyznaczonym w ust. 2 terminie nie bêdzie
wymaganego okrelonego quorum, wybory w nastêpnym
terminie mog¹ zostaæ przeprowadzone najwczeniej po up³ywie 7 dni od pierwszego, wy¿ej wskazanego terminu, a do ich
wa¿noci wymagana jest obecnoæ uprawnionych do g³osowania mieszkañców so³ectwa, w liczbie, co najmniej po³owy
liczby okrelonej w ust. 1.
5. W przypadku braku quorum, w terminie, okrelonym
w ust. 3 wybory przeprowadza siê w nowym terminie, niezale¿nie od iloci uprawnionych do g³osowania obecnych na
zebraniu wiejskim. Nowy termin ustala siê w tym samym
dniu, co termin ustalony w ust. 3, pó³ godziny póniej.
§31. 1. W celu przeprowadzania wyboru so³tysa i cz³onków rady so³eckiej, zebranie wiejskie powo³uje sporód uprawnionych uczestników zebrania minimum 3 - osobow¹ komisjê
skrutacyjn¹.
2. Komisja skrutacyjna wybiera ze swojego grona przewodnicz¹cego, który kieruje pracami komisji.
3. Do zadañ komisji skrutacyjnej nale¿y:

ROZDZIA£ 4
Zasady i tryb wyboru organów so³ectwa
§28. 1. Zebranie wiejskie wybiera so³tysa i radê so³eck¹
na okres kadencji odpowiadaj¹cy kadencji Rady.
2. Zebranie wiejskie w sprawie wyboru so³tysa i rady
so³eckiej winno odbyæ siê w terminie 6  ciu miesiêcy od
up³ywu kadencji rady gminy.
§29. 1. Wybory so³tysa, rady so³eckiej przeprowadzane
s¹ w terminie i miejscu okrelonym zarz¹dzeniem Wójta,
które podlega podaniu do wiadomoci mieszkañców so³ectwa, co najmniej na 7 dni przed terminem zebrania, w sposób
okrelony w niniejszym statucie.
2. Zarz¹dzenie, o którym mowa w ust. 1 okrela ponadto
porz¹dek obrad zebrania wiejskiego, obejmuj¹cy w szczególnoci wybór so³tysa i rady so³eckiej.
3. Obradom zebrania wyborczego przewodniczy osoba
wskazana przez Wójta.
4. Obs³ugê kancelaryjn¹ zebrania zapewnia Wójt za porednictwem Urzêdu Gminy.
§30. 1. Dla dokonania wa¿nego wyboru so³tysa i rady
so³eckiej wymagana jest osobista obecnoæ, co najmniej 1/5
mieszkañców so³ectwa uprawnionych do g³osowania.
2. Kr¹g osób uprawnionych do g³osowania ustala siê na
podstawie sta³ego rejestru wyborców Gminy W¹growiec.
3. W przypadku, gdy w ustalonym terminie nie zbierze siê
wymagana liczba uprawnionych do g³osowania mieszkañców
so³ectwa, zebranie obejmuj¹ce ten sam porz¹dek zwo³uje siê
w drugim terminie. Drugi termin wyznacza siê w tym samym

1) rejestrowanie kandydatów na so³tysa i cz³onków rady
so³eckiej;
2) obliczanie g³osów oddawanych na poszczególne kandydatury;
3) sporz¹dzenie protoko³u, ustalenie i podanie do wiadomoci zebrania wiejskiego wyniku g³osowania i wyborów.
4. Protokó³ g³osowania podpisuj¹ wszyscy cz³onkowie
komisji oraz przewodnicz¹cy zebrania.
5. Cz³onkowie komisji nie mog¹ kandydowaæ na stanowisko so³tysa ani do rady so³eckiej.
§32. 1. W pierwszej kolejnoci przeprowadza siê zg³aszanie kandydatów oraz g³osowanie w celu wyboru so³tysa.
2. W drugiej kolejnoci przeprowadza siê zg³aszanie kandydatów oraz g³osowanie w celu wyboru cz³onków rady
so³eckiej.
§33. 1. Kandydatury na stanowisko so³tysa oraz do rady
so³eckiej mog¹ zg³aszaæ osobicie uprawnieni mieszkañcy,
uczestnicz¹cy w zebraniu wiejskim. Zg³oszenie kandydata
odbywa siê ustnie w trakcie zebrania wiejskiego.
2. Uprawnieni do kandydowania s¹ wy³¹cznie stali mieszkañcy, uczestnicz¹cy w zebraniu wiejskim.
3. Wybory odbywaj¹ siê przy nieograniczonej liczbie
zg³oszonych kandydatów, z zachowaniem zasad okrelonych
w ust. 1 i ust. 2.
4. Warunkiem przyjêcia ka¿dej kandydatury jest ustna
zgoda kandydata wyra¿ona w trakcie obrad.
5. So³tys i rada so³ecka wybierani s¹ w g³osowaniu
tajnym, bezporednim, sporód nieograniczonej liczby kandydatów, przez uprawnionych mieszkañców zebrania.
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§34. 1. Po zarejestrowaniu przez komisjê skrutacyjn¹
wszystkich nazwisk kandydatów zg³oszonych przez uprawnionych uczestników zebrania wiejskiego, komisja zamyka listê
kandydatur na stanowisko so³tysa oraz do rady so³eckiej.
Wniosek o zamkniêcie listy kandydatów przewodnicz¹cy zebrania poddaje pod g³osowanie zebrania wiejskiego.
2. Po zamkniêciu listy kandydatów przewodnicz¹cy zebrania podaje pod g³osowanie wszystkie zarejestrowane kandydatury umieszczone na licie w kolejnoci alfabetycznej.
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wy³¹czn¹ kompetencjê zebrania wiejskiego i mo¿e nast¹piæ
w przypadkach okrelonych w niniejszym statucie, na podstawie uchwa³y zebrania wiejskiego, podjêtej zwyk³¹ wiêkszoci¹
g³osów, w g³osowaniu tajnym.
2. Dla dokonania odwo³ania organów so³ectwa, o których
mowa w §37 ust. 1, na zebraniu wiejskim wymagana jest
obecnoæ, co najmniej 1/5 uprawnionych do g³osowania,
mieszkañców So³ectwa.

3. Wybór so³tysa odbywa siê zwyk³¹ wiêkszoci¹ g³osów,
co oznacza, ¿e przechodzi ta kandydatura, która uzyska³a, co
najmniej jeden g³os wiêcej od sumy pozosta³ych wa¿nie
oddanych g³osów.

3. O ile w wyznaczonym terminie nie bêdzie wymaganego, okrelonego w ust. 2 quorum, wybory w drugim terminie
mog¹ zostaæ przeprowadzone najwczeniej po up³ywie
1 miesi¹ca, od pierwszego wskazanego terminu, z zastrze¿eniem ust 2.

4. Uprawnieni uczestnicy Zebrania g³osuj¹ kartami do
g³osowania, opatrzonymi pieczêci¹ Urzêdu Gminy.

4. Uchwa³y zebrania wiejskiego w sprawach okrelonych
w ust. 1 podaje siê do wiadomoci mieszkañców so³ectwa.

5. Na karcie do g³osowania uprawnieni mieszkañcy pozostawiaj¹ nieskrelone nazwisko wybranego przez siebie
kandydata.

§38. 1. So³tys i cz³onkowie rady so³eckiej s¹ bezporednio odpowiedzialni przed zebraniem wiejskim i mog¹ byæ
przez zebranie odwo³ani przed up³ywem kadencji.

6. Niewa¿ne s¹ g³osy na kartach: bez pieczêci Urzêdu
Gminy, ca³kowicie przedartych i kartach, na których pozostawiono wiêcej kandydatów ni¿ miejsc mandatowych.

2. Zebranie wiejskie mo¿e odwo³aæ so³tysa, radê so³ecka
lub poszczególnych jej cz³onków, je¿eli nie wykonuj¹ swoich
obowi¹zków, w tym naruszaj¹ postanowienia statutu.

§35. 1. Na stanowisko so³tysa zostaje wybrany kandydat, który uzyska³ najwiêksz¹ zwyk³¹ wiêkszoæ g³osów uprawnionych do g³osowania uczestników zebrania.

3. Zebranie wiejskie odwo³uje so³tysa lub cz³onka rady
so³eckiej, je¿eli dopuci³ siê przestêpstwa, stwierdzonego
prawomocnym wyrokiem s¹du.

2. Na cz³onków rady so³eckiej zostaj¹ wybrani kandydaci,
którzy uzyskali najwiêksz¹ iloæ g³osów.

§39. 1. Zebrania wiejskie w celu ewentualnego odwo³ania so³tysa b¹d rady so³eckiej (ca³ego sk³adu) zwo³uje Wójt,
ustalaj¹c zarz¹dzeniem miejsce i termin (dzieñ, godzinê)
zebrania. W zarz¹dzeniu podaje siê sk³adaj¹cego wniosek
o odwo³anie.

3. W przypadku równej liczby g³osów, g³osowanie zostaje powtórzone, z tym, ¿e w wyborach bior¹ udzia³ kandydaci,
którzy uzyskali równ¹ najwiêksz¹ liczbê g³osów.
4. Przepisy §35 ust. 2 stosuje siê przy wyborach komisji,
o których mowa w niniejszym statucie.
5. Przejêcie obowi¹zków przez nowo wybranego so³tysa
nastêpuje w ci¹gu trzech dni od daty wyboru, a przekazanie
pieczêci protokolarnie w dniu wyboru.
ROZDZIA£ 5
Zasady i tryb odwo³ywania so³tysa i rady so³eckiej
§36. 1. Wyganiêcie mandatu so³tysa lub cz³onka rady
so³eckiej nastêpuje na skutek:
1) z³o¿enia na rêce wójta pisemnej rezygnacji z pe³nionej
funkcji;
2) pozbawienia praw publicznych i wyborczych oraz ubezw³asnowolnienia na podstawie prawomocnego wyroku
s¹du;
3) mierci;
4) odwo³ania przed up³ywem kadencji.
2. W przypadkach okrelonych w ust. 1 pkt 1 i 2 wyganiêcie mandatu stwierdza niezw³ocznie zebranie wiejskie.
§37. 1. Odwo³anie So³tysa i rady so³eckiej lub jej poszczególnych cz³onków przed up³ywem kadencji, stanowi

2. Zebranie wiejskie w celu ewentualnego odwo³ania
poszczególnych cz³onków rady so³eckiej (z wyj¹tkiem so³tysa
 przewodnicz¹cego rady so³eckiej) zwo³uje so³tys, podaj¹c
w og³oszeniu o zwo³aniu zebrania sk³adaj¹cego wniosek
o odwo³anie cz³onka (cz³onków) rady so³eckiej.
3. Pisemne wnioski o odwo³anie so³tysa lub rady so³eckiej kierowane s¹ do Wójta, natomiast wnioski o odwo³anie
poszczególnych cz³onków rady so³eckiej kierowane s¹ do
so³tysa, z zastrze¿eniem ust. 4 pkt 4.
4. O odwo³anie so³tysa, rady so³eckiej oraz poszczególnych jej cz³onków mo¿e wyst¹piæ z zastrze¿eniem ust. 5 i 6:
1) Wójt;
2) grupa mieszkañców gminy uprawniona do g³osowania,
w liczbie odpowiadaj¹cej  1/5 uprawnionych do g³osowania mieszkañców so³ectwa, a w przypadku, gdy wniosek
o odwo³anie dotyczy rady so³eckiej lub poszczególnych jej
cz³onków  1/10 uprawnionych.
3) wniosek o odwo³anie So³tysa winien prócz podpisów byæ
opatrzony czytelnym imieniem i nazwiskiem, numerem
PESEL i adresem zamieszkania z podaniem numeru nieruchomoci.
4) wniosek o odwo³anie, który nie zostanie przyjêty na zebraniu wiejskim, mo¿e byæ z³o¿ony powtórnie po up³ywie 6
miesiêcy od dnia z³o¿enia pierwszego wniosku.
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5. Wniosek o odwo³anie powinien zawieraæ uzasadnienie, wnioskom bez uzasadnienia nie nadaje siê biegu.
6. Bieg nadaje siê wy³¹cznie wnioskom o odwo³anie
so³tysa, rady so³eckiej, komisji rewizyjnej lub jej cz³onków
zawieraj¹cym:
1) zarzuty nie wywi¹zywania siê przez so³tysa lub cz³onków
rady so³eckiej z obowi¹zków statutowych;
2) zarzuty nie respektowania (nie wykonywania) przez so³tysa lub cz³onków rady so³eckiej uchwa³ zebrania wiejskiego;
3) wskazuj¹cym na dopuszczenie siê czynów dyskwalifikuj¹cych w opinii spo³ecznej w tym utratê zaufania spo³ecznego.
7. Odwo³anie nie mo¿e nast¹piæ zaocznie, chyba, ¿e
osoba zainteresowana skutecznie zawiadomiona, nie wziê³a
udzia³u w zebraniu wiejskim bez usprawiedliwionych przyczyn lub wyrazi³a zgodê na pimie, na zaoczne g³osowanie
nad jej odwo³aniem.
8. Odwo³anie mo¿e nast¹piæ po wys³uchaniu przez zebranie wiejskie wszystkich wyjanieñ oraz racji zainteresowanego, chyba ze wystêpuj¹ okolicznoci okrelone w ust. 7.
§40. 1. So³tys lub cz³onek rady so³eckiej mo¿e z³o¿yæ
rezygnacjê w trakcie kadencji z pe³nionej funkcji, z zastrze¿eniem ust. 2.
2. Z³o¿enie rezygnacji przez so³tysa, radê so³ecka lub
poszczególnych jej cz³onków a tak¿e odwo³anie so³tysa, rady
so³eckiej lub poszczególnych jej cz³onków, zobowi¹zuje odpowiednio Wójta i So³tysa do zarz¹dzenia wyborów uzupe³niaj¹cych.
3. Je¿eli do up³ywu kadencji So³tysa pozosta³o nie wiêcej
jak 6 miesiêcy, przepisu ust. 2 nie stosuje siê, a obowi¹zki
so³tysa pe³ni cz³onek Rady So³eckiej przez ni¹ wskazany.
4. Kadencja So³tysa i cz³onków Rady so³eckiej wybranych
w wyborach uzupe³niaj¹cych trwa do koñca kadencji, w której
wybór nast¹pi³.
§41. 1. Zebranie wiejskie zwo³ane w sprawie odwo³ania
so³tysa, rady so³eckiej lub poszczególnych jej cz³onków, powo³uje sporód uprawnionych do g³osowania uczestników
zebrania komisjê skrutacyjn¹, powierzaj¹c jej obowi¹zki przeprowadzenia g³osowania.
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wykonuje czynnoci zwyk³ego zarz¹du w stosunku do przekazanego mienia. Zwyk³y zarz¹d obejmuje czynnoci okrelone
przepisami prawa cywilnego.
3. Przekazanie obowi¹zków oraz mienia komunalnego
i so³eckiego, pomiêdzy ustêpuj¹cym So³tysem a nowo wybranym, nastêpuje w terminie 3 dni od daty wyborów, w formie
protokó³u zdawczo  odbiorczego, przedk³adanego w ci¹gu
7 dni Wójtowi Gminy.
ROZDZIA£ 7
Zasady gospodarki finansowej so³ectwa
§43. 1. Gospodarka finansowa so³ectwa prowadzona jest
w ramach bud¿etu gminy, zatwierdzonego przez Radê Gminy.
§44. 1. Dochodami so³ectwa mog¹ byæ:
1) wp³ywy z wynajmowania i wydzier¿awiania sk³adników
mienia komunalnego przekazanego So³ectwu,
2) darowizny i dobrowolne wp³aty osób fizycznych i prawnych na rzecz so³ectwa,
3) rodki uzyskiwane z organizowanych przez so³ectwo przedsiêwziêæ.
2. rodki finansowe pochodz¹ce z bud¿etu gminy mog¹
byæ przeznaczone tylko na cele okrelone w uchwale bud¿etowej.
§45. 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) remont i utrzymanie dróg gminnych w granicach So³ectwa.
3) utrzymanie lokali bêd¹cych w dyspozycji So³ectwa,
4) zaspakajanie miejscowych potrzeb kulturalno  owiatowych i sportowych,
5) dzia³alnoæ organów So³ectwa,
6) utrzymanie porz¹dku i estetyki na terenie So³ectwa.
ROZDZIA£ 8

2. Do powo³ywania i zasad dzia³ania tej komisji maj¹
zastosowanie odpowiednie przepisy dotycz¹ce komisji skrutacyjnej okrelone w Rozdziale 4 niniejszego statutu.

Zakres i formy kontroli oraz nadzoru organów
Gminy nad dzia³alnoci¹ organów So³ectwa

ROZDZIA£ 6

§46. 1. So³tys zobowi¹zany jest do przed³o¿enia Wójtowi
Gminy uchwa³ Zebrania Wiejskiego w ci¹gu 7 dni od daty ich
podjêcia.

Zasady gospodarki mieniem
§42. 1. Rada Gminy przekazuje So³ectwu sk³adniki mienia komunalnego na mocy odrêbnych uchwa³ oraz protoko³u
przekazania, sporz¹dzonego przez Wójta i So³tysa.
2. So³ectwo zarz¹dza i korzysta z przekazanego mienia
komunalnego zgodnie z postanowieniami uchwa³y, o której
mowa w ust. 1, a w szczególnoci So³ectwo samodzielnie

2. Uchwa³a Zebrania Wiejskiego sprzeczna z prawem jest
niewa¿na.
3. O niewa¿noci uchwa³y w ca³oci lub w czêci orzeka
Wójt Gminy.
4. Uchwa³a Zebrania Wiejskiego nieodpowiadaj¹ca wymogom celowoci, gospodarnoci, rzetelnoci lub niezgodna
z prawem mo¿e byæ uchylona przez Wójta Gminy.
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5. W przypadkach okrelonych w ust. 4, Wójt Gminy
mo¿e wstrzymaæ uchwa³y Zebrania Wiejskiego i za¿¹daæ
ponownego rozpatrzenia sprawy stanowi¹cej przedmiot
uchwa³y, wskazuj¹c zaistnia³e uchybienia oraz termin za³atwienia sprawy.
6. Je¿eli uchwa³a Zebrania Wiejskiego podjêta w wyniku
ponownego rozpatrzenia sprawy nie uwzglêdnia wskazówek
Wójta Gminy, Wójt Gminy mo¿e wydaæ uchwa³ê zastêpcz¹.
O podjêciu uchwa³y zastêpczej, Wójt Gminy powiadamia
Radê Gminy na jej najbli¿szej Sesji.
§47. Nadzór nad dzia³alnoci¹ so³ectwa sprawowany jest
na podstawie kryteriów zgodnoci z prawem, celowoci,
rzetelnoci i gospodarnoci.
§48. Organami nadzoru nad dzia³alnoci¹ so³ectwa s¹:
1) Rada,
2) Wójt.
§49. 1. Organy nadzoru maj¹ prawo ¿¹dania niezbêdnych informacji, danych i wyjanieñ oraz okazania dokumentów dotycz¹cych funkcjonowania so³ectwa a tak¿e uczestniczenia w posiedzeniach jego organów.
2. Do wykonywania czynnoci, o których mowa w ust.
1 organy nadzoru mog¹ delegowaæ swych przedstawicieli.
§50. Organy nadzoru sygnalizuj¹ so³ectwu nieprawid³owoci stwierdzone w ramach wykonywania nadzoru oraz
podejmuj¹ dzia³ania przewidziane prawem, w celu wyeliminowania stwierdzonych nieprawid³owoci.
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ROZDZIA£ 9
Postanowienia koñcowe
§51. 1. Zmiany niniejszego statutu dokonuje Rada:
1) z w³asnej inicjatywy;
2) na wniosek Wójta;
3) na wniosek zebrania wiejskiego.
2. Statut i jego zmiany w przypadkach okrelonych w ust.
1 pkt 1 i 2 uchwalane s¹ po przeprowadzeniu konsultacji
z mieszkañcami so³ectwa.
§52. O utworzeniu, po³¹czeniu, podziale i znoszeniu,
a tak¿e ustaleniu granic, nazwy i siedziby w³adz So³ectwa
decyduje Rada w drodze odrêbnej uchwa³y.
§53. Protesty w sprawie trybu i formy przeprowadzenia
wyborów So³tysa i Rady So³eckiej zainteresowani mog¹
sk³adaæ do Wójta w terminie siedmiu dni od og³oszenia ich
wyników. Wójt rozstrzyga o protecie stosuj¹c odpowiednio
przepisy niniejszego Statutu.
§54. Wykonanie uchwa³y powierza siê Wójtowi Gminy
W¹growiec.
§55. Traci moc Uchwa³a Rady Gminy W¹growiec
Nr XXIV/185/96 z 28 padziernika 1996 w sprawie statutu
so³ectwa.
§56. Uchwa³a wchodzi w ¿ycie po up³ywie 14 dni od dnia
og³oszenia w Dzienniku Urzêdowym Województwa Wielkopolskiego.
Przewodnicz¹cy
Rady Gminy
() Micha³ Nogalski

Dziennik Urzêdowy
Województwa Wielkopolskiego Nr 138

 14992 

Poz. 3407

Dziennik Urzêdowy
Województwa Wielkopolskiego Nr 138

 14993 

Poz. 3408

3408
UCHWA£A Nr XXXIV/300/06 RADY GMINY W¥GROWIEC
z dnia 30 czerwca 2006 r.
w sprawie uchwalenia statutu So³ectwa Toniszewo
Na podstawie art. 35 ust. 1 i 3, art. 48 ust. 1 ustawy z dnia
8 marca 1990 r. o samorz¹dzie gminnym (Dz.U. z 2001 r., Nr
142 poz. 1591 z 2002 r., Nr 23 poz. 220, Nr 62 poz. 558, Nr 113
poz. 984, Nr 153 poz. 1271 i Nr 214 poz. 1806, z 2003 r., Nr 80
poz. 717 i Nr 162 poz. 1568, z 2004 r. Nr 102 poz. 1055
i Nr 116 poz. 1203, z 2005 r., Nr 172 poz. 1441, Nr 175 poz. 1457,
z 2006 r., Nr 17 poz. 128), po przeprowadzeniu konsultacji
z mieszkañcami so³ectwa, Rada Gminy W¹growiec uchwala:
STATUT SO£ECTWA TONISZEWO

1) ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorz¹dzie gminnym
(Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z póniejszymi zmianami),
2) Statutu Gminy W¹growiec,
3) oraz niniejszego statutu So³ectwa.
ROZDZIA£ 2
Zakres zadañ przekazanych so³ectwu
przez gminê oraz sposób ich realizacji

ROZDZIA£ 1
Postanowienia ogólne

§5. 1. Podstawowym celem istnienia i dzia³ania so³ectwa
jest:

§1. So³ectwo Toniszewo jest jednostk¹ pomocnicz¹ Gminy W¹growiec.

1) dba³oæ o zaspokajanie potrzeb mieszkañców so³ectwa i
reprezentowanie ich interesów na zewn¹trz;

§2. Ilekroæ w niniejszym Statucie jest mowa o:
1) Gminie  nale¿y przez to rozumieæ Gminê W¹growiec;
2) So³ectwie  nale¿y przez to rozumieæ jednostkê pomocnicz¹ okrelon¹ w §1 niniejszego Statutu;
3) Statucie  nale¿y przez to rozumieæ statut so³ectwa Toniszewo;

2) wspó³praca z organami gminy oraz pomoc w wykonywaniu przez te organy zadañ publicznych na rzecz spo³ecznoci lokalnej;
3) zapewnienie mieszkañcom so³ectwa udzia³u w realizacji
zadañ gminy;
2. Do zadañ so³ectwa nale¿y uczestniczenie w realizacji
zadañ gminy poprzez:

4) Radzie  nale¿y przez to rozumieæ Radê Gminy W¹growiec;

1) inicjowanie dzia³añ organów gminy;

5) Wójcie  nale¿y przez to rozumieæ Wójta Gminy W¹growiec;

2) reprezentowanie interesów spo³ecznoci so³eckiej i jej
cz³onków wobec organów gminy, organów administracji
pañstwowej i innych podmiotów ¿ycia publicznego;

6) Zebraniu Wiejskim  nale¿y przez to rozumieæ organ
uchwa³odawczy so³ectwa;
7) So³tysie  nale¿y przez to rozumieæ organ wykonawczy
so³ectwa;
8) Radzie So³eckiej  nale¿y przez to rozumieæ organ wspieraj¹cy So³tysa;
9) Przewodnicz¹cym Rady So³eckiej  nale¿y przez to rozumieæ So³tysa;
10) Komisje  nale¿y rozumieæ organy kontrolne i opiniodawcze powo³ywane w so³ectwie.
km2,

§3. 1. So³ectwo obejmuje obszar o powierzchni 6,44
którego granice zaznaczone s¹ na mapie stanowi¹cej za³¹cznik do Statutu.
2. So³ectwo obejmuje miejscowoæ: Toniszewo.
3. Siedzib¹ w³adz So³ectwa jest miejscowoæ: Toniszewo.
§4. So³ectwo dzia³a zgodnie z postanowieniami obowi¹zuj¹cych przepisów, a w szczególnoci:

3) tworzenie warunków do pe³nego udzia³u w ¿yciu publicznym so³ectwa wszystkich mieszkañców so³ectwa;
4) dzia³anie na rzecz rozwoju so³ectwa;
5) konsultowanie spraw przedstawionych przez Radê lub
Wójta, w tym spraw dotycz¹cych:
a) planów zagospodarowania przestrzennego w zakresie
dotycz¹cym so³ectwa,
b) sieci szkó³ i przedszkoli,
c) zasad gospodarowania mieniem komunalnym po³o¿onym na terenie so³ectwa,
d) zmiany nazewnictwa ulic, placów oraz nadawanie nazw
miejscowoci, podzia³u, po³¹czenia wsi, utworzenia
nowej,
e) innych spraw, których potrzebê konsultacji Rada lub
Wójt uzna za celowe.
6) wspó³dzia³anie z policj¹ i s³u¿bami porz¹dkowymi w zakresie bezpieczeñstwa i porz¹dku na terenie so³ectwa;
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7) wspó³praca z organizacjami i instytucjami dzia³aj¹cymi na
terenie so³ectwa, zw³aszcza kulturalnymi, sportowymi,
zak³adami opieki zdrowotnej;
8) podejmowanie dzia³añ na rzecz ochrony rodowiska naturalnego: w szczególnoci w zakresie budowy sieci wodno
 kanalizacyjnych, utrzymania porz¹dku i czystoci na
terenie so³ectwa oraz ochrony zieleni;
9) wspieranie inicjatyw spo³ecznych podejmowanych na rzecz
so³ectwa;
10) wspó³praca z radnymi z danego okrêgu wyborczego;
11) pomoc organom gminy przy organizowaniu konsultacji
spo³ecznych;
12) realizacja zadañ przejêtych od gminy i gospodarowanie
przekazanym mieniem w granicach zgodnych z celem
i zakresem przekazania;
13) wspieranie dzia³añ gminy w zakresie pomocy spo³ecznej,
w szczególnoci sygnalizowanie potrzeb spo³ecznych
w zakresie organizowania okrelonych form pomocy spo³ecznej;
14) inicjowanie samopomocy wspólnoty so³eckiej;
15) wyra¿anie opinii w celu uwzglêdnienia istotnych interesów mieszkañców so³ectwa w nastêpuj¹cych sprawach:
a) dostosowania organizacji i godzin pracy placówek
u¿ytecznoci publicznej, placówek wiadcz¹cych us³ugi komunalne, komunikacji, placówek opieki zdrowotnej i opiekuñczo - wychowawczych dla potrzeb mieszkañców so³ectwa,
b) zapobiegania oraz usuwania skutków powodzi, huraganów i innych klêsk ¿ywio³owych na terenie so³ectwa;
16) wykonywanie uchwa³ Rady w zakresie odnosz¹cym siê do
so³ectwa.
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ROZDZIA£ 3
Organizacja i zadania organów so³ectwa
§7. 1. Organami so³ectwa s¹:
1) Zebranie Wiejskie jako organ uchwa³odawczy;
2) So³tys jako organ wykonawczy.
2. Dzia³alnoæ so³tysa wspomaga rada so³ecka.
1) Rada so³ecka sk³ada siê z 4 do 6 osób w tym So³tysa.
2) Liczbê cz³onków rady so³eckiej ustala zebranie wiejskie
odrêbn¹ uchwa³¹.
3) Przewodnicz¹cym rady so³eckiej jest So³tys.
§8. Kadencja So³tysa i rady so³eckiej trwa 4 lata, tak jak
kadencja Rady i koñczy siê z momentem wyboru nowych
organów so³ectwa.
§9. 1. Organy so³ectwa zobowi¹zane s¹ dbaæ o przestrzeganie zasad jawnoci i dostêpu do informacji publicznej.
2. So³tys, co najmniej raz w roku, obowi¹zany jest sk³adaæ na zebraniu wiejskim sprawozdanie ze swojej dzia³alnoci
oraz z dzia³alnoci rady so³eckiej.
§10. 1. Do zakresu dzia³ania zebrania wiejskiego nale¿y
podejmowanie uchwa³ we wszystkich sprawach zastrze¿onych do wy³¹cznej kompetencji zebrania wiejskiego oraz
innych istotnych dla so³ectwa sprawach, obejmuj¹cych zadania so³ectwa okrelone w statucie.
2. Do wy³¹cznej kompetencji zebrania wiejskiego nale¿y:
1) wybór i odwo³ywanie so³tysa i rady so³eckiej;
2) dokonywanie okresowych ocen dzia³alnoci so³tysa i rady
so³eckiej;

§6. 1. Zadania okrelone w statucie so³ectwo realizuje
w szczególnoci poprzez:

3) wyra¿enie stanowiska so³ectwa w przypadku wyst¹pienia
organu gminy o wyra¿enie takiego stanowiska lub konsultacjê;

1) podejmowanie uchwa³ w sprawach so³ectwa w ramach
posiadanych kompetencji,

4) przyjmowanie, rozpatrywanie lub odrzucanie sprawozdañ
komisji powo³ywanych na zebraniu wiejskim.

2) zbieranie opinii spo³ecznej w sprawach dotycz¹cych problematyki wsi oraz przekazywanie jej Radzie,

§11. W przypadku przedstawienia przez Wójta, zebranie
wiejskie konsultuje w zakresie dotycz¹cym so³ectwa, projekty
uchwa³ Rady w sprawach:

3) wspó³uczestnictwo w organizowaniu i przeprowadzaniu
przez Radê konsultacji spo³ecznej w sprawach dotycz¹cych gminy i so³ectwa,
4) wystêpowanie z wnioskami do Wójta o rozpatrzenie spraw,
których za³atwienie wykracza poza mo¿liwoci so³ectwa,
5) wspó³pracê z radnymi z terenu so³ectwa i z komisjami
Rady.
2. Dla realizacji wspólnych przedsiêwziêæ so³ectwo nawi¹zuje wspó³pracê z innymi so³ectwami gminy, zawiera
porozumienia okrelaj¹ce zakres i sposób wykonywania wspólnych zadañ.

1) utrzymania, konserwacji, remontu wiejskich obiektów
mieszkalnych, urz¹dzeñ komunalnych, socjalnych, kulturalnych i sportowych w ramach ustaleñ planu wydatków
z bud¿etu gminy;
2) plany rozwoju gminy w czêci dotycz¹cej so³ectwa;
3) utrzymania porz¹dku na terenie wsi;
4) gospodarki wodno  ciekowej oraz gospodarki odpadami;
5) dróg gminnych;
6) owietlenia.
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§12. 1. Do zakresu dzia³ania zebrania wiejskiego nale¿y
sprawowanie kontroli nad dzia³alnoci¹ so³tysa i rady so³eckiej. W celu sprawowania kontroli zebranie wiejskie mo¿e
powo³aæ komisjê rewizyjn¹.
2. Zebranie wiejskie podejmuj¹c uchwa³ê o powo³aniu
Komisji Rewizyjnej, okrela sk³ad osobowy komisji oraz zakres jej dzia³ania.
3. Komisja Rewizyjna uprawniona jest do ¿¹dania wyjanieñ od so³tysa i cz³onków rady so³eckiej oraz przegl¹dania
dokumentów w sprawach objêtych przeprowadzan¹ kontrol¹.
§13. 1. Zebranie wiejskie dla zapewnienia w³aciwej realizacji zadañ so³ectwa mo¿e powo³ywaæ tak¿e inne sta³e lub
dorane komisje o uprawnieniach opiniodawczo - doradczych.
2. Zebranie wiejskie podejmuj¹c uchwa³ê o powo³aniu
komisji, o których mowa w ust. 1, okrela sk³ad osobowy
komisji oraz zakres ich dzia³ania.
§14. 1. Do udzia³u w zebraniu wiejskim uprawnieni s¹
wszyscy, którzy w dniu jego zwo³ania zamieszkuj¹ na terenie
so³ectwa.
2. Zebranie jest wa¿ne, gdy mieszkañcy so³ectwa zostali
o nim prawid³owo powiadomieni.
§15. Uprawnienie do udzia³u w zebraniu wiejskim obejmuje prawa:
1) inicjatywy uchwa³odawczej;
2) udzia³u w dyskusji nad porz¹dkiem obrad;
3) zadawania pytañ i uzyskiwania odpowiedzi;
4) ¿¹dania utrwalenia w protokole w³asnych czynnoci
i zg³oszonych wniosków oraz wypowiedzi;
5) zg³aszania kandydatur i kandydowania w wybieralnych
organach so³ectwa;
6) udzia³u w g³osowaniu.
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5. Zebranie wiejskie powinno zostaæ zwo³ane najpóniej
w terminie 14 dni od daty zg³oszenia ¿¹dania lub wniosku,
o których mowa w ust. 3 pkt 2  4, chyba, ¿e w ¿¹daniu lub
wniosku zaproponowano termin póniejszy. Termin 14 dni,
o którym mowa wy¿ej dotyczy terminu odbycia zebrania.
6. Zebranie wiejskie w sprawie wyborów so³tysa i rady
so³eckiej oraz zebranie wiejskie, którego nie zwo³a so³tys na
wniosek organu gminy w terminie okrelonym w ust. 5
zwo³uje Wójt.
7. W przypadku d³u¿szej nieobecnoci so³tysa zebranie
wiejskie zwo³uje upowa¿niony przez radê so³eck¹ cz³onek tej
rady.
§17. 1. Termin i miejsce zebrania wiejskiego podaje siê
do wiadomoci publicznej poprzez rozplakatowanie na tablicy
og³oszeñ so³ectwa, kurend¹, lub w sposób zwyczajowo przyjêty, co najmniej na 7 dni przed terminem zwo³ania zebrania.
2. O terminie i miejscu zebrania powiadamia siê odrêbnie organy gminy oraz osobê reprezentuj¹c¹ mieszkañców,
którzy z³o¿yli wniosek o jego zwo³anie.
§18. 1. Obradom Zebrania Wiejskiego przewodniczy So³tys.
2. Pod nieobecnoæ So³tysa obradom Zebrania Wiejskiego przewodniczy cz³onek Rady So³eckiej upowa¿niony przez
So³tysa.
3. W przypadku, gdy So³tys nie mo¿e prowadziæ zwo³anego Zebrania Wiejskiego i nie udzieli³ upowa¿nienia ¿adnemu z cz³onków Rady So³eckiej, obradom Zebrania Wiejskiego
przewodniczy cz³onek Rady So³eckiej przez ni¹ wybrany.
4. Zebranie otwiera So³tys, przedstawia porz¹dek obrad
oraz prowadzi zebranie zgodnie z porz¹dkiem przyjêtym przez
zebranie.
5. Porz¹dek obrad ustala zebranie wiejskie na podstawie
projektu przed³o¿onego przez so³tysa. Projekt porz¹dku obrad
podlega konsultacji z rad¹ so³eck¹.

§16. 1. Zebranie wiejskie zwo³ywane jest przez so³tysa,
z zastrze¿eniem ust. 6 i 7.

6. Obrady zebrania s¹ protoko³owane. Protoko³y i uchwa³y podpisuje przewodnicz¹cy zebrania i protokolant.

2. Zebrania wiejskie odbywaj¹ siê w miarê potrzeb nie
rzadziej jednak ni¿ raz w roku.

1) z w³asnej inicjatywy;

7. Osoby uprawnione do udzia³u w zebraniu wiejskim
odnotowuj¹ swoja obecnoæ w licie obecnoci wy³o¿onej do
podpisu w miejscu, w którym odbywa siê zebranie. Lista
obecnoci jest za³¹cznikiem do protokó³u zebrania i s³u¿y do
stwierdzania prawomocnoci obrad.

2) na ¿¹danie organów gminy (Rady i Wójta), wskazuj¹ce cel
zwo³ania zebrania wiejskiego;

§19. 1. Przewodniczenie obradom Zebrania Wiejskiego
uprawnia do decydowania o:

3) na pisemny wniosek co najmniej 1/10 uprawnionych do
udzia³u w zebraniu wiejskim mieszkañców so³ectwa, wskazuj¹cy cel zwo³ania zebrania oraz osobê, któr¹ nale¿y
powiadomiæ o terminie i miejscu zwo³ania zebrania;

1) kolejnoci zabierania g³osu przez poszczególnych mówców,

3. So³tys zwo³uje zebranie wiejskie:

4) na wniosek Komisji Rewizyjnej So³ectwa (w przypadku jej
powo³ania przez zebranie wiejskie).
4. W przypadkach, o których mowa w ust. 3 pkt 2 - 4
so³tys jest zobowi¹zany do zwo³ania zebrania wiejskiego.

2) udzieleniu g³osu poza kolejnoci¹,
3) okrelania iloci czasu przeznaczonego dla ka¿dego
z mówców,
4) odebraniu g³osu,
5) zamkniêciu dyskusji nad poszczególnymi punktami
porz¹dku obrad,
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6) ¿¹daniu okrelonego zachowania od uczestników Zebrania Wiejskiego.

8) w tym realizacja zarz¹dzeñ Wójta wydanych w powy¿szym
zakresie;

2. Przewodnicz¹cy Zebraniu Wiejskiemu nie mo¿e odmówiæ poddania pod g³osowanie wniosku, jeli jego przedmiot
odpowiada przyjêtemu porz¹dkowi obrad

9) uczestniczenie w naradach so³tysów organizowanych przez
Wójta;

§20. 1. So³tys przekazuje uchwa³y podjête na zebraniu
wraz z protokó³em zebrania Wójtowi w terminie 7 dni od dnia
odbycia zebrania.
2. Wójt, w zale¿noci od treci uchwa³y, za³atwia uchwa³ê
we w³asnym zakresie lub przekazuje uchwa³ê do rozpatrzenia
Radzie.
3. W zale¿noci od treci uchwa³y o sposobie za³atwienia
uchwa³y Wójt informuje zebranie wiejskie bezporednio lub
za porednictwem so³tysa.
§21. 1. Zebranie wiejskie jest uprawnione do podejmowania uchwa³ przy obecnoci, co najmniej 1/5 uprawnionych
do g³osowania mieszkañców so³ectwa oraz gdy mieszkañcy
so³ectwa zostali poinformowani o zwo³aniu i terminie zebrania w sposób zgodny z postanowieniami niniejszego statutu.

10) uczestniczenie w spotkaniach z radnymi gminy powiêconych realizacji spraw ogólnogminnych, w przypadku wyst¹pienia przez radnych o udzia³ w takim spotkaniu;
11) informowanie ogó³u mieszkañców o wszystkich wa¿nych
dla so³ectwa sprawach;
12) udzia³ w sesjach Rady i posiedzeniach komisji Rady, na
zasadach okrelonych w Statucie Gminy;
13) organizowanie i koordynowanie przedsiêwziêæ maj¹cych
na celu poprawê warunków ¿ycia mieszkañców so³ectwa;
14) administrowanie tymi sk³adnikami mienia, które Rada
przekaza³a do dyspozycji so³ectwa;
15) opiniowanie w zakresie wskazanym przez Wójta wniosków o udzielanie ulg i zwolnieñ z podatków i op³at
stanowi¹cych dochody gminy;

2. W przypadku, gdy w ustalonym terminie nie zbierze siê
wymagana liczba uprawnionych do g³osowania mieszkañców
so³ectwa, zebranie obejmuj¹ce ten sam porz¹dek zwo³uje siê
w drugim terminie. Drugi termin wyznacza siê w tym samym
dniu, pó³ godziny póniej; w tym przypadku do wa¿noci
zebrania wymagana jest obecnoæ uprawnionych do g³osowania mieszkañców so³ectwa w liczbie, co najmniej po³owy
liczby okrelonej w ust. 1.

16) wystêpowanie z wnioskami dotycz¹cymi potrzeb so³ectwa
i jego mieszkañców;

§22. 1. Uchwa³y zebrania wiejskiego zapadaj¹ w g³osowaniu jawnym, zwyk³¹ wiêkszoci¹ g³osów, osób uprawnionych uczestnicz¹cych w nim, co oznacza, ¿e przechodzi uchwa³a
lub wniosek, które uzyska³y wiêksz¹ liczbê g³osów  za ni¿
g³osów przeciw.

19) wspó³praca z gminnymi jednostkami organizacyjnymi
w zakresie zaspakajania okrelonych potrzeb mieszkañców;

2. Zebranie wiejskie mo¿e postanowiæ o przeprowadzeniu tajnego g³osowania w konkretnej sprawie, na wniosek, co
najmniej 1/4 uprawnionych do g³osowania, obecnych na
zebraniu.
§23. 1. Do zadañ so³tysa nale¿y zarz¹dzanie bie¿¹cymi
sprawami so³ectwa, realizacja uchwa³ zebrania wiejskiego
oraz wykonywanie czynnoci okrelonych niniejszym statutem.
2. Do zadañ so³tysa nale¿y w szczególnoci:
1) reprezentowanie so³ectwa na zewn¹trz;
2) zwo³ywanie zebrañ wiejskich i przewodniczenie ich obradom;
3) zwo³ywanie posiedzeñ rady so³eckiej i przewodniczenie jej
obradom;
4) wykonywanie uchwa³ organów gminy w zakresie dotycz¹cym so³ectwa;
5) kierowanie wykonywaniem uchwa³ rady so³eckiej;
6) utrzymywanie sta³ego kontaktu z organami gminy;
7) kierowanie akcj¹ pomocy w so³ectwie w razie wypadków
losowych i klêsk ¿ywio³owych,

17) sporz¹dzanie rozliczeñ m.in. z dzia³alnoci finansowej
i gospodarczej so³ectwa;
18) stosowanie w ramach so³ectwa postanowieñ instrukcji
kancelaryjnej oraz zasad obiegu dokumentów ksiêgowych
i finansowych w zakresie wskazanym przez Wójta;

20) natychmiastowe informowanie wójta o wyst¹pieniu po¿aru, klêski padniêcia stada, katastrofy budowlanej oraz
innych zdarzeñ losowych, celem skoordynowania dzia³añ
czy udzielenia pomocy.
21) wykonywanie innych zadañ wynikaj¹cych z obowi¹zuj¹cych przepisów.
3. Przy wykonywaniu zadañ okrelonych w ust. 2 pkt 1417 so³tys zasiêga opinii rady so³eckiej.
4. Na zebraniach wiejskich so³tys przedk³ada informacje
ze swojej dzia³alnoci.
5. Pe³nienie funkcji so³tysa ma charakter spo³eczny.
6. So³tys korzysta z ochrony prawnej przys³uguj¹cej funkcjonariuszom publicznym.
§24. So³tys  jako przewodnicz¹cy rady so³eckiej:
1) kieruje prac¹ rady so³eckiej;
2) zapewnia sporz¹dzenie protokó³ów z posiedzeñ rady so³eckiej;
3) sk³ada informacje o dzia³alnoci rady so³eckiej na zebraniach wiejskich.
§25. Do zadañ rady so³eckiej nale¿y pe³nienie funkcji
pomocniczo-doradczej so³tysa oraz wspomaganie jego dzia³añ, w tym:
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1) przygotowanie zebrañ wiejskich oraz opracowywanie
i przedk³adanie zebraniu wiejskiemu projektów uchwa³,
w sprawach bêd¹cych przedmiotem zebrania;
2) zbieranie wniosków i innych wyst¹pieñ mieszkañców
w sprawach so³ectwa;
3) sporz¹dzanie projektów wyst¹pieñ w sprawach wykraczaj¹cych poza mo¿liwoci ich realizacji w ramach so³ectwa;
4) inicjowanie dzia³añ na rzecz rozwoju so³ectwa;
5) opiniowanie zakupu sprzêtu i wyposa¿enia mienia gminnego;
6) inicjowanie i pomoc w organizacji imprez wiejskich
w dziedzinie kultury, sportu, rekreacji i wypoczynku;
7) konsultacja spraw przedstawionych przez so³tysa zgodnie
z postanowieniami niniejszego statutu.
§26. 1. Posiedzenia rady so³eckiej odbywaj¹ siê w miarê
potrzeb, nie rzadziej ni¿ dwa razy w roku.
2. Posiedzenia rady so³eckiej zwo³uje so³tys, który przewodniczy tym posiedzeniom.
§27. 1. Urz¹d Gminy zapewnia pomoc w obs³udze techniczno biurowej organów so³ectwa.
2. W celu udzielenia so³tysowi sta³ej pomocy w przygotowywaniu materia³ów w organizowaniu zebrañ, Wójt mo¿e
wyznaczyæ pracownika Urzêdu do kontaktów z so³ectwem.
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3. W przypadku, gdy w ustalonym terminie nie zbierze siê
wymagana liczba uprawnionych do g³osowania mieszkañców
so³ectwa, zebranie obejmuj¹ce ten sam porz¹dek zwo³uje siê
w drugim terminie. Drugi termin wyznacza siê w tym samym
dniu pó³ godziny póniej; w tym przypadku do wa¿noci
zebrania wymagana jest obecnoæ uprawnionych do g³osowania mieszkañców so³ectwa w liczbie, co najmniej po³owy
liczby okrelonej w ust. 1.
4. O ile w wyznaczonym w ust. 2 terminie nie bêdzie
wymaganego okrelonego quorum, wybory w nastêpnym
terminie mog¹ zostaæ przeprowadzone najwczeniej po up³ywie 7 dni od pierwszego, wy¿ej wskazanego terminu, a do ich
wa¿noci wymagana jest obecnoæ uprawnionych do g³osowania mieszkañców so³ectwa, w liczbie, co najmniej po³owy
liczby okrelonej w ust. 1.
5. W przypadku braku quorum, w terminie, okrelonym
w ust. 3 wybory przeprowadza siê w nowym terminie, niezale¿nie od iloci uprawnionych do g³osowania obecnych na
zebraniu wiejskim. Nowy termin ustala siê w tym samym
dniu, co termin ustalony w ust. 3, pó³ godziny póniej.
§31. 1. W celu przeprowadzania wyboru so³tysa i cz³onków rady so³eckiej, zebranie wiejskie powo³uje sporód uprawnionych uczestników zebrania minimum 3 - osobow¹ komisjê
skrutacyjn¹.
2. Komisja skrutacyjna wybiera ze swojego grona przewodnicz¹cego, który kieruje pracami komisji.
3. Do zadañ komisji skrutacyjnej nale¿y:

ROZDZIA£ 4
Zasady i tryb wyboru organów so³ectwa
§28. 1. Zebranie wiejskie wybiera so³tysa i radê so³eck¹
na okres kadencji odpowiadaj¹cy kadencji Rady.
2. Zebranie wiejskie w sprawie wyboru so³tysa i rady
so³eckiej winno odbyæ siê w terminie 6  ciu miesiêcy od
up³ywu kadencji rady gminy.
§29. 1. Wybory so³tysa, rady so³eckiej przeprowadzane
s¹ w terminie i miejscu okrelonym zarz¹dzeniem Wójta,
które podlega podaniu do wiadomoci mieszkañców so³ectwa, co najmniej na 7 dni przed terminem zebrania, w sposób
okrelony w niniejszym statucie.

1) rejestrowanie kandydatów na so³tysa i cz³onków rady
so³eckiej;
2) obliczanie g³osów oddawanych na poszczególne kandydatury;
3) sporz¹dzenie protoko³u, ustalenie i podanie do wiadomoci zebrania wiejskiego wyniku g³osowania i wyborów.
4. Protokó³ g³osowania podpisuj¹ wszyscy cz³onkowie
komisji oraz przewodnicz¹cy zebrania.
5. Cz³onkowie komisji nie mog¹ kandydowaæ na stanowisko so³tysa ani do rady so³eckiej.
§32. 1. W pierwszej kolejnoci przeprowadza siê zg³aszanie kandydatów oraz g³osowanie w celu wyboru so³tysa.

2. Zarz¹dzenie, o którym mowa w ust. 1 okrela ponadto
porz¹dek obrad zebrania wiejskiego, obejmuj¹cy w szczególnoci wybór so³tysa i rady so³eckiej.

2. W drugiej kolejnoci przeprowadza siê zg³aszanie kandydatów oraz g³osowanie w celu wyboru cz³onków rady
so³eckiej.

3. Obradom zebrania wyborczego przewodniczy osoba
wskazana przez Wójta.

§33. 1. Kandydatury na stanowisko so³tysa oraz do rady
so³eckiej mog¹ zg³aszaæ osobicie uprawnieni mieszkañcy,
uczestnicz¹cy w zebraniu wiejskim. Zg³oszenie kandydata
odbywa siê ustnie w trakcie zebrania wiejskiego.

4. Obs³ugê kancelaryjn¹ zebrania zapewnia Wójt za porednictwem Urzêdu Gminy.
§30. 1. Dla dokonania wa¿nego wyboru so³tysa i rady
so³eckiej wymagana jest osobista obecnoæ, co najmniej 1/5
mieszkañców so³ectwa uprawnionych do g³osowania.
2. Kr¹g osób uprawnionych do g³osowania ustala siê na
podstawie sta³ego rejestru wyborców Gminy W¹growiec.

2. Uprawnieni do kandydowania s¹ wy³¹cznie stali mieszkañcy, uczestnicz¹cy w zebraniu wiejskim.
3. Wybory odbywaj¹ siê przy nieograniczonej liczbie zg³oszonych kandydatów, z zachowaniem zasad okrelonych
w ust. 1 i ust. 2.
4. Warunkiem przyjêcia ka¿dej kandydatury jest ustna
zgoda kandydata wyra¿ona w trakcie obrad.
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5. So³tys i rada so³ecka wybierani s¹ w g³osowaniu
tajnym, bezporednim, sporód nieograniczonej liczby kandydatów, przez uprawnionych mieszkañców zebrania.
§34. 1. Po zarejestrowaniu przez komisjê skrutacyjn¹
wszystkich nazwisk kandydatów zg³oszonych przez uprawnionych uczestników zebrania wiejskiego, komisja zamyka listê
kandydatur na stanowisko so³tysa oraz do rady so³eckiej.
Wniosek o zamkniêcie listy kandydatów przewodnicz¹cy zebrania poddaje pod g³osowanie zebrania wiejskiego.
2. Po zamkniêciu listy kandydatów przewodnicz¹cy zebrania podaje pod g³osowanie wszystkie zarejestrowane kandydatury umieszczone na licie w kolejnoci alfabetycznej.
3. Wybór so³tysa odbywa siê zwyk³¹ wiêkszoci¹ g³osów,
co oznacza, ¿e przechodzi ta kandydatura, która uzyska³a, co
najmniej jeden g³os wiêcej od sumy pozosta³ych wa¿nie
oddanych g³osów.
4. Uprawnieni uczestnicy Zebrania g³osuj¹ kartami do
g³osowania, opatrzonymi pieczêci¹ Urzêdu Gminy.
5. Na karcie do g³osowania uprawnieni mieszkañcy pozostawiaj¹ nieskrelone nazwisko wybranego przez siebie
kandydata.
6. Niewa¿ne s¹ g³osy na kartach: bez pieczêci Urzêdu
Gminy, ca³kowicie przedartych i kartach, na których pozostawiono wiêcej kandydatów ni¿ miejsc mandatowych.
§35. 1. Na stanowisko so³tysa zostaje wybrany kandydat, który uzyska³ najwiêksz¹ zwyk³¹ wiêkszoæ g³osów uprawnionych do g³osowania uczestników zebrania.
2. Na cz³onków rady so³eckiej zostaj¹ wybrani kandydaci,
którzy uzyskali najwiêksz¹ iloæ g³osów.
3. W przypadku równej liczby g³osów, g³osowanie zostaje powtórzone, z tym, ¿e w wyborach bior¹ udzia³ kandydaci,
którzy uzyskali równ¹ najwiêksz¹ liczbê g³osów.
4. Przepisy §35 ust. 2 stosuje siê przy wyborach komisji,
o których mowa w niniejszym statucie.
5. Przejêcie obowi¹zków przez nowo wybranego so³tysa
nastêpuje w ci¹gu trzech dni od daty wyboru, a przekazanie
pieczêci protokolarnie w dniu wyboru.
ROZDZIA£ 5
Zasady i tryb odwo³ywania so³tysa i rady so³eckiej
§36. 1. Wyganiêcie mandatu so³tysa lub cz³onka rady
so³eckiej nastêpuje na skutek:
1) z³o¿enia na rêce wójta pisemnej rezygnacji z pe³nionej
funkcji;
2) pozbawienia praw publicznych i wyborczych oraz ubezw³asnowolnienia na podstawie prawomocnego wyroku
s¹du;
3) mierci;
4) odwo³ania przed up³ywem kadencji.
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2. W przypadkach okrelonych w ust. 1 pkt 1 i 2 wyganiêcie mandatu stwierdza niezw³ocznie zebranie wiejskie.
§37. 1. Odwo³anie So³tysa i rady so³eckiej lub jej poszczególnych cz³onków przed up³ywem kadencji, stanowi
wy³¹czn¹ kompetencjê zebrania wiejskiego i mo¿e nast¹piæ
w przypadkach okrelonych w niniejszym statucie, na podstawie uchwa³y zebrania wiejskiego, podjêtej zwyk³¹ wiêkszoci¹
g³osów, w g³osowaniu tajnym.
2. Dla dokonania odwo³ania organów so³ectwa, o których
mowa w §37 ust. 1, na zebraniu wiejskim wymagana jest
obecnoæ, co najmniej 1/5 uprawnionych do g³osowania,
mieszkañców So³ectwa.
3. O ile w wyznaczonym terminie nie bêdzie wymaganego, okrelonego w ust. 2 quorum, wybory w drugim terminie
mog¹ zostaæ przeprowadzone najwczeniej po up³ywie
1 miesi¹ca, od pierwszego wskazanego terminu, z zastrze¿eniem ust 2.
4. Uchwa³y zebrania wiejskiego w sprawach okrelonych
w ust. 1 podaje siê do wiadomoci mieszkañców so³ectwa.
§38. 1. So³tys i cz³onkowie rady so³eckiej s¹ bezporednio odpowiedzialni przed zebraniem wiejskim i mog¹ byæ
przez zebranie odwo³ani przed up³ywem kadencji.
2. Zebranie wiejskie mo¿e odwo³aæ so³tysa, radê so³ecka
lub poszczególnych jej cz³onków, je¿eli nie wykonuj¹ swoich
obowi¹zków, w tym naruszaj¹ postanowienia statutu.
3. Zebranie wiejskie odwo³uje so³tysa lub cz³onka rady
so³eckiej, je¿eli dopuci³ siê przestêpstwa, stwierdzonego
prawomocnym wyrokiem s¹du.
§39. 1. Zebrania wiejskie w celu ewentualnego odwo³ania so³tysa b¹d rady so³eckiej (ca³ego sk³adu) zwo³uje Wójt,
ustalaj¹c zarz¹dzeniem miejsce i termin (dzieñ, godzinê)
zebrania. W zarz¹dzeniu podaje siê sk³adaj¹cego wniosek
o odwo³anie.
2. Zebranie wiejskie w celu ewentualnego odwo³ania
poszczególnych cz³onków rady so³eckiej (z wyj¹tkiem so³tysa
 przewodnicz¹cego rady so³eckiej) zwo³uje so³tys, podaj¹c
w og³oszeniu o zwo³aniu zebrania sk³adaj¹cego wniosek
o odwo³anie cz³onka (cz³onków) rady so³eckiej.
3. Pisemne wnioski o odwo³anie so³tysa lub rady so³eckiej kierowane s¹ do Wójta, natomiast wnioski o odwo³anie
poszczególnych cz³onków rady so³eckiej kierowane s¹ do
so³tysa, z zastrze¿eniem ust. 4 pkt 4.
4. O odwo³anie so³tysa, rady so³eckiej oraz poszczególnych jej cz³onków mo¿e wyst¹piæ z zastrze¿eniem ust. 5 i 6:
1) Wójt;
2) grupa mieszkañców gminy uprawniona do g³osowania,
w liczbie odpowiadaj¹cej  1/5 uprawnionych do g³osowania mieszkañców so³ectwa, a w przypadku, gdy wniosek
o odwo³anie dotyczy rady so³eckiej lub poszczególnych jej
cz³onków  1/10 uprawnionych.
3) wniosek o odwo³anie So³tysa winien prócz podpisów byæ
opatrzony czytelnym imieniem i nazwiskiem, numerem
PESEL i adresem zamieszkania z podaniem numeru nieruchomoci.
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4) wniosek o odwo³anie, który nie zostanie przyjêty na zebraniu wiejskim, mo¿e byæ z³o¿ony powtórnie po up³ywie
6 miesiêcy od dnia z³o¿enia pierwszego wniosku.
5. Wniosek o odwo³anie powinien zawieraæ uzasadnienie, wnioskom bez uzasadnienia nie nadaje siê biegu.
6. Bieg nadaje siê wy³¹cznie wnioskom o odwo³anie
so³tysa, rady so³eckiej, komisji rewizyjnej lub jej cz³onków
zawieraj¹cym:
1) zarzuty nie wywi¹zywania siê przez so³tysa lub cz³onków
rady so³eckiej z obowi¹zków statutowych;
2) zarzuty nie respektowania (nie wykonywania) przez so³tysa lub cz³onków rady so³eckiej uchwa³ zebrania wiejskiego;
3) wskazuj¹cym na dopuszczenie siê czynów dyskwalifikuj¹cych w opinii spo³ecznej w tym utratê zaufania spo³ecznego.
7. Odwo³anie nie mo¿e nast¹piæ zaocznie, chyba, ¿e
osoba zainteresowana skutecznie zawiadomiona, nie wziê³a
udzia³u w zebraniu wiejskim bez usprawiedliwionych przyczyn lub wyrazi³a zgodê na pimie, na zaoczne g³osowanie
nad jej odwo³aniem.
8. Odwo³anie mo¿e nast¹piæ po wys³uchaniu przez zebranie wiejskie wszystkich wyjanieñ oraz racji zainteresowanego, chyba ze wystêpuj¹ okolicznoci okrelone w ust. 7.
§40. 1. So³tys lub cz³onek rady so³eckiej mo¿e z³o¿yæ
rezygnacjê w trakcie kadencji z pe³nionej funkcji, z zastrze¿eniem ust. 2.
2. Z³o¿enie rezygnacji przez so³tysa, radê so³ecka lub
poszczególnych jej cz³onków a tak¿e odwo³anie so³tysa, rady
so³eckiej lub poszczególnych jej cz³onków, zobowi¹zuje odpowiednio Wójta i So³tysa do zarz¹dzenia wyborów uzupe³niaj¹cych.
3. Je¿eli do up³ywu kadencji So³tysa pozosta³o nie wiêcej
jak 6 miesiêcy, przepisu ust. 2 nie stosuje siê, a obowi¹zki
so³tysa pe³ni cz³onek Rady So³eckiej przez ni¹ wskazany.
4. Kadencja So³tysa i cz³onków Rady so³eckiej wybranych
w wyborach uzupe³niaj¹cych trwa do koñca kadencji, w której
wybór nast¹pi³.
§41. 1. Zebranie wiejskie zwo³ane w sprawie odwo³ania
so³tysa, rady so³eckiej lub poszczególnych jej cz³onków, powo³uje sporód uprawnionych do g³osowania uczestników
zebrania komisjê skrutacyjn¹, powierzaj¹c jej obowi¹zki przeprowadzenia g³osowania.
2. Do powo³ywania i zasad dzia³ania tej komisji maj¹
zastosowanie odpowiednie przepisy dotycz¹ce komisji skrutacyjnej okrelone w Rozdziale 4 niniejszego statutu.
ROZDZIA£ 6
Zasady gospodarki mieniem
§42. 1. Rada Gminy przekazuje So³ectwu sk³adniki mienia komunalnego na mocy odrêbnych uchwa³ oraz protoko³u
przekazania, sporz¹dzonego przez Wójta i So³tysa.
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2. So³ectwo zarz¹dza i korzysta z przekazanego mienia
komunalnego zgodnie z postanowieniami uchwa³y, o której
mowa w ust. 1, a w szczególnoci So³ectwo samodzielnie
wykonuje czynnoci zwyk³ego zarz¹du w stosunku do przekazanego mienia. Zwyk³y zarz¹d obejmuje czynnoci okrelone
przepisami prawa cywilnego.
3. Przekazanie obowi¹zków oraz mienia komunalnego
i so³eckiego, pomiêdzy ustêpuj¹cym So³tysem a nowo wybranym, nastêpuje w terminie 3 dni od daty wyborów, w formie
protokó³u zdawczo  odbiorczego, przedk³adanego w ci¹gu
7 dni Wójtowi Gminy.
ROZDZIA£ 7
Zasady gospodarki finansowej so³ectwa
§43. 1. Gospodarka finansowa so³ectwa prowadzona jest
w ramach bud¿etu gminy, zatwierdzonego przez Radê Gminy.
§44. 1. Dochodami so³ectwa mog¹ byæ:
1) wp³ywy z wynajmowania i wydzier¿awiania sk³adników
mienia komunalnego przekazanego So³ectwu,
2) darowizny i dobrowolne wp³aty osób fizycznych i prawnych na rzecz so³ectwa,
3) rodki uzyskiwane z organizowanych przez so³ectwo przedsiêwziêæ.
2. rodki finansowe pochodz¹ce z bud¿etu gminy mog¹
byæ przeznaczone tylko na cele okrelone w uchwale bud¿etowej.
§45. 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) remont i utrzymanie dróg gminnych w granicach So³ectwa.
3) utrzymanie lokali bêd¹cych w dyspozycji So³ectwa,
4) zaspakajanie miejscowych potrzeb kulturalno  owiatowych i sportowych,
5) dzia³alnoæ organów So³ectwa,
6) utrzymanie porz¹dku i estetyki na terenie So³ectwa.
ROZDZIA£ 8
Zakres i formy kontroli oraz nadzoru organów
Gminy nad dzia³alnoci¹ organów So³ectwa
§46. 1. So³tys zobowi¹zany jest do przed³o¿enia Wójtowi
Gminy uchwa³ Zebrania Wiejskiego w ci¹gu 7 dni od daty ich
podjêcia.
2. Uchwa³a Zebrania Wiejskiego sprzeczna z prawem jest
niewa¿na.
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3. O niewa¿noci uchwa³y w ca³oci lub w czêci orzeka
Wójt Gminy.
4. Uchwa³a Zebrania Wiejskiego nieodpowiadaj¹ca wymogom celowoci, gospodarnoci, rzetelnoci lub niezgodna
z prawem mo¿e byæ uchylona przez Wójta Gminy.
5. W przypadkach okrelonych w ust. 4, Wójt Gminy
mo¿e wstrzymaæ uchwa³y Zebrania Wiejskiego i za¿¹daæ
ponownego rozpatrzenia sprawy stanowi¹cej przedmiot
uchwa³y, wskazuj¹c zaistnia³e uchybienia oraz termin za³atwienia sprawy.
6. Je¿eli uchwa³a Zebrania Wiejskiego podjêta w wyniku
ponownego rozpatrzenia sprawy nie uwzglêdnia wskazówek
Wójta Gminy, Wójt Gminy mo¿e wydaæ uchwa³ê zastêpcz¹.
O podjêciu uchwa³y zastêpczej, Wójt Gminy powiadamia
Radê Gminy na jej najbli¿szej Sesji.
§47. Nadzór nad dzia³alnoci¹ so³ectwa sprawowany jest
na podstawie kryteriów zgodnoci z prawem, celowoci,
rzetelnoci i gospodarnoci.
§48. Organami nadzoru nad dzia³alnoci¹ so³ectwa s¹:
1) Rada,
2) Wójt.
§49. 1. Organy nadzoru maj¹ prawo ¿¹dania niezbêdnych informacji, danych i wyjanieñ oraz okazania dokumentów dotycz¹cych funkcjonowania so³ectwa a tak¿e uczestniczenia w posiedzeniach jego organów.
2. Do wykonywania czynnoci, o których mowa w ust.
1 organy nadzoru mog¹ delegowaæ swych przedstawicieli.
§50. Organy nadzoru sygnalizuj¹ so³ectwu nieprawid³owoci stwierdzone w ramach wykonywania nadzoru oraz
podejmuj¹ dzia³ania przewidziane prawem, w celu wyeliminowania stwierdzonych nieprawid³owoci.

ROZDZIA£ 9
Postanowienia koñcowe
§51. 1. Zmiany niniejszego statutu dokonuje Rada:
1) z w³asnej inicjatywy;
2) na wniosek Wójta;
3) na wniosek zebrania wiejskiego.
2. Statut i jego zmiany w przypadkach okrelonych w ust.
1 pkt 1 i 2 uchwalane s¹ po przeprowadzeniu konsultacji
z mieszkañcami so³ectwa.
§52. O utworzeniu, po³¹czeniu, podziale i znoszeniu,
a tak¿e ustaleniu granic, nazwy i siedziby w³adz So³ectwa
decyduje Rada w drodze odrêbnej uchwa³y.
§53. Protesty w sprawie trybu i formy przeprowadzenia
wyborów So³tysa i Rady So³eckiej zainteresowani mog¹
sk³adaæ do Wójta w terminie siedmiu dni od og³oszenia ich
wyników. Wójt rozstrzyga o protecie stosuj¹c odpowiednio
przepisy niniejszego Statutu.
§54. Wykonanie uchwa³y powierza siê Wójtowi Gminy
W¹growiec.
§55. Traci moc Uchwa³a Rady Gminy W¹growiec
Nr XXIV/186/96 z 28 padziernika 1996 w sprawie statutu
so³ectwa.
§56. Uchwa³a wchodzi w ¿ycie po up³ywie 14 dni od dnia
og³oszenia w Dzienniku Urzêdowym Województwa Wielkopolskiego.
Przewodnicz¹cy
Rady Gminy
() Micha³ Nogalski
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3409
UCHWA£A Nr XXXIV/301/06 RADY GMINY W¥GROWIEC
z dnia 30 czerwca 2006 r.
w sprawie uchwalenia statutu So³ectwa Werkowo
Na podstawie art. 35 ust. 1 i 3, art. 48 ust. 1 ustawy z dnia
8 marca 1990 r. o samorz¹dzie gminnym (Dz.U. z 2001 r., Nr
142 poz. 1591 z 2002 r., Nr 23 poz. 220, Nr 62 poz. 558, Nr 113
poz. 984, Nr 153 poz. 1271 i Nr 214 poz. 1806, z 2003 r., Nr 80
poz. 717 i Nr 162 poz. 1568, z 2004 r. Nr 102 poz. 1055
i Nr 116 poz. 1203, z 2005 r., Nr 172 poz. 1441, Nr 175 poz. 1457,
z 2006 r., Nr 17 poz. 128), po przeprowadzeniu konsultacji
z mieszkañcami so³ectwa, Rada Gminy W¹growiec uchwala:
STATUT SO£ECTWA WERKOWO

1) ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorz¹dzie gminnym
(Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z póniejszymi zmianami),
2) Statutu Gminy W¹growiec,
3) oraz niniejszego statutu So³ectwa.
ROZDZIA£ 2
Zakres zadañ przekazanych so³ectwu
przez gminê oraz sposób ich realizacji

ROZDZIA£ 1
Postanowienia ogólne

§5. 1. Podstawowym celem istnienia i dzia³ania so³ectwa
jest:

§1. So³ectwo Werkowo jest jednostk¹ pomocnicz¹ Gminy
W¹growiec.

1) dba³oæ o zaspokajanie potrzeb mieszkañców so³ectwa i
reprezentowanie ich interesów na zewn¹trz;

§2. Ilekroæ w niniejszym Statucie jest mowa o:
1) Gminie  nale¿y przez to rozumieæ Gminê W¹growiec;
2) So³ectwie  nale¿y przez to rozumieæ jednostkê pomocnicz¹ okrelon¹ w §1 niniejszego Statutu;
3) Statucie  nale¿y przez to rozumieæ statut so³ectwa Werkowo;

2) wspó³praca z organami gminy oraz pomoc w wykonywaniu przez te organy zadañ publicznych na rzecz spo³ecznoci lokalnej;
3) zapewnienie mieszkañcom so³ectwa udzia³u w realizacji
zadañ gminy;
2. Do zadañ so³ectwa nale¿y uczestniczenie w realizacji
zadañ gminy poprzez:

4) Radzie  nale¿y przez to rozumieæ Radê Gminy W¹growiec;

1) inicjowanie dzia³añ organów gminy;

5) Wójcie  nale¿y przez to rozumieæ Wójta Gminy W¹growiec;

2) reprezentowanie interesów spo³ecznoci so³eckiej i jej
cz³onków wobec organów gminy, organów administracji
pañstwowej i innych podmiotów ¿ycia publicznego;

6) Zebraniu Wiejskim  nale¿y przez to rozumieæ organ
uchwa³odawczy so³ectwa;
7) So³tysie  nale¿y przez to rozumieæ organ wykonawczy
so³ectwa;
8) Radzie So³eckiej  nale¿y przez to rozumieæ organ wspieraj¹cy So³tysa;
9) Przewodnicz¹cym Rady So³eckiej  nale¿y przez to rozumieæ So³tysa;
10) Komisje  nale¿y rozumieæ organy kontrolne i opiniodawcze powo³ywane w so³ectwie.
km2,

§3. 1. So³ectwo obejmuje obszar o powierzchni 8,69
którego granice zaznaczone s¹ na mapie stanowi¹cej za³¹cznik do Statutu.
2. So³ectwo obejmuje miejscowoæ: Werkowo.

3. Siedzib¹ w³adz So³ectwa jest miejscowoæ: Werkowo.
§4. So³ectwo dzia³a zgodnie z postanowieniami obowi¹zuj¹cych przepisów, a w szczególnoci:

3) tworzenie warunków do pe³nego udzia³u w ¿yciu publicznym so³ectwa wszystkich mieszkañców so³ectwa;
4) dzia³anie na rzecz rozwoju so³ectwa;
5) konsultowanie spraw przedstawionych przez Radê lub
Wójta, w tym spraw dotycz¹cych:
a) planów zagospodarowania przestrzennego w zakresie
dotycz¹cym so³ectwa,
b) sieci szkó³ i przedszkoli,
c) zasad gospodarowania mieniem komunalnym po³o¿onym na terenie so³ectwa,
d) zmiany nazewnictwa ulic, placów oraz nadawanie nazw
miejscowoci, podzia³u, po³¹czenia wsi, utworzenia
nowej,
e) innych spraw, których potrzebê konsultacji Rada lub
Wójt uzna za celowe.
6) wspó³dzia³anie z policj¹ i s³u¿bami porz¹dkowymi w zakresie bezpieczeñstwa i porz¹dku na terenie so³ectwa;
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7) wspó³praca z organizacjami i instytucjami dzia³aj¹cymi na
terenie so³ectwa, zw³aszcza kulturalnymi, sportowymi,
zak³adami opieki zdrowotnej;
8) podejmowanie dzia³añ na rzecz ochrony rodowiska naturalnego: w szczególnoci w zakresie budowy sieci wodno
 kanalizacyjnych, utrzymania porz¹dku i czystoci na
terenie so³ectwa oraz ochrony zieleni;
9) wspieranie inicjatyw spo³ecznych podejmowanych na rzecz
so³ectwa;
10) wspó³praca z radnymi z danego okrêgu wyborczego;
11) pomoc organom gminy przy organizowaniu konsultacji
spo³ecznych;
12) realizacja zadañ przejêtych od gminy i gospodarowanie
przekazanym mieniem w granicach zgodnych z celem
i zakresem przekazania;
13) wspieranie dzia³añ gminy w zakresie pomocy spo³ecznej,
w szczególnoci sygnalizowanie potrzeb spo³ecznych
w zakresie organizowania okrelonych form pomocy spo³ecznej;
14) inicjowanie samopomocy wspólnoty so³eckiej;
15) wyra¿anie opinii w celu uwzglêdnienia istotnych interesów mieszkañców so³ectwa w nastêpuj¹cych sprawach:
a) dostosowania organizacji i godzin pracy placówek
u¿ytecznoci publicznej, placówek wiadcz¹cych us³ugi komunalne, komunikacji, placówek opieki zdrowotnej i opiekuñczo - wychowawczych dla potrzeb mieszkañców so³ectwa,
b) zapobiegania oraz usuwania skutków powodzi, huraganów i innych klêsk ¿ywio³owych na terenie so³ectwa;
16) wykonywanie uchwa³ Rady w zakresie odnosz¹cym siê do
so³ectwa.
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ROZDZIA£ 3
Organizacja i zadania organów so³ectwa
§7. 1. Organami so³ectwa s¹:
1) Zebranie Wiejskie jako organ uchwa³odawczy;
2) So³tys jako organ wykonawczy.
2. Dzia³alnoæ so³tysa wspomaga rada so³ecka.
1) Rada so³ecka sk³ada siê z 4 do 6 osób w tym So³tysa.
2) Liczbê cz³onków rady so³eckiej ustala zebranie wiejskie
odrêbn¹ uchwa³¹.
3) Przewodnicz¹cym rady so³eckiej jest So³tys.
§8. Kadencja So³tysa i rady so³eckiej trwa 4 lata, tak jak
kadencja Rady i koñczy siê z momentem wyboru nowych
organów so³ectwa.
§9. 1. Organy so³ectwa zobowi¹zane s¹ dbaæ o przestrzeganie zasad jawnoci i dostêpu do informacji publicznej.
2. So³tys, co najmniej raz w roku, obowi¹zany jest sk³adaæ na zebraniu wiejskim sprawozdanie ze swojej dzia³alnoci
oraz z dzia³alnoci rady so³eckiej.
§10. 1. Do zakresu dzia³ania zebrania wiejskiego nale¿y
podejmowanie uchwa³ we wszystkich sprawach zastrze¿onych do wy³¹cznej kompetencji zebrania wiejskiego oraz
innych istotnych dla so³ectwa sprawach, obejmuj¹cych zadania so³ectwa okrelone w statucie.
2. Do wy³¹cznej kompetencji zebrania wiejskiego nale¿y:
1) wybór i odwo³ywanie so³tysa i rady so³eckiej;
2) dokonywanie okresowych ocen dzia³alnoci so³tysa i rady
so³eckiej;

§6. 1. Zadania okrelone w statucie so³ectwo realizuje
w szczególnoci poprzez:

3) wyra¿enie stanowiska so³ectwa w przypadku wyst¹pienia
organu gminy o wyra¿enie takiego stanowiska lub konsultacjê;

1) podejmowanie uchwa³ w sprawach so³ectwa w ramach
posiadanych kompetencji,

4) przyjmowanie, rozpatrywanie lub odrzucanie sprawozdañ
komisji powo³ywanych na zebraniu wiejskim.

2) zbieranie opinii spo³ecznej w sprawach dotycz¹cych problematyki wsi oraz przekazywanie jej Radzie,

§11. W przypadku przedstawienia przez Wójta, zebranie
wiejskie konsultuje w zakresie dotycz¹cym so³ectwa, projekty
uchwa³ Rady w sprawach:

3) wspó³uczestnictwo w organizowaniu i przeprowadzaniu
przez Radê konsultacji spo³ecznej w sprawach dotycz¹cych gminy i so³ectwa,
4) wystêpowanie z wnioskami do Wójta o rozpatrzenie spraw,
których za³atwienie wykracza poza mo¿liwoci so³ectwa,
5) wspó³pracê z radnymi z terenu so³ectwa i z komisjami
Rady.
2. Dla realizacji wspólnych przedsiêwziêæ so³ectwo nawi¹zuje wspó³pracê z innymi so³ectwami gminy, zawiera
porozumienia okrelaj¹ce zakres i sposób wykonywania wspólnych zadañ.

1) utrzymania, konserwacji, remontu wiejskich obiektów
mieszkalnych, urz¹dzeñ komunalnych, socjalnych, kulturalnych i sportowych w ramach ustaleñ planu wydatków
z bud¿etu gminy;
2) plany rozwoju gminy w czêci dotycz¹cej so³ectwa;
3) utrzymania porz¹dku na terenie wsi;
4) gospodarki wodno  ciekowej oraz gospodarki odpadami;
5) dróg gminnych;
6) owietlenia.
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§12. 1. Do zakresu dzia³ania zebrania wiejskiego nale¿y
sprawowanie kontroli nad dzia³alnoci¹ so³tysa i rady so³eckiej. W celu sprawowania kontroli zebranie wiejskie mo¿e
powo³aæ komisjê rewizyjn¹.
2. Zebranie wiejskie podejmuj¹c uchwa³ê o powo³aniu
Komisji Rewizyjnej, okrela sk³ad osobowy komisji oraz zakres jej dzia³ania.
3. Komisja Rewizyjna uprawniona jest do ¿¹dania wyjanieñ od so³tysa i cz³onków rady so³eckiej oraz przegl¹dania
dokumentów w sprawach objêtych przeprowadzan¹ kontrol¹.
§13. 1. Zebranie wiejskie dla zapewnienia w³aciwej realizacji zadañ so³ectwa mo¿e powo³ywaæ tak¿e inne sta³e lub
dorane komisje o uprawnieniach opiniodawczo - doradczych.
2. Zebranie wiejskie podejmuj¹c uchwa³ê o powo³aniu
komisji, o których mowa w ust. 1, okrela sk³ad osobowy
komisji oraz zakres ich dzia³ania.
§14. 1. Do udzia³u w zebraniu wiejskim uprawnieni s¹
wszyscy, którzy w dniu jego zwo³ania zamieszkuj¹ na terenie
so³ectwa.
2. Zebranie jest wa¿ne, gdy mieszkañcy so³ectwa zostali
o nim prawid³owo powiadomieni.
§15. Uprawnienie do udzia³u w zebraniu wiejskim obejmuje prawa:
1) inicjatywy uchwa³odawczej;
2) udzia³u w dyskusji nad porz¹dkiem obrad;
3) zadawania pytañ i uzyskiwania odpowiedzi;
4) ¿¹dania utrwalenia w protokole w³asnych czynnoci
i zg³oszonych wniosków oraz wypowiedzi;
5) zg³aszania kandydatur i kandydowania w wybieralnych
organach so³ectwa;
6) udzia³u w g³osowaniu.
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5. Zebranie wiejskie powinno zostaæ zwo³ane najpóniej
w terminie 14 dni od daty zg³oszenia ¿¹dania lub wniosku,
o których mowa w ust. 3 pkt 2  4, chyba, ¿e w ¿¹daniu lub
wniosku zaproponowano termin póniejszy. Termin 14 dni,
o którym mowa wy¿ej dotyczy terminu odbycia zebrania.
6. Zebranie wiejskie w sprawie wyborów so³tysa i rady
so³eckiej oraz zebranie wiejskie, którego nie zwo³a so³tys na
wniosek organu gminy w terminie okrelonym w ust.
5 zwo³uje Wójt.
7. W przypadku d³u¿szej nieobecnoci so³tysa zebranie
wiejskie zwo³uje upowa¿niony przez radê so³eck¹ cz³onek tej
rady.
§17. 1. Termin i miejsce zebrania wiejskiego podaje siê
do wiadomoci publicznej poprzez rozplakatowanie na tablicy
og³oszeñ so³ectwa, kurend¹, lub w sposób zwyczajowo przyjêty, co najmniej na 7 dni przed terminem zwo³ania zebrania.
2. O terminie i miejscu zebrania powiadamia siê odrêbnie organy gminy oraz osobê reprezentuj¹c¹ mieszkañców,
którzy z³o¿yli wniosek o jego zwo³anie.
§18. 1. Obradom Zebrania Wiejskiego przewodniczy
So³tys.
2. Pod nieobecnoæ So³tysa obradom Zebrania Wiejskiego przewodniczy cz³onek Rady So³eckiej upowa¿niony przez
So³tysa.
3. W przypadku, gdy So³tys nie mo¿e prowadziæ zwo³anego Zebrania Wiejskiego i nie udzieli³ upowa¿nienia ¿adnemu z cz³onków Rady So³eckiej, obradom Zebrania Wiejskiego
przewodniczy cz³onek Rady So³eckiej przez ni¹ wybrany.
4. Zebranie otwiera So³tys, przedstawia porz¹dek obrad
oraz prowadzi zebranie zgodnie z porz¹dkiem przyjêtym przez
zebranie.
5. Porz¹dek obrad ustala zebranie wiejskie na podstawie
projektu przed³o¿onego przez so³tysa. Projekt porz¹dku obrad
podlega konsultacji z rad¹ so³eck¹.

§16. 1. Zebranie wiejskie zwo³ywane jest przez so³tysa,
z zastrze¿eniem ust. 6 i 7.

6. Obrady zebrania s¹ protoko³owane. Protoko³y i uchwa³y podpisuje przewodnicz¹cy zebrania i protokolant.

2. Zebrania wiejskie odbywaj¹ siê w miarê potrzeb nie
rzadziej jednak ni¿ raz w roku.

1) z w³asnej inicjatywy;

7. Osoby uprawnione do udzia³u w zebraniu wiejskim
odnotowuj¹ swoja obecnoæ w licie obecnoci wy³o¿onej do
podpisu w miejscu, w którym odbywa siê zebranie. Lista
obecnoci jest za³¹cznikiem do protokó³u zebrania i s³u¿y do
stwierdzania prawomocnoci obrad.

2) na ¿¹danie organów gminy (Rady i Wójta), wskazuj¹ce cel
zwo³ania zebrania wiejskiego;

§19. 1. Przewodniczenie obradom Zebrania Wiejskiego
uprawnia do decydowania o:

3) na pisemny wniosek co najmniej 1/10 uprawnionych do
udzia³u w zebraniu wiejskim mieszkañców so³ectwa, wskazuj¹cy cel zwo³ania zebrania oraz osobê, któr¹ nale¿y
powiadomiæ o terminie i miejscu zwo³ania zebrania;

1) kolejnoci zabierania g³osu przez poszczególnych mówców,

3. So³tys zwo³uje zebranie wiejskie:

4) na wniosek Komisji Rewizyjnej So³ectwa (w przypadku jej
powo³ania przez zebranie wiejskie).
4. W przypadkach, o których mowa w ust. 3 pkt 2 - 4
so³tys jest zobowi¹zany do zwo³ania zebrania wiejskiego.

2) udzieleniu g³osu poza kolejnoci¹,
3) okrelania iloci czasu przeznaczonego dla ka¿dego
z mówców,
4) odebraniu g³osu,
5) zamkniêciu dyskusji nad poszczególnymi punktami porz¹dku obrad,
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6) ¿¹daniu okrelonego zachowania od uczestników Zebrania Wiejskiego.

8) w tym realizacja zarz¹dzeñ Wójta wydanych w powy¿szym
zakresie;

2. Przewodnicz¹cy Zebraniu Wiejskiemu nie mo¿e odmówiæ poddania pod g³osowanie wniosku, jeli jego przedmiot
odpowiada przyjêtemu porz¹dkowi obrad

9) uczestniczenie w naradach so³tysów organizowanych przez
Wójta;

§20. 1. So³tys przekazuje uchwa³y podjête na zebraniu
wraz z protokó³em zebrania Wójtowi w terminie 7 dni od dnia
odbycia zebrania.
2. Wójt, w zale¿noci od treci uchwa³y, za³atwia uchwa³ê
we w³asnym zakresie lub przekazuje uchwa³ê do rozpatrzenia
Radzie.
3. W zale¿noci od treci uchwa³y o sposobie za³atwienia
uchwa³y Wójt informuje zebranie wiejskie bezporednio lub
za porednictwem so³tysa.
§21. 1. Zebranie wiejskie jest uprawnione do podejmowania uchwa³ przy obecnoci, co najmniej 1/5 uprawnionych
do g³osowania mieszkañców so³ectwa oraz gdy mieszkañcy
so³ectwa zostali poinformowani o zwo³aniu i terminie zebrania w sposób zgodny z postanowieniami niniejszego statutu.

10) uczestniczenie w spotkaniach z radnymi gminy powiêconych realizacji spraw ogólnogminnych, w przypadku wyst¹pienia przez radnych o udzia³ w takim spotkaniu;
11) informowanie ogó³u mieszkañców o wszystkich wa¿nych
dla so³ectwa sprawach;
12) udzia³ w sesjach Rady i posiedzeniach komisji Rady, na
zasadach okrelonych w Statucie Gminy;
13) organizowanie i koordynowanie przedsiêwziêæ maj¹cych
na celu poprawê warunków ¿ycia mieszkañców so³ectwa;
14) administrowanie tymi sk³adnikami mienia, które Rada
przekaza³a do dyspozycji so³ectwa;
15) opiniowanie w zakresie wskazanym przez Wójta wniosków o udzielanie ulg i zwolnieñ z podatków i op³at
stanowi¹cych dochody gminy;

2. W przypadku, gdy w ustalonym terminie nie zbierze siê
wymagana liczba uprawnionych do g³osowania mieszkañców
so³ectwa, zebranie obejmuj¹ce ten sam porz¹dek zwo³uje siê
w drugim terminie. Drugi termin wyznacza siê w tym samym
dniu, pó³ godziny póniej; w tym przypadku do wa¿noci
zebrania wymagana jest obecnoæ uprawnionych do g³osowania mieszkañców so³ectwa w liczbie, co najmniej po³owy
liczby okrelonej w ust. 1.

16) wystêpowanie z wnioskami dotycz¹cymi potrzeb so³ectwa
i jego mieszkañców;

§22. 1. Uchwa³y zebrania wiejskiego zapadaj¹ w g³osowaniu jawnym, zwyk³¹ wiêkszoci¹ g³osów, osób uprawnionych uczestnicz¹cych w nim, co oznacza, ¿e przechodzi uchwa³a
lub wniosek, które uzyska³y wiêksz¹ liczbê g³osów  za ni¿
g³osów przeciw.

19) wspó³praca z gminnymi jednostkami organizacyjnymi
w zakresie zaspakajania okrelonych potrzeb mieszkañców;

2. Zebranie wiejskie mo¿e postanowiæ o przeprowadzeniu tajnego g³osowania w konkretnej sprawie, na wniosek, co
najmniej 1/4 uprawnionych do g³osowania, obecnych na
zebraniu.
§23. 1. Do zadañ so³tysa nale¿y zarz¹dzanie bie¿¹cymi
sprawami so³ectwa, realizacja uchwa³ zebrania wiejskiego
oraz wykonywanie czynnoci okrelonych niniejszym statutem.
2. Do zadañ so³tysa nale¿y w szczególnoci:
1) reprezentowanie so³ectwa na zewn¹trz;
2) zwo³ywanie zebrañ wiejskich i przewodniczenie ich obradom;
3) zwo³ywanie posiedzeñ rady so³eckiej i przewodniczenie jej
obradom;
4) wykonywanie uchwa³ organów gminy w zakresie dotycz¹cym so³ectwa;
5) kierowanie wykonywaniem uchwa³ rady so³eckiej;
6) utrzymywanie sta³ego kontaktu z organami gminy;
7) kierowanie akcj¹ pomocy w so³ectwie w razie wypadków
losowych i klêsk ¿ywio³owych,

17) sporz¹dzanie rozliczeñ m.in. z dzia³alnoci finansowej
i gospodarczej so³ectwa;
18) stosowanie w ramach so³ectwa postanowieñ instrukcji
kancelaryjnej oraz zasad obiegu dokumentów ksiêgowych
i finansowych w zakresie wskazanym przez Wójta;

20) natychmiastowe informowanie wójta o wyst¹pieniu po¿aru, klêski padniêcia stada, katastrofy budowlanej oraz
innych zdarzeñ losowych, celem skoordynowania dzia³añ
czy udzielenia pomocy.
21) wykonywanie innych zadañ wynikaj¹cych z obowi¹zuj¹cych przepisów.
3. Przy wykonywaniu zadañ okrelonych w ust. 2 pkt 1417 so³tys zasiêga opinii rady so³eckiej.
4. Na zebraniach wiejskich so³tys przedk³ada informacje
ze swojej dzia³alnoci.
5. Pe³nienie funkcji so³tysa ma charakter spo³eczny.
6. So³tys korzysta z ochrony prawnej przys³uguj¹cej funkcjonariuszom publicznym.
§24. So³tys  jako przewodnicz¹cy rady so³eckiej:
1) kieruje prac¹ rady so³eckiej;
2) zapewnia sporz¹dzenie protokó³ów z posiedzeñ rady so³eckiej;
3) sk³ada informacje o dzia³alnoci rady so³eckiej na zebraniach wiejskich.
§25. Do zadañ rady so³eckiej nale¿y pe³nienie funkcji
pomocniczo-doradczej so³tysa oraz wspomaganie jego dzia³añ, w tym:
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1) przygotowanie zebrañ wiejskich oraz opracowywanie
i przedk³adanie zebraniu wiejskiemu projektów uchwa³,
w sprawach bêd¹cych przedmiotem zebrania;
2) zbieranie wniosków i innych wyst¹pieñ mieszkañców
w sprawach so³ectwa;
3) sporz¹dzanie projektów wyst¹pieñ w sprawach wykraczaj¹cych poza mo¿liwoci ich realizacji w ramach so³ectwa;
4) inicjowanie dzia³añ na rzecz rozwoju so³ectwa;
5) opiniowanie zakupu sprzêtu i wyposa¿enia mienia gminnego;
6) inicjowanie i pomoc w organizacji imprez wiejskich
w dziedzinie kultury, sportu, rekreacji i wypoczynku;
7) konsultacja spraw przedstawionych przez so³tysa zgodnie
z postanowieniami niniejszego statutu.
§26. 1. Posiedzenia rady so³eckiej odbywaj¹ siê w miarê
potrzeb, nie rzadziej ni¿ dwa razy w roku.
2. Posiedzenia rady so³eckiej zwo³uje so³tys, który przewodniczy tym posiedzeniom.
§27. 1. Urz¹d Gminy zapewnia pomoc w obs³udze techniczno biurowej organów so³ectwa.
2. W celu udzielenia so³tysowi sta³ej pomocy w przygotowywaniu materia³ów w organizowaniu zebrañ, Wójt mo¿e
wyznaczyæ pracownika Urzêdu do kontaktów z so³ectwem.
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3. W przypadku, gdy w ustalonym terminie nie zbierze siê
wymagana liczba uprawnionych do g³osowania mieszkañców
so³ectwa, zebranie obejmuj¹ce ten sam porz¹dek zwo³uje siê
w drugim terminie. Drugi termin wyznacza siê w tym samym
dniu pó³ godziny póniej; w tym przypadku do wa¿noci
zebrania wymagana jest obecnoæ uprawnionych do g³osowania mieszkañców so³ectwa w liczbie, co najmniej po³owy
liczby okrelonej w ust. 1.
4. O ile w wyznaczonym w ust. 2 terminie nie bêdzie
wymaganego okrelonego quorum, wybory w nastêpnym
terminie mog¹ zostaæ przeprowadzone najwczeniej po up³ywie 7 dni od pierwszego, wy¿ej wskazanego terminu, a do ich
wa¿noci wymagana jest obecnoæ uprawnionych do g³osowania mieszkañców so³ectwa, w liczbie, co najmniej po³owy
liczby okrelonej w ust. 1.
5. W przypadku braku quorum, w terminie, okrelonym
w ust. 3 wybory przeprowadza siê w nowym terminie, niezale¿nie od iloci uprawnionych do g³osowania obecnych na
zebraniu wiejskim. Nowy termin ustala siê w tym samym
dniu, co termin ustalony w ust. 3, pó³ godziny póniej.
§31. 1. W celu przeprowadzania wyboru so³tysa i cz³onków rady so³eckiej, zebranie wiejskie powo³uje sporód uprawnionych uczestników zebrania minimum 3 - osobow¹ komisjê
skrutacyjn¹.
2. Komisja skrutacyjna wybiera ze swojego grona przewodnicz¹cego, który kieruje pracami komisji.
3. Do zadañ komisji skrutacyjnej nale¿y:

ROZDZIA£ 4
Zasady i tryb wyboru organów so³ectwa
§28. 1. Zebranie wiejskie wybiera so³tysa i radê so³eck¹
na okres kadencji odpowiadaj¹cy kadencji Rady.
2. Zebranie wiejskie w sprawie wyboru so³tysa i rady
so³eckiej winno odbyæ siê w terminie 6  ciu miesiêcy od
up³ywu kadencji rady gminy.
§29. 1. Wybory so³tysa, rady so³eckiej przeprowadzane
s¹ w terminie i miejscu okrelonym zarz¹dzeniem Wójta,
które podlega podaniu do wiadomoci mieszkañców so³ectwa, co najmniej na 7 dni przed terminem zebrania, w sposób
okrelony w niniejszym statucie.

1) rejestrowanie kandydatów na so³tysa i cz³onków rady
so³eckiej;
2) obliczanie g³osów oddawanych na poszczególne kandydatury;
3) sporz¹dzenie protoko³u, ustalenie i podanie do wiadomoci zebrania wiejskiego wyniku g³osowania i wyborów.
4. Protokó³ g³osowania podpisuj¹ wszyscy cz³onkowie
komisji oraz przewodnicz¹cy zebrania.
5. Cz³onkowie komisji nie mog¹ kandydowaæ na stanowisko so³tysa ani do rady so³eckiej.
§32. 1. W pierwszej kolejnoci przeprowadza siê zg³aszanie kandydatów oraz g³osowanie w celu wyboru so³tysa.

2. Zarz¹dzenie, o którym mowa w ust. 1 okrela ponadto
porz¹dek obrad zebrania wiejskiego, obejmuj¹cy w szczególnoci wybór so³tysa i rady so³eckiej.

2. W drugiej kolejnoci przeprowadza siê zg³aszanie kandydatów oraz g³osowanie w celu wyboru cz³onków rady
so³eckiej.

3. Obradom zebrania wyborczego przewodniczy osoba
wskazana przez Wójta.

§33. 1. Kandydatury na stanowisko so³tysa oraz do rady
so³eckiej mog¹ zg³aszaæ osobicie uprawnieni mieszkañcy,
uczestnicz¹cy w zebraniu wiejskim. Zg³oszenie kandydata
odbywa siê ustnie w trakcie zebrania wiejskiego.

4. Obs³ugê kancelaryjn¹ zebrania zapewnia Wójt za porednictwem Urzêdu Gminy.
§30. 1. Dla dokonania wa¿nego wyboru so³tysa i rady
so³eckiej wymagana jest osobista obecnoæ, co najmniej 1/5
mieszkañców so³ectwa uprawnionych do g³osowania.
2. Kr¹g osób uprawnionych do g³osowania ustala siê na
podstawie sta³ego rejestru wyborców Gminy W¹growiec.

2. Uprawnieni do kandydowania s¹ wy³¹cznie stali mieszkañcy, uczestnicz¹cy w zebraniu wiejskim.
3. Wybory odbywaj¹ siê przy nieograniczonej liczbie
zg³oszonych kandydatów, z zachowaniem zasad okrelonych
w ust. 1 i ust. 2.
4. Warunkiem przyjêcia ka¿dej kandydatury jest ustna
zgoda kandydata wyra¿ona w trakcie obrad.
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5. So³tys i rada so³ecka wybierani s¹ w g³osowaniu
tajnym, bezporednim, sporód nieograniczonej liczby kandydatów, przez uprawnionych mieszkañców zebrania.
§34. 1. Po zarejestrowaniu przez komisjê skrutacyjn¹
wszystkich nazwisk kandydatów zg³oszonych przez uprawnionych uczestników zebrania wiejskiego, komisja zamyka listê
kandydatur na stanowisko so³tysa oraz do rady so³eckiej.
Wniosek o zamkniêcie listy kandydatów przewodnicz¹cy zebrania poddaje pod g³osowanie zebrania wiejskiego.
2. Po zamkniêciu listy kandydatów przewodnicz¹cy zebrania podaje pod g³osowanie wszystkie zarejestrowane kandydatury umieszczone na licie w kolejnoci alfabetycznej.
3. Wybór so³tysa odbywa siê zwyk³¹ wiêkszoci¹ g³osów,
co oznacza, ¿e przechodzi ta kandydatura, która uzyska³a, co
najmniej jeden g³os wiêcej od sumy pozosta³ych wa¿nie
oddanych g³osów.
4. Uprawnieni uczestnicy Zebrania g³osuj¹ kartami do
g³osowania, opatrzonymi pieczêci¹ Urzêdu Gminy.
5. Na karcie do g³osowania uprawnieni mieszkañcy pozostawiaj¹ nieskrelone nazwisko wybranego przez siebie
kandydata.
6. Niewa¿ne s¹ g³osy na kartach: bez pieczêci Urzêdu
Gminy, ca³kowicie przedartych i kartach, na których pozostawiono wiêcej kandydatów ni¿ miejsc mandatowych.
§35. 1. Na stanowisko so³tysa zostaje wybrany kandydat, który uzyska³ najwiêksz¹ zwyk³¹ wiêkszoæ g³osów uprawnionych do g³osowania uczestników zebrania.
2. Na cz³onków rady so³eckiej zostaj¹ wybrani kandydaci,
którzy uzyskali najwiêksz¹ iloæ g³osów.
3. W przypadku równej liczby g³osów, g³osowanie zostaje powtórzone, z tym, ¿e w wyborach bior¹ udzia³ kandydaci,
którzy uzyskali równ¹ najwiêksz¹ liczbê g³osów.
4. Przepisy §35 ust. 2 stosuje siê przy wyborach komisji,
o których mowa w niniejszym statucie.
5. Przejêcie obowi¹zków przez nowo wybranego so³tysa
nastêpuje w ci¹gu trzech dni od daty wyboru, a przekazanie
pieczêci protokolarnie w dniu wyboru.
ROZDZIA£ 5
Zasady i tryb odwo³ywania so³tysa i rady so³eckiej
§36. 1. Wyganiêcie mandatu so³tysa lub cz³onka rady
so³eckiej nastêpuje na skutek:
1) z³o¿enia na rêce wójta pisemnej rezygnacji z pe³nionej
funkcji;
2) pozbawienia praw publicznych i wyborczych oraz ubezw³asnowolnienia na podstawie prawomocnego wyroku
s¹du;
3) mierci;
4) odwo³ania przed up³ywem kadencji.
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2. W przypadkach okrelonych w ust. 1 pkt 1 i 2 wyganiêcie mandatu stwierdza niezw³ocznie zebranie wiejskie.
§37. 1. Odwo³anie So³tysa i rady so³eckiej lub jej poszczególnych cz³onków przed up³ywem kadencji, stanowi
wy³¹czn¹ kompetencjê zebrania wiejskiego i mo¿e nast¹piæ
w przypadkach okrelonych w niniejszym statucie, na podstawie uchwa³y zebrania wiejskiego, podjêtej zwyk³¹ wiêkszoci¹
g³osów, w g³osowaniu tajnym.
2. Dla dokonania odwo³ania organów so³ectwa, o których
mowa w §37 ust. 1, na zebraniu wiejskim wymagana jest
obecnoæ, co najmniej 1/5 uprawnionych do g³osowania,
mieszkañców So³ectwa.
3. O ile w wyznaczonym terminie nie bêdzie wymaganego, okrelonego w ust. 2 quorum, wybory w drugim terminie
mog¹ zostaæ przeprowadzone najwczeniej po up³ywie
1 miesi¹ca, od pierwszego wskazanego terminu, z zastrze¿eniem ust 2.
4. Uchwa³y zebrania wiejskiego w sprawach okrelonych
w ust. 1 podaje siê do wiadomoci mieszkañców so³ectwa.
§38. 1. So³tys i cz³onkowie rady so³eckiej s¹ bezporednio odpowiedzialni przed zebraniem wiejskim i mog¹ byæ
przez zebranie odwo³ani przed up³ywem kadencji.
2. Zebranie wiejskie mo¿e odwo³aæ so³tysa, radê so³ecka
lub poszczególnych jej cz³onków, je¿eli nie wykonuj¹ swoich
obowi¹zków, w tym naruszaj¹ postanowienia statutu.
3. Zebranie wiejskie odwo³uje so³tysa lub cz³onka rady
so³eckiej, je¿eli dopuci³ siê przestêpstwa, stwierdzonego
prawomocnym wyrokiem s¹du.
§39. 1. Zebrania wiejskie w celu ewentualnego odwo³ania so³tysa b¹d rady so³eckiej (ca³ego sk³adu) zwo³uje Wójt,
ustalaj¹c zarz¹dzeniem miejsce i termin (dzieñ, godzinê)
zebrania. W zarz¹dzeniu podaje siê sk³adaj¹cego wniosek
o odwo³anie.
2. Zebranie wiejskie w celu ewentualnego odwo³ania
poszczególnych cz³onków rady so³eckiej (z wyj¹tkiem so³tysa
 przewodnicz¹cego rady so³eckiej) zwo³uje so³tys, podaj¹c
w og³oszeniu o zwo³aniu zebrania sk³adaj¹cego wniosek
o odwo³anie cz³onka (cz³onków) rady so³eckiej.
3. Pisemne wnioski o odwo³anie so³tysa lub rady so³eckiej kierowane s¹ do Wójta, natomiast wnioski o odwo³anie
poszczególnych cz³onków rady so³eckiej kierowane s¹ do
so³tysa, z zastrze¿eniem ust. 4 pkt 4.
4. O odwo³anie so³tysa, rady so³eckiej oraz poszczególnych jej cz³onków mo¿e wyst¹piæ z zastrze¿eniem ust. 5 i 6:
1) Wójt;
2) grupa mieszkañców gminy uprawniona do g³osowania,
w liczbie odpowiadaj¹cej  1/5 uprawnionych do g³osowania mieszkañców so³ectwa, a w przypadku, gdy wniosek
o odwo³anie dotyczy rady so³eckiej lub poszczególnych jej
cz³onków  1/10 uprawnionych.
3) wniosek o odwo³anie So³tysa winien prócz podpisów byæ
opatrzony czytelnym imieniem i nazwiskiem, numerem
PESEL i adresem zamieszkania z podaniem numeru nieruchomoci.
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4) wniosek o odwo³anie, który nie zostanie przyjêty na zebraniu wiejskim, mo¿e byæ z³o¿ony powtórnie po up³ywie
6 miesiêcy od dnia z³o¿enia pierwszego wniosku.
5. Wniosek o odwo³anie powinien zawieraæ uzasadnienie, wnioskom bez uzasadnienia nie nadaje siê biegu.
6. Bieg nadaje siê wy³¹cznie wnioskom o odwo³anie
so³tysa, rady so³eckiej, komisji rewizyjnej lub jej cz³onków
zawieraj¹cym:
1) zarzuty nie wywi¹zywania siê przez so³tysa lub cz³onków
rady so³eckiej z obowi¹zków statutowych;
2) zarzuty nie respektowania (nie wykonywania) przez so³tysa lub cz³onków rady so³eckiej uchwa³ zebrania wiejskiego;
3) wskazuj¹cym na dopuszczenie siê czynów dyskwalifikuj¹cych w opinii spo³ecznej w tym utratê zaufania spo³ecznego.
7. Odwo³anie nie mo¿e nast¹piæ zaocznie, chyba, ¿e
osoba zainteresowana skutecznie zawiadomiona, nie wziê³a
udzia³u w zebraniu wiejskim bez usprawiedliwionych przyczyn lub wyrazi³a zgodê na pimie, na zaoczne g³osowanie
nad jej odwo³aniem.
8. Odwo³anie mo¿e nast¹piæ po wys³uchaniu przez zebranie wiejskie wszystkich wyjanieñ oraz racji zainteresowanego, chyba ze wystêpuj¹ okolicznoci okrelone w ust. 7.
§40. 1. So³tys lub cz³onek rady so³eckiej mo¿e z³o¿yæ
rezygnacjê w trakcie kadencji z pe³nionej funkcji, z zastrze¿eniem ust. 2.
2. Z³o¿enie rezygnacji przez so³tysa, radê so³ecka lub
poszczególnych jej cz³onków a tak¿e odwo³anie so³tysa, rady
so³eckiej lub poszczególnych jej cz³onków, zobowi¹zuje odpowiednio Wójta i So³tysa do zarz¹dzenia wyborów uzupe³niaj¹cych.
3. Je¿eli do up³ywu kadencji So³tysa pozosta³o nie wiêcej
jak 6 miesiêcy, przepisu ust. 2 nie stosuje siê, a obowi¹zki
so³tysa pe³ni cz³onek Rady So³eckiej przez ni¹ wskazany.
4. Kadencja So³tysa i cz³onków Rady so³eckiej wybranych
w wyborach uzupe³niaj¹cych trwa do koñca kadencji, w której
wybór nast¹pi³.
§41. 1. Zebranie wiejskie zwo³ane w sprawie odwo³ania
so³tysa, rady so³eckiej lub poszczególnych jej cz³onków, powo³uje sporód uprawnionych do g³osowania uczestników
zebrania komisjê skrutacyjn¹, powierzaj¹c jej obowi¹zki przeprowadzenia g³osowania.
2. Do powo³ywania i zasad dzia³ania tej komisji maj¹
zastosowanie odpowiednie przepisy dotycz¹ce komisji skrutacyjnej okrelone w Rozdziale 4 niniejszego statutu.
ROZDZIA£ 6
Zasady gospodarki mieniem
§42. 1. Rada Gminy przekazuje So³ectwu sk³adniki mienia komunalnego na mocy odrêbnych uchwa³ oraz protoko³u
przekazania, sporz¹dzonego przez Wójta i So³tysa.
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2. So³ectwo zarz¹dza i korzysta z przekazanego mienia
komunalnego zgodnie z postanowieniami uchwa³y, o której
mowa w ust. 1, a w szczególnoci So³ectwo samodzielnie
wykonuje czynnoci zwyk³ego zarz¹du w stosunku do przekazanego mienia. Zwyk³y zarz¹d obejmuje czynnoci okrelone
przepisami prawa cywilnego.
3. Przekazanie obowi¹zków oraz mienia komunalnego
i so³eckiego, pomiêdzy ustêpuj¹cym So³tysem a nowo wybranym, nastêpuje w terminie 3 dni od daty wyborów, w formie
protokó³u zdawczo  odbiorczego, przedk³adanego w ci¹gu
7 dni Wójtowi Gminy.
ROZDZIA£ 7
Zasady gospodarki finansowej so³ectwa
§43. 1. Gospodarka finansowa so³ectwa prowadzona jest
w ramach bud¿etu gminy, zatwierdzonego przez Radê Gminy.
§44. 1. Dochodami so³ectwa mog¹ byæ:
1) wp³ywy z wynajmowania i wydzier¿awiania sk³adników
mienia komunalnego przekazanego So³ectwu,
2) darowizny i dobrowolne wp³aty osób fizycznych i prawnych na rzecz so³ectwa,
3) rodki uzyskiwane z organizowanych przez so³ectwo przedsiêwziêæ.
2. rodki finansowe pochodz¹ce z bud¿etu gminy mog¹
byæ przeznaczone tylko na cele okrelone w uchwale bud¿etowej.
§45. 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) remont i utrzymanie dróg gminnych w granicach So³ectwa.
3) utrzymanie lokali bêd¹cych w dyspozycji So³ectwa,
4) zaspakajanie miejscowych potrzeb kulturalno  owiatowych i sportowych,
5) dzia³alnoæ organów So³ectwa,
6) utrzymanie porz¹dku i estetyki na terenie So³ectwa.
ROZDZIA£ 8
Zakres i formy kontroli oraz nadzoru organów
Gminy nad dzia³alnoci¹ organów So³ectwa
§46. 1. So³tys zobowi¹zany jest do przed³o¿enia Wójtowi
Gminy uchwa³ Zebrania Wiejskiego w ci¹gu 7 dni od daty ich
podjêcia.
2. Uchwa³a Zebrania Wiejskiego sprzeczna z prawem jest
niewa¿na.
3. O niewa¿noci uchwa³y w ca³oci lub w czêci orzeka
Wójt Gminy.
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4. Uchwa³a Zebrania Wiejskiego nieodpowiadaj¹ca wymogom celowoci, gospodarnoci, rzetelnoci lub niezgodna
z prawem mo¿e byæ uchylona przez Wójta Gminy.
5. W przypadkach okrelonych w ust. 4, Wójt Gminy
mo¿e wstrzymaæ uchwa³y Zebrania Wiejskiego i za¿¹daæ
ponownego rozpatrzenia sprawy stanowi¹cej przedmiot
uchwa³y, wskazuj¹c zaistnia³e uchybienia oraz termin za³atwienia sprawy.
6. Je¿eli uchwa³a Zebrania Wiejskiego podjêta w wyniku
ponownego rozpatrzenia sprawy nie uwzglêdnia wskazówek
Wójta Gminy, Wójt Gminy mo¿e wydaæ uchwa³ê zastêpcz¹.
O podjêciu uchwa³y zastêpczej, Wójt Gminy powiadamia
Radê Gminy na jej najbli¿szej Sesji.
§47. Nadzór nad dzia³alnoci¹ so³ectwa sprawowany jest
na podstawie kryteriów zgodnoci z prawem, celowoci,
rzetelnoci i gospodarnoci.
§48. Organami nadzoru nad dzia³alnoci¹ so³ectwa s¹:
1) Rada,
2) Wójt.
§49. 1. Organy nadzoru maj¹ prawo ¿¹dania niezbêdnych informacji, danych i wyjanieñ oraz okazania dokumentów dotycz¹cych funkcjonowania so³ectwa a tak¿e uczestniczenia w posiedzeniach jego organów.
2. Do wykonywania czynnoci, o których mowa w ust.
1 organy nadzoru mog¹ delegowaæ swych przedstawicieli.
§50. Organy nadzoru sygnalizuj¹ so³ectwu nieprawid³owoci stwierdzone w ramach wykonywania nadzoru oraz
podejmuj¹ dzia³ania przewidziane prawem, w celu wyeliminowania stwierdzonych nieprawid³owoci.
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ROZDZIA£ 9
Postanowienia koñcowe
§51. 1. Zmiany niniejszego statutu dokonuje Rada:
1) z w³asnej inicjatywy;
2) na wniosek Wójta;
3) na wniosek zebrania wiejskiego.
2. Statut i jego zmiany w przypadkach okrelonych w ust.
1 pkt 1 i 2 uchwalane s¹ po przeprowadzeniu konsultacji
z mieszkañcami so³ectwa.
§52. O utworzeniu, po³¹czeniu, podziale i znoszeniu,
a tak¿e ustaleniu granic, nazwy i siedziby w³adz So³ectwa
decyduje Rada w drodze odrêbnej uchwa³y.
§53. Protesty w sprawie trybu i formy przeprowadzenia
wyborów So³tysa i Rady So³eckiej zainteresowani mog¹
sk³adaæ do Wójta w terminie siedmiu dni od og³oszenia ich
wyników. Wójt rozstrzyga o protecie stosuj¹c odpowiednio
przepisy niniejszego Statutu.
§54. Wykonanie uchwa³y powierza siê Wójtowi Gminy
W¹growiec.
§55. Traci moc Uchwa³a Rady Gminy W¹growiec
Nr XXIV/187/96 z 28 padziernika 1996 w sprawie statutu
so³ectwa.
§56. Uchwa³a wchodzi w ¿ycie po up³ywie 14 dni od dnia
og³oszenia w Dzienniku Urzêdowym Województwa Wielkopolskiego.
Przewodnicz¹cy
Rady Gminy
() Micha³ Nogalski
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3410
UCHWA£A Nr XXXIV/302/06 RADY GMINY W¥GROWIEC
z dnia 30 czerwca 2006 r.
w sprawie uchwalenia statutu So³ectwa Wiatrowiec
Na podstawie art. 35 ust. 1 i 3, art. 48 ust. 1 ustawy z dnia
8 marca 1990 r. o samorz¹dzie gminnym (Dz.U. z 2001 r., Nr
142 poz. 1591 z 2002 r., Nr 23 poz. 220, Nr 62 poz. 558, Nr 113
poz. 984, Nr 153 poz. 1271 i Nr 214 poz. 1806, z 2003 r., Nr 80
poz. 717 i Nr 162 poz. 1568, z 2004 r. Nr 102 poz. 1055
i Nr 116 poz. 1203, z 2005 r., Nr 172 poz. 1441, Nr 175 poz. 1457,
z 2006 r., Nr 17 poz. 128), po przeprowadzeniu konsultacji
z mieszkañcami so³ectwa, Rada Gminy W¹growiec uchwala:

§4. So³ectwo dzia³a zgodnie z postanowieniami obowi¹zuj¹cych przepisów, a w szczególnoci:
1) ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorz¹dzie gminnym
(Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z póniejszymi zmianami),
2) Statutu Gminy W¹growiec,
3) oraz niniejszego statutu So³ectwa.

STATUT SO£ECTWA WIATROWIEC
ROZDZIA£ 2
ROZDZIA£ 1
Postanowienia ogólne

Zakres zadañ przekazanych so³ectwu
przez gminê oraz sposób ich realizacji

§1. So³ectwo Wiatrowiec jest jednostk¹ pomocnicz¹ Gminy
W¹growiec.

§5. 1. Podstawowym celem istnienia i dzia³ania so³ectwa
jest:

§2. Ilekroæ w niniejszym Statucie jest mowa o:
1) Gminie  nale¿y przez to rozumieæ Gminê W¹growiec;
2) So³ectwie  nale¿y przez to rozumieæ jednostkê pomocnicz¹ okrelon¹ w §1 niniejszego Statutu;
3) Statucie  nale¿y przez to rozumieæ statut so³ectwa Wiatrowiec;
4) Radzie  nale¿y przez to rozumieæ Radê Gminy W¹growiec;

1) dba³oæ o zaspokajanie potrzeb mieszkañców so³ectwa i
reprezentowanie ich interesów na zewn¹trz;
2) wspó³praca z organami gminy oraz pomoc w wykonywaniu przez te organy zadañ publicznych na rzecz spo³ecznoci lokalnej;
3) zapewnienie mieszkañcom so³ectwa udzia³u w realizacji
zadañ gminy;
2. Do zadañ so³ectwa nale¿y uczestniczenie w realizacji
zadañ gminy poprzez:

5) Wójcie  nale¿y przez to rozumieæ Wójta Gminy W¹growiec;

1) inicjowanie dzia³añ organów gminy;

6) Zebraniu Wiejskim  nale¿y przez to rozumieæ organ
uchwa³odawczy so³ectwa;

2) reprezentowanie interesów spo³ecznoci so³eckiej i jej
cz³onków wobec organów gminy, organów administracji
pañstwowej i innych podmiotów ¿ycia publicznego;

7) So³tysie  nale¿y przez to rozumieæ organ wykonawczy
so³ectwa;
8) Radzie So³eckiej  nale¿y przez to rozumieæ organ wspieraj¹cy So³tysa;
9) Przewodnicz¹cym Rady So³eckiej  nale¿y przez to rozumieæ So³tysa;
10) Komisje  nale¿y rozumieæ organy kontrolne i opiniodawcze powo³ywane w so³ectwie.
§3. 1. So³ectwo obejmuje obszar o powierzchni 8,55 km2,
którego granice zaznaczone s¹ na mapie stanowi¹cej za³¹cznik do Statutu.
2. So³ectwo obejmuje miejscowoci: Wiatrowiec, Miko³ajewo, Ostrowo M³yn, Pokrzywnica.
3. Siedzib¹ w³adz So³ectwa jest miejscowoæ: Wiatrowiec.

3) tworzenie warunków do pe³nego udzia³u w ¿yciu publicznym so³ectwa wszystkich mieszkañców so³ectwa;
4) dzia³anie na rzecz rozwoju so³ectwa;
5) konsultowanie spraw przedstawionych przez Radê lub
Wójta, w tym spraw dotycz¹cych:
a) planów zagospodarowania przestrzennego w zakresie
dotycz¹cym so³ectwa,
b) sieci szkó³ i przedszkoli,
c) zasad gospodarowania mieniem komunalnym po³o¿onym na terenie so³ectwa,
d) zmiany nazewnictwa ulic, placów oraz nadawanie nazw
miejscowoci, podzia³u, po³¹czenia wsi, utworzenia
nowej,
e) innych spraw, których potrzebê konsultacji Rada lub
Wójt uzna za celowe.
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ROZDZIA£ 3

6) wspó³dzia³anie z policj¹ i s³u¿bami porz¹dkowymi w zakresie bezpieczeñstwa i porz¹dku na terenie so³ectwa;
7) wspó³praca z organizacjami i instytucjami dzia³aj¹cymi na
terenie so³ectwa, zw³aszcza kulturalnymi, sportowymi,
zak³adami opieki zdrowotnej;
8) podejmowanie dzia³añ na rzecz ochrony rodowiska naturalnego: w szczególnoci w zakresie budowy sieci wodno
 kanalizacyjnych, utrzymania porz¹dku i czystoci na
terenie so³ectwa oraz ochrony zieleni;
9) wspieranie inicjatyw spo³ecznych podejmowanych na rzecz
so³ectwa;
10) wspó³praca z radnymi z danego okrêgu wyborczego;
11) pomoc organom gminy przy organizowaniu konsultacji
spo³ecznych;
12) realizacja zadañ przejêtych od gminy i gospodarowanie
przekazanym mieniem w granicach zgodnych z celem
i zakresem przekazania;
13) wspieranie dzia³añ gminy w zakresie pomocy spo³ecznej,
w szczególnoci sygnalizowanie potrzeb spo³ecznych
w zakresie organizowania okrelonych form pomocy spo³ecznej;
14) inicjowanie samopomocy wspólnoty so³eckiej;
15) wyra¿anie opinii w celu uwzglêdnienia istotnych interesów mieszkañców so³ectwa w nastêpuj¹cych sprawach:
a) dostosowania organizacji i godzin pracy placówek
u¿ytecznoci publicznej, placówek wiadcz¹cych us³ugi komunalne, komunikacji, placówek opieki zdrowotnej i opiekuñczo - wychowawczych dla potrzeb mieszkañców so³ectwa,
b) zapobiegania oraz usuwania skutków powodzi, huraganów i innych klêsk ¿ywio³owych na terenie so³ectwa;

Organizacja i zadania organów so³ectwa
§7. 1. Organami so³ectwa s¹:
1) Zebranie Wiejskie jako organ uchwa³odawczy;
2) So³tys jako organ wykonawczy.
2. Dzia³alnoæ so³tysa wspomaga rada so³ecka.
1) Rada so³ecka sk³ada siê z 4 do 6 osób w tym So³tysa.
2) Liczbê cz³onków rady so³eckiej ustala zebranie wiejskie
odrêbn¹ uchwa³¹.
3) Przewodnicz¹cym rady so³eckiej jest So³tys.
§8. Kadencja So³tysa i rady so³eckiej trwa 4 lata, tak jak
kadencja Rady i koñczy siê z momentem wyboru nowych
organów so³ectwa.
§9. 1. Organy so³ectwa zobowi¹zane s¹ dbaæ o przestrzeganie zasad jawnoci i dostêpu do informacji publicznej.
2. So³tys, co najmniej raz w roku, obowi¹zany jest sk³adaæ na zebraniu wiejskim sprawozdanie ze swojej dzia³alnoci
oraz z dzia³alnoci rady so³eckiej.
§10. 1. Do zakresu dzia³ania zebrania wiejskiego nale¿y
podejmowanie uchwa³ we wszystkich sprawach zastrze¿onych do wy³¹cznej kompetencji zebrania wiejskiego oraz
innych istotnych dla so³ectwa sprawach, obejmuj¹cych zadania so³ectwa okrelone w statucie.
2. Do wy³¹cznej kompetencji zebrania wiejskiego nale¿y:
1) wybór i odwo³ywanie so³tysa i rady so³eckiej;
2) dokonywanie okresowych ocen dzia³alnoci so³tysa i rady
so³eckiej;

16) wykonywanie uchwa³ Rady w zakresie odnosz¹cym siê do
so³ectwa.

3) wyra¿enie stanowiska so³ectwa w przypadku wyst¹pienia
organu gminy o wyra¿enie takiego stanowiska lub konsultacjê;

§6. 1. Zadania okrelone w statucie so³ectwo realizuje
w szczególnoci poprzez:

4) przyjmowanie, rozpatrywanie lub odrzucanie sprawozdañ
komisji powo³ywanych na zebraniu wiejskim.

1) podejmowanie uchwa³ w sprawach so³ectwa w ramach
posiadanych kompetencji,

§11. W przypadku przedstawienia przez Wójta, zebranie
wiejskie konsultuje w zakresie dotycz¹cym so³ectwa, projekty
uchwa³ Rady w sprawach:

2) zbieranie opinii spo³ecznej w sprawach dotycz¹cych problematyki wsi oraz przekazywanie jej Radzie,
3) wspó³uczestnictwo w organizowaniu i przeprowadzaniu
przez Radê konsultacji spo³ecznej w sprawach dotycz¹cych gminy i so³ectwa,
4) wystêpowanie z wnioskami do Wójta o rozpatrzenie spraw,
których za³atwienie wykracza poza mo¿liwoci so³ectwa,
5) wspó³pracê z radnymi z terenu so³ectwa i z komisjami
Rady.
2. Dla realizacji wspólnych przedsiêwziêæ so³ectwo nawi¹zuje wspó³pracê z innymi so³ectwami gminy, zawiera
porozumienia okrelaj¹ce zakres i sposób wykonywania wspólnych zadañ.

1) utrzymania, konserwacji, remontu wiejskich obiektów
mieszkalnych, urz¹dzeñ komunalnych, socjalnych, kulturalnych i sportowych w ramach ustaleñ planu wydatków
z bud¿etu gminy;
2) plany rozwoju gminy w czêci dotycz¹cej so³ectwa;
3) utrzymania porz¹dku na terenie wsi;
4) gospodarki wodno  ciekowej oraz gospodarki odpadami;
5) dróg gminnych;
6) owietlenia.
§12. 1. Do zakresu dzia³ania zebrania wiejskiego nale¿y
sprawowanie kontroli nad dzia³alnoci¹ so³tysa i rady so³ec-
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kiej. W celu sprawowania kontroli zebranie wiejskie mo¿e
powo³aæ komisjê rewizyjn¹.
2. Zebranie wiejskie podejmuj¹c uchwa³ê o powo³aniu
Komisji Rewizyjnej, okrela sk³ad osobowy komisji oraz zakres jej dzia³ania.
3. Komisja Rewizyjna uprawniona jest do ¿¹dania wyjanieñ od so³tysa i cz³onków rady so³eckiej oraz przegl¹dania
dokumentów w sprawach objêtych przeprowadzan¹ kontrol¹.
§13. 1. Zebranie wiejskie dla zapewnienia w³aciwej realizacji zadañ so³ectwa mo¿e powo³ywaæ tak¿e inne sta³e lub
dorane komisje o uprawnieniach opiniodawczo - doradczych.
2. Zebranie wiejskie podejmuj¹c uchwa³ê o powo³aniu
komisji, o których mowa w ust. 1, okrela sk³ad osobowy
komisji oraz zakres ich dzia³ania.
§14. 1. Do udzia³u w zebraniu wiejskim uprawnieni s¹
wszyscy, którzy w dniu jego zwo³ania zamieszkuj¹ na terenie
so³ectwa.
2. Zebranie jest wa¿ne, gdy mieszkañcy so³ectwa zostali
o nim prawid³owo powiadomieni.
§15. Uprawnienie do udzia³u w zebraniu wiejskim obejmuje prawa:
1) inicjatywy uchwa³odawczej;
2) udzia³u w dyskusji nad porz¹dkiem obrad;
3) zadawania pytañ i uzyskiwania odpowiedzi;
4) ¿¹dania utrwalenia w protokole w³asnych czynnoci
i zg³oszonych wniosków oraz wypowiedzi;
5) zg³aszania kandydatur i kandydowania w wybieralnych
organach so³ectwa;
6) udzia³u w g³osowaniu.
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o których mowa w ust. 3 pkt 2  4, chyba, ¿e w ¿¹daniu lub
wniosku zaproponowano termin póniejszy. Termin 14 dni,
o którym mowa wy¿ej dotyczy terminu odbycia zebrania.
6. Zebranie wiejskie w sprawie wyborów so³tysa i rady
so³eckiej oraz zebranie wiejskie, którego nie zwo³a so³tys
na wniosek organu gminy w terminie okrelonym w ust.
5 zwo³uje Wójt.
7. W przypadku d³u¿szej nieobecnoci so³tysa zebranie
wiejskie zwo³uje upowa¿niony przez radê so³eck¹ cz³onek tej
rady.
§17. 1. Termin i miejsce zebrania wiejskiego podaje siê
do wiadomoci publicznej poprzez rozplakatowanie na tablicy
og³oszeñ so³ectwa, kurend¹, lub w sposób zwyczajowo przyjêty, co najmniej na 7 dni przed terminem zwo³ania zebrania.
2. O terminie i miejscu zebrania powiadamia siê odrêbnie organy gminy oraz osobê reprezentuj¹c¹ mieszkañców,
którzy z³o¿yli wniosek o jego zwo³anie.
§18. 1. Obradom Zebrania Wiejskiego przewodniczy
So³tys.
2. Pod nieobecnoæ So³tysa obradom Zebrania Wiejskiego przewodniczy cz³onek Rady So³eckiej upowa¿niony przez
So³tysa.
3. W przypadku, gdy So³tys nie mo¿e prowadziæ zwo³anego Zebrania Wiejskiego i nie udzieli³ upowa¿nienia ¿adnemu z cz³onków Rady So³eckiej, obradom Zebrania Wiejskiego
przewodniczy cz³onek Rady So³eckiej przez ni¹ wybrany.
4. Zebranie otwiera So³tys, przedstawia porz¹dek obrad
oraz prowadzi zebranie zgodnie z porz¹dkiem przyjêtym przez
zebranie.
5. Porz¹dek obrad ustala zebranie wiejskie na podstawie
projektu przed³o¿onego przez so³tysa. Projekt porz¹dku obrad
podlega konsultacji z rad¹ so³eck¹.

§16. 1. Zebranie wiejskie zwo³ywane jest przez so³tysa,
z zastrze¿eniem ust. 6 i 7.

6. Obrady zebrania s¹ protoko³owane. Protoko³y i uchwa³y podpisuje przewodnicz¹cy zebrania i protokolant.

2. Zebrania wiejskie odbywaj¹ siê w miarê potrzeb nie
rzadziej jednak ni¿ raz w roku.

1) z w³asnej inicjatywy;

7. Osoby uprawnione do udzia³u w zebraniu wiejskim
odnotowuj¹ swoja obecnoæ w licie obecnoci wy³o¿onej do
podpisu w miejscu, w którym odbywa siê zebranie. Lista
obecnoci jest za³¹cznikiem do protokó³u zebrania i s³u¿y do
stwierdzania prawomocnoci obrad.

2) na ¿¹danie organów gminy (Rady i Wójta), wskazuj¹ce cel
zwo³ania zebrania wiejskiego;

§19. 1. Przewodniczenie obradom Zebrania Wiejskiego
uprawnia do decydowania o:

3) na pisemny wniosek co najmniej 1/10 uprawnionych do
udzia³u w zebraniu wiejskim mieszkañców so³ectwa, wskazuj¹cy cel zwo³ania zebrania oraz osobê, któr¹ nale¿y
powiadomiæ o terminie i miejscu zwo³ania zebrania;

1) kolejnoci zabierania g³osu przez poszczególnych mówców,

3. So³tys zwo³uje zebranie wiejskie:

4) na wniosek Komisji Rewizyjnej So³ectwa (w przypadku jej
powo³ania przez zebranie wiejskie).
4. W przypadkach, o których mowa w ust. 3 pkt 2 - 4
so³tys jest zobowi¹zany do zwo³ania zebrania wiejskiego.
5. Zebranie wiejskie powinno zostaæ zwo³ane najpóniej
w terminie 14 dni od daty zg³oszenia ¿¹dania lub wniosku,

2) udzieleniu g³osu poza kolejnoci¹,
3) okrelania iloci czasu przeznaczonego dla ka¿dego
z mówców,
4) odebraniu g³osu,
5) zamkniêciu dyskusji nad poszczególnymi punktami porz¹dku obrad,
6) ¿¹daniu okrelonego zachowania od uczestników Zebrania Wiejskiego.
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2. Przewodnicz¹cy Zebraniu Wiejskiemu nie mo¿e odmówiæ poddania pod g³osowanie wniosku, jeli jego przedmiot
odpowiada przyjêtemu porz¹dkowi obrad
§20. 1. So³tys przekazuje uchwa³y podjête na zebraniu
wraz z protokó³em zebrania Wójtowi w terminie 7 dni od dnia
odbycia zebrania.
2. Wójt, w zale¿noci od treci uchwa³y, za³atwia uchwa³ê
we w³asnym zakresie lub przekazuje uchwa³ê do rozpatrzenia
Radzie.
3. W zale¿noci od treci uchwa³y o sposobie za³atwienia
uchwa³y Wójt informuje zebranie wiejskie bezporednio lub
za porednictwem so³tysa.
§21. 1. Zebranie wiejskie jest uprawnione do podejmowania uchwa³ przy obecnoci, co najmniej 1/5 uprawnionych
do g³osowania mieszkañców so³ectwa oraz gdy mieszkañcy
so³ectwa zostali poinformowani o zwo³aniu i terminie zebrania w sposób zgodny z postanowieniami niniejszego statutu.
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9) uczestniczenie w naradach so³tysów organizowanych przez
Wójta;
10) uczestniczenie w spotkaniach z radnymi gminy powiêconych realizacji spraw ogólnogminnych, w przypadku wyst¹pienia przez radnych o udzia³ w takim spotkaniu;
11) informowanie ogó³u mieszkañców o wszystkich wa¿nych
dla so³ectwa sprawach;
12) udzia³ w sesjach Rady i posiedzeniach komisji Rady, na
zasadach okrelonych w Statucie Gminy;
13) organizowanie i koordynowanie przedsiêwziêæ maj¹cych
na celu poprawê warunków ¿ycia mieszkañców so³ectwa;
14) administrowanie tymi sk³adnikami mienia, które Rada
przekaza³a do dyspozycji so³ectwa;
15) opiniowanie w zakresie wskazanym przez Wójta wniosków o udzielanie ulg i zwolnieñ z podatków i op³at
stanowi¹cych dochody gminy;

2. W przypadku, gdy w ustalonym terminie nie zbierze siê
wymagana liczba uprawnionych do g³osowania mieszkañców
so³ectwa, zebranie obejmuj¹ce ten sam porz¹dek zwo³uje siê
w drugim terminie. Drugi termin wyznacza siê w tym samym
dniu, pó³ godziny póniej; w tym przypadku do wa¿noci
zebrania wymagana jest obecnoæ uprawnionych do g³osowania mieszkañców so³ectwa w liczbie, co najmniej po³owy
liczby okrelonej w ust. 1.

16) wystêpowanie z wnioskami dotycz¹cymi potrzeb so³ectwa
i jego mieszkañców;

§22. 1. Uchwa³y zebrania wiejskiego zapadaj¹ w g³osowaniu jawnym, zwyk³¹ wiêkszoci¹ g³osów, osób uprawnionych uczestnicz¹cych w nim, co oznacza, ¿e przechodzi uchwa³a
lub wniosek, które uzyska³y wiêksz¹ liczbê g³osów  za ni¿
g³osów przeciw.

19) wspó³praca z gminnymi jednostkami organizacyjnymi
w zakresie zaspakajania okrelonych potrzeb mieszkañców;

2. Zebranie wiejskie mo¿e postanowiæ o przeprowadzeniu tajnego g³osowania w konkretnej sprawie, na wniosek, co
najmniej 1/4 uprawnionych do g³osowania, obecnych na
zebraniu.
§23. 1. Do zadañ so³tysa nale¿y zarz¹dzanie bie¿¹cymi
sprawami so³ectwa, realizacja uchwa³ zebrania wiejskiego
oraz wykonywanie czynnoci okrelonych niniejszym statutem.
2. Do zadañ so³tysa nale¿y w szczególnoci:
1) reprezentowanie so³ectwa na zewn¹trz;
2) zwo³ywanie zebrañ wiejskich i przewodniczenie ich obradom;
3) zwo³ywanie posiedzeñ rady so³eckiej i przewodniczenie jej
obradom;
4) wykonywanie uchwa³ organów gminy w zakresie dotycz¹cym so³ectwa;
5) kierowanie wykonywaniem uchwa³ rady so³eckiej;
6) utrzymywanie sta³ego kontaktu z organami gminy;
7) kierowanie akcj¹ pomocy w so³ectwie w razie wypadków
losowych i klêsk ¿ywio³owych,
8) w tym realizacja zarz¹dzeñ Wójta wydanych w powy¿szym
zakresie;

17) sporz¹dzanie rozliczeñ m.in. z dzia³alnoci finansowej
i gospodarczej so³ectwa;
18) stosowanie w ramach so³ectwa postanowieñ instrukcji
kancelaryjnej oraz zasad obiegu dokumentów ksiêgowych
i finansowych w zakresie wskazanym przez Wójta;

20) natychmiastowe informowanie wójta o wyst¹pieniu po¿aru, klêski padniêcia stada, katastrofy budowlanej oraz
innych zdarzeñ losowych, celem skoordynowania dzia³añ
czy udzielenia pomocy.
21) wykonywanie innych zadañ wynikaj¹cych z obowi¹zuj¹cych przepisów.
3. Przy wykonywaniu zadañ okrelonych w ust. 2 pkt 1417 so³tys zasiêga opinii rady so³eckiej.
4. Na zebraniach wiejskich so³tys przedk³ada informacje
ze swojej dzia³alnoci.
5. Pe³nienie funkcji so³tysa ma charakter spo³eczny.
6. So³tys korzysta z ochrony prawnej przys³uguj¹cej funkcjonariuszom publicznym.
§24. So³tys  jako przewodnicz¹cy rady so³eckiej:
1) kieruje prac¹ rady so³eckiej;
2) zapewnia sporz¹dzenie protokó³ów z posiedzeñ rady so³eckiej;
3) sk³ada informacje o dzia³alnoci rady so³eckiej na zebraniach wiejskich.
§25. Do zadañ rady so³eckiej nale¿y pe³nienie funkcji
pomocniczo-doradczej so³tysa oraz wspomaganie jego dzia³añ, w tym:
1) przygotowanie zebrañ wiejskich oraz opracowywanie
i przedk³adanie zebraniu wiejskiemu projektów uchwa³,
w sprawach bêd¹cych przedmiotem zebrania;
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2) zbieranie wniosków i innych wyst¹pieñ mieszkañców
w sprawach so³ectwa;
3) sporz¹dzanie projektów wyst¹pieñ w sprawach wykraczaj¹cych poza mo¿liwoci ich realizacji w ramach so³ectwa;
4) inicjowanie dzia³añ na rzecz rozwoju so³ectwa;
5) opiniowanie zakupu sprzêtu i wyposa¿enia mienia gminnego;
6) inicjowanie i pomoc w organizacji imprez wiejskich
w dziedzinie kultury, sportu, rekreacji i wypoczynku;
7) konsultacja spraw przedstawionych przez so³tysa zgodnie
z postanowieniami niniejszego statutu.
§26. 1. Posiedzenia rady so³eckiej odbywaj¹ siê w miarê
potrzeb, nie rzadziej ni¿ dwa razy w roku.
2. Posiedzenia rady so³eckiej zwo³uje so³tys, który przewodniczy tym posiedzeniom.
§27. 1. Urz¹d Gminy zapewnia pomoc w obs³udze techniczno biurowej organów so³ectwa.
2. W celu udzielenia so³tysowi sta³ej pomocy w przygotowywaniu materia³ów w organizowaniu zebrañ, Wójt mo¿e
wyznaczyæ pracownika Urzêdu do kontaktów z so³ectwem.

Poz. 3410

dniu pó³ godziny póniej; w tym przypadku do wa¿noci
zebrania wymagana jest obecnoæ uprawnionych do g³osowania mieszkañców so³ectwa w liczbie, co najmniej po³owy
liczby okrelonej w ust. 1.
4. O ile w wyznaczonym w ust. 2 terminie nie bêdzie
wymaganego okrelonego quorum, wybory w nastêpnym
terminie mog¹ zostaæ przeprowadzone najwczeniej po up³ywie 7 dni od pierwszego, wy¿ej wskazanego terminu, a do ich
wa¿noci wymagana jest obecnoæ uprawnionych do g³osowania mieszkañców so³ectwa, w liczbie, co najmniej po³owy
liczby okrelonej w ust. 1.
5. W przypadku braku quorum, w terminie, okrelonym
w ust. 3 wybory przeprowadza siê w nowym terminie, niezale¿nie od iloci uprawnionych do g³osowania obecnych na
zebraniu wiejskim. Nowy termin ustala siê w tym samym
dniu, co termin ustalony w ust. 3, pó³ godziny póniej.
§31. 1. W celu przeprowadzania wyboru so³tysa i cz³onków rady so³eckiej, zebranie wiejskie powo³uje sporód uprawnionych uczestników zebrania minimum 3 - osobow¹ komisjê
skrutacyjn¹.
2. Komisja skrutacyjna wybiera ze swojego grona przewodnicz¹cego, który kieruje pracami komisji.
3. Do zadañ komisji skrutacyjnej nale¿y:

ROZDZIA£ 4
Zasady i tryb wyboru organów so³ectwa
§28. 1. Zebranie wiejskie wybiera so³tysa i radê so³eck¹
na okres kadencji odpowiadaj¹cy kadencji Rady.
2. Zebranie wiejskie w sprawie wyboru so³tysa i rady
so³eckiej winno odbyæ siê w terminie 6  ciu miesiêcy od
up³ywu kadencji rady gminy.
§29. 1. Wybory so³tysa, rady so³eckiej przeprowadzane
s¹ w terminie i miejscu okrelonym zarz¹dzeniem Wójta,
które podlega podaniu do wiadomoci mieszkañców so³ectwa, co najmniej na 7 dni przed terminem zebrania, w sposób
okrelony w niniejszym statucie.
2. Zarz¹dzenie, o którym mowa w ust. 1 okrela ponadto
porz¹dek obrad zebrania wiejskiego, obejmuj¹cy w szczególnoci wybór so³tysa i rady so³eckiej.
3. Obradom zebrania wyborczego przewodniczy osoba
wskazana przez Wójta.
4. Obs³ugê kancelaryjn¹ zebrania zapewnia Wójt za porednictwem Urzêdu Gminy.
§30. 1. Dla dokonania wa¿nego wyboru so³tysa i rady
so³eckiej wymagana jest osobista obecnoæ, co najmniej 1/5
mieszkañców so³ectwa uprawnionych do g³osowania.
2. Kr¹g osób uprawnionych do g³osowania ustala siê na
podstawie sta³ego rejestru wyborców Gminy W¹growiec.
3. W przypadku, gdy w ustalonym terminie nie zbierze siê
wymagana liczba uprawnionych do g³osowania mieszkañców
so³ectwa, zebranie obejmuj¹ce ten sam porz¹dek zwo³uje siê
w drugim terminie. Drugi termin wyznacza siê w tym samym

1) rejestrowanie kandydatów na so³tysa i cz³onków rady
so³eckiej;
2) obliczanie g³osów oddawanych na poszczególne kandydatury;
3) sporz¹dzenie protoko³u, ustalenie i podanie do wiadomoci zebrania wiejskiego wyniku g³osowania i wyborów.
4. Protokó³ g³osowania podpisuj¹ wszyscy cz³onkowie
komisji oraz przewodnicz¹cy zebrania.
5. Cz³onkowie komisji nie mog¹ kandydowaæ na stanowisko so³tysa ani do rady so³eckiej.
§32. 1. W pierwszej kolejnoci przeprowadza siê zg³aszanie kandydatów oraz g³osowanie w celu wyboru so³tysa.
2. W drugiej kolejnoci przeprowadza siê zg³aszanie kandydatów oraz g³osowanie w celu wyboru cz³onków rady
so³eckiej.
§33. 1. Kandydatury na stanowisko so³tysa oraz do rady
so³eckiej mog¹ zg³aszaæ osobicie uprawnieni mieszkañcy,
uczestnicz¹cy w zebraniu wiejskim. Zg³oszenie kandydata
odbywa siê ustnie w trakcie zebrania wiejskiego.
2. Uprawnieni do kandydowania s¹ wy³¹cznie stali mieszkañcy, uczestnicz¹cy w zebraniu wiejskim.
3. Wybory odbywaj¹ siê przy nieograniczonej liczbie zg³oszonych kandydatów, z zachowaniem zasad okrelonych
w ust. 1 i ust. 2.
4. Warunkiem przyjêcia ka¿dej kandydatury jest ustna
zgoda kandydata wyra¿ona w trakcie obrad.
5. So³tys i rada so³ecka wybierani s¹ w g³osowaniu
tajnym, bezporednim, sporód nieograniczonej liczby kandydatów, przez uprawnionych mieszkañców zebrania.
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§34. 1. Po zarejestrowaniu przez komisjê skrutacyjn¹
wszystkich nazwisk kandydatów zg³oszonych przez uprawnionych uczestników zebrania wiejskiego, komisja zamyka listê
kandydatur na stanowisko so³tysa oraz do rady so³eckiej.
Wniosek o zamkniêcie listy kandydatów przewodnicz¹cy zebrania poddaje pod g³osowanie zebrania wiejskiego.
2. Po zamkniêciu listy kandydatów przewodnicz¹cy zebrania podaje pod g³osowanie wszystkie zarejestrowane kandydatury umieszczone na licie w kolejnoci alfabetycznej.
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wy³¹czn¹ kompetencjê zebrania wiejskiego i mo¿e nast¹piæ
w przypadkach okrelonych w niniejszym statucie, na podstawie uchwa³y zebrania wiejskiego, podjêtej zwyk³¹ wiêkszoci¹
g³osów, w g³osowaniu tajnym.
2. Dla dokonania odwo³ania organów so³ectwa, o których
mowa w §37 ust. 1, na zebraniu wiejskim wymagana jest
obecnoæ, co najmniej 1/5 uprawnionych do g³osowania,
mieszkañców So³ectwa.

3. Wybór so³tysa odbywa siê zwyk³¹ wiêkszoci¹ g³osów,
co oznacza, ¿e przechodzi ta kandydatura, która uzyska³a, co
najmniej jeden g³os wiêcej od sumy pozosta³ych wa¿nie
oddanych g³osów.

3. O ile w wyznaczonym terminie nie bêdzie wymaganego, okrelonego w ust. 2 quorum, wybory w drugim terminie
mog¹ zostaæ przeprowadzone najwczeniej po up³ywie
1 miesi¹ca, od pierwszego wskazanego terminu, z zastrze¿eniem ust 2.

4. Uprawnieni uczestnicy Zebrania g³osuj¹ kartami do
g³osowania, opatrzonymi pieczêci¹ Urzêdu Gminy.

4. Uchwa³y zebrania wiejskiego w sprawach okrelonych
w ust. 1 podaje siê do wiadomoci mieszkañców so³ectwa.

5. Na karcie do g³osowania uprawnieni mieszkañcy pozostawiaj¹ nieskrelone nazwisko wybranego przez siebie
kandydata.

§38. 1. So³tys i cz³onkowie rady so³eckiej s¹ bezporednio odpowiedzialni przed zebraniem wiejskim i mog¹ byæ
przez zebranie odwo³ani przed up³ywem kadencji.

6. Niewa¿ne s¹ g³osy na kartach: bez pieczêci Urzêdu
Gminy, ca³kowicie przedartych i kartach, na których pozostawiono wiêcej kandydatów ni¿ miejsc mandatowych.

2. Zebranie wiejskie mo¿e odwo³aæ so³tysa, radê so³ecka
lub poszczególnych jej cz³onków, je¿eli nie wykonuj¹ swoich
obowi¹zków, w tym naruszaj¹ postanowienia statutu.

§35. 1. Na stanowisko so³tysa zostaje wybrany kandydat, który uzyska³ najwiêksz¹ zwyk³¹ wiêkszoæ g³osów uprawnionych do g³osowania uczestników zebrania.

3. Zebranie wiejskie odwo³uje so³tysa lub cz³onka rady
so³eckiej, je¿eli dopuci³ siê przestêpstwa, stwierdzonego
prawomocnym wyrokiem s¹du.

2. Na cz³onków rady so³eckiej zostaj¹ wybrani kandydaci,
którzy uzyskali najwiêksz¹ iloæ g³osów.

§39. 1. Zebrania wiejskie w celu ewentualnego odwo³ania so³tysa b¹d rady so³eckiej (ca³ego sk³adu) zwo³uje Wójt,
ustalaj¹c zarz¹dzeniem miejsce i termin (dzieñ, godzinê)
zebrania. W zarz¹dzeniu podaje siê sk³adaj¹cego wniosek
o odwo³anie.

3. W przypadku równej liczby g³osów, g³osowanie zostaje powtórzone, z tym, ¿e w wyborach bior¹ udzia³ kandydaci,
którzy uzyskali równ¹ najwiêksz¹ liczbê g³osów.
4. Przepisy §35 ust. 2 stosuje siê przy wyborach komisji,
o których mowa w niniejszym statucie.
5. Przejêcie obowi¹zków przez nowo wybranego so³tysa
nastêpuje w ci¹gu trzech dni od daty wyboru, a przekazanie
pieczêci protokolarnie w dniu wyboru.
ROZDZIA£ 5
Zasady i tryb odwo³ywania so³tysa i rady so³eckiej
§36. 1. Wyganiêcie mandatu so³tysa lub cz³onka rady
so³eckiej nastêpuje na skutek:
1) z³o¿enia na rêce wójta pisemnej rezygnacji z pe³nionej
funkcji;
2) pozbawienia praw publicznych i wyborczych oraz ubezw³asnowolnienia na podstawie prawomocnego wyroku
s¹du;
3) mierci;
4) odwo³ania przed up³ywem kadencji.
2. W przypadkach okrelonych w ust. 1 pkt 1 i 2 wyganiêcie mandatu stwierdza niezw³ocznie zebranie wiejskie.
§37. 1. Odwo³anie So³tysa i rady so³eckiej lub jej poszczególnych cz³onków przed up³ywem kadencji, stanowi

2. Zebranie wiejskie w celu ewentualnego odwo³ania
poszczególnych cz³onków rady so³eckiej (z wyj¹tkiem so³tysa
 przewodnicz¹cego rady so³eckiej) zwo³uje so³tys, podaj¹c
w og³oszeniu o zwo³aniu zebrania sk³adaj¹cego wniosek
o odwo³anie cz³onka (cz³onków) rady so³eckiej.
3. Pisemne wnioski o odwo³anie so³tysa lub rady so³eckiej kierowane s¹ do Wójta, natomiast wnioski o odwo³anie
poszczególnych cz³onków rady so³eckiej kierowane s¹ do
so³tysa, z zastrze¿eniem ust. 4 pkt 4.
4. O odwo³anie so³tysa, rady so³eckiej oraz poszczególnych jej cz³onków mo¿e wyst¹piæ z zastrze¿eniem ust. 5 i 6:
1) Wójt;
2) grupa mieszkañców gminy uprawniona do g³osowania,
w liczbie odpowiadaj¹cej  1/5 uprawnionych do g³osowania mieszkañców so³ectwa, a w przypadku, gdy wniosek
o odwo³anie dotyczy rady so³eckiej lub poszczególnych jej
cz³onków  1/10 uprawnionych.
3) wniosek o odwo³anie So³tysa winien prócz podpisów byæ
opatrzony czytelnym imieniem i nazwiskiem, numerem
PESEL i adresem zamieszkania z podaniem numeru nieruchomoci.
4) wniosek o odwo³anie, który nie zostanie przyjêty na zebraniu wiejskim, mo¿e byæ z³o¿ony powtórnie po up³ywie
6 miesiêcy od dnia z³o¿enia pierwszego wniosku.
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5. Wniosek o odwo³anie powinien zawieraæ uzasadnienie, wnioskom bez uzasadnienia nie nadaje siê biegu.
6. Bieg nadaje siê wy³¹cznie wnioskom o odwo³anie
so³tysa, rady so³eckiej, komisji rewizyjnej lub jej cz³onków
zawieraj¹cym:
1) zarzuty nie wywi¹zywania siê przez so³tysa lub cz³onków
rady so³eckiej z obowi¹zków statutowych;
2) zarzuty nie respektowania (nie wykonywania) przez so³tysa lub cz³onków rady so³eckiej uchwa³ zebrania wiejskiego;
3) wskazuj¹cym na dopuszczenie siê czynów dyskwalifikuj¹cych w opinii spo³ecznej w tym utratê zaufania spo³ecznego.
7. Odwo³anie nie mo¿e nast¹piæ zaocznie, chyba, ¿e
osoba zainteresowana skutecznie zawiadomiona, nie wziê³a
udzia³u w zebraniu wiejskim bez usprawiedliwionych przyczyn lub wyrazi³a zgodê na pimie, na zaoczne g³osowanie
nad jej odwo³aniem.
8. Odwo³anie mo¿e nast¹piæ po wys³uchaniu przez zebranie wiejskie wszystkich wyjanieñ oraz racji zainteresowanego, chyba ze wystêpuj¹ okolicznoci okrelone w ust. 7.
§40. 1. So³tys lub cz³onek rady so³eckiej mo¿e z³o¿yæ
rezygnacjê w trakcie kadencji z pe³nionej funkcji, z zastrze¿eniem ust. 2.
2. Z³o¿enie rezygnacji przez so³tysa, radê so³ecka lub
poszczególnych jej cz³onków a tak¿e odwo³anie so³tysa, rady
so³eckiej lub poszczególnych jej cz³onków, zobowi¹zuje odpowiednio Wójta i So³tysa do zarz¹dzenia wyborów uzupe³niaj¹cych.
3. Je¿eli do up³ywu kadencji So³tysa pozosta³o nie wiêcej
jak 6 miesiêcy, przepisu ust. 2 nie stosuje siê, a obowi¹zki
so³tysa pe³ni cz³onek Rady So³eckiej przez ni¹ wskazany.
4. Kadencja So³tysa i cz³onków Rady so³eckiej wybranych
w wyborach uzupe³niaj¹cych trwa do koñca kadencji, w której
wybór nast¹pi³.
§41. 1. Zebranie wiejskie zwo³ane w sprawie odwo³ania
so³tysa, rady so³eckiej lub poszczególnych jej cz³onków, powo³uje sporód uprawnionych do g³osowania uczestników
zebrania komisjê skrutacyjn¹, powierzaj¹c jej obowi¹zki przeprowadzenia g³osowania.
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wykonuje czynnoci zwyk³ego zarz¹du w stosunku do przekazanego mienia. Zwyk³y zarz¹d obejmuje czynnoci okrelone
przepisami prawa cywilnego.
3. Przekazanie obowi¹zków oraz mienia komunalnego
i so³eckiego, pomiêdzy ustêpuj¹cym So³tysem a nowo wybranym, nastêpuje w terminie 3 dni od daty wyborów, w formie
protokó³u zdawczo  odbiorczego, przedk³adanego w ci¹gu
7 dni Wójtowi Gminy.
ROZDZIA£ 7
Zasady gospodarki finansowej so³ectwa
§43. 1. Gospodarka finansowa so³ectwa prowadzona jest
w ramach bud¿etu gminy, zatwierdzonego przez Radê Gminy.
§44. 1. Dochodami so³ectwa mog¹ byæ:
1) wp³ywy z wynajmowania i wydzier¿awiania sk³adników
mienia komunalnego przekazanego So³ectwu,
2) darowizny i dobrowolne wp³aty osób fizycznych i prawnych na rzecz so³ectwa,
3) rodki uzyskiwane z organizowanych przez so³ectwo przedsiêwziêæ.
2. rodki finansowe pochodz¹ce z bud¿etu gminy mog¹
byæ przeznaczone tylko na cele okrelone w uchwale bud¿etowej.
§45. 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) remont i utrzymanie dróg gminnych w granicach So³ectwa.
3) utrzymanie lokali bêd¹cych w dyspozycji So³ectwa,
4) zaspakajanie miejscowych potrzeb kulturalno  owiatowych i sportowych,
5) dzia³alnoæ organów So³ectwa,
6) utrzymanie porz¹dku i estetyki na terenie So³ectwa.
ROZDZIA£ 8

2. Do powo³ywania i zasad dzia³ania tej komisji maj¹
zastosowanie odpowiednie przepisy dotycz¹ce komisji skrutacyjnej okrelone w Rozdziale 4 niniejszego statutu.

Zakres i formy kontroli oraz nadzoru organów
Gminy nad dzia³alnoci¹ organów So³ectwa

ROZDZIA£ 6

§46. 1. So³tys zobowi¹zany jest do przed³o¿enia Wójtowi
Gminy uchwa³ Zebrania Wiejskiego w ci¹gu 7 dni od daty ich
podjêcia.

Zasady gospodarki mieniem
§42. 1. Rada Gminy przekazuje So³ectwu sk³adniki mienia komunalnego na mocy odrêbnych uchwa³ oraz protoko³u
przekazania, sporz¹dzonego przez Wójta i So³tysa.
2. So³ectwo zarz¹dza i korzysta z przekazanego mienia
komunalnego zgodnie z postanowieniami uchwa³y, o której
mowa w ust. 1, a w szczególnoci So³ectwo samodzielnie

2. Uchwa³a Zebrania Wiejskiego sprzeczna z prawem jest
niewa¿na.
3. O niewa¿noci uchwa³y w ca³oci lub w czêci orzeka
Wójt Gminy.
4. Uchwa³a Zebrania Wiejskiego nieodpowiadaj¹ca wymogom celowoci, gospodarnoci, rzetelnoci lub niezgodna
z prawem mo¿e byæ uchylona przez Wójta Gminy.
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5. W przypadkach okrelonych w ust. 4, Wójt Gminy
mo¿e wstrzymaæ uchwa³y Zebrania Wiejskiego i za¿¹daæ
ponownego rozpatrzenia sprawy stanowi¹cej przedmiot
uchwa³y, wskazuj¹c zaistnia³e uchybienia oraz termin za³atwienia sprawy.
6. Je¿eli uchwa³a Zebrania Wiejskiego podjêta w wyniku
ponownego rozpatrzenia sprawy nie uwzglêdnia wskazówek
Wójta Gminy, Wójt Gminy mo¿e wydaæ uchwa³ê zastêpcz¹.
O podjêciu uchwa³y zastêpczej, Wójt Gminy powiadamia
Radê Gminy na jej najbli¿szej Sesji.
§47. Nadzór nad dzia³alnoci¹ so³ectwa sprawowany jest
na podstawie kryteriów zgodnoci z prawem, celowoci,
rzetelnoci i gospodarnoci.
§48. Organami nadzoru nad dzia³alnoci¹ so³ectwa s¹:
1) Rada,
2) Wójt.
§49. 1. Organy nadzoru maj¹ prawo ¿¹dania niezbêdnych informacji, danych i wyjanieñ oraz okazania dokumentów dotycz¹cych funkcjonowania so³ectwa a tak¿e uczestniczenia w posiedzeniach jego organów.
2. Do wykonywania czynnoci, o których mowa w ust.
1 organy nadzoru mog¹ delegowaæ swych przedstawicieli.
§50. Organy nadzoru sygnalizuj¹ so³ectwu nieprawid³owoci stwierdzone w ramach wykonywania nadzoru oraz
podejmuj¹ dzia³ania przewidziane prawem, w celu wyeliminowania stwierdzonych nieprawid³owoci.
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ROZDZIA£ 9
Postanowienia koñcowe
§51. 1. Zmiany niniejszego statutu dokonuje Rada:
1) z w³asnej inicjatywy;
2) na wniosek Wójta;
3) na wniosek zebrania wiejskiego.
2. Statut i jego zmiany w przypadkach okrelonych w ust.
1 pkt 1 i 2 uchwalane s¹ po przeprowadzeniu konsultacji
z mieszkañcami so³ectwa.
§52. O utworzeniu, po³¹czeniu, podziale i znoszeniu,
a tak¿e ustaleniu granic, nazwy i siedziby w³adz So³ectwa
decyduje Rada w drodze odrêbnej uchwa³y.
§53. Protesty w sprawie trybu i formy przeprowadzenia
wyborów So³tysa i Rady So³eckiej zainteresowani mog¹
sk³adaæ do Wójta w terminie siedmiu dni od og³oszenia ich
wyników. Wójt rozstrzyga o protecie stosuj¹c odpowiednio
przepisy niniejszego Statutu.
§54. Wykonanie uchwa³y powierza siê Wójtowi Gminy
W¹growiec.
§55. Traci moc Uchwa³a Rady Gminy W¹growiec
Nr XXIV/189/96 z 28 padziernika 1996 w sprawie statutu
so³ectwa.
§56. Uchwa³a wchodzi w ¿ycie po up³ywie 14 dni od dnia
og³oszenia w Dzienniku Urzêdowym Województwa Wielkopolskiego.
Przewodnicz¹cy
Rady Gminy
() Micha³ Nogalski
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3411
UCHWA£A Nr XXXIV/303/06 RADY GMINY W¥GROWIEC
z dnia 30 czerwca 2006 r.
w sprawie uchwalenia statutu So³ectwa Wiatrowo
Na podstawie art. 35 ust. 1 i 3, art. 48 ust. 1 ustawy z dnia
8 marca 1990 r. o samorz¹dzie gminnym (Dz.U. z 2001 r., Nr
142 poz. 1591 z 2002 r., Nr 23 poz. 220, Nr 62 poz. 558, Nr 113
poz. 984, Nr 153 poz. 1271 i Nr 214 poz. 1806, z 2003 r., Nr 80
poz. 717 i Nr 162 poz. 1568, z 2004 r. Nr 102 poz. 1055
i Nr 116 poz. 1203, z 2005 r., Nr 172 poz. 1441, Nr 175 poz. 1457,
z 2006 r., Nr 17 poz. 128), po przeprowadzeniu konsultacji
z mieszkañcami so³ectwa, Rada Gminy W¹growiec uchwala:
STATUT SO£ECTWA WIATROWO
ROZDZIA£ 1

1) ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorz¹dzie gminnym
(Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z póniejszymi zmianami),
2) Statutu Gminy W¹growiec,
3) oraz niniejszego statutu So³ectwa.
ROZDZIA£ 2
Zakres zadañ przekazanych so³ectwu
przez gminê oraz sposób ich realizacji

Postanowienia ogólne

§5. 1. Podstawowym celem istnienia i dzia³ania so³ectwa
jest:

§1. So³ectwo Wiatrowo jest jednostk¹ pomocnicz¹ Gminy
W¹growiec.

1) dba³oæ o zaspokajanie potrzeb mieszkañców so³ectwa
i reprezentowanie ich interesów na zewn¹trz;

§2. Ilekroæ w niniejszym Statucie jest mowa o:
1) Gminie  nale¿y przez to rozumieæ Gminê W¹growiec;
2) So³ectwie  nale¿y przez to rozumieæ jednostkê pomocnicz¹ okrelon¹ w §1 niniejszego Statutu;
3) Statucie  nale¿y przez to rozumieæ statut so³ectwa Wiatrowo;

2) wspó³praca z organami gminy oraz pomoc w wykonywaniu przez te organy zadañ publicznych na rzecz spo³ecznoci lokalnej;
3) zapewnienie mieszkañcom so³ectwa udzia³u w realizacji
zadañ gminy;
2. Do zadañ so³ectwa nale¿y uczestniczenie w realizacji
zadañ gminy poprzez:

4) Radzie  nale¿y przez to rozumieæ Radê Gminy W¹growiec;

1) inicjowanie dzia³añ organów gminy;

5) Wójcie  nale¿y przez to rozumieæ Wójta Gminy W¹growiec;

2) reprezentowanie interesów spo³ecznoci so³eckiej i jej
cz³onków wobec organów gminy, organów administracji
pañstwowej i innych podmiotów ¿ycia publicznego;

6) Zebraniu Wiejskim  nale¿y przez to rozumieæ organ
uchwa³odawczy so³ectwa;
7) So³tysie  nale¿y przez to rozumieæ organ wykonawczy
so³ectwa;
8) Radzie So³eckiej  nale¿y przez to rozumieæ organ wspieraj¹cy So³tysa;
9) Przewodnicz¹cym Rady So³eckiej  nale¿y przez to rozumieæ So³tysa;
10) Komisje  nale¿y rozumieæ organy kontrolne i opiniodawcze powo³ywane w so³ectwie.
§3. 1. So³ectwo obejmuje obszar o powierzchni 10,61
km2, którego granice zaznaczone s¹ na mapie stanowi¹cej
za³¹cznik do Statutu.
2. So³ectwo obejmuje miejscowoæ: Wiatrowo.
3. Siedzib¹ w³adz So³ectwa jest miejscowoæ: Wiatrowo.
§4. So³ectwo dzia³a zgodnie z postanowieniami obowi¹zuj¹cych przepisów, a w szczególnoci:

3) tworzenie warunków do pe³nego udzia³u w ¿yciu publicznym so³ectwa wszystkich mieszkañców so³ectwa;
4) dzia³anie na rzecz rozwoju so³ectwa;
5) konsultowanie spraw przedstawionych przez Radê lub
Wójta, w tym spraw dotycz¹cych:
a) planów zagospodarowania przestrzennego w zakresie
dotycz¹cym so³ectwa,
b) sieci szkó³ i przedszkoli,
c) zasad gospodarowania mieniem komunalnym po³o¿onym na terenie so³ectwa,
d) zmiany nazewnictwa ulic, placów oraz nadawanie nazw
miejscowoci, podzia³u, po³¹czenia wsi, utworzenia
nowej,
e) innych spraw, których potrzebê konsultacji Rada lub
Wójt uzna za celowe.
6) wspó³dzia³anie z policj¹ i s³u¿bami porz¹dkowymi w zakresie bezpieczeñstwa i porz¹dku na terenie so³ectwa;
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7) wspó³praca z organizacjami i instytucjami dzia³aj¹cymi na
terenie so³ectwa, zw³aszcza kulturalnymi, sportowymi,
zak³adami opieki zdrowotnej;
8) podejmowanie dzia³añ na rzecz ochrony rodowiska naturalnego: w szczególnoci w zakresie budowy sieci wodno
 kanalizacyjnych, utrzymania porz¹dku i czystoci na
terenie so³ectwa oraz ochrony zieleni;
9) wspieranie inicjatyw spo³ecznych podejmowanych na rzecz
so³ectwa;
10) wspó³praca z radnymi z danego okrêgu wyborczego;
11) pomoc organom gminy przy organizowaniu konsultacji
spo³ecznych;
12) realizacja zadañ przejêtych od gminy i gospodarowanie
przekazanym mieniem w granicach zgodnych z celem
i zakresem przekazania;
13) wspieranie dzia³añ gminy w zakresie pomocy spo³ecznej,
w szczególnoci sygnalizowanie potrzeb spo³ecznych
w zakresie organizowania okrelonych form pomocy spo³ecznej;
14) inicjowanie samopomocy wspólnoty so³eckiej;
15) wyra¿anie opinii w celu uwzglêdnienia istotnych interesów mieszkañców so³ectwa w nastêpuj¹cych sprawach:
a) dostosowania organizacji i godzin pracy placówek
u¿ytecznoci publicznej, placówek wiadcz¹cych us³ugi komunalne, komunikacji, placówek opieki zdrowotnej i opiekuñczo - wychowawczych dla potrzeb mieszkañców so³ectwa,
b) zapobiegania oraz usuwania skutków powodzi, huraganów i innych klêsk ¿ywio³owych na terenie so³ectwa;
16) wykonywanie uchwa³ Rady w zakresie odnosz¹cym siê do
so³ectwa.
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ROZDZIA£ 3
Organizacja i zadania organów so³ectwa
§7. 1. Organami so³ectwa s¹:
1) Zebranie Wiejskie jako organ uchwa³odawczy;
2) So³tys jako organ wykonawczy.
2. Dzia³alnoæ so³tysa wspomaga rada so³ecka.
1) Rada so³ecka sk³ada siê z 4 do 6 osób w tym So³tysa.
2) Liczbê cz³onków rady so³eckiej ustala zebranie wiejskie
odrêbn¹ uchwa³¹.
3) Przewodnicz¹cym rady so³eckiej jest So³tys.
§8. Kadencja So³tysa i rady so³eckiej trwa 4 lata, tak jak
kadencja Rady i koñczy siê z momentem wyboru nowych
organów so³ectwa.
§9. 1. Organy so³ectwa zobowi¹zane s¹ dbaæ o przestrzeganie zasad jawnoci i dostêpu do informacji publicznej.
2. So³tys, co najmniej raz w roku, obowi¹zany jest sk³adaæ na zebraniu wiejskim sprawozdanie ze swojej dzia³alnoci
oraz z dzia³alnoci rady so³eckiej.
§10. 1. Do zakresu dzia³ania zebrania wiejskiego nale¿y
podejmowanie uchwa³ we wszystkich sprawach zastrze¿onych do wy³¹cznej kompetencji zebrania wiejskiego oraz
innych istotnych dla so³ectwa sprawach, obejmuj¹cych zadania so³ectwa okrelone w statucie.
2. Do wy³¹cznej kompetencji zebrania wiejskiego nale¿y:
1) wybór i odwo³ywanie so³tysa i rady so³eckiej;
2) dokonywanie okresowych ocen dzia³alnoci so³tysa i rady
so³eckiej;

§6. 1. Zadania okrelone w statucie so³ectwo realizuje
w szczególnoci poprzez:

3) wyra¿enie stanowiska so³ectwa w przypadku wyst¹pienia
organu gminy o wyra¿enie takiego stanowiska lub konsultacjê;

1) podejmowanie uchwa³ w sprawach so³ectwa w ramach
posiadanych kompetencji,

4) przyjmowanie, rozpatrywanie lub odrzucanie sprawozdañ
komisji powo³ywanych na zebraniu wiejskim.

2) zbieranie opinii spo³ecznej w sprawach dotycz¹cych problematyki wsi oraz przekazywanie jej Radzie,

§11. W przypadku przedstawienia przez Wójta, zebranie
wiejskie konsultuje w zakresie dotycz¹cym so³ectwa, projekty
uchwa³ Rady w sprawach:

3) wspó³uczestnictwo w organizowaniu i przeprowadzaniu
przez Radê konsultacji spo³ecznej w sprawach dotycz¹cych gminy i so³ectwa,
4) wystêpowanie z wnioskami do Wójta o rozpatrzenie spraw,
których za³atwienie wykracza poza mo¿liwoci so³ectwa,
5) wspó³pracê z radnymi z terenu so³ectwa i z komisjami
Rady.
2. Dla realizacji wspólnych przedsiêwziêæ so³ectwo nawi¹zuje wspó³pracê z innymi so³ectwami gminy, zawiera
porozumienia okrelaj¹ce zakres i sposób wykonywania wspólnych zadañ.

1) utrzymania, konserwacji, remontu wiejskich obiektów
mieszkalnych, urz¹dzeñ komunalnych, socjalnych, kulturalnych i sportowych w ramach ustaleñ planu wydatków
z bud¿etu gminy;
2) plany rozwoju gminy w czêci dotycz¹cej so³ectwa;
3) utrzymania porz¹dku na terenie wsi;
4) gospodarki wodno  ciekowej oraz gospodarki odpadami;
5) dróg gminnych;
6) owietlenia.
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§12. 1. Do zakresu dzia³ania zebrania wiejskiego nale¿y
sprawowanie kontroli nad dzia³alnoci¹ so³tysa i rady so³eckiej. W celu sprawowania kontroli zebranie wiejskie mo¿e
powo³aæ komisjê rewizyjn¹.
2. Zebranie wiejskie podejmuj¹c uchwa³ê o powo³aniu
Komisji Rewizyjnej, okrela sk³ad osobowy komisji oraz zakres jej dzia³ania.
3. Komisja Rewizyjna uprawniona jest do ¿¹dania wyjanieñ od so³tysa i cz³onków rady so³eckiej oraz przegl¹dania
dokumentów w sprawach objêtych przeprowadzan¹ kontrol¹.
§13. 1. Zebranie wiejskie dla zapewnienia w³aciwej realizacji zadañ so³ectwa mo¿e powo³ywaæ tak¿e inne sta³e lub
dorane komisje o uprawnieniach opiniodawczo - doradczych.
2. Zebranie wiejskie podejmuj¹c uchwa³ê o powo³aniu
komisji, o których mowa w ust. 1, okrela sk³ad osobowy
komisji oraz zakres ich dzia³ania.
§14. 1. Do udzia³u w zebraniu wiejskim uprawnieni s¹
wszyscy, którzy w dniu jego zwo³ania zamieszkuj¹ na terenie
so³ectwa.
2. Zebranie jest wa¿ne, gdy mieszkañcy so³ectwa zostali
o nim prawid³owo powiadomieni.
§15. Uprawnienie do udzia³u w zebraniu wiejskim obejmuje prawa:
1) inicjatywy uchwa³odawczej;
2) udzia³u w dyskusji nad porz¹dkiem obrad;
3) zadawania pytañ i uzyskiwania odpowiedzi;
4) ¿¹dania utrwalenia w protokole w³asnych czynnoci
i zg³oszonych wniosków oraz wypowiedzi;
5) zg³aszania kandydatur i kandydowania w wybieralnych
organach so³ectwa;
6) udzia³u w g³osowaniu.

Poz. 3411

5. Zebranie wiejskie powinno zostaæ zwo³ane najpóniej
w terminie 14 dni od daty zg³oszenia ¿¹dania lub wniosku,
o których mowa w ust. 3 pkt 2  4, chyba, ¿e w ¿¹daniu lub
wniosku zaproponowano termin póniejszy. Termin 14 dni,
o którym mowa wy¿ej dotyczy terminu odbycia zebrania.
6. Zebranie wiejskie w sprawie wyborów so³tysa i rady
so³eckiej oraz zebranie wiejskie, którego nie zwo³a so³tys
na wniosek organu gminy w terminie okrelonym w ust.
5 zwo³uje Wójt.
7. W przypadku d³u¿szej nieobecnoci so³tysa zebranie
wiejskie zwo³uje upowa¿niony przez radê so³eck¹ cz³onek tej
rady.
§17. 1. Termin i miejsce zebrania wiejskiego podaje siê
do wiadomoci publicznej poprzez rozplakatowanie na tablicy
og³oszeñ so³ectwa, kurend¹, lub w sposób zwyczajowo przyjêty, co najmniej na 7 dni przed terminem zwo³ania zebrania.
2. O terminie i miejscu zebrania powiadamia siê odrêbnie organy gminy oraz osobê reprezentuj¹c¹ mieszkañców,
którzy z³o¿yli wniosek o jego zwo³anie.
§18. 1. Obradom Zebrania Wiejskiego przewodniczy
So³tys.
2. Pod nieobecnoæ So³tysa obradom Zebrania Wiejskiego przewodniczy cz³onek Rady So³eckiej upowa¿niony przez
So³tysa.
3. W przypadku, gdy So³tys nie mo¿e prowadziæ zwo³anego Zebrania Wiejskiego i nie udzieli³ upowa¿nienia ¿adnemu z cz³onków Rady So³eckiej, obradom Zebrania Wiejskiego
przewodniczy cz³onek Rady So³eckiej przez ni¹ wybrany.
4. Zebranie otwiera So³tys, przedstawia porz¹dek obrad
oraz prowadzi zebranie zgodnie z porz¹dkiem przyjêtym przez
zebranie.
5. Porz¹dek obrad ustala zebranie wiejskie na podstawie
projektu przed³o¿onego przez so³tysa. Projekt porz¹dku obrad
podlega konsultacji z rad¹ so³eck¹.

§16. 1. Zebranie wiejskie zwo³ywane jest przez so³tysa,
z zastrze¿eniem ust. 6 i 7.

6. Obrady zebrania s¹ protoko³owane. Protoko³y i uchwa³y podpisuje przewodnicz¹cy zebrania i protokolant.

2. Zebrania wiejskie odbywaj¹ siê w miarê potrzeb nie
rzadziej jednak ni¿ raz w roku.

1) z w³asnej inicjatywy;

7. Osoby uprawnione do udzia³u w zebraniu wiejskim
odnotowuj¹ swoja obecnoæ w licie obecnoci wy³o¿onej do
podpisu w miejscu, w którym odbywa siê zebranie. Lista
obecnoci jest za³¹cznikiem do protokó³u zebrania i s³u¿y do
stwierdzania prawomocnoci obrad.

2) na ¿¹danie organów gminy (Rady i Wójta), wskazuj¹ce cel
zwo³ania zebrania wiejskiego;

§19. 1. Przewodniczenie obradom Zebrania Wiejskiego
uprawnia do decydowania o:

3) na pisemny wniosek co najmniej 1/10 uprawnionych do
udzia³u w zebraniu wiejskim mieszkañców so³ectwa, wskazuj¹cy cel zwo³ania zebrania oraz osobê, któr¹ nale¿y
powiadomiæ o terminie i miejscu zwo³ania zebrania;

1) kolejnoci zabierania g³osu przez poszczególnych mówców,

3. So³tys zwo³uje zebranie wiejskie:

4) na wniosek Komisji Rewizyjnej So³ectwa (w przypadku jej
powo³ania przez zebranie wiejskie).
4. W przypadkach, o których mowa w ust. 3 pkt 2 - 4
so³tys jest zobowi¹zany do zwo³ania zebrania wiejskiego.

2) udzieleniu g³osu poza kolejnoci¹,
3) okrelania iloci czasu przeznaczonego dla ka¿dego
z mówców,
4) odebraniu g³osu,
5) zamkniêciu dyskusji nad poszczególnymi punktami porz¹dku obrad,
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6) ¿¹daniu okrelonego zachowania od uczestników Zebrania Wiejskiego.

8) w tym realizacja zarz¹dzeñ Wójta wydanych w powy¿szym
zakresie;

2. Przewodnicz¹cy Zebraniu Wiejskiemu nie mo¿e odmówiæ poddania pod g³osowanie wniosku, jeli jego przedmiot
odpowiada przyjêtemu porz¹dkowi obrad

9) uczestniczenie w naradach so³tysów organizowanych przez
Wójta;

§20. 1. So³tys przekazuje uchwa³y podjête na zebraniu
wraz z protokó³em zebrania Wójtowi w terminie 7 dni od dnia
odbycia zebrania.
2. Wójt, w zale¿noci od treci uchwa³y, za³atwia uchwa³ê
we w³asnym zakresie lub przekazuje uchwa³ê do rozpatrzenia
Radzie.
3. W zale¿noci od treci uchwa³y o sposobie za³atwienia
uchwa³y Wójt informuje zebranie wiejskie bezporednio lub
za porednictwem so³tysa.
§21. 1. Zebranie wiejskie jest uprawnione do podejmowania uchwa³ przy obecnoci, co najmniej 1/5 uprawnionych
do g³osowania mieszkañców so³ectwa oraz gdy mieszkañcy
so³ectwa zostali poinformowani o zwo³aniu i terminie zebrania w sposób zgodny z postanowieniami niniejszego statutu.

10) uczestniczenie w spotkaniach z radnymi gminy powiêconych realizacji spraw ogólnogminnych, w przypadku wyst¹pienia przez radnych o udzia³ w takim spotkaniu;
11) informowanie ogó³u mieszkañców o wszystkich wa¿nych
dla so³ectwa sprawach;
12) udzia³ w sesjach Rady i posiedzeniach komisji Rady, na
zasadach okrelonych w Statucie Gminy;
13) organizowanie i koordynowanie przedsiêwziêæ maj¹cych
na celu poprawê warunków ¿ycia mieszkañców so³ectwa;
14) administrowanie tymi sk³adnikami mienia, które Rada
przekaza³a do dyspozycji so³ectwa;
15) opiniowanie w zakresie wskazanym przez Wójta wniosków o udzielanie ulg i zwolnieñ z podatków i op³at
stanowi¹cych dochody gminy;

2. W przypadku, gdy w ustalonym terminie nie zbierze siê
wymagana liczba uprawnionych do g³osowania mieszkañców
so³ectwa, zebranie obejmuj¹ce ten sam porz¹dek zwo³uje siê
w drugim terminie. Drugi termin wyznacza siê w tym samym
dniu, pó³ godziny póniej; w tym przypadku do wa¿noci
zebrania wymagana jest obecnoæ uprawnionych do g³osowania mieszkañców so³ectwa w liczbie, co najmniej po³owy
liczby okrelonej w ust. 1.

16) wystêpowanie z wnioskami dotycz¹cymi potrzeb so³ectwa
i jego mieszkañców;

§22. 1. Uchwa³y zebrania wiejskiego zapadaj¹ w g³osowaniu jawnym, zwyk³¹ wiêkszoci¹ g³osów, osób uprawnionych uczestnicz¹cych w nim, co oznacza, ¿e przechodzi uchwa³a
lub wniosek, które uzyska³y wiêksz¹ liczbê g³osów  za ni¿
g³osów przeciw.

19) wspó³praca z gminnymi jednostkami organizacyjnymi
w zakresie zaspakajania okrelonych potrzeb mieszkañców;

2. Zebranie wiejskie mo¿e postanowiæ o przeprowadzeniu tajnego g³osowania w konkretnej sprawie, na wniosek, co
najmniej 1/4 uprawnionych do g³osowania, obecnych na
zebraniu.
§23. 1. Do zadañ so³tysa nale¿y zarz¹dzanie bie¿¹cymi
sprawami so³ectwa, realizacja uchwa³ zebrania wiejskiego
oraz wykonywanie czynnoci okrelonych niniejszym statutem.
2. Do zadañ so³tysa nale¿y w szczególnoci:
1) reprezentowanie so³ectwa na zewn¹trz;
2) zwo³ywanie zebrañ wiejskich i przewodniczenie ich obradom;

17) sporz¹dzanie rozliczeñ m.in. z dzia³alnoci finansowej
i gospodarczej so³ectwa;
18) stosowanie w ramach so³ectwa postanowieñ instrukcji
kancelaryjnej oraz zasad obiegu dokumentów ksiêgowych
i finansowych w zakresie wskazanym przez Wójta;

20) natychmiastowe informowanie wójta o wyst¹pieniu po¿aru, klêski padniêcia stada, katastrofy budowlanej oraz
innych zdarzeñ losowych, celem skoordynowania dzia³añ
czy udzielenia pomocy.
21) wykonywanie innych zadañ wynikaj¹cych z obowi¹zuj¹cych przepisów.
3. Przy wykonywaniu zadañ okrelonych w ust. 2 pkt 1417 so³tys zasiêga opinii rady so³eckiej.
4. Na zebraniach wiejskich so³tys przedk³ada informacje
ze swojej dzia³alnoci.
5. Pe³nienie funkcji so³tysa ma charakter spo³eczny.
6. So³tys korzysta z ochrony prawnej przys³uguj¹cej funkcjonariuszom publicznym.
§24. So³tys  jako przewodnicz¹cy rady so³eckiej:

3) zwo³ywanie posiedzeñ rady so³eckiej i przewodniczenie jej
obradom;

1) kieruje prac¹ rady so³eckiej;

4) wykonywanie uchwa³ organów gminy w zakresie dotycz¹cym so³ectwa;

2) zapewnia sporz¹dzenie protokó³ów z posiedzeñ rady so³eckiej;

5) kierowanie wykonywaniem uchwa³ rady so³eckiej;

3) sk³ada informacje o dzia³alnoci rady so³eckiej na zebraniach wiejskich.

6) utrzymywanie sta³ego kontaktu z organami gminy;
7) kierowanie akcj¹ pomocy w so³ectwie w razie wypadków
losowych i klêsk ¿ywio³owych,

§25. Do zadañ rady so³eckiej nale¿y pe³nienie funkcji pomocniczo-doradczej so³tysa oraz wspomaganie jego dzia³añ,
w tym:
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1) przygotowanie zebrañ wiejskich oraz opracowywanie
i przedk³adanie zebraniu wiejskiemu projektów uchwa³,
w sprawach bêd¹cych przedmiotem zebrania;
2) zbieranie wniosków i innych wyst¹pieñ mieszkañców
w sprawach so³ectwa;
3) sporz¹dzanie projektów wyst¹pieñ w sprawach wykraczaj¹cych poza mo¿liwoci ich realizacji w ramach so³ectwa;
4) inicjowanie dzia³añ na rzecz rozwoju so³ectwa;
5) opiniowanie zakupu sprzêtu i wyposa¿enia mienia gminnego;
6) inicjowanie i pomoc w organizacji imprez wiejskich
w dziedzinie kultury, sportu, rekreacji i wypoczynku;
7) konsultacja spraw przedstawionych przez so³tysa zgodnie
z postanowieniami niniejszego statutu.
§26. 1. Posiedzenia rady so³eckiej odbywaj¹ siê w miarê
potrzeb, nie rzadziej ni¿ dwa razy w roku.
2. Posiedzenia rady so³eckiej zwo³uje so³tys, który przewodniczy tym posiedzeniom.
§27. 1. Urz¹d Gminy zapewnia pomoc w obs³udze techniczno biurowej organów so³ectwa.
2. W celu udzielenia so³tysowi sta³ej pomocy w przygotowywaniu materia³ów w organizowaniu zebrañ, Wójt mo¿e
wyznaczyæ pracownika Urzêdu do kontaktów z so³ectwem.

Poz. 3411

3. W przypadku, gdy w ustalonym terminie nie zbierze siê
wymagana liczba uprawnionych do g³osowania mieszkañców
so³ectwa, zebranie obejmuj¹ce ten sam porz¹dek zwo³uje siê
w drugim terminie. Drugi termin wyznacza siê w tym samym
dniu pó³ godziny póniej; w tym przypadku do wa¿noci
zebrania wymagana jest obecnoæ uprawnionych do g³osowania mieszkañców so³ectwa w liczbie, co najmniej po³owy
liczby okrelonej w ust. 1.
4. O ile w wyznaczonym w ust. 2 terminie nie bêdzie
wymaganego okrelonego quorum, wybory w nastêpnym
terminie mog¹ zostaæ przeprowadzone najwczeniej po up³ywie 7 dni od pierwszego, wy¿ej wskazanego terminu, a do ich
wa¿noci wymagana jest obecnoæ uprawnionych do g³osowania mieszkañców so³ectwa, w liczbie, co najmniej po³owy
liczby okrelonej w ust. 1.
5. W przypadku braku quorum, w terminie, okrelonym
w ust. 3 wybory przeprowadza siê w nowym terminie, niezale¿nie od iloci uprawnionych do g³osowania obecnych na
zebraniu wiejskim. Nowy termin ustala siê w tym samym
dniu, co termin ustalony w ust. 3, pó³ godziny póniej.
§31. 1. W celu przeprowadzania wyboru so³tysa i cz³onków rady so³eckiej, zebranie wiejskie powo³uje sporód uprawnionych uczestników zebrania minimum 3 - osobow¹ komisjê
skrutacyjn¹.
2. Komisja skrutacyjna wybiera ze swojego grona przewodnicz¹cego, który kieruje pracami komisji.
3. Do zadañ komisji skrutacyjnej nale¿y:

ROZDZIA£ 4
Zasady i tryb wyboru organów so³ectwa
§28. 1. Zebranie wiejskie wybiera so³tysa i radê so³eck¹
na okres kadencji odpowiadaj¹cy kadencji Rady.
2. Zebranie wiejskie w sprawie wyboru so³tysa i rady
so³eckiej winno odbyæ siê w terminie 6ciu miesiêcy od
up³ywu kadencji rady gminy.
§29. 1. Wybory so³tysa, rady so³eckiej przeprowadzane
s¹ w terminie i miejscu okrelonym zarz¹dzeniem Wójta,
które podlega podaniu do wiadomoci mieszkañców so³ectwa, co najmniej na 7 dni przed terminem zebrania, w sposób
okrelony w niniejszym statucie.

1) rejestrowanie kandydatów na so³tysa i cz³onków rady
so³eckiej;
2) obliczanie g³osów oddawanych na poszczególne kandydatury;
3) sporz¹dzenie protoko³u, ustalenie i podanie do wiadomoci zebrania wiejskiego wyniku g³osowania i wyborów.
4. Protokó³ g³osowania podpisuj¹ wszyscy cz³onkowie
komisji oraz przewodnicz¹cy zebrania.
5. Cz³onkowie komisji nie mog¹ kandydowaæ na stanowisko so³tysa ani do rady so³eckiej.
§32. 1. W pierwszej kolejnoci przeprowadza siê zg³aszanie kandydatów oraz g³osowanie w celu wyboru so³tysa.

2. Zarz¹dzenie, o którym mowa w ust. 1 okrela ponadto
porz¹dek obrad zebrania wiejskiego, obejmuj¹cy w szczególnoci wybór so³tysa i rady so³eckiej.

2. W drugiej kolejnoci przeprowadza siê zg³aszanie kandydatów oraz g³osowanie w celu wyboru cz³onków rady
so³eckiej.

3. Obradom zebrania wyborczego przewodniczy osoba
wskazana przez Wójta.

§33. 1. Kandydatury na stanowisko so³tysa oraz do rady
so³eckiej mog¹ zg³aszaæ osobicie uprawnieni mieszkañcy,
uczestnicz¹cy w zebraniu wiejskim. Zg³oszenie kandydata
odbywa siê ustnie w trakcie zebrania wiejskiego.

4. Obs³ugê kancelaryjn¹ zebrania zapewnia Wójt za porednictwem Urzêdu Gminy.
§30. 1. Dla dokonania wa¿nego wyboru so³tysa i rady
so³eckiej wymagana jest osobista obecnoæ, co najmniej 1/5
mieszkañców so³ectwa uprawnionych do g³osowania.
2. Kr¹g osób uprawnionych do g³osowania ustala siê na
podstawie sta³ego rejestru wyborców Gminy W¹growiec.

2. Uprawnieni do kandydowania s¹ wy³¹cznie stali mieszkañcy, uczestnicz¹cy w zebraniu wiejskim.
3. Wybory odbywaj¹ siê przy nieograniczonej liczbie zg³oszonych kandydatów, z zachowaniem zasad okrelonych
w ust. 1 i ust. 2.
4. Warunkiem przyjêcia ka¿dej kandydatury jest ustna
zgoda kandydata wyra¿ona w trakcie obrad.
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5. So³tys i rada so³ecka wybierani s¹ w g³osowaniu
tajnym, bezporednim, sporód nieograniczonej liczby kandydatów, przez uprawnionych mieszkañców zebrania.
§34. 1. Po zarejestrowaniu przez komisjê skrutacyjn¹
wszystkich nazwisk kandydatów zg³oszonych przez uprawnionych uczestników zebrania wiejskiego, komisja zamyka listê
kandydatur na stanowisko so³tysa oraz do rady so³eckiej.
Wniosek o zamkniêcie listy kandydatów przewodnicz¹cy zebrania poddaje pod g³osowanie zebrania wiejskiego.
2. Po zamkniêciu listy kandydatów przewodnicz¹cy zebrania podaje pod g³osowanie wszystkie zarejestrowane kandydatury umieszczone na licie w kolejnoci alfabetycznej.
3. Wybór so³tysa odbywa siê zwyk³¹ wiêkszoci¹ g³osów,
co oznacza, ¿e przechodzi ta kandydatura, która uzyska³a, co
najmniej jeden g³os wiêcej od sumy pozosta³ych wa¿nie
oddanych g³osów.
4. Uprawnieni uczestnicy Zebrania g³osuj¹ kartami do
g³osowania, opatrzonymi pieczêci¹ Urzêdu Gminy.
5. Na karcie do g³osowania uprawnieni mieszkañcy pozostawiaj¹ nieskrelone nazwisko wybranego przez siebie
kandydata.
6. Niewa¿ne s¹ g³osy na kartach: bez pieczêci Urzêdu
Gminy, ca³kowicie przedartych i kartach, na których pozostawiono wiêcej kandydatów ni¿ miejsc mandatowych.
§35. 1. Na stanowisko so³tysa zostaje wybrany kandydat, który uzyska³ najwiêksz¹ zwyk³¹ wiêkszoæ g³osów uprawnionych do g³osowania uczestników zebrania.
2. Na cz³onków rady so³eckiej zostaj¹ wybrani kandydaci,
którzy uzyskali najwiêksz¹ iloæ g³osów.
3. W przypadku równej liczby g³osów, g³osowanie zostaje powtórzone, z tym, ¿e w wyborach bior¹ udzia³ kandydaci,
którzy uzyskali równ¹ najwiêksz¹ liczbê g³osów.
4. Przepisy §35 ust. 2 stosuje siê przy wyborach komisji,
o których mowa w niniejszym statucie.
5. Przejêcie obowi¹zków przez nowo wybranego so³tysa
nastêpuje w ci¹gu trzech dni od daty wyboru, a przekazanie
pieczêci protokolarnie w dniu wyboru.
ROZDZIA£ 5
Zasady i tryb odwo³ywania so³tysa i rady so³eckiej
§36. 1. Wyganiêcie mandatu so³tysa lub cz³onka rady
so³eckiej nastêpuje na skutek:
1) z³o¿enia na rêce wójta pisemnej rezygnacji z pe³nionej
funkcji;
2) pozbawienia praw publicznych i wyborczych oraz ubezw³asnowolnienia na podstawie prawomocnego wyroku
s¹du;
3) mierci;
4) odwo³ania przed up³ywem kadencji.
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2. W przypadkach okrelonych w ust. 1 pkt 1 i 2 wyganiêcie mandatu stwierdza niezw³ocznie zebranie wiejskie.
§37. 1. Odwo³anie So³tysa i rady so³eckiej lub jej poszczególnych cz³onków przed up³ywem kadencji, stanowi
wy³¹czn¹ kompetencjê zebrania wiejskiego i mo¿e nast¹piæ
w przypadkach okrelonych w niniejszym statucie, na podstawie uchwa³y zebrania wiejskiego, podjêtej zwyk³¹ wiêkszoci¹
g³osów, w g³osowaniu tajnym.
2. Dla dokonania odwo³ania organów so³ectwa, o których
mowa w §37 ust. 1, na zebraniu wiejskim wymagana jest
obecnoæ, co najmniej 1/5 uprawnionych do g³osowania,
mieszkañców So³ectwa.
3. O ile w wyznaczonym terminie nie bêdzie wymaganego, okrelonego w ust. 2 quorum, wybory w drugim terminie
mog¹ zostaæ przeprowadzone najwczeniej po up³ywie
1 miesi¹ca, od pierwszego wskazanego terminu, z zastrze¿eniem ust 2.
4. Uchwa³y zebrania wiejskiego w sprawach okrelonych
w ust. 1 podaje siê do wiadomoci mieszkañców so³ectwa.
§38. 1. So³tys i cz³onkowie rady so³eckiej s¹ bezporednio odpowiedzialni przed zebraniem wiejskim i mog¹ byæ
przez zebranie odwo³ani przed up³ywem kadencji.
2. Zebranie wiejskie mo¿e odwo³aæ so³tysa, radê so³ecka
lub poszczególnych jej cz³onków, je¿eli nie wykonuj¹ swoich
obowi¹zków, w tym naruszaj¹ postanowienia statutu.
3. Zebranie wiejskie odwo³uje so³tysa lub cz³onka rady
so³eckiej, je¿eli dopuci³ siê przestêpstwa, stwierdzonego
prawomocnym wyrokiem s¹du.
§39. 1. Zebrania wiejskie w celu ewentualnego odwo³ania so³tysa b¹d rady so³eckiej (ca³ego sk³adu) zwo³uje Wójt,
ustalaj¹c zarz¹dzeniem miejsce i termin (dzieñ, godzinê)
zebrania. W zarz¹dzeniu podaje siê sk³adaj¹cego wniosek
o odwo³anie.
2. Zebranie wiejskie w celu ewentualnego odwo³ania
poszczególnych cz³onków rady so³eckiej (z wyj¹tkiem so³tysa
 przewodnicz¹cego rady so³eckiej) zwo³uje so³tys, podaj¹c
w og³oszeniu o zwo³aniu zebrania sk³adaj¹cego wniosek
o odwo³anie cz³onka (cz³onków) rady so³eckiej.
3. Pisemne wnioski o odwo³anie so³tysa lub rady so³eckiej kierowane s¹ do Wójta, natomiast wnioski o odwo³anie
poszczególnych cz³onków rady so³eckiej kierowane s¹ do
so³tysa, z zastrze¿eniem ust. 4 pkt 4.
4. O odwo³anie so³tysa, rady so³eckiej oraz poszczególnych jej cz³onków mo¿e wyst¹piæ z zastrze¿eniem ust. 5 i 6:
1) Wójt;
2) grupa mieszkañców gminy uprawniona do g³osowania,
w liczbie odpowiadaj¹cej  1/5 uprawnionych do g³osowania mieszkañców so³ectwa, a w przypadku, gdy wniosek o odwo³anie dotyczy rady so³eckiej lub poszczególnych jej cz³onków  1/10 uprawnionych.
3) wniosek o odwo³anie So³tysa winien prócz podpisów byæ
opatrzony czytelnym imieniem i nazwiskiem, numerem
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PESEL i adresem zamieszkania z podaniem numeru nieruchomoci.
4) wniosek o odwo³anie, który nie zostanie przyjêty na zebraniu wiejskim, mo¿e byæ z³o¿ony powtórnie po up³ywie
6 miesiêcy od dnia z³o¿enia pierwszego wniosku.
5. Wniosek o odwo³anie powinien zawieraæ uzasadnienie, wnioskom bez uzasadnienia nie nadaje siê biegu.
6. Bieg nadaje siê wy³¹cznie wnioskom o odwo³anie
so³tysa, rady so³eckiej, komisji rewizyjnej lub jej cz³onków
zawieraj¹cym:
1) zarzuty nie wywi¹zywania siê przez so³tysa lub cz³onków
rady so³eckiej z obowi¹zków statutowych;
2) zarzuty nie respektowania (nie wykonywania) przez so³tysa lub cz³onków rady so³eckiej uchwa³ zebrania wiejskiego;
3) wskazuj¹cym na dopuszczenie siê czynów dyskwalifikuj¹cych w opinii spo³ecznej w tym utratê zaufania spo³ecznego.
7. Odwo³anie nie mo¿e nast¹piæ zaocznie, chyba, ¿e
osoba zainteresowana skutecznie zawiadomiona, nie wziê³a
udzia³u w zebraniu wiejskim bez usprawiedliwionych przyczyn lub wyrazi³a zgodê na pimie, na zaoczne g³osowanie
nad jej odwo³aniem.
8. Odwo³anie mo¿e nast¹piæ po wys³uchaniu przez zebranie wiejskie wszystkich wyjanieñ oraz racji zainteresowanego, chyba ze wystêpuj¹ okolicznoci okrelone w ust. 7.
§40. 1. So³tys lub cz³onek rady so³eckiej mo¿e z³o¿yæ
rezygnacjê w trakcie kadencji z pe³nionej funkcji, z zastrze¿eniem ust. 2.

Poz. 3411

ROZDZIA£ 6
Zasady gospodarki mieniem
§42. 1. Rada Gminy przekazuje So³ectwu sk³adniki mienia komunalnego na mocy odrêbnych uchwa³ oraz protoko³u
przekazania, sporz¹dzonego przez Wójta i So³tysa.
2. So³ectwo zarz¹dza i korzysta z przekazanego mienia
komunalnego zgodnie z postanowieniami uchwa³y, o której
mowa w ust. 1, a w szczególnoci So³ectwo samodzielnie
wykonuje czynnoci zwyk³ego zarz¹du w stosunku do przekazanego mienia. Zwyk³y zarz¹d obejmuje czynnoci okrelone
przepisami prawa cywilnego.
3. Przekazanie obowi¹zków oraz mienia komunalnego
i so³eckiego, pomiêdzy ustêpuj¹cym So³tysem a nowo wybranym, nastêpuje w terminie 3 dni od daty wyborów, w formie
protokó³u zdawczo  odbiorczego, przedk³adanego w ci¹gu
7 dni Wójtowi Gminy.
ROZDZIA£ 7
Zasady gospodarki finansowej so³ectwa
§43. 1. Gospodarka finansowa so³ectwa prowadzona jest
w ramach bud¿etu gminy, zatwierdzonego przez Radê Gminy.
§44. 1. Dochodami so³ectwa mog¹ byæ:
1) wp³ywy z wynajmowania i wydzier¿awiania sk³adników
mienia komunalnego przekazanego So³ectwu,
2) darowizny i dobrowolne wp³aty osób fizycznych i prawnych na rzecz so³ectwa,
3) rodki uzyskiwane z organizowanych przez so³ectwo przedsiêwziêæ.

2. Z³o¿enie rezygnacji przez so³tysa, radê so³ecka lub
poszczególnych jej cz³onków a tak¿e odwo³anie so³tysa, rady
so³eckiej lub poszczególnych jej cz³onków, zobowi¹zuje odpowiednio Wójta i So³tysa do zarz¹dzenia wyborów uzupe³niaj¹cych.

2. rodki finansowe pochodz¹ce z bud¿etu gminy mog¹
byæ przeznaczone tylko na cele okrelone w uchwale bud¿etowej.

3. Je¿eli do up³ywu kadencji So³tysa pozosta³o nie wiêcej
jak 6 miesiêcy, przepisu ust. 2 nie stosuje siê, a obowi¹zki
so³tysa pe³ni cz³onek Rady So³eckiej przez ni¹ wskazany.

§45. rodki finansowe So³ectwa mog¹ byæ przeznaczone
wy³¹cznie na realizacjê zadañ w³asnych gminy, w tym miêdzy
innymi, na:

4. Kadencja So³tysa i cz³onków Rady so³eckiej wybranych
w wyborach uzupe³niaj¹cych trwa do koñca kadencji, w której
wybór nast¹pi³.

1) utrzymanie mienia komunalnego przekazanego w zarz¹d
So³ectwu,

§41. 1. Zebranie wiejskie zwo³ane w sprawie odwo³ania
so³tysa, rady so³eckiej lub poszczególnych jej cz³onków, powo³uje sporód uprawnionych do g³osowania uczestników
zebrania komisjê skrutacyjn¹, powierzaj¹c jej obowi¹zki przeprowadzenia g³osowania.
2. Do powo³ywania i zasad dzia³ania tej komisji maj¹
zastosowanie odpowiednie przepisy dotycz¹ce komisji skrutacyjnej okrelone w Rozdziale 4 niniejszego statutu.

2) remont i utrzymanie dróg gminnych w granicach So³ectwa.
3) utrzymanie lokali bêd¹cych w dyspozycji So³ectwa,
4) zaspakajanie miejscowych potrzeb kulturalno  owiatowych i sportowych,
5) dzia³alnoæ organów So³ectwa,
6) utrzymanie porz¹dku i estetyki na terenie So³ectwa.
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ROZDZIA£ 8
Zakres i formy kontroli oraz nadzoru organów
Gminy nad dzia³alnoci¹ organów So³ectwa
§46. 1. So³tys zobowi¹zany jest do przed³o¿enia Wójtowi
Gminy uchwa³ Zebrania Wiejskiego w ci¹gu 7 dni od daty ich
podjêcia.
2. Uchwa³a Zebrania Wiejskiego sprzeczna z prawem jest
niewa¿na.
3. O niewa¿noci uchwa³y w ca³oci lub w czêci orzeka
Wójt Gminy.
4. Uchwa³a Zebrania Wiejskiego nieodpowiadaj¹ca wymogom celowoci, gospodarnoci, rzetelnoci lub niezgodna
z prawem mo¿e byæ uchylona przez Wójta Gminy.
5. W przypadkach okrelonych w ust. 4, Wójt Gminy
mo¿e wstrzymaæ uchwa³y Zebrania Wiejskiego i za¿¹daæ
ponownego rozpatrzenia sprawy stanowi¹cej przedmiot
uchwa³y, wskazuj¹c zaistnia³e uchybienia oraz termin za³atwienia sprawy.
6. Je¿eli uchwa³a Zebrania Wiejskiego podjêta w wyniku
ponownego rozpatrzenia sprawy nie uwzglêdnia wskazówek
Wójta Gminy, Wójt Gminy mo¿e wydaæ uchwa³ê zastêpcz¹.
O podjêciu uchwa³y zastêpczej, Wójt Gminy powiadamia
Radê Gminy na jej najbli¿szej Sesji.
§47. Nadzór nad dzia³alnoci¹ so³ectwa sprawowany jest
na podstawie kryteriów zgodnoci z prawem, celowoci,
rzetelnoci i gospodarnoci.
§48. Organami nadzoru nad dzia³alnoci¹ so³ectwa s¹:
1) Rada,
2) Wójt.
§49. 1. Organy nadzoru maj¹ prawo ¿¹dania niezbêdnych informacji, danych i wyjanieñ oraz okazania dokumentów dotycz¹cych funkcjonowania so³ectwa a tak¿e uczestniczenia w posiedzeniach jego organów.

Poz. 3411

2. Do wykonywania czynnoci, o których mowa w ust.
1 organy nadzoru mog¹ delegowaæ swych przedstawicieli.
§50. Organy nadzoru sygnalizuj¹ so³ectwu nieprawid³owoci stwierdzone w ramach wykonywania nadzoru oraz
podejmuj¹ dzia³ania przewidziane prawem, w celu wyeliminowania stwierdzonych nieprawid³owoci.
ROZDZIA£ 9
Postanowienia koñcowe
§51. 1. Zmiany niniejszego statutu dokonuje Rada:
1) z w³asnej inicjatywy;
2) wniosek Wójta;
3) wniosek zebrania wiejskiego.
2. tatut i jego zmiany w przypadkach okrelonych w ust.
1 pkt 1 i 2 uchwalane s¹ po przeprowadzeniu konsultacji
z mieszkañcami so³ectwa.
§52. O utworzeniu, po³¹czeniu, podziale i znoszeniu,
a tak¿e ustaleniu granic, nazwy i siedziby w³adz So³ectwa
decyduje Rada w drodze odrêbnej uchwa³y.
§53. Protesty w sprawie trybu i formy przeprowadzenia
wyborów So³tysa i Rady So³eckiej zainteresowani mog¹
sk³adaæ do Wójta w terminie siedmiu dni od og³oszenia ich
wyników. Wójt rozstrzyga o protecie stosuj¹c odpowiednio
przepisy niniejszego Statutu.
§54. Wykonanie uchwa³y powierza siê Wójtowi Gminy
W¹growiec.
§55. Traci moc Uchwa³a Rady Gminy W¹growiec
Nr XXIV/188/96 z 28 padziernika 1996 w sprawie statutu
so³ectwa.
§56. Uchwa³a wchodzi w ¿ycie po up³ywie 14 dni od dnia
og³oszenia w Dzienniku Urzêdowym Województwa Wielkopolskiego.
Przewodnicz¹cy
Rady Gminy
() Micha³ Nogalski
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3412
UCHWA£A Nr XXXIV/304/06 RADY GMINY W¥GROWIEC
z dnia 30 czerwca 2006 r.
w sprawie uchwalenia statutu So³ectwa Winiewo
Na podstawie art. 35 ust. 1 i 3, art. 48 ust. 1 ustawy z dnia
8 marca 1990 r. o samorz¹dzie gminnym (Dz.U. z 2001 r., Nr
142 poz. 1591 z 2002 r., Nr 23 poz. 220, Nr 62 poz. 558, Nr 113
poz. 984, Nr 153 poz. 1271 i Nr 214 poz. 1806, z 2003 r., Nr 80
poz. 717 i Nr 162 poz. 1568, z 2004 r. Nr 102 poz. 1055
i Nr 116 poz. 1203, z 2005 r., Nr 172 poz. 1441, Nr 175 poz. 1457,
z 2006 r., Nr 17 poz. 128), po przeprowadzeniu konsultacji
z mieszkañcami so³ectwa, Rada Gminy W¹growiec uchwala:
STATUT SO£ECTWA WINIEWO

1) ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorz¹dzie gminnym
(Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z póniejszymi zmianami),
2) Statutu Gminy W¹growiec,
3) oraz niniejszego statutu So³ectwa.
ROZDZIA£ 2
Zakres zadañ przekazanych so³ectwu
przez gminê oraz sposób ich realizacji

ROZDZIA£ 1
Postanowienia ogólne

§5. 1. Podstawowym celem istnienia i dzia³ania so³ectwa
jest:

§1. So³ectwo Winiewo jest jednostk¹ pomocnicz¹ Gminy
W¹growiec.

1) dba³oæ o zaspokajanie potrzeb mieszkañców so³ectwa i
reprezentowanie ich interesów na zewn¹trz;

§2. Ilekroæ w niniejszym Statucie jest mowa o:
1) Gminie  nale¿y przez to rozumieæ Gminê W¹growiec;
2) So³ectwie  nale¿y przez to rozumieæ jednostkê pomocnicz¹ okrelon¹ w §1 niniejszego Statutu;
3) Statucie  nale¿y przez to rozumieæ statut so³ectwa Winiewo;

2) wspó³praca z organami gminy oraz pomoc w wykonywaniu przez te organy zadañ publicznych na rzecz spo³ecznoci lokalnej;
3) zapewnienie mieszkañcom so³ectwa udzia³u w realizacji
zadañ gminy;
2. Do zadañ so³ectwa nale¿y uczestniczenie w realizacji
zadañ gminy poprzez:

4) Radzie  nale¿y przez to rozumieæ Radê Gminy W¹growiec;

1) inicjowanie dzia³añ organów gminy;

5) Wójcie  nale¿y przez to rozumieæ Wójta Gminy W¹growiec;

2) reprezentowanie interesów spo³ecznoci so³eckiej i jej
cz³onków wobec organów gminy, organów administracji
pañstwowej i innych podmiotów ¿ycia publicznego;

6) Zebraniu Wiejskim  nale¿y przez to rozumieæ organ
uchwa³odawczy so³ectwa;
7) So³tysie  nale¿y przez to rozumieæ organ wykonawczy
so³ectwa;
8) Radzie So³eckiej  nale¿y przez to rozumieæ organ wspieraj¹cy So³tysa;
9) Przewodnicz¹cym Rady So³eckiej  nale¿y przez to rozumieæ So³tysa;
10) Komisje  nale¿y rozumieæ organy kontrolne i opiniodawcze powo³ywane w so³ectwie.
km2,

§3. 1. So³ectwo obejmuje obszar o powierzchni 5,80
którego granice zaznaczone s¹ na mapie stanowi¹cej za³¹cznik do Statutu.
2. So³ectwo obejmuje miejscowoæ: Winiewo.
3. Siedzib¹ w³adz So³ectwa jest miejscowoæ: Winiewo.
§4. So³ectwo dzia³a zgodnie z postanowieniami obowi¹zuj¹cych przepisów, a w szczególnoci:

3) tworzenie warunków do pe³nego udzia³u w ¿yciu publicznym so³ectwa wszystkich mieszkañców so³ectwa;
4) dzia³anie na rzecz rozwoju so³ectwa;
5) konsultowanie spraw przedstawionych przez Radê lub
Wójta, w tym spraw dotycz¹cych:
a) planów zagospodarowania przestrzennego w zakresie
dotycz¹cym so³ectwa,
b) sieci szkó³ i przedszkoli,
c) zasad gospodarowania mieniem komunalnym po³o¿onym na terenie so³ectwa,
d) zmiany nazewnictwa ulic, placów oraz nadawanie nazw
miejscowoci, podzia³u, po³¹czenia wsi, utworzenia
nowej,
e) innych spraw, których potrzebê konsultacji Rada lub
Wójt uzna za celowe.
6) wspó³dzia³anie z policj¹ i s³u¿bami porz¹dkowymi w zakresie bezpieczeñstwa i porz¹dku na terenie so³ectwa;
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7) wspó³praca z organizacjami i instytucjami dzia³aj¹cymi na
terenie so³ectwa, zw³aszcza kulturalnymi, sportowymi,
zak³adami opieki zdrowotnej;
8) podejmowanie dzia³añ na rzecz ochrony rodowiska naturalnego: w szczególnoci w zakresie budowy sieci wodno
 kanalizacyjnych, utrzymania porz¹dku i czystoci na
terenie so³ectwa oraz ochrony zieleni;
9) wspieranie inicjatyw spo³ecznych podejmowanych na rzecz
so³ectwa;
10) wspó³praca z radnymi z danego okrêgu wyborczego;
11) pomoc organom gminy przy organizowaniu konsultacji
spo³ecznych;
12) realizacja zadañ przejêtych od gminy i gospodarowanie
przekazanym mieniem w granicach zgodnych z celem
i zakresem przekazania;
13) wspieranie dzia³añ gminy w zakresie pomocy spo³ecznej,
w szczególnoci sygnalizowanie potrzeb spo³ecznych
w zakresie organizowania okrelonych form pomocy spo³ecznej;
14) inicjowanie samopomocy wspólnoty so³eckiej;
15) wyra¿anie opinii w celu uwzglêdnienia istotnych interesów mieszkañców so³ectwa w nastêpuj¹cych sprawach:
a) dostosowania organizacji i godzin pracy placówek
u¿ytecznoci publicznej, placówek wiadcz¹cych us³ugi komunalne, komunikacji, placówek opieki zdrowotnej i opiekuñczo - wychowawczych dla potrzeb mieszkañców so³ectwa,
b) zapobiegania oraz usuwania skutków powodzi, huraganów i innych klêsk ¿ywio³owych na terenie so³ectwa;
16) wykonywanie uchwa³ Rady w zakresie odnosz¹cym siê do
so³ectwa.

Poz. 3412

ROZDZIA£ 3
Organizacja i zadania organów so³ectwa
§7. 1. Organami so³ectwa s¹:
1) Zebranie Wiejskie jako organ uchwa³odawczy;
2) So³tys jako organ wykonawczy.
2. Dzia³alnoæ so³tysa wspomaga rada so³ecka.
1) Rada so³ecka sk³ada siê z 4 do 6 osób w tym So³tysa.
2) Liczbê cz³onków rady so³eckiej ustala zebranie wiejskie
odrêbn¹ uchwa³¹.
3) Przewodnicz¹cym rady so³eckiej jest So³tys.
§8. Kadencja So³tysa i rady so³eckiej trwa 4 lata, tak jak
kadencja Rady i koñczy siê z momentem wyboru nowych
organów so³ectwa.
§9. 1. Organy so³ectwa zobowi¹zane s¹ dbaæ o przestrzeganie zasad jawnoci i dostêpu do informacji publicznej.
2. So³tys, co najmniej raz w roku, obowi¹zany jest sk³adaæ na zebraniu wiejskim sprawozdanie ze swojej dzia³alnoci
oraz z dzia³alnoci rady so³eckiej.
§10. 1. Do zakresu dzia³ania zebrania wiejskiego nale¿y
podejmowanie uchwa³ we wszystkich sprawach zastrze¿onych do wy³¹cznej kompetencji zebrania wiejskiego oraz
innych istotnych dla so³ectwa sprawach, obejmuj¹cych zadania so³ectwa okrelone w statucie.
2. Do wy³¹cznej kompetencji zebrania wiejskiego nale¿y:
1) wybór i odwo³ywanie so³tysa i rady so³eckiej;
2) dokonywanie okresowych ocen dzia³alnoci so³tysa i rady
so³eckiej;

§6. 1. Zadania okrelone w statucie so³ectwo realizuje
w szczególnoci poprzez:

3) wyra¿enie stanowiska so³ectwa w przypadku wyst¹pienia
organu gminy o wyra¿enie takiego stanowiska lub konsultacjê;

1) podejmowanie uchwa³ w sprawach so³ectwa w ramach
posiadanych kompetencji,

4) przyjmowanie, rozpatrywanie lub odrzucanie sprawozdañ
komisji powo³ywanych na zebraniu wiejskim.

2) zbieranie opinii spo³ecznej w sprawach dotycz¹cych problematyki wsi oraz przekazywanie jej Radzie,

§11. W przypadku przedstawienia przez Wójta, zebranie
wiejskie konsultuje w zakresie dotycz¹cym so³ectwa, projekty
uchwa³ Rady w sprawach:

3) wspó³uczestnictwo w organizowaniu i przeprowadzaniu
przez Radê konsultacji spo³ecznej w sprawach dotycz¹cych gminy i so³ectwa,
4) wystêpowanie z wnioskami do Wójta o rozpatrzenie spraw,
których za³atwienie wykracza poza mo¿liwoci so³ectwa,
5) wspó³pracê z radnymi z terenu so³ectwa i z komisjami
Rady.
2. Dla realizacji wspólnych przedsiêwziêæ so³ectwo nawi¹zuje wspó³pracê z innymi so³ectwami gminy, zawiera
porozumienia okrelaj¹ce zakres i sposób wykonywania wspólnych zadañ.

1) utrzymania, konserwacji, remontu wiejskich obiektów
mieszkalnych, urz¹dzeñ komunalnych, socjalnych, kulturalnych i sportowych w ramach ustaleñ planu wydatków
z bud¿etu gminy;
2) plany rozwoju gminy w czêci dotycz¹cej so³ectwa;
3) utrzymania porz¹dku na terenie wsi;
4) gospodarki wodno  ciekowej oraz gospodarki odpadami;
5) dróg gminnych;
6) owietlenia.
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§12. 1. Do zakresu dzia³ania zebrania wiejskiego nale¿y
sprawowanie kontroli nad dzia³alnoci¹ so³tysa i rady so³eckiej. W celu sprawowania kontroli zebranie wiejskie mo¿e
powo³aæ komisjê rewizyjn¹.
2. Zebranie wiejskie podejmuj¹c uchwa³ê o powo³aniu
Komisji Rewizyjnej, okrela sk³ad osobowy komisji oraz zakres jej dzia³ania.
3. Komisja Rewizyjna uprawniona jest do ¿¹dania wyjanieñ od so³tysa i cz³onków rady so³eckiej oraz przegl¹dania
dokumentów w sprawach objêtych przeprowadzan¹ kontrol¹.
§13. 1. Zebranie wiejskie dla zapewnienia w³aciwej realizacji zadañ so³ectwa mo¿e powo³ywaæ tak¿e inne sta³e lub
dorane komisje o uprawnieniach opiniodawczo - doradczych.
2. Zebranie wiejskie podejmuj¹c uchwa³ê o powo³aniu
komisji, o których mowa w ust. 1, okrela sk³ad osobowy
komisji oraz zakres ich dzia³ania.
§14. 1. Do udzia³u w zebraniu wiejskim uprawnieni s¹
wszyscy, którzy w dniu jego zwo³ania zamieszkuj¹ na terenie
so³ectwa.
2. Zebranie jest wa¿ne, gdy mieszkañcy so³ectwa zostali
o nim prawid³owo powiadomieni.
§15. Uprawnienie do udzia³u w zebraniu wiejskim obejmuje prawa:
1) inicjatywy uchwa³odawczej;
2) udzia³u w dyskusji nad porz¹dkiem obrad;
3) zadawania pytañ i uzyskiwania odpowiedzi;
4) ¿¹dania utrwalenia w protokole w³asnych czynnoci
i zg³oszonych wniosków oraz wypowiedzi;
5) zg³aszania kandydatur i kandydowania w wybieralnych
organach so³ectwa;
6) udzia³u w g³osowaniu.

Poz. 3412

5. Zebranie wiejskie powinno zostaæ zwo³ane najpóniej
w terminie 14 dni od daty zg³oszenia ¿¹dania lub wniosku,
o których mowa w ust. 3 pkt 2  4, chyba, ¿e w ¿¹daniu lub
wniosku zaproponowano termin póniejszy. Termin 14 dni,
o którym mowa wy¿ej dotyczy terminu odbycia zebrania.
6. Zebranie wiejskie w sprawie wyborów so³tysa i rady
so³eckiej oraz zebranie wiejskie, którego nie zwo³a so³tys
na wniosek organu gminy w terminie okrelonym w ust.
5 zwo³uje Wójt.
7. W przypadku d³u¿szej nieobecnoci so³tysa zebranie
wiejskie zwo³uje upowa¿niony przez radê so³eck¹ cz³onek tej
rady.
§17. 1. Termin i miejsce zebrania wiejskiego podaje siê
do wiadomoci publicznej poprzez rozplakatowanie na tablicy
og³oszeñ so³ectwa, kurend¹, lub w sposób zwyczajowo przyjêty, co najmniej na 7 dni przed terminem zwo³ania zebrania.
2. O terminie i miejscu zebrania powiadamia siê odrêbnie organy gminy oraz osobê reprezentuj¹c¹ mieszkañców,
którzy z³o¿yli wniosek o jego zwo³anie.
§18. 1. Obradom Zebrania Wiejskiego przewodniczy
So³tys.
2. Pod nieobecnoæ So³tysa obradom Zebrania Wiejskiego przewodniczy cz³onek Rady So³eckiej upowa¿niony przez
So³tysa.
3. W przypadku, gdy So³tys nie mo¿e prowadziæ zwo³anego Zebrania Wiejskiego i nie udzieli³ upowa¿nienia ¿adnemu z cz³onków Rady So³eckiej, obradom Zebrania Wiejskiego
przewodniczy cz³onek Rady So³eckiej przez ni¹ wybrany.
4. Zebranie otwiera So³tys, przedstawia porz¹dek obrad
oraz prowadzi zebranie zgodnie z porz¹dkiem przyjêtym przez
zebranie.
5. Porz¹dek obrad ustala zebranie wiejskie na podstawie
projektu przed³o¿onego przez so³tysa. Projekt porz¹dku obrad
podlega konsultacji z rad¹ so³eck¹.

§16. 1. Zebranie wiejskie zwo³ywane jest przez so³tysa,
z zastrze¿eniem ust. 6 i 7.

6. Obrady zebrania s¹ protoko³owane. Protoko³y i uchwa³y podpisuje przewodnicz¹cy zebrania i protokolant.

2. Zebrania wiejskie odbywaj¹ siê w miarê potrzeb nie
rzadziej jednak ni¿ raz w roku.

1) z w³asnej inicjatywy;

7. Osoby uprawnione do udzia³u w zebraniu wiejskim
odnotowuj¹ swoja obecnoæ w licie obecnoci wy³o¿onej do
podpisu w miejscu, w którym odbywa siê zebranie. Lista
obecnoci jest za³¹cznikiem do protokó³u zebrania i s³u¿y do
stwierdzania prawomocnoci obrad.

2) na ¿¹danie organów gminy (Rady i Wójta), wskazuj¹ce cel
zwo³ania zebrania wiejskiego;

§19. 1. Przewodniczenie obradom Zebrania Wiejskiego
uprawnia do decydowania o:

3) na pisemny wniosek co najmniej 1/10 uprawnionych do
udzia³u w zebraniu wiejskim mieszkañców so³ectwa, wskazuj¹cy cel zwo³ania zebrania oraz osobê, któr¹ nale¿y
powiadomiæ o terminie i miejscu zwo³ania zebrania;

1) kolejnoci zabierania g³osu przez poszczególnych mówców,

3. So³tys zwo³uje zebranie wiejskie:

4) na wniosek Komisji Rewizyjnej So³ectwa (w przypadku jej
powo³ania przez zebranie wiejskie).
4. W przypadkach, o których mowa w ust. 3 pkt 2 - 4
so³tys jest zobowi¹zany do zwo³ania zebrania wiejskiego.

2) udzieleniu g³osu poza kolejnoci¹,
3) okrelania iloci czasu przeznaczonego dla ka¿dego
z mówców,
4) odebraniu g³osu,
5) zamkniêciu dyskusji nad poszczególnymi punktami porz¹dku obrad,
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6) ¿¹daniu okrelonego zachowania od uczestników Zebrania Wiejskiego.

8) w tym realizacja zarz¹dzeñ Wójta wydanych w powy¿szym
zakresie;

2. Przewodnicz¹cy Zebraniu Wiejskiemu nie mo¿e odmówiæ poddania pod g³osowanie wniosku, jeli jego przedmiot
odpowiada przyjêtemu porz¹dkowi obrad

9) uczestniczenie w naradach so³tysów organizowanych przez
Wójta;

§20. 1. So³tys przekazuje uchwa³y podjête na zebraniu
wraz z protokó³em zebrania Wójtowi w terminie 7 dni od dnia
odbycia zebrania.
2. Wójt, w zale¿noci od treci uchwa³y, za³atwia uchwa³ê
we w³asnym zakresie lub przekazuje uchwa³ê do rozpatrzenia
Radzie.
3. W zale¿noci od treci uchwa³y o sposobie za³atwienia
uchwa³y Wójt informuje zebranie wiejskie bezporednio lub
za porednictwem so³tysa.
§21. 1. Zebranie wiejskie jest uprawnione do podejmowania uchwa³ przy obecnoci, co najmniej 1/5 uprawnionych
do g³osowania mieszkañców so³ectwa oraz gdy mieszkañcy
so³ectwa zostali poinformowani o zwo³aniu i terminie zebrania w sposób zgodny z postanowieniami niniejszego statutu.

10) uczestniczenie w spotkaniach z radnymi gminy powiêconych realizacji spraw ogólnogminnych, w przypadku wyst¹pienia przez radnych o udzia³ w takim spotkaniu;
11) informowanie ogó³u mieszkañców o wszystkich wa¿nych
dla so³ectwa sprawach;
12) udzia³ w sesjach Rady i posiedzeniach komisji Rady, na
zasadach okrelonych w Statucie Gminy;
13) organizowanie i koordynowanie przedsiêwziêæ maj¹cych
na celu poprawê warunków ¿ycia mieszkañców so³ectwa;
14) administrowanie tymi sk³adnikami mienia, które Rada
przekaza³a do dyspozycji so³ectwa;
15) opiniowanie w zakresie wskazanym przez Wójta wniosków o udzielanie ulg i zwolnieñ z podatków i op³at
stanowi¹cych dochody gminy;

2. W przypadku, gdy w ustalonym terminie nie zbierze siê
wymagana liczba uprawnionych do g³osowania mieszkañców
so³ectwa, zebranie obejmuj¹ce ten sam porz¹dek zwo³uje siê
w drugim terminie. Drugi termin wyznacza siê w tym samym
dniu, pó³ godziny póniej; w tym przypadku do wa¿noci
zebrania wymagana jest obecnoæ uprawnionych do g³osowania mieszkañców so³ectwa w liczbie, co najmniej po³owy
liczby okrelonej w ust. 1.

16) wystêpowanie z wnioskami dotycz¹cymi potrzeb so³ectwa
i jego mieszkañców;

§22. 1. Uchwa³y zebrania wiejskiego zapadaj¹ w g³osowaniu jawnym, zwyk³¹ wiêkszoci¹ g³osów, osób uprawnionych uczestnicz¹cych w nim, co oznacza, ¿e przechodzi uchwa³a
lub wniosek, które uzyska³y wiêksz¹ liczbê g³osów  za ni¿
g³osów przeciw.

19) wspó³praca z gminnymi jednostkami organizacyjnymi
w zakresie zaspakajania okrelonych potrzeb mieszkañców;

2. Zebranie wiejskie mo¿e postanowiã o przeprowadzeniu tajnego g³osowania w konkretnej sprawie, na wniosek, co
najmniej 1/4 uprawnionych do g³osowania, obecnych na
zebraniu.
§23. 1. Do zadañ so³tysa nale¿y zarz¹dzanie bie¿¹cymi
sprawami so³ectwa, realizacja uchwa³ zebrania wiejskiego
oraz wykonywanie czynnoci okrelonych niniejszym statutem.
2. Do zadañ so³tysa nale¿y w szczególnoci:
1) reprezentowanie so³ectwa na zewn¹trz;
2) zwo³ywanie zebrañ wiejskich i przewodniczenie ich obradom;
3) zwo³ywanie posiedzeñ rady so³eckiej i przewodniczenie jej
obradom;
4) wykonywanie uchwa³ organów gminy w zakresie dotycz¹cym so³ectwa;
5) kierowanie wykonywaniem uchwa³ rady so³eckiej;
6) utrzymywanie sta³ego kontaktu z organami gminy;
7) kierowanie akcj¹ pomocy w so³ectwie w razie wypadków
losowych i klêsk ¿ywio³owych,

17) sporz¹dzanie rozliczeñ m.in. z dzia³alnoci finansowej
i gospodarczej so³ectwa;
18) stosowanie w ramach so³ectwa postanowieñ instrukcji
kancelaryjnej oraz zasad obiegu dokumentów ksiêgowych
i finansowych w zakresie wskazanym przez Wójta;

20) natychmiastowe informowanie wójta o wyst¹pieniu po¿aru, klêski padniêcia stada, katastrofy budowlanej oraz
innych zdarzeñ losowych, celem skoordynowania dzia³añ
czy udzielenia pomocy.
21) wykonywanie innych zadañ wynikaj¹cych z obowi¹zuj¹cych przepisów.
3. Przy wykonywaniu zadañ okrelonych w ust. 2 pkt 1417 so³tys zasiêga opinii rady so³eckiej.
4. Na zebraniach wiejskich so³tys przedk³ada informacje
ze swojej dzia³alnoci.
5. Pe³nienie funkcji so³tysa ma charakter spo³eczny.
6. So³tys korzysta z ochrony prawnej przys³uguj¹cej funkcjonariuszom publicznym.
§24. So³tys  jako przewodnicz¹cy rady so³eckiej:
1) kieruje prac¹ rady so³eckiej;
2) zapewnia sporz¹dzenie protokó³ów z posiedzeñ rady so³eckiej;
3) sk³ada informacje o dzia³alnoci rady so³eckiej na zebraniach wiejskich.
§25. Do zadañ rady so³eckiej nale¿y pe³nienie funkcji
pomocniczo-doradczej so³tysa oraz wspomaganie jego dzia³añ, w tym:
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1) przygotowanie zebrañ wiejskich oraz opracowywanie
i przedk³adanie zebraniu wiejskiemu projektów uchwa³,
w sprawach bêd¹cych przedmiotem zebrania;
2) zbieranie wniosków i innych wyst¹pieñ mieszkañców
w sprawach so³ectwa;
3) sporz¹dzanie projektów wyst¹pieñ w sprawach wykraczaj¹cych poza mo¿liwoci ich realizacji w ramach so³ectwa;
4) inicjowanie dzia³añ na rzecz rozwoju so³ectwa;
5) opiniowanie zakupu sprzêtu i wyposa¿enia mienia gminnego;
6) inicjowanie i pomoc w organizacji imprez wiejskich
w dziedzinie kultury, sportu, rekreacji i wypoczynku;
7) konsultacja spraw przedstawionych przez so³tysa zgodnie
z postanowieniami niniejszego statutu.
§26. 1. Posiedzenia rady so³eckiej odbywaj¹ siê w miarê
potrzeb, nie rzadziej ni¿ dwa razy w roku.
2. Posiedzenia rady so³eckiej zwo³uje so³tys, który przewodniczy tym posiedzeniom.
§27. 1. Urz¹d Gminy zapewnia pomoc w obs³udze techniczno biurowej organów so³ectwa.
2. W celu udzielenia so³tysowi sta³ej pomocy w przygotowywaniu materia³ów w organizowaniu zebrañ, Wójt mo¿e
wyznaczyæ pracownika Urzêdu do kontaktów z so³ectwem.

Poz. 3412

3. W przypadku, gdy w ustalonym terminie nie zbierze siê
wymagana liczba uprawnionych do g³osowania mieszkañców
so³ectwa, zebranie obejmuj¹ce ten sam porz¹dek zwo³uje siê
w drugim terminie. Drugi termin wyznacza siê w tym samym
dniu pó³ godziny póniej; w tym przypadku do wa¿noci
zebrania wymagana jest obecnoæ uprawnionych do g³osowania mieszkañców so³ectwa w liczbie, co najmniej po³owy
liczby okrelonej w ust. 1.
4. O ile w wyznaczonym w ust. 2 terminie nie bêdzie
wymaganego okrelonego quorum, wybory w nastêpnym
terminie mog¹ zostaæ przeprowadzone najwczeniej po up³ywie 7 dni od pierwszego, wy¿ej wskazanego terminu, a do ich
wa¿noci wymagana jest obecnoæ uprawnionych do g³osowania mieszkañców so³ectwa, w liczbie, co najmniej po³owy
liczby okrelonej w ust. 1.
5. W przypadku braku quorum, w terminie, okrelonym
w ust. 3 wybory przeprowadza siê w nowym terminie, niezale¿nie od iloci uprawnionych do g³osowania obecnych na
zebraniu wiejskim. Nowy termin ustala siê w tym samym
dniu, co termin ustalony w ust. 3, pó³ godziny póniej.
§31. 1. W celu przeprowadzania wyboru so³tysa i cz³onków rady so³eckiej, zebranie wiejskie powo³uje sporód uprawnionych uczestników zebrania minimum 3 - osobow¹ komisjê
skrutacyjn¹.
2. Komisja skrutacyjna wybiera ze swojego grona przewodnicz¹cego, który kieruje pracami komisji.
3. Do zadañ komisji skrutacyjnej nale¿y:

ROZDZIA£ 4
Zasady i tryb wyboru organów so³ectwa
§28. 1. Zebranie wiejskie wybiera so³tysa i radê so³eck¹
na okres kadencji odpowiadaj¹cy kadencji Rady.
2. Zebranie wiejskie w sprawie wyboru so³tysa i rady
so³eckiej winno odbyæ siê w terminie 6  ciu miesiêcy od
up³ywu kadencji rady gminy.
§29. 1. Wybory so³tysa, rady so³eckiej przeprowadzane
s¹ w terminie i miejscu okrelonym zarz¹dzeniem Wójta,
które podlega podaniu do wiadomoci mieszkañców so³ectwa, co najmniej na 7 dni przed terminem zebrania, w sposób
okrelony w niniejszym statucie.

1) rejestrowanie kandydatów na so³tysa i cz³onków rady
so³eckiej;
2) obliczanie g³osów oddawanych na poszczególne kandydatury;
3) sporz¹dzenie protoko³u, ustalenie i podanie do wiadomoci zebrania wiejskiego wyniku g³osowania i wyborów.
4. Protokó³ g³osowania podpisuj¹ wszyscy cz³onkowie
komisji oraz przewodnicz¹cy zebrania.
5. Cz³onkowie komisji nie mog¹ kandydowaæ na stanowisko so³tysa ani do rady so³eckiej.
§32. 1. W pierwszej kolejnoci przeprowadza siê zg³aszanie kandydatów oraz g³osowanie w celu wyboru so³tysa.

2. Zarz¹dzenie, o którym mowa w ust. 1 okrela ponadto
porz¹dek obrad zebrania wiejskiego, obejmuj¹cy w szczególnoci wybór so³tysa i rady so³eckiej.

2. W drugiej kolejnoci przeprowadza siê zg³aszanie kandydatów oraz g³osowanie w celu wyboru cz³onków rady
so³eckiej.

3. Obradom zebrania wyborczego przewodniczy osoba
wskazana przez Wójta.

§33. 1. Kandydatury na stanowisko so³tysa oraz do rady
so³eckiej mog¹ zg³aszaæ osobicie uprawnieni mieszkañcy,
uczestnicz¹cy w zebraniu wiejskim. Zg³oszenie kandydata
odbywa siê ustnie w trakcie zebrania wiejskiego.

4. Obs³ugê kancelaryjn¹ zebrania zapewnia Wójt za porednictwem Urzêdu Gminy.
§30. 1. Dla dokonania wa¿nego wyboru so³tysa i rady
so³eckiej wymagana jest osobista obecnoæ, co najmniej 1/5
mieszkañców so³ectwa uprawnionych do g³osowania.
2. Kr¹g osób uprawnionych do g³osowania ustala siê na
podstawie sta³ego rejestru wyborców Gminy W¹growiec.

2. Uprawnieni do kandydowania s¹ wy³¹cznie stali mieszkañcy, uczestnicz¹cy w zebraniu wiejskim.
3. Wybory odbywaj¹ siê przy nieograniczonej liczbie zg³oszonych kandydatów, z zachowaniem zasad okrelonych
w ust. 1 i ust. 2.
4. Warunkiem przyjêcia ka¿dej kandydatury jest ustna
zgoda kandydata wyra¿ona w trakcie obrad.

Dziennik Urzêdowy
Województwa Wielkopolskiego Nr 138

 15034 

5. So³tys i rada so³ecka wybierani s¹ w g³osowaniu
tajnym, bezporednim, sporód nieograniczonej liczby kandydatów, przez uprawnionych mieszkañców zebrania.
§34. 1. Po zarejestrowaniu przez komisjê skrutacyjn¹
wszystkich nazwisk kandydatów zg³oszonych przez uprawnionych uczestników zebrania wiejskiego, komisja zamyka listê
kandydatur na stanowisko so³tysa oraz do rady so³eckiej.
Wniosek o zamkniêcie listy kandydatów przewodnicz¹cy zebrania poddaje pod g³osowanie zebrania wiejskiego.
2. Po zamkniêciu listy kandydatów przewodnicz¹cy zebrania podaje pod g³osowanie wszystkie zarejestrowane kandydatury umieszczone na licie w kolejnoci alfabetycznej.
3. Wybór so³tysa odbywa siê zwyk³¹ wiêkszoci¹ g³osów,
co oznacza, ¿e przechodzi ta kandydatura, która uzyska³a, co
najmniej jeden g³os wiêcej od sumy pozosta³ych wa¿nie
oddanych g³osów.
4. Uprawnieni uczestnicy Zebrania g³osuj¹ kartami do
g³osowania, opatrzonymi pieczêci¹ Urzêdu Gminy.
5. Na karcie do g³osowania uprawnieni mieszkañcy pozostawiaj¹ nieskrelone nazwisko wybranego przez siebie
kandydata.
6. Niewa¿ne s¹ g³osy na kartach: bez pieczêci Urzêdu
Gminy, ca³kowicie przedartych i kartach, na których pozostawiono wiêcej kandydatów ni¿ miejsc mandatowych.
§35. 1. Na stanowisko so³tysa zostaje wybrany kandydat, który uzyska³ najwiêksz¹ zwyk³¹ wiêkszoæ g³osów uprawnionych do g³osowania uczestników zebrania.
2. Na cz³onków rady so³eckiej zostaj¹ wybrani kandydaci,
którzy uzyskali najwiêksz¹ iloæ g³osów.
3. W przypadku równej liczby g³osów, g³osowanie zostaje powtórzone, z tym, ¿e w wyborach bior¹ udzia³ kandydaci,
którzy uzyskali równ¹ najwiêksz¹ liczbê g³osów.
4. Przepisy §35 ust. 2 stosuje siê przy wyborach komisji,
o których mowa w niniejszym statucie.
5. Przejêcie obowi¹zków przez nowo wybranego so³tysa
nastêpuje w ci¹gu trzech dni od daty wyboru, a przekazanie
pieczêci protokolarnie w dniu wyboru.
ROZDZIA£ 5
Zasady i tryb odwo³ywania so³tysa i rady so³eckiej
§36. 1. Wyganiêcie mandatu so³tysa lub cz³onka rady
so³eckiej nastêpuje na skutek:
1) z³o¿enia na rêce wójta pisemnej rezygnacji z pe³nionej
funkcji;
2) pozbawienia praw publicznych i wyborczych oraz ubezw³asnowolnienia na podstawie prawomocnego wyroku
s¹du;
3) mierci;
4) odwo³ania przed up³ywem kadencji.
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2. W przypadkach okrelonych w ust. 1 pkt 1 i 2 wyganiêcie mandatu stwierdza niezw³ocznie zebranie wiejskie.
§37. 1. Odwo³anie So³tysa i rady so³eckiej lub jej poszczególnych cz³onków przed up³ywem kadencji, stanowi
wy³¹czn¹ kompetencjê zebrania wiejskiego i mo¿e nast¹piæ
w przypadkach okrelonych w niniejszym statucie, na podstawie uchwa³y zebrania wiejskiego, podjêtej zwyk³¹ wiêkszoci¹
g³osów, w g³osowaniu tajnym.
2. Dla dokonania odwo³ania organów so³ectwa, o których
mowa w §37 ust. 1, na zebraniu wiejskim wymagana jest
obecnoæ, co najmniej 1/5 uprawnionych do g³osowania,
mieszkañców So³ectwa.
3. O ile w wyznaczonym terminie nie bêdzie wymaganego, okrelonego w ust. 2 quorum, wybory w drugim terminie
mog¹ zostaæ przeprowadzone najwczeniej po up³ywie
1 miesi¹ca, od pierwszego wskazanego terminu, z zastrze¿eniem ust 2.
4. Uchwa³y zebrania wiejskiego w sprawach okrelonych
w ust. 1 podaje siê do wiadomoci mieszkañców so³ectwa.
§38. 1. So³tys i cz³onkowie rady so³eckiej s¹ bezporednio odpowiedzialni przed zebraniem wiejskim i mog¹ byæ
przez zebranie odwo³ani przed up³ywem kadencji.
2. Zebranie wiejskie mo¿e odwo³aæ so³tysa, radê so³ecka
lub poszczególnych jej cz³onków, je¿eli nie wykonuj¹ swoich
obowi¹zków, w tym naruszaj¹ postanowienia statutu.
3. Zebranie wiejskie odwo³uje so³tysa lub cz³onka rady
so³eckiej, je¿eli dopuci³ siê przestêpstwa, stwierdzonego
prawomocnym wyrokiem s¹du.
§39. 1. Zebrania wiejskie w celu ewentualnego odwo³ania so³tysa b¹d rady so³eckiej (ca³ego sk³adu) zwo³uje Wójt,
ustalaj¹c zarz¹dzeniem miejsce i termin (dzieñ, godzinê)
zebrania. W zarz¹dzeniu podaje siê sk³adaj¹cego wniosek
o odwo³anie.
2. Zebranie wiejskie w celu ewentualnego odwo³ania
poszczególnych cz³onków rady so³eckiej (z wyj¹tkiem so³tysa
 przewodnicz¹cego rady so³eckiej) zwo³uje so³tys, podaj¹c
w og³oszeniu o zwo³aniu zebrania sk³adaj¹cego wniosek
o odwo³anie cz³onka (cz³onków) rady so³eckiej.
3. Pisemne wnioski o odwo³anie so³tysa lub rady so³eckiej kierowane s¹ do Wójta, natomiast wnioski o odwo³anie
poszczególnych cz³onków rady so³eckiej kierowane s¹ do
so³tysa, z zastrze¿eniem ust. 4 pkt 4.
4. O odwo³anie so³tysa, rady so³eckiej oraz poszczególnych jej cz³onków mo¿e wyst¹piæ z zastrze¿eniem ust. 5 i 6:
1) Wójt;
2) grupa mieszkañców gminy uprawniona do g³osowania,
w liczbie odpowiadaj¹cej  1/5 uprawnionych do g³osowania mieszkañców so³ectwa, a w przypadku, gdy wniosek
o odwo³anie dotyczy rady so³eckiej lub poszczególnych jej
cz³onków  1/10 uprawnionych.
3) wniosek o odwo³anie So³tysa winien prócz podpisów byæ
opatrzony czytelnym imieniem i nazwiskiem, numerem
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PESEL i adresem zamieszkania z podaniem numeru nieruchomoci.
4) wniosek o odwo³anie, który nie zostanie przyjêty na zebraniu wiejskim, mo¿e byæ z³o¿ony powtórnie po up³ywie
6 miesiêcy od dnia z³o¿enia pierwszego wniosku.
5. Wniosek o odwo³anie powinien zawieraæ uzasadnienie, wnioskom bez uzasadnienia nie nadaje siê biegu.
6. Bieg nadaje siê wy³¹cznie wnioskom o odwo³anie
so³tysa, rady so³eckiej, komisji rewizyjnej lub jej cz³onków
zawieraj¹cym:
1) zarzuty nie wywi¹zywania siê przez so³tysa lub cz³onków
rady so³eckiej z obowi¹zków statutowych;
2) zarzuty nie respektowania (nie wykonywania) przez so³tysa lub cz³onków rady so³eckiej uchwa³ zebrania wiejskiego;
3) wskazuj¹cym na dopuszczenie siê czynów dyskwalifikuj¹cych w opinii spo³ecznej w tym utratê zaufania spo³ecznego.
7. Odwo³anie nie mo¿e nast¹piæ zaocznie, chyba, ¿e
osoba zainteresowana skutecznie zawiadomiona, nie wziê³a
udzia³u w zebraniu wiejskim bez usprawiedliwionych przyczyn lub wyrazi³a zgodê na pimie, na zaoczne g³osowanie
nad jej odwo³aniem.
8. Odwo³anie mo¿e nast¹piæ po wys³uchaniu przez zebranie wiejskie wszystkich wyjanieñ oraz racji zainteresowanego, chyba ze wystêpuj¹ okolicznoci okrelone w ust. 7.
§40. 1. So³tys lub cz³onek rady so³eckiej mo¿e z³o¿yæ
rezygnacjê w trakcie kadencji z pe³nionej funkcji, z zastrze¿eniem ust. 2.

Poz. 3412

ROZDZIA£ 6
Zasady gospodarki mieniem
§42. 1. Rada Gminy przekazuje So³ectwu sk³adniki mienia komunalnego na mocy odrêbnych uchwa³ oraz protoko³u
przekazania, sporz¹dzonego przez Wójta i So³tysa.
2. So³ectwo zarz¹dza i korzysta z przekazanego mienia
komunalnego zgodnie z postanowieniami uchwa³y, o której
mowa w ust. 1, a w szczególnoci So³ectwo samodzielnie
wykonuje czynnoci zwyk³ego zarz¹du w stosunku do przekazanego mienia. Zwyk³y zarz¹d obejmuje czynnoci okrelone
przepisami prawa cywilnego.
3. Przekazanie obowi¹zków oraz mienia komunalnego
i so³eckiego, pomiêdzy ustêpuj¹cym So³tysem a nowo wybranym, nastêpuje w terminie 3 dni od daty wyborów, w formie
protokó³u zdawczo  odbiorczego, przedk³adanego w ci¹gu
7 dni Wójtowi Gminy.
ROZDZIA£ 7
Zasady gospodarki finansowej so³ectwa
§43. 1. Gospodarka finansowa so³ectwa prowadzona jest
w ramach bud¿etu gminy, zatwierdzonego przez Radê Gminy.
§44. 1. Dochodami so³ectwa mog¹ byæ:
1) wp³ywy z wynajmowania i wydzier¿awiania sk³adników
mienia komunalnego przekazanego So³ectwu,
2) darowizny i dobrowolne wp³aty osób fizycznych i prawnych na rzecz so³ectwa,
3) rodki uzyskiwane z organizowanych przez so³ectwo przedsiêwziêæ.

2. Z³o¿enie rezygnacji przez so³tysa, radê so³ecka lub
poszczególnych jej cz³onków a tak¿e odwo³anie so³tysa, rady
so³eckiej lub poszczególnych jej cz³onków, zobowi¹zuje odpowiednio Wójta i So³tysa do zarz¹dzenia wyborów uzupe³niaj¹cych.

2. rodki finansowe pochodz¹ce z bud¿etu gminy mog¹
byæ przeznaczone tylko na cele okrelone w uchwale bud¿etowej.

3. Je¿eli do up³ywu kadencji So³tysa pozosta³o nie wiêcej
jak 6 miesiêcy, przepisu ust. 2 nie stosuje siê, a obowi¹zki
so³tysa pe³ni cz³onek Rady So³eckiej przez ni¹ wskazany.

§45. rodki finansowe So³ectwa mog¹ byæ przeznaczone
wy³¹cznie na realizacjê zadañ w³asnych gminy, w tym miêdzy
innymi, na:

4. Kadencja So³tysa i cz³onków Rady so³eckiej wybranych
w wyborach uzupe³niaj¹cych trwa do koñca kadencji, w której
wybór nast¹pi³.

1) utrzymanie mienia komunalnego przekazanego w zarz¹d
So³ectwu,

§41. 1. Zebranie wiejskie zwo³ane w sprawie odwo³ania
so³tysa, rady so³eckiej lub poszczególnych jej cz³onków, powo³uje sporód uprawnionych do g³osowania uczestników
zebrania komisjê skrutacyjn¹, powierzaj¹c jej obowi¹zki przeprowadzenia g³osowania.
2. Do powo³ywania i zasad dzia³ania tej komisji maj¹
zastosowanie odpowiednie przepisy dotycz¹ce komisji skrutacyjnej okrelone w Rozdziale 4 niniejszego statutu.

2) remont i utrzymanie dróg gminnych w granicach So³ectwa.
3) utrzymanie lokali bêd¹cych w dyspozycji So³ectwa,
4) zaspakajanie miejscowych potrzeb kulturalno  owiatowych i sportowych,
5) dzia³alnoæ organów So³ectwa,
6) utrzymanie porz¹dku i estetyki na terenie So³ectwa.
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ROZDZIA£ 8
Zakres i formy kontroli oraz nadzoru organów
Gminy nad dzia³alnoci¹ organów So³ectwa
§46. 1. So³tys zobowi¹zany jest do przed³o¿enia Wójtowi
Gminy uchwa³ Zebrania Wiejskiego w ci¹gu 7 dni od daty ich
podjêcia.
2. Uchwa³a Zebrania Wiejskiego sprzeczna z prawem jest
niewa¿na.
3. O niewa¿noci uchwa³y w ca³oci lub w czêci orzeka
Wójt Gminy.
4. Uchwa³a Zebrania Wiejskiego nieodpowiadaj¹ca wymogom celowoci, gospodarnoci, rzetelnoci lub niezgodna
z prawem mo¿e byæ uchylona przez Wójta Gminy.
5. W przypadkach okrelonych w ust. 4, Wójt Gminy
mo¿e wstrzymaæ uchwa³y Zebrania Wiejskiego i za¿¹daæ
ponownego rozpatrzenia sprawy stanowi¹cej przedmiot
uchwa³y, wskazuj¹c zaistnia³e uchybienia oraz termin za³atwienia sprawy.
6. Je¿eli uchwa³a Zebrania Wiejskiego podjêta w wyniku
ponownego rozpatrzenia sprawy nie uwzglêdnia wskazówek
Wójta Gminy, Wójt Gminy mo¿e wydaæ uchwa³ê zastêpcz¹.
O podjêciu uchwa³y zastêpczej, Wójt Gminy powiadamia
Radê Gminy na jej najbli¿szej Sesji.
§47. Nadzór nad dzia³alnoci¹ so³ectwa sprawowany jest
na podstawie kryteriów zgodnoci z prawem, celowoci,
rzetelnoci i gospodarnoci.
§48. Organami nadzoru nad dzia³alnoci¹ so³ectwa s¹:
1) Rada,
2) Wójt.
§49. 1. Organy nadzoru maj¹ prawo ¿¹dania niezbêdnych informacji, danych i wyjanieñ oraz okazania dokumentów dotycz¹cych funkcjonowania so³ectwa a tak¿e uczestniczenia w posiedzeniach jego organów.

Poz. 3412

2. Do wykonywania czynnoci, o których mowa w ust. 1
organy nadzoru mog¹ delegowaæ swych przedstawicieli.
§50. Organy nadzoru sygnalizuj¹ so³ectwu nieprawid³owoci stwierdzone w ramach wykonywania nadzoru oraz
podejmuj¹ dzia³ania przewidziane prawem, w celu wyeliminowania stwierdzonych nieprawid³owoci.
ROZDZIA£ 9
Postanowienia koñcowe
§51. 1. Zmiany niniejszego statutu dokonuje Rada:
1) z w³asnej inicjatywy;
2) na wniosek Wójta;
3) na wniosek zebrania wiejskiego.
2. Statut i jego zmiany w przypadkach okrelonych w ust.
1 pkt 1 i 2 uchwalane s¹ po przeprowadzeniu konsultacji
z mieszkañcami so³ectwa.
§52. O utworzeniu, po³¹czeniu, podziale i znoszeniu,
a tak¿e ustaleniu granic, nazwy i siedziby w³adz So³ectwa
decyduje Rada w drodze odrêbnej uchwa³y.
§53. Protesty w sprawie trybu i formy przeprowadzenia
wyborów So³tysa i Rady So³eckiej zainteresowani mog¹
sk³adaæ do Wójta w terminie siedmiu dni od og³oszenia ich
wyników. Wójt rozstrzyga o protecie stosuj¹c odpowiednio
przepisy niniejszego Statutu.
§54. Wykonanie uchwa³y powierza siê Wójtowi Gminy
W¹growiec.
§55. Traci moc Uchwa³a Rady Gminy W¹growiec
Nr XXIV/190/96 z 28 padziernika 1996 w sprawie statutu
so³ectwa.
§56. Uchwa³a wchodzi w ¿ycie po up³ywie 14 dni od dnia
og³oszenia w Dzienniku Urzêdowym Województwa Wielkopolskiego.
Przewodnicz¹cy
Rady Gminy
() Micha³ Nogalski
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3413
UCHWA£A Nr XXXIV/305/06 RADY GMINY W¥GROWIEC
z dnia 30 czerwca 2006 r.
w sprawie uchwalenia statutu So³ectwa ¯elice
Na podstawie art. 35 ust. 1 i 3, art. 48 ust. 1 ustawy z dnia
8 marca 1990 r. o samorz¹dzie gminnym (Dz.U. z 2001 r., Nr
142 poz. 1591 z 2002 r., Nr 23 poz. 220, Nr 62 poz. 558, Nr 113
poz. 984, Nr 153 poz. 1271 i Nr 214 poz. 1806, z 2003 r., Nr 80
poz. 717 i Nr 162 poz. 1568, z 2004 r. Nr 102 poz. 1055
i Nr 116 poz. 1203, z 2005 r., Nr 172 poz. 1441, Nr 175 poz. 1457,
z 2006 r., Nr 17 poz. 128), po przeprowadzeniu konsultacji
z mieszkañcami so³ectwa, Rada Gminy W¹growiec uchwala:
STATUT SO£ECTWA ¯ELICE
ROZDZIA£ 1

1) ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorz¹dzie gminnym
(Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z póniejszymi zmianami),
2) Statutu Gminy W¹growiec,
3) oraz niniejszego statutu So³ectwa.
ROZDZIA£ 2
Zakres zadañ przekazanych so³ectwu
przez gminê oraz sposób ich realizacji

Postanowienia ogólne

§5. 1. Podstawowym celem istnienia i dzia³ania so³ectwa
jest:

§1. So³ectwo ¯elice jest jednostk¹ pomocnicz¹ Gminy
W¹growiec.

1) dba³oæ o zaspokajanie potrzeb mieszkañców so³ectwa
i reprezentowanie ich interesów na zewn¹trz;

§2. Ilekroæ w niniejszym Statucie jest mowa o:
1) Gminie  nale¿y przez to rozumieæ Gminê W¹growiec;
2) So³ectwie  nale¿y przez to rozumieæ jednostkê pomocnicz¹ okrelon¹ w §1 niniejszego Statutu;
3) Statucie  nale¿y przez to rozumieæ statut so³ectwa ¯elice;
4) Radzie  nale¿y przez to rozumieæ Radê Gminy W¹growiec;
5) Wójcie  nale¿y przez to rozumieæ Wójta Gminy W¹growiec;
6) Zebraniu Wiejskim  nale¿y przez to rozumieæ organ
uchwa³odawczy so³ectwa;
7) So³tysie  nale¿y przez to rozumieæ organ wykonawczy
so³ectwa;
8) Radzie So³eckiej  nale¿y przez to rozumieæ organ wspieraj¹cy So³tysa;
9) Przewodnicz¹cym Rady So³eckiej  nale¿y przez to rozumieæ So³tysa;
10) Komisje  nale¿y rozumieæ organy kontrolne i opiniodawcze powo³ywane w so³ectwie.
§3. 1. So³ectwo obejmuje obszar o powierzchni 15,50
którego granice zaznaczone s¹ na mapie stanowi¹cej
za³¹cznik do Statutu.
km2,

2. So³ectwo obejmuje miejscowoci: ¯elice, Józefowo.
3. Siedzib¹ w³adz So³ectwa jest miejscowoæ: ¯elice.
§4. So³ectwo dzia³a zgodnie z postanowieniami obowi¹zuj¹cych przepisów, a w szczególnoci:

2) wspó³praca z organami gminy oraz pomoc w wykonywaniu przez te organy zadañ publicznych na rzecz spo³ecznoci lokalnej;
3) zapewnienie mieszkañcom so³ectwa udzia³u w realizacji
zadañ gminy;
2. Do zadañ so³ectwa nale¿y uczestniczenie w realizacji
zadañ gminy poprzez:
1) inicjowanie dzia³añ organów gminy;
2) reprezentowanie interesów spo³ecznoci so³eckiej i jej
cz³onków wobec organów gminy, organów administracji
pañstwowej i innych podmiotów ¿ycia publicznego;
3) tworzenie warunków do pe³nego udzia³u w ¿yciu publicznym so³ectwa wszystkich mieszkañców so³ectwa;
4) dzia³anie na rzecz rozwoju so³ectwa;
5) konsultowanie spraw przedstawionych przez Radê lub
Wójta, w tym spraw dotycz¹cych:
a) planów zagospodarowania przestrzennego w zakresie
dotycz¹cym so³ectwa,
b) sieci szkó³ i przedszkoli,
c) zasad gospodarowania mieniem komunalnym po³o¿onym na terenie so³ectwa,
d) zmiany nazewnictwa ulic, placów oraz nadawanie nazw
miejscowoci, podzia³u, po³¹czenia wsi, utworzenia
nowej,
e) innych spraw, których potrzebê konsultacji Rada lub
Wójt uzna za celowe.
6) wspó³dzia³anie z policj¹ i s³u¿bami porz¹dkowymi w zakresie bezpieczeñstwa i porz¹dku na terenie so³ectwa;
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7) wspó³praca z organizacjami i instytucjami dzia³aj¹cymi na
terenie so³ectwa, zw³aszcza kulturalnymi, sportowymi,
zak³adami opieki zdrowotnej;
8) podejmowanie dzia³añ na rzecz ochrony rodowiska naturalnego: w szczególnoci w zakresie budowy sieci wodno
 kanalizacyjnych, utrzymania porz¹dku i czystoci na
terenie so³ectwa oraz ochrony zieleni;
9) wspieranie inicjatyw spo³ecznych podejmowanych na rzecz
so³ectwa;
10) wspó³praca z radnymi z danego okrêgu wyborczego;
11) pomoc organom gminy przy organizowaniu konsultacji
spo³ecznych;
12) realizacja zadañ przejêtych od gminy i gospodarowanie
przekazanym mieniem w granicach zgodnych z celem
i zakresem przekazania;
13) wspieranie dzia³añ gminy w zakresie pomocy spo³ecznej,
w szczególnoci sygnalizowanie potrzeb spo³ecznych
w zakresie organizowania okrelonych form pomocy spo³ecznej;
14) inicjowanie samopomocy wspólnoty so³eckiej;
15) wyra¿anie opinii w celu uwzglêdnienia istotnych interesów mieszkañców so³ectwa w nastêpuj¹cych sprawach:
a) dostosowania organizacji i godzin pracy placówek
u¿ytecznoci publicznej, placówek wiadcz¹cych us³ugi komunalne, komunikacji, placówek opieki zdrowotnej i opiekuñczo - wychowawczych dla potrzeb mieszkañców so³ectwa,
b) zapobiegania oraz usuwania skutków powodzi, huraganów i innych klêsk ¿ywio³owych na terenie so³ectwa;
16) wykonywanie uchwa³ Rady w zakresie odnosz¹cym siê do
so³ectwa.

Poz. 3413

ROZDZIA£ 3
Organizacja i zadania organów so³ectwa
§7. 1. Organami so³ectwa s¹:
1) Zebranie Wiejskie jako organ uchwa³odawczy;
2) So³tys jako organ wykonawczy.
2. Dzia³alnoæ so³tysa wspomaga rada so³ecka.
1) Rada so³ecka sk³ada siê z 4 do 6 osób w tym So³tysa.
2) Liczbê cz³onków rady so³eckiej ustala zebranie wiejskie
odrêbn¹ uchwa³¹.
3) Przewodnicz¹cym rady so³eckiej jest So³tys.
§8. Kadencja So³tysa i rady so³eckiej trwa 4 lata, tak jak
kadencja Rady i koñczy siê z momentem wyboru nowych
organów so³ectwa.
§9. 1. Organy so³ectwa zobowi¹zane s¹ dbaæ o przestrzeganie zasad jawnoci i dostêpu do informacji publicznej.
2. So³tys, co najmniej raz w roku, obowi¹zany jest sk³adaæ na zebraniu wiejskim sprawozdanie ze swojej dzia³alnoci
oraz z dzia³alnoci rady so³eckiej.
§10. 1. Do zakresu dzia³ania zebrania wiejskiego nale¿y
podejmowanie uchwa³ we wszystkich sprawach zastrze¿onych do wy³¹cznej kompetencji zebrania wiejskiego oraz
innych istotnych dla so³ectwa sprawach, obejmuj¹cych zadania so³ectwa okrelone w statucie.
2. Do wy³¹cznej kompetencji zebrania wiejskiego nale¿y:
1) wybór i odwo³ywanie so³tysa i rady so³eckiej;
2) dokonywanie okresowych ocen dzia³alnoci so³tysa i rady
so³eckiej;

§6. 1. Zadania okrelone w statucie so³ectwo realizuje
w szczególnoci poprzez:

3) wyra¿enie stanowiska so³ectwa w przypadku wyst¹pienia
organu gminy o wyra¿enie takiego stanowiska lub konsultacjê;

1) podejmowanie uchwa³ w sprawach so³ectwa w ramach
posiadanych kompetencji,

4) przyjmowanie, rozpatrywanie lub odrzucanie sprawozdañ
komisji powo³ywanych na zebraniu wiejskim.

2) zbieranie opinii spo³ecznej w sprawach dotycz¹cych problematyki wsi oraz przekazywanie jej Radzie,

§11. W przypadku przedstawienia przez Wójta, zebranie
wiejskie konsultuje w zakresie dotycz¹cym so³ectwa, projekty
uchwa³ Rady w sprawach:

3) wspó³uczestnictwo w organizowaniu i przeprowadzaniu
przez Radê konsultacji spo³ecznej w sprawach dotycz¹cych gminy i so³ectwa,
4) wystêpowanie z wnioskami do Wójta o rozpatrzenie spraw,
których za³atwienie wykracza poza mo¿liwoci so³ectwa,
5) wspó³pracê z radnymi z terenu so³ectwa i z komisjami
Rady.
2. Dla realizacji wspólnych przedsiêwziêæ so³ectwo nawi¹zuje wspó³pracê z innymi so³ectwami gminy, zawiera
porozumienia okrelaj¹ce zakres i sposób wykonywania wspólnych zadañ.

1) utrzymania, konserwacji, remontu wiejskich obiektów
mieszkalnych, urz¹dzeñ komunalnych, socjalnych, kulturalnych i sportowych w ramach ustaleñ planu wydatków
z bud¿etu gminy;
2) plany rozwoju gminy w czêci dotycz¹cej so³ectwa;
3) utrzymania porz¹dku na terenie wsi;
4) gospodarki wodno  ciekowej oraz gospodarki odpadami;
5) dróg gminnych;
6) owietlenia.
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§12. 1. Do zakresu dzia³ania zebrania wiejskiego nale¿y
sprawowanie kontroli nad dzia³alnoci¹ so³tysa i rady so³eckiej. W celu sprawowania kontroli zebranie wiejskie mo¿e
powo³aæ komisjê rewizyjn¹.
2. Zebranie wiejskie podejmuj¹c uchwa³ê o powo³aniu
Komisji Rewizyjnej, okrela sk³ad osobowy komisji oraz zakres jej dzia³ania.
3. Komisja Rewizyjna uprawniona jest do ¿¹dania wyjanieñ od so³tysa i cz³onków rady so³eckiej oraz przegl¹dania
dokumentów w sprawach objêtych przeprowadzan¹ kontrol¹.
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wniosku zaproponowano termin póniejszy. Termin 14 dni,
o którym mowa wy¿ej dotyczy terminu odbycia zebrania.
6. Zebranie wiejskie w sprawie wyborów so³tysa i rady
so³eckiej oraz zebranie wiejskie, którego nie zwo³a so³tys
na wniosek organu gminy w terminie okrelonym w ust.
5 zwo³uje Wójt.
7. W przypadku d³u¿szej nieobecnoci so³tysa zebranie
wiejskie zwo³uje upowa¿niony przez radê so³eck¹ cz³onek tej
rady.

§13. 1. Zebranie wiejskie dla zapewnienia w³aciwej realizacji zadañ so³ectwa mo¿e powo³ywaæ tak¿e inne sta³e lub
dorane komisje o uprawnieniach opiniodawczo - doradczych.

§17. 1. Termin i miejsce zebrania wiejskiego podaje siê
do wiadomoci publicznej poprzez rozplakatowanie na tablicy
og³oszeñ so³ectwa, kurend¹, lub w sposób zwyczajowo przyjêty, co najmniej na 7 dni przed terminem zwo³ania zebrania.

2. Zebranie wiejskie podejmuj¹c uchwa³ê o powo³aniu
komisji, o których mowa w ust. 1, okrela sk³ad osobowy
komisji oraz zakres ich dzia³ania.

2. O terminie i miejscu zebrania powiadamia siê odrêbnie organy gminy oraz osobê reprezentuj¹c¹ mieszkañców,
którzy z³o¿yli wniosek o jego zwo³anie.

§14. 1. Do udzia³u w zebraniu wiejskim uprawnieni s¹
wszyscy, którzy w dniu jego zwo³ania zamieszkuj¹ na terenie
so³ectwa.

§18. 1. Obradom Zebrania Wiejskiego przewodniczy
So³tys.

2. Zebranie jest wa¿ne, gdy mieszkañcy so³ectwa zostali
o nim prawid³owo powiadomieni.
§15. Uprawnienie do udzia³u w zebraniu wiejskim obejmuje prawa:
1) inicjatywy uchwa³odawczej;
2) udzia³u w dyskusji nad porz¹dkiem obrad;
3) zadawania pytañ i uzyskiwania odpowiedzi;
4) ¿¹dania utrwalenia w protokole w³asnych czynnoci
i zg³oszonych wniosków oraz wypowiedzi;
5) zg³aszania kandydatur i kandydowania w wybieralnych
organach so³ectwa;
6) udzia³u w g³osowaniu.
§16. 1. Zebranie wiejskie zwo³ywane jest przez so³tysa,
z zastrze¿eniem ust. 6 i 7.
2. Zebrania wiejskie odbywaj¹ siê w miarê potrzeb nie
rzadziej jednak ni¿ raz w roku.
3. So³tys zwo³uje zebranie wiejskie:
1) z w³asnej inicjatywy;
2) na ¿¹danie organów gminy (Rady i Wójta), wskazuj¹ce cel
zwo³ania zebrania wiejskiego;
3) na pisemny wniosek co najmniej 1/10 uprawnionych do
udzia³u w zebraniu wiejskim mieszkañców so³ectwa, wskazuj¹cy cel zwo³ania zebrania oraz osobê, któr¹ nale¿y
powiadomiæ o terminie i miejscu zwo³ania zebrania;
4) na wniosek Komisji Rewizyjnej So³ectwa (w przypadku jej
powo³ania przez zebranie wiejskie).
4. W przypadkach, o których mowa w ust. 3 pkt 2 - 4
so³tys jest zobowi¹zany do zwo³ania zebrania wiejskiego.
5. Zebranie wiejskie powinno zostaæ zwo³ane najpóniej
w terminie 14 dni od daty zg³oszenia ¿¹dania lub wniosku,
o których mowa w ust. 3 pkt 2  4, chyba, ¿e w ¿¹daniu lub

2. Pod nieobecnoæ So³tysa obradom Zebrania Wiejskiego przewodniczy cz³onek Rady So³eckiej upowa¿niony przez
So³tysa.
3. W przypadku, gdy So³tys nie mo¿e prowadziæ zwo³anego Zebrania Wiejskiego i nie udzieli³ upowa¿nienia ¿adnemu z cz³onków Rady So³eckiej, obradom Zebrania Wiejskiego
przewodniczy cz³onek Rady So³eckiej przez ni¹ wybrany.
4. Zebranie otwiera So³tys, przedstawia porz¹dek obrad
oraz prowadzi zebranie zgodnie z porz¹dkiem przyjêtym przez
zebranie.
5. Porz¹dek obrad ustala zebranie wiejskie na podstawie
projektu przed³o¿onego przez so³tysa. Projekt porz¹dku obrad
podlega konsultacji z rad¹ so³eck¹.
6. Obrady zebrania s¹ protoko³owane. Protoko³y i uchwa³y podpisuje przewodnicz¹cy zebrania i protokolant.
7. Osoby uprawnione do udzia³u w zebraniu wiejskim
odnotowuj¹ swoja obecnoæ w licie obecnoci wy³o¿onej do
podpisu w miejscu, w którym odbywa siê zebranie. Lista
obecnoci jest za³¹cznikiem do protokó³u zebrania i s³u¿y do
stwierdzania prawomocnoci obrad.
§19. 1. Przewodniczenie obradom Zebrania Wiejskiego
uprawnia do decydowania o:
1) kolejnoci zabierania g³osu przez poszczególnych mówców,
2) udzieleniu g³osu poza kolejnoci¹,
3) okrelania iloci czasu przeznaczonego dla ka¿dego
z mówców,
4) odebraniu g³osu,
5) zamkniêciu dyskusji nad poszczególnymi punktami porz¹dku obrad,
6) ¿¹daniu okrelonego zachowania od uczestników Zebrania Wiejskiego.
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2. Przewodnicz¹cy Zebraniu Wiejskiemu nie mo¿e odmówiæ poddania pod g³osowanie wniosku, jeli jego przedmiot
odpowiada przyjêtemu porz¹dkowi obrad

10) uczestniczenie w spotkaniach z radnymi gminy powiêconych realizacji spraw ogólnogminnych, w przypadku wyst¹pienia przez radnych o udzia³ w takim spotkaniu;

§20. 1. So³tys przekazuje uchwa³y podjête na zebraniu
wraz z protokó³em zebrania Wójtowi w terminie 7 dni od dnia
odbycia zebrania.

11) informowanie ogó³u mieszkañców o wszystkich wa¿nych
dla so³ectwa sprawach;

2. Wójt, w zale¿noci od treci uchwa³y, za³atwia uchwa³ê
we w³asnym zakresie lub przekazuje uchwa³ê do rozpatrzenia
Radzie.
3. W zale¿noci od treci uchwa³y o sposobie za³atwienia
uchwa³y Wójt informuje zebranie wiejskie bezporednio lub
za porednictwem so³tysa.
§21. 1. Zebranie wiejskie jest uprawnione do podejmowania uchwa³ przy obecnoci, co najmniej 1/5 uprawnionych
do g³osowania mieszkañców so³ectwa oraz gdy mieszkañcy
so³ectwa zostali poinformowani o zwo³aniu i terminie zebrania w sposób zgodny z postanowieniami niniejszego statutu.

12) udzia³ w sesjach Rady i posiedzeniach komisji Rady, na
zasadach okrelonych w Statucie Gminy;
13) organizowanie i koordynowanie przedsiêwziêæ maj¹cych
na celu poprawê warunków ¿ycia mieszkañców so³ectwa;
14) administrowanie tymi sk³adnikami mienia, które Rada
przekaza³a do dyspozycji so³ectwa;
15) opiniowanie w zakresie wskazanym przez Wójta wniosków o udzielanie ulg i zwolnieñ z podatków i op³at
stanowi¹cych dochody gminy;
16) wystêpowanie z wnioskami dotycz¹cymi potrzeb so³ectwa
i jego mieszkañców;

2. W przypadku, gdy w ustalonym terminie nie zbierze siê
wymagana liczba uprawnionych do g³osowania mieszkañców
so³ectwa, zebranie obejmuj¹ce ten sam porz¹dek zwo³uje siê
w drugim terminie. Drugi termin wyznacza siê w tym samym
dniu, pó³ godziny póniej; w tym przypadku do wa¿noci
zebrania wymagana jest obecnoæ uprawnionych do g³osowania mieszkañców so³ectwa w liczbie, co najmniej po³owy
liczby okrelonej w ust. 1.

17) sporz¹dzanie rozliczeñ m.in. z dzia³alnoci finansowej
i gospodarczej so³ectwa;

§22. 1. Uchwa³y zebrania wiejskiego zapadaj¹ w g³osowaniu jawnym, zwyk³¹ wiêkszoci¹ g³osów, osób uprawnionych uczestnicz¹cych w nim, co oznacza, ¿e przechodzi uchwa³a
lub wniosek, które uzyska³y wiêksz¹ liczbê g³osów  za ni¿
g³osów przeciw.

20) natychmiastowe informowanie wójta o wyst¹pieniu po¿aru, klêski padniêcia stada, katastrofy budowlanej oraz
innych zdarzeñ losowych, celem skoordynowania dzia³añ
czy udzielenia pomocy.

2. Zebranie wiejskie mo¿e postanowiæ o przeprowadzeniu tajnego g³osowania w konkretnej sprawie, na wniosek, co
najmniej 1/4 uprawnionych do g³osowania, obecnych na
zebraniu.
§23. 1. Do zadañ so³tysa nale¿y zarz¹dzanie bie¿¹cymi
sprawami so³ectwa, realizacja uchwa³ zebrania wiejskiego oraz
wykonywanie czynnoci okrelonych niniejszym statutem.
2. Do zadañ so³tysa nale¿y w szczególnoci:
1) reprezentowanie so³ectwa na zewn¹trz;

18) stosowanie w ramach so³ectwa postanowieñ instrukcji
kancelaryjnej oraz zasad obiegu dokumentów ksiêgowych
i finansowych w zakresie wskazanym przez Wójta;
19) wspó³praca z gminnymi jednostkami organizacyjnymi
w zakresie zaspakajania okrelonych potrzeb mieszkañców;

21) wykonywanie innych zadañ wynikaj¹cych z obowi¹zuj¹cych przepisów.
3. Przy wykonywaniu zadañ okrelonych w ust. 2 pkt 1417 so³tys zasiêga opinii rady so³eckiej.
4. Na zebraniach wiejskich so³tys przedk³ada informacje
ze swojej dzia³alnoci.
5. Pe³nienie funkcji so³tysa ma charakter spo³eczny.
6. So³tys korzysta z ochrony prawnej przys³uguj¹cej funkcjonariuszom publicznym.
§24. So³tys  jako przewodnicz¹cy rady so³eckiej:

2) zwo³ywanie zebrañ wiejskich i przewodniczenie ich obradom;

1) kieruje prac¹ rady so³eckiej;

3) zwo³ywanie posiedzeñ rady so³eckiej i przewodniczenie jej
obradom;

2) zapewnia sporz¹dzenie protokó³ów z posiedzeñ rady so³eckiej;

4) wykonywanie uchwa³ organów gminy w zakresie dotycz¹cym so³ectwa;

3) sk³ada informacje o dzia³alnoci rady so³eckiej na zebraniach wiejskich.

5) kierowanie wykonywaniem uchwa³ rady so³eckiej;
6) utrzymywanie sta³ego kontaktu z organami gminy;
7) kierowanie akcj¹ pomocy w so³ectwie w razie wypadków
losowych i klêsk ¿ywio³owych,
8) w tym realizacja zarz¹dzeñ Wójta wydanych w powy¿szym
zakresie;
9) uczestniczenie w naradach so³tysów organizowanych przez
Wójta;

§25. Do zadañ rady so³eckiej nale¿y pe³nienie funkcji
pomocniczo-doradczej so³tysa oraz wspomaganie jego dzia³añ, w tym:
1) przygotowanie zebrañ wiejskich oraz opracowywanie
i przedk³adanie zebraniu wiejskiemu projektów uchwa³,
w sprawach bêd¹cych przedmiotem zebrania;
2) zbieranie wniosków i innych wyst¹pieñ mieszkañców
w sprawach so³ectwa;
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3) sporz¹dzanie projektów wyst¹pieñ w sprawach wykraczaj¹cych poza mo¿liwoci ich realizacji w ramach so³ectwa;

wania mieszkañców so³ectwa w liczbie, co najmniej po³owy
liczby okrelonej w ust. 1.

4) inicjowanie dzia³añ na rzecz rozwoju so³ectwa;

4. O ile w wyznaczonym w ust. 2 terminie nie bêdzie
wymaganego okrelonego quorum, wybory w nastêpnym
terminie mog¹ zostaæ przeprowadzone najwczeniej po up³ywie 7 dni od pierwszego, wy¿ej wskazanego terminu, a do ich
wa¿noci wymagana jest obecnoæ uprawnionych do g³osowania mieszkañców so³ectwa, w liczbie, co najmniej po³owy
liczby okrelonej w ust. 1.

5) opiniowanie zakupu sprzêtu i wyposa¿enia mienia gminnego;
6) inicjowanie i pomoc w organizacji imprez wiejskich
w dziedzinie kultury, sportu, rekreacji i wypoczynku;
7) konsultacja spraw przedstawionych przez so³tysa zgodnie
z postanowieniami niniejszego statutu.
§26. 1. Posiedzenia rady so³eckiej odbywaj¹ siê w miarê
potrzeb, nie rzadziej ni¿ dwa razy w roku.
2. Posiedzenia rady so³eckiej zwo³uje so³tys, który przewodniczy tym posiedzeniom.
§27. 1. Urz¹d Gminy zapewnia pomoc w obs³udze techniczno biurowej organów so³ectwa.
2. W celu udzielenia so³tysowi sta³ej pomocy w przygotowywaniu materia³ów w organizowaniu zebrañ, Wójt mo¿e
wyznaczyæ pracownika Urzêdu do kontaktów z so³ectwem.

5. W przypadku braku quorum, w terminie, okrelonym
w ust. 3 wybory przeprowadza siê w nowym terminie, niezale¿nie od iloci uprawnionych do g³osowania obecnych na
zebraniu wiejskim. Nowy termin ustala siê w tym samym
dniu, co termin ustalony w ust. 3, pó³ godziny póniej.
§31. 1. W celu przeprowadzania wyboru so³tysa i cz³onków rady so³eckiej, zebranie wiejskie powo³uje sporód uprawnionych uczestników zebrania minimum 3 - osobow¹ komisjê
skrutacyjn¹.
2. Komisja skrutacyjna wybiera ze swojego grona przewodnicz¹cego, który kieruje pracami komisji.
3. Do zadañ komisji skrutacyjnej nale¿y:

ROZDZIA£ 4
Zasady i tryb wyboru organów so³ectwa
§28. 1. Zebranie wiejskie wybiera so³tysa i radê so³eck¹
na okres kadencji odpowiadaj¹cy kadencji Rady.
2. Zebranie wiejskie w sprawie wyboru so³tysa i rady
so³eckiej winno odbyæ siê w terminie 6  ciu miesiêcy od
up³ywu kadencji rady gminy.
§29. 1. Wybory so³tysa, rady so³eckiej przeprowadzane
s¹ w terminie i miejscu okrelonym zarz¹dzeniem Wójta,
które podlega podaniu do wiadomoci mieszkañców so³ectwa, co najmniej na 7 dni przed terminem zebrania, w sposób
okrelony w niniejszym statucie.

1) rejestrowanie kandydatów na so³tysa i cz³onków rady
so³eckiej;
2) obliczanie g³osów oddawanych na poszczególne kandydatury;
3) sporz¹dzenie protoko³u, ustalenie i podanie do wiadomoci zebrania wiejskiego wyniku g³osowania i wyborów.
4. Protokó³ g³osowania podpisuj¹ wszyscy cz³onkowie
komisji oraz przewodnicz¹cy zebrania.
5. Cz³onkowie komisji nie mog¹ kandydowaæ na stanowisko so³tysa ani do rady so³eckiej.
§32. 1. W pierwszej kolejnoci przeprowadza siê zg³aszanie kandydatów oraz g³osowanie w celu wyboru so³tysa.

2. Zarz¹dzenie, o którym mowa w ust. 1 okrela ponadto
porz¹dek obrad zebrania wiejskiego, obejmuj¹cy w szczególnoci wybór so³tysa i rady so³eckiej.

2. W drugiej kolejnoci przeprowadza siê zg³aszanie kandydatów oraz g³osowanie w celu wyboru cz³onków rady
so³eckiej.

3. Obradom zebrania wyborczego przewodniczy osoba
wskazana przez Wójta.

§33. 1. Kandydatury na stanowisko so³tysa oraz do rady
so³eckiej mog¹ zg³aszaæ osobicie uprawnieni mieszkañcy,
uczestnicz¹cy w zebraniu wiejskim. Zg³oszenie kandydata
odbywa siê ustnie w trakcie zebrania wiejskiego.

4. Obs³ugê kancelaryjn¹ zebrania zapewnia Wójt za porednictwem Urzêdu Gminy.
§30. 1. Dla dokonania wa¿nego wyboru so³tysa i rady
so³eckiej wymagana jest osobista obecnoæ, co najmniej 1/5
mieszkañców so³ectwa uprawnionych do g³osowania.
2. Kr¹g osób uprawnionych do g³osowania ustala siê na
podstawie sta³ego rejestru wyborców Gminy W¹growiec.
3. W przypadku, gdy w ustalonym terminie nie zbierze siê
wymagana liczba uprawnionych do g³osowania mieszkañców
so³ectwa, zebranie obejmuj¹ce ten sam porz¹dek zwo³uje siê
w drugim terminie. Drugi termin wyznacza siê w tym samym
dniu pó³ godziny póniej; w tym przypadku do wa¿noci
zebrania wymagana jest obecnoæ uprawnionych do g³oso-

2. Uprawnieni do kandydowania s¹ wy³¹cznie stali mieszkañcy, uczestnicz¹cy w zebraniu wiejskim.
3. Wybory odbywaj¹ siê przy nieograniczonej liczbie
zg³oszonych kandydatów, z zachowaniem zasad okrelonych
w ust. 1 i ust. 2.
4. Warunkiem przyjêcia ka¿dej kandydatury jest ustna
zgoda kandydata wyra¿ona w trakcie obrad.
5. So³tys i rada so³ecka wybierani s¹ w g³osowaniu
tajnym, bezporednim, sporód nieograniczonej liczby kandydatów, przez uprawnionych mieszkañców zebrania.
§34. 1. Po zarejestrowaniu przez komisjê skrutacyjn¹
wszystkich nazwisk kandydatów zg³oszonych przez uprawnio-
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wie uchwa³y zebrania wiejskiego, podjêtej zwyk³¹ wiêkszoci¹
g³osów, w g³osowaniu tajnym.
2. Dla dokonania odwo³ania organów so³ectwa, o których
mowa w §37 ust. 1, na zebraniu wiejskim wymagana jest
obecnoæ, co najmniej 1/5 uprawnionych do g³osowania,
mieszkañców So³ectwa.

3. Wybór so³tysa odbywa siê zwyk³¹ wiêkszoci¹ g³osów,
co oznacza, ¿e przechodzi ta kandydatura, która uzyska³a, co
najmniej jeden g³os wiêcej od sumy pozosta³ych wa¿nie
oddanych g³osów.

3. O ile w wyznaczonym terminie nie bêdzie wymaganego, okrelonego w ust. 2 quorum, wybory w drugim terminie
mog¹ zostaæ przeprowadzone najwczeniej po up³ywie
1 miesi¹ca, od pierwszego wskazanego terminu, z zastrze¿eniem ust 2.

4. Uprawnieni uczestnicy Zebrania g³osuj¹ kartami do
g³osowania, opatrzonymi pieczêci¹ Urzêdu Gminy.

4. Uchwa³y zebrania wiejskiego w sprawach okrelonych
w ust. 1 podaje siê do wiadomoci mieszkañców so³ectwa.

5. Na karcie do g³osowania uprawnieni mieszkañcy pozostawiaj¹ nieskrelone nazwisko wybranego przez siebie
kandydata.

§38. 1. So³tys i cz³onkowie rady so³eckiej s¹ bezporednio odpowiedzialni przed zebraniem wiejskim i mog¹ byæ
przez zebranie odwo³ani przed up³ywem kadencji.

6. Niewa¿ne s¹ g³osy na kartach: bez pieczêci Urzêdu
Gminy, ca³kowicie przedartych i kartach, na których pozostawiono wiêcej kandydatów ni¿ miejsc mandatowych.

2. Zebranie wiejskie mo¿e odwo³aæ so³tysa, radê so³ecka
lub poszczególnych jej cz³onków, je¿eli nie wykonuj¹ swoich
obowi¹zków, w tym naruszaj¹ postanowienia statutu.

§35. 1. Na stanowisko so³tysa zostaje wybrany kandydat, który uzyska³ najwiêksz¹ zwyk³¹ wiêkszoæ g³osów uprawnionych do g³osowania uczestników zebrania.

3. Zebranie wiejskie odwo³uje so³tysa lub cz³onka rady
so³eckiej, je¿eli dopuci³ siê przestêpstwa, stwierdzonego
prawomocnym wyrokiem s¹du.

2. Na cz³onków rady so³eckiej zostaj¹ wybrani kandydaci,
którzy uzyskali najwiêksz¹ iloæ g³osów.

§39. 1. Zebrania wiejskie w celu ewentualnego odwo³ania so³tysa b¹d rady so³eckiej (ca³ego sk³adu) zwo³uje Wójt,
ustalaj¹c zarz¹dzeniem miejsce i termin (dzieñ, godzinê)
zebrania. W zarz¹dzeniu podaje siê sk³adaj¹cego wniosek
o odwo³anie.

3. W przypadku równej liczby g³osów, g³osowanie zostaje powtórzone, z tym, ¿e w wyborach bior¹ udzia³ kandydaci,
którzy uzyskali równ¹ najwiêksz¹ liczbê g³osów.
4. Przepisy §35 ust. 2 stosuje siê przy wyborach komisji,
o których mowa w niniejszym statucie.
5. Przejêcie obowi¹zków przez nowo wybranego so³tysa
nastêpuje w ci¹gu trzech dni od daty wyboru, a przekazanie
pieczêci protokolarnie w dniu wyboru.
ROZDZIA£ 5
Zasady i tryb odwo³ywania so³tysa i rady so³eckiej
§36. 1. Wyganiêcie mandatu so³tysa lub cz³onka rady
so³eckiej nastêpuje na skutek:
1) z³o¿enia na rêce wójta pisemnej rezygnacji z pe³nionej
funkcji;
2) pozbawienia praw publicznych i wyborczych oraz ubezw³asnowolnienia na podstawie prawomocnego wyroku
s¹du;
3) mierci;
4) odwo³ania przed up³ywem kadencji.
2. W przypadkach okrelonych w ust. 1 pkt 1 i 2 wyganiêcie mandatu stwierdza niezw³ocznie zebranie wiejskie.
§37. 1. Odwo³anie So³tysa i rady so³eckiej lub jej poszczególnych cz³onków przed up³ywem kadencji, stanowi
wy³¹czn¹ kompetencjê zebrania wiejskiego i mo¿e nast¹piæ
w przypadkach okrelonych w niniejszym statucie, na podsta-

2. Zebranie wiejskie w celu ewentualnego odwo³ania
poszczególnych cz³onków rady so³eckiej (z wyj¹tkiem so³tysa
 przewodnicz¹cego rady so³eckiej) zwo³uje so³tys, podaj¹c
w og³oszeniu o zwo³aniu zebrania sk³adaj¹cego wniosek
o odwo³anie cz³onka (cz³onków) rady so³eckiej.
3. Pisemne wnioski o odwo³anie so³tysa lub rady so³eckiej kierowane s¹ do Wójta, natomiast wnioski o odwo³anie
poszczególnych cz³onków rady so³eckiej kierowane s¹ do
so³tysa, z zastrze¿eniem ust. 4 pkt 4.
4. O odwo³anie so³tysa, rady so³eckiej oraz poszczególnych jej cz³onków mo¿e wyst¹piæ z zastrze¿eniem ust. 5 i 6:
1) Wójt;
2) grupa mieszkañców gminy uprawniona do g³osowania,
w liczbie odpowiadaj¹cej  1/5 uprawnionych do g³osowania mieszkañców so³ectwa, a w przypadku, gdy wniosek
o odwo³anie dotyczy rady so³eckiej lub poszczególnych jej
cz³onków  1/10 uprawnionych.
3) wniosek o odwo³anie So³tysa winien prócz podpisów byæ
opatrzony czytelnym imieniem i nazwiskiem, numerem
PESEL i adresem zamieszkania z podaniem numeru nieruchomoci.
4) wniosek o odwo³anie, który nie zostanie przyjêty na zebraniu wiejskim, mo¿e byæ z³o¿ony powtórnie po up³ywie
6 miesiêcy od dnia z³o¿enia pierwszego wniosku.
5. Wniosek o odwo³anie powinien zawieraæ uzasadnienie, wnioskom bez uzasadnienia nie nadaje siê biegu.
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6. Bieg nadaje siê wy³¹cznie wnioskom o odwo³anie
so³tysa, rady so³eckiej, komisji rewizyjnej lub jej cz³onków
zawieraj¹cym:
1) zarzuty nie wywi¹zywania siê przez so³tysa lub cz³onków
rady so³eckiej z obowi¹zków statutowych;
2) zarzuty nie respektowania (nie wykonywania) przez so³tysa lub cz³onków rady so³eckiej uchwa³ zebrania wiejskiego;
3) wskazuj¹cym na dopuszczenie siê czynów dyskwalifikuj¹cych w opinii spo³ecznej w tym utratê zaufania spo³ecznego.
7. Odwo³anie nie mo¿e nast¹piæ zaocznie, chyba, ¿e
osoba zainteresowana skutecznie zawiadomiona, nie wziê³a
udzia³u w zebraniu wiejskim bez usprawiedliwionych przyczyn lub wyrazi³a zgodê na pimie, na zaoczne g³osowanie
nad jej odwo³aniem.
8. Odwo³anie mo¿e nast¹piæ po wys³uchaniu przez zebranie wiejskie wszystkich wyjanieñ oraz racji zainteresowanego, chyba ze wystêpuj¹ okolicznoci okrelone w ust. 7.
§40. 1. So³tys lub cz³onek rady so³eckiej mo¿e z³o¿yæ
rezygnacjê w trakcie kadencji z pe³nionej funkcji, z zastrze¿eniem ust. 2.
2. Z³o¿enie rezygnacji przez so³tysa, radê so³ecka lub
poszczególnych jej cz³onków a tak¿e odwo³anie so³tysa, rady
so³eckiej lub poszczególnych jej cz³onków, zobowi¹zuje odpowiednio Wójta i So³tysa do zarz¹dzenia wyborów uzupe³niaj¹cych.
3. Je¿eli do up³ywu kadencji So³tysa pozosta³o nie wiêcej
jak 6 miesiêcy, przepisu ust. 2 nie stosuje siê, a obowi¹zki
so³tysa pe³ni cz³onek Rady So³eckiej przez ni¹ wskazany.
4. Kadencja So³tysa i cz³onków Rady so³eckiej wybranych
w wyborach uzupe³niaj¹cych trwa do koñca kadencji, w której
wybór nast¹pi³.
§41. 1. Zebranie wiejskie zwo³ane w sprawie odwo³ania
so³tysa, rady so³eckiej lub poszczególnych jej cz³onków, powo³uje sporód uprawnionych do g³osowania uczestników
zebrania komisjê skrutacyjn¹, powierzaj¹c jej obowi¹zki przeprowadzenia g³osowania.
2. Do powo³ywania i zasad dzia³ania tej komisji maj¹
zastosowanie odpowiednie przepisy dotycz¹ce komisji skrutacyjnej okrelone w Rozdziale 4 niniejszego statutu.
ROZDZIA£ 6
Zasady gospodarki mieniem
§42. 1. Rada Gminy przekazuje So³ectwu sk³adniki mienia komunalnego na mocy odrêbnych uchwa³ oraz protoko³u
przekazania, sporz¹dzonego przez Wójta i So³tysa.
2. So³ectwo zarz¹dza i korzysta z przekazanego mienia
komunalnego zgodnie z postanowieniami uchwa³y, o której
mowa w ust. 1, a w szczególnoci So³ectwo samodzielnie
wykonuje czynnoci zwyk³ego zarz¹du w stosunku do przeka-
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zanego mienia. Zwyk³y zarz¹d obejmuje czynnoci okrelone
przepisami prawa cywilnego.
3. Przekazanie obowi¹zków oraz mienia komunalnego
i so³eckiego, pomiêdzy ustêpuj¹cym So³tysem a nowo wybranym, nastêpuje w terminie 3 dni od daty wyborów, w formie
protokó³u zdawczo  odbiorczego, przedk³adanego w ci¹gu
7 dni Wójtowi Gminy.
ROZDZIA£ 7
Zasady gospodarki finansowej so³ectwa
§43. 1. Gospodarka finansowa so³ectwa prowadzona jest
w ramach bud¿etu gminy, zatwierdzonego przez Radê Gminy.
§44. 1. Dochodami so³ectwa mog¹ byæ:
1) wp³ywy z wynajmowania i wydzier¿awiania sk³adników
mienia komunalnego przekazanego So³ectwu,
2) darowizny i dobrowolne wp³aty osób fizycznych i prawnych na rzecz so³ectwa,
3) rodki uzyskiwane z organizowanych przez so³ectwo przedsiêwziêæ.
2. rodki finansowe pochodz¹ce z bud¿etu gminy mog¹
byæ przeznaczone tylko na cele okrelone w uchwale bud¿etowej.
§45. 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) remont i utrzymanie dróg gminnych w granicach So³ectwa.
3) utrzymanie lokali bêd¹cych w dyspozycji So³ectwa,
4) zaspakajanie miejscowych potrzeb kulturalno  owiatowych i sportowych,
5) dzia³alnoæ organów So³ectwa,
6) utrzymanie porz¹dku i estetyki na terenie So³ectwa.
ROZDZIA£ 8
Zakres i formy kontroli oraz nadzoru organów
Gminy nad dzia³alnoci¹ organów So³ectwa
§46. 1. So³tys zobowi¹zany jest do przed³o¿enia Wójtowi
Gminy uchwa³ Zebrania Wiejskiego w ci¹gu 7 dni od daty ich
podjêcia.
2. Uchwa³a Zebrania Wiejskiego sprzeczna z prawem jest
niewa¿na.
3. O niewa¿noci uchwa³y w ca³oci lub w czêci orzeka
Wójt Gminy.
4. Uchwa³a Zebrania Wiejskiego nieodpowiadaj¹ca wymogom celowoci, gospodarnoci, rzetelnoci lub niezgodna
z prawem mo¿e byæ uchylona przez Wójta Gminy.
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5. W przypadkach okrelonych w ust. 4, Wójt Gminy
mo¿e wstrzymaæ uchwa³y Zebrania Wiejskiego i za¿¹daæ
ponownego rozpatrzenia sprawy stanowi¹cej przedmiot
uchwa³y, wskazuj¹c zaistnia³e uchybienia oraz termin za³atwienia sprawy.
6. Je¿eli uchwa³a Zebrania Wiejskiego podjêta w wyniku
ponownego rozpatrzenia sprawy nie uwzglêdnia wskazówek
Wójta Gminy, Wójt Gminy mo¿e wydaæ uchwa³ê zastêpcz¹.
O podjêciu uchwa³y zastêpczej, Wójt Gminy powiadamia
Radê Gminy na jej najbli¿szej Sesji.
§47. Nadzór nad dzia³alnoci¹ so³ectwa sprawowany jest
na podstawie kryteriów zgodnoci z prawem, celowoci,
rzetelnoci i gospodarnoci.
§48. Organami nadzoru nad dzia³alnoci¹ so³ectwa s¹:
1) Rada,
2) Wójt.
§49. 1. Organy nadzoru maj¹ prawo ¿¹dania niezbêdnych informacji, danych i wyjanieñ oraz okazania dokumentów dotycz¹cych funkcjonowania so³ectwa a tak¿e uczestniczenia w posiedzeniach jego organów.
2. Do wykonywania czynnoci, o których mowa w ust.
1 organy nadzoru mog¹ delegowaæ swych przedstawicieli.
§50. Organy nadzoru sygnalizuj¹ so³ectwu nieprawid³owoci stwierdzone w ramach wykonywania nadzoru oraz
podejmuj¹ dzia³ania przewidziane prawem, w celu wyeliminowania stwierdzonych nieprawid³owoci.
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ROZDZIA£ 9
Postanowienia koñcowe
§51. 1. Zmiany niniejszego statutu dokonuje Rada:
1) z w³asnej inicjatywy;
2) na wniosek Wójta;
3) na wniosek zebrania wiejskiego.
2. Statut i jego zmiany w przypadkach okrelonych w ust.
1 pkt 1 i 2 uchwalane s¹ po przeprowadzeniu konsultacji
z mieszkañcami so³ectwa.
§52. O utworzeniu, po³¹czeniu, podziale i znoszeniu,
a tak¿e ustaleniu granic, nazwy i siedziby w³adz So³ectwa
decyduje Rada w drodze odrêbnej uchwa³y.
§53. Protesty w sprawie trybu i formy przeprowadzenia
wyborów So³tysa i Rady So³eckiej zainteresowani mog¹
sk³adaæ do Wójta w terminie siedmiu dni od og³oszenia ich
wyników. Wójt rozstrzyga o protecie stosuj¹c odpowiednio
przepisy niniejszego Statutu.
§54. Wykonanie uchwa³y powierza siê Wójtowi Gminy
W¹growiec.
§55. Traci moc Uchwa³a Rady Gminy W¹growiec
Nr XXIV/191/96 z 28 padziernika 1996 w sprawie statutu
so³ectwa.
§56. Uchwa³a wchodzi w ¿ycie po up³ywie 14 dni od dnia
og³oszenia w Dzienniku Urzêdowym Województwa Wielkopolskiego.
Przewodnicz¹cy
Rady Gminy
() Micha³ Nogalski
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